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ÖNSÖZ 

Türkiye Cumhuriyetinin başkenti olarak ilan edilmesi ile birlikte hızlı 
bir kentleşme süreci içine giren Ankara’da çeşitli imar ve şehircilik uygula-
maları hayata geçirilmeye başlanmıştır. Yeni Cumhuriyetin başkenti olan 
Ankara çağdaş bir toplumu temsil edecek bir kimlikle Türkiye’nin kentleşme 
serüveninde lider bir şehir olarak ülkemizin diğer kentleri için bir model teş-
kil etmiştir. Bu doğrultuda, başkent Ankara Konya Teknik Üniversitesi Mi-
marlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, 2017-2018 
Eğitim-Öğretim Yılı, Planlama Stüdyosu 7 ve Planlama Stüdyosu 8 dersleri 
kapsamında çalışma alanı olarak seçilmiştir. Öğrencilerimizden geçmişten 
günümüze var olan ve hızlı kentleşme süreci ile evrilen Ankara’daki kentsel 
sorunları tespit etmeleri ve bu sorunlara yönelik stratejik plan, proje ve poli-
tikalar üretmeleri beklenmiştir. 

Bu süreçte öğrencilerimiz Ankara’nın tarihi, kültürel, ekonomik, fizik-
sel ve sosyal yapısına ilişkin sorunları ortaya koyarak derinlemesine incele-
me fırsatı bulmuşlardır. Bu bağlamda çalışmalarının devamında seçtikleri so-
run özelinde gerçekleştirdikleri kapsamlı saha ve literatür araştırmalarını 
akademik kurallara uygun olarak hazırlanmış bir kitap bölümüne dönüştür-
me becerisi kazanmışlardır. 

Kitapta Ankara’nın ulaşım politikaları, konut alanları, kamusal alanları, 
çöküntü bölgeleri, kırsal alanları, yeşil alanları ve alışveriş merkezleri gibi 
şehir ve bölge planlama disiplinin ilgi alanına giren konulara ilişkin sorunla-
rın ele alındığı, stratejik çözüm önerilerinin geliştirildiği, öğrencilerimiz ve 
proje yürütücüleri tarafından hazırlanan özgün ve ilgi çekici bölümler yer 
almaktadır. 

Ankara ile ilgili çalışan araştırmacı, karar verici ve uygulayıcılara fay-
dalı olmasını ümit ettiğimiz bu kitap, herkesi Ankara’daki kentleşme dina-
mikleri ve sorunları üzerine yeniden düşünmeye davet etmektedir. Kitap içe-
riğinin oluşması sürecinde öğrencilerimize desteklerini esirgemeyen tüm kişi 
ve kurumlara en içten teşekkürlerimizi sunarız. 

Editörler Grubu 
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TELE ÇALIŞMA VE MEKÂNSAL ETKİLERİ: BİREYSEL 
TUTUMLAR AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME 

H. Filiz ALKAN MEŞHUR 

GİRİŞ 

Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı ilerlemeler ve 
küreselleşme süreci ekonomik, toplumsal, kültürel ve kentsel yapıda 
önemli değişim ve dönüşümleri beraberinde getirmiştir. Yeni teknolojile-
rin her alanda kullanılmaya başlaması ile birlikte istihdam politikaları ve 
çalışma biçimleri de bu değişimden etkilenmiştir. Bu anlamda, çalışanlar, 
şirketler ve kurumlar esnek çalışma biçimlerine olan ihtiyacın farkına 
varmışlardır. Esnek çalışma türlerinden biri olan tele çalışma evden işe-
işten eve olan seyahatleri ortadan kaldırma ve/veya azaltma potansiyeline 
sahiptir. Tele çalışma ile birlikte çalışanlar işlerini istedikleri herhangi bir 
yerden yapabilecek ve geleneksel işyerlerine gitmek zorunda kalmaya-
caklardır. Son yıllarda literatürdeki çalışmalarda bu yapının kentsel ve 
mekânsal etkilerine ilişkin tartışmalar yapılmaya başlanmıştır. Tele ça-
lışmanın uzun vadede trafik sıkışıklığını ve hava kirliliğini azaltma po-
tansiyelini ortaya koymaya yönelik gerçekleştirilmiş birçok deneysel ça-
lışma bulunmaktadır. Bu çalışmalar, tele çalışmanın kentsel forma, ula-
şım ve yolculuk taleplerinin değişimine olan uzun vadeli etkilerinin halen 
belirsiz olduğunu göstermektedir. Ancak, geçtiğimiz yıl beklenmedik bir 
şekilde ortaya çıkan Covid-19 pandemisi ile birlikte tüm dünyada ve 
Türkiye’de uzaktan çalışmanın ev tabanlı tele çalışma formuna hızlı bir 
şekilde geçilmek durumunda kalınmıştır. Önümüzdeki günlerde tele ça-
lışmanın tüm ülkeler tarafından daha fazla benimsenerek uygulanacağı 
düşünülecek olursa, kentsel ve mekânsal etkilerinin de daha belirgin bir 
şekilde ortaya çıkacağı öngörülebilir. 

Bu noktada çalışmada bireylerin tele çalışma ile işlerini sürdürmeye 
başlamalarıyla birlikte mekânsal davranış biçimlerindeki değişimleri or-
taya koymak amaçlanmaktadır. Öncelikle, konuya ilişkin literatürdeki ku-
ramsal ve deneysel çalışmalar incelenmiştir. Devamında, Türkiye’nin 
başkenti olan Ankara’da çalışanların tele çalışmaya ilişkin tutumlarını ve 
tele çalışma ile çalışmaları durumunda mekânsal davranış ve yolculuk ta-
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leplerinin nasıl değişeceğini anlamaya yönelik bir anket çalışması gerçek-
leştirilmiştir. Anket 2015 yılının Temmuz ayında rastgele örneklem yön-
temi ile belirlenmiş kamu, özel kurum-kuruluşlar ve bilişim firmalarında 
çalışan toplam 140 kişiye uygulanmıştır. SPSS programı kullanılarak so-
nuçlar değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır. Saha araştırması bulgularının 
tele çalışmanın uygulandığı ülkelerde yürütülen pilot çalışma sonuçlarıy-
la benzer ve farklı yönleri ortaya konulmuştur. Bu bağlamda, Ankara’da 
geleneksel işyerlerinde çalışanların tele çalışma ile çalışmaları durumun-
da mekânsal tercihlerinin ve kentsel hareketliliklerinin nasıl değişeceği 
veya şekilleneceğine yönelik çıkarımlar yapılmıştır. Son olarak, literatür-
deki çalışmalardan elde edilen bilgiler ve alan çalışması sonuçları ışığın-
da, tele çalışmanın mekânsal değişime, kentsel hareketliliğe ve çevresel 
sürdürülebilirliğe olan etkilerine yönelik bir tartışma yapılmıştır. 

KAVRAMSAL VE KURAMSAL ARKA PLAN 

Bu bölümde öncelikle tarihsel süreç içerisinde teknolojinin kentsel 
mekâna olan etkilerine ilişkin bir değerlendirme yapılmıştır. Bilgi ve ile-
tişim teknolojileri ile birlikte ortaya çıkan esnek bir çalışma türü olan tele 
çalışma kavramı, türleri, çalışanlar, işverenler ve kurumlar açısından 
avantajları ve dezavantajları ortaya konulmuştur. Devamında, dünyada ve 
Türkiye’de tele çalışmaya bakış ve tele çalışmanın mekânsal değişime 
olan etkilerine yönelik görüşlere yer verilmiştir. 

Tarihsel Süreç İçerisinde Teknolojinin Kentsel Mekâna  
Olan Etkileri 

Geçmişten günümüze bakıldığında teknolojik gelişmeler kentlerde 
sosyal, ekonomik ve kültürel değişimleri beraberinde getirmiş ve bu ge-
lişmelerle birlikte insanların yaşam biçimleri ve alışkanlıkları değişime 
uğramıştır. Bu değişimlerden kentler de etkilenmiştir. Özellikle sanayi 
devrimi ile birlikte kentsel mekânda köklü değişim ve dönüşümler ger-
çekleşmiştir. Sanayi devrimi, ekonomik, sosyal ve politik etkenlerden 
önemli ölçüde etkilenmesine rağmen, teknolojik gelişmeler olmaksızın 
gerçekleşemezdi. Kömüre dayalı buhar gücü ve odunun yerini alan demir 
ve çelik, kentsel çevrede önemli değişiklere neden olmuştur. Tarımdaki 
makineleşme kırsal alanlardan kentlere göçü başlatmıştır (Graham ve 
Marvin, 1996). Geçmişten günümüze yaşanan gelişmelere tarihsel bir sü-
reç içinde bakıldığında, yerleşik tarım toplumuna geçişin bin yılda buna 
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karşın bu düzenden sanayi toplumuna geçişin ise sadece üç yüz yılda ger-
çekleştiği görülmektedir (Bensghir, 1996). İçinde bulunduğumuz bilgi 
toplumunda ise bilgi ve iletişim teknolojilerindeki ilerlemeler oldukça 
hızlı gerçekleşmekte ve yaygınlaşmaktadır (Castells, 1996). 

Sanayileşmenin ilk yıllarında, 1800’li yılların ortalarında, iletişim 
kişilerin, mal ve hizmetlerin fiziksel hareketine bağımlıydı. Bu çağda, ha-
reket yürüyerek, at ile veya nehir kullanılarak gerçekleştiriliyordu. Tüm 
bu aktiviteler fiziksel yakınlık gerektirmekteydi. Yürüme şehrinin 
mekânsal limiti 2-3 mil arasında, at arabası kullanılırsa belki 6 mil ol-
maktaydı. Yüz yüze iletişime duyulan ihtiyaç, mekânsal anlamda, yürü-
me şehrinde işyerlerinin, konut alanlarının ve fabrikaların iç içe olması 
anlamına gelmekteydi (Graham ve Marvin, 1996; Meşhur, 2004). Ancak, 
iletişim olanaklarının gelişmesiyle birlikte insanlık bilgiye erişimde ve 
bilginin dağıtımında yeni olanaklara kavuşmuştur.  

İletişim teknolojileri tarihte kentlerin fiziksel formlarında önemli 
değişikliklere neden olmuştur. Mekânı etkileyen en önemli iletişim tek-
nolojisi telefondur. Samuel Morse tarafından geliştirilen mesajları çözen 
araç ve devamında telefon sözlü iletişim teknolojisi olarak kullanılmaya 
başlanmıştır. 1870–1970 yılları arasında, telefonun gelişimi, enerji altya-
pı ağları ve ulaşım bağlantıları ile kent formunun gelişimi arasında bir 
ilişki söz konusudur. Telefonun kullanılmaya başlaması ile birlikte kent-
sel mekânda önemli değişiklikler olmuştur. İşyerleri kent dışında daha 
ucuz merkezlere taşınmaya başlamıştır. Telefonun gelişimi ile işyerleri 
artık yakın mesafedeki merkezlere bağımlı olmaktan çıkmıştır. Telefon 
ile ürün ve dağıtım süreci koordine edilmeye başlanmıştır. Desantralizas-
yon sürecinin başlaması iletişim teknolojilerindeki gelişmelerle yakından 
ilişkilidir. Telefon sahipliliğinin artması ve büyüyen kapasitesi desantra-
lizasyonu hızlandırmıştır. Daha fazla kapasite, daha hızlı ve güvenilir bil-
gi iletişimi, üretim ve ticaret aktivitelerinin kent dışındaki alanlarda yer 
seçmelerini desteklemiştir. Geleneksel işyerlerinin çözülmesine ve yeni 
büyük kasabaların ortaya çıkmasına neden olmuştur (Graham ve Marvin, 
1996). Kentler alt kentlere yayılmaya başlamıştır. Başlangıçta telefon, 
kentlerin gelişimine yardımcı olmuştur. Zaman içinde paralel bir trend 
önce yavaş sonra daha hızlı gelişmeye başlamıştır. Bu ikinci trend, kent-
lerin alt kentlere olan yayılımıdır (Pool, 1982). Devamında, gökdelenlerin 
yayılımı ve dikeyde yoğunluk artışı azalmış böylece iletişimde mesafe 
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problem olmaktan çıkmıştır. Üretimin farklı bölümleri, ev ve iş yaşamı 
birbirinden ayrılmıştır. 1960’ların başında hem iş hem de konut alanları-
nın hareketinin yönü kent merkezlerinden uzağa olmuştur. 20. yüzyılın 
ortalarında görülmeye başlanan bu yapı, erken sanayi kentinin tek mer-
kezli yapısının tersine bir gelişim göstermekteydi. Bu yeni kent, içinde 
farklı mekânsal yapıdaki merkezleri ve alt merkezleri barındırmaktadır. 
Burada ev-iş, alışveriş merkezleri ve uzmanlaşmış bölgesel merkezlerin 
şubeleri birbirinden ayrılmıştır. Bu doku, Amerika’da hızlı bir şekilde ge-
lişmiş iken benzer yapı Avrupa’da daha sonra izlenmiştir (Graham ve 
Marvin, 1996; Meşhur 2004).  

Tele Çalışma Kavramı ve Türleri 

Bilgi ve iletişim teknolojileriyle birlikte hizmet sektöründe çalışan-
ların oranında artış görülmeye başlanmıştır. Ayrıca, esnek çalışma düzen-
lemelerinin gerçekleştirilmesi bilgisayar ve internet kullanımı ile yakın 
ilişkilidir (Golob ve Regan, 2001). Bu yeniliklerin bir sonucu olarak, bil-
gi ve iletişim teknolojileri geleneksel işyerlerine yapılan yolculukların 
yerini almaya başlamıştır. Bu tür çalışmaya “tele çalışma (telework) veya 
tele işe git-gel (telecommuting)” adı verilmektedir. Tele çalışma, son yıl-
larda akademisyenlerin, ulaşım mühendislerinin ve şehir plancılarının ilgi 
alanına giren bir konu haline gelmiştir. 

Tele çalışmanın literatürde yapılan birçok tanımı vardır. Avrupa 
Komisyonu, tele çalışmayı “bir çalışanın çalışma süresinin önemli bir 
kısmının geleneksel işyerinden uzakta ve özellikle internet ve bilgisayar 
teknolojilerini kullanarak işlerini gerçekleştirmesi” şeklinde tanımlamak-
tadır (European Commission, 2001). Tele çalışmanın resmi tanımı ise, 
2010 tarihli Uzaktan Çalışma Geliştirme Yasasında (Telework Enhance-
ment Act of 2010) yer almaktadır. Buna göre tele çalışma terimi, bu tür 
bir çalışanın görev ve sorumluluklarını yerine getirdiği bir iş esnekliği 
düzenlemesini ifade etmektedir. Uygulamada, “tele çalışma”, çalışanın 
onaylanmış alternatif bir yerden (örneğin, ev veya tele çalışma merkezi 
gibi) normal, ücretli saatlerin herhangi bir bölümünde çalışmasına izin 
veren bir iş düzenlemesidir. Tele çalışmanın bu tanımı, genellikle uzaktan 
çalışma olarak ifade edilen çalışma biçimlerini içermektedir ancak mobil 
çalışma sırasında yapılan bir iş bu kapsama girmemektedir. Tele çalışma-
nın evden yapılan diğer iş yapılanmalarından farkı internet ve bilgisayar 
teknolojilerinin kullanılarak yapılıyor olmasıdır. 
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Tele çalışma terimi ilk olarak 1973 yılında Jack M. Nilles tarafından 
kullanılmıştır. Bu çalışma biçimi 1970’li yıllardaki petrol kriziyle birlikte 
gelen enerji tüketimini azaltmaya ilişkin bir strateji olarak ortaya atılmış-
tır. Tele çalışmayla birlikte işyerlerine yapılan günlük fiziki yolculukların 
yerini tele konferanslar ve sanal iletişim almaya başlamıştır. Bu nedenle, 
özellikle ulaşım talep ve yolculuklarında bir azalma olacağı öngörülmüş-
tür (Nilles, 1994). Nilles tele çalışmayı uzaktan çalışmanın bir alt kümesi 
olarak tanımlamıştır (URL 1).  

Nilles’e (1994) göre, tele çalışma ve tele işe-git gel terimleri arasın-
da yakın bir ilişki söz konusudur. Tele çalışma işe-gidip gelmenin kısmen 
veya tamamen ikame edilmesi için iletişim teknolojilerinin kullanılması-
dır (Mokhtarian, 1991). Bu anlamda, tele çalışma herhangi bir işin gele-
neksel işyerine gitmeden teknoloji kullanımıyla yapılmasıyken, tele işe 
git-gel durumundan bahsedilebilmesi için sadece işin ana ofis dışından 
yapılması yeterli değildir. Şöyle ki; tele çalışma ile birlikte işyerine yapı-
lan yolculukların mesafesinde bir kısalma söz konusu ise, tele işe git-gel 
söz konusu olacaktır. İşyerine gidilen sıklık azaltılsa bile şayet işe gidip 
gelme mesafesi artıyor ise, bu tele işe git-gel değil bir tele çalışmadır 
(Erdem 1997; Meşhur, 2011). 

Başka bir tanıma göre, tele çalışma, eşdeğer bir işi gerçekleştirmek 
için bir çalışanın işyerine otomobil veya diğer ulaşım yöntemleriyle gidip 
gelmek yerine bilgisayar, telefon, faks makinesi gibi bilişim teknolojile-
rini kullanarak uzak bir yerden (genellikle ev veya tele merkezlerden) ça-
lışmasıdır (URL 2). Tele çalışanların sayısı ve uzaktan çalışma yoluyla 
motorlu taşıt kullanımının azaltılma miktarı birkaç faktöre bağlıdır 
(Kwan ve Dijst, 2007). Bu faktörler, tele çalışanların oranının düşük ol-
ması, birçok işin yüz yüze yapılması zorunluluğu, çalışanların tele çalış-
maya olumsuz yaklaşımları ve evlerinin çalışma ortamına uygun ortamı 
sunmamasıdır (URL 3). 

Tanımlanan üç tür tele çalışma formu vardır; ev-tabanlı tele çalışma, 
tele merkez tabanlı tele çalışma ve mobil tele çalışma. Ev-tabanlı tele ça-
lışanlar evlerini bir ofis olarak kullanmaktadır. Çalışanlar her gün olmasa 
da düzenli olarak evden çalışmaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin 
internet, bilgisayar ve faks makineleri vb. ekipmanları, firma veya işve-
ren tarafından tele çalışanların evlerine kurulmaktadır. 
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Tele merkez esaslı tele çalışma, son yıllarda akademik çevrelerde 
tartışılan bir konu olsa da, yaygın bir tele çalışma türü haline gelmesi ola-
sı görünmemektedir. Bilgisayar kullanımının yaygınlaşması, mobil tele-
fonların bilgisayarların yerini almaya başlaması, kamusal alanlardaki in-
ternet ve kablosuz ağ bağlantılarının geliştirilmesi çalışanların tele mer-
kezlere olan ilgilerini kaybedecekleri anlamına gelmektedir (Anonymous, 
2003). Uydu ve mahalle birimi tele çalışma merkezleri tele çalışmanın iki 
temel çeşididir. Bu merkezlerin ortak özellikleri, evden çalışanların yaşa-
dıkları yerlere yakın olmalarıdır. Ayrıca, ev temelli tele çalışanlar evleri-
nin yanı sıra ikamet etkileri yakın çevrede yer alan tele merkezlerden de 
işlerini gerçekleştirmektedir (URL 1). Mobil tele çalışanlar, evden ve te-
le-merkezden çalışan bireylerin tersine, genellikle ev, araba, uçak, otel 
gibi herhangi bir yerden çalışmaktadır. Yani, mobil tele çalışanlar, farklı 
konumlarda çalışmaya alışkındır (Kurland ve Bailey, 1999). 

Tele Çalışmanın Çalışanlar ve İşverenler Açısından Boyutları 

Literatürde tele çalışmanın uygulandığı ülkelerde tele çalışmanın ça-
lışanlar ve işverenler açısından olumlu ve olumsuz yönlerini ortaya koyan 
farklı birçok çalışma bulunmaktadır (Nilles 1994; Kurland ve Bailey 
1999; Shin 2000). Bu çalışmalara göre, tele çalışmanın uygulanmaya baş-
landığı şirketlerde bina maliyetleri azalmakta ve insan kaynakları verim-
liliği artmaktadır. Ancak, firma ve kurumlar tele çalışmaya temkinli bir 
şekilde yaklaşmaktadır. Resim 1’de tele çalışmanın kurumlar ve işveren-
ler açısından avantaj ve dezavantajları görülmektedir. 
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Resim 1: Tele çalışmanın işverenler ve kurumlar açısından boyutları  

(Meşhur, 2006). 

Kurumsal yapıdaki değişimler, donanım maliyetleri, çalışanların işi 
istismar etme korkusu, çalışanların performanslarının izlenememesi gibi 
nedenlerden dolayı işverenler tele çalışmaya istekli olmamaktadır. İşçi 
sendikalarının tele çalışmaya yönelik olumsuz tutumları da tele çalışma-
nın benimsenmesine engel olan bir diğer etkendir. Çalışanlar açısından 
ise, çalışma saatlerinde daha fazla esneklik sağlanmakta, işe gidip-
gelmek için harcanan zaman ve yolculuklar azalmaktadır. Resim 2’de te-
le çalışmanın çalışanlar açısından avantaj ve dezavantajları sunulmuştur.  
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Resim 2: Tele çalışmanın çalışanlar açısından boyutları (Meşhur, 2006). 

Tele çalışmanın çalışanlar için ise vurgulanan ve en bilinen dezavan-
tajları ise, sosyal izolasyon, ev-iş yaşamı arasındaki dengenin kurulama-
ması, ekip çalışmasının zorlaşması, teknolojiye erişim ve altyapı yetersiz-
liği yanı sıra, kurumsal yapının tele çalışmaya entegrasyon problemidir 
(Carnicer vd., 2002). 

Dünya’da ve Türkiye’de Tele Çalışma 

Tele çalışmanın yaygınlaşmasıyla birlikte Avrupa Birliği’nde sosyal 
taraflar arasında “Tele Çalışma Çerçeve Anlaşması” imzalanmıştır. Bu 
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bağlamda, uzaktan çalışan kişilerin çalışma koşullarına, iş sağlığı ve gü-
venliğine, eğitim haklarına ilişkin yeni düzenlemeler getirilmiştir. 2005 
yılı itibarıyla AB-27’de uzaktan çalışma oranı %7’dir. Uzaktan çalışma-
nın en yaygın olduğu ülkeler ise o yıllarda Danimarka ve Çek Cumhuri-
yeti’dir (URL 4). 

Tele çalışmayı teşvik eden ülkeler arasında İskandinav ülkeleri, İrlan-
da, İtalya, İskoçya, Finlandiya, Fransa ve Kanada’nın doğu eyaletleri yer 
almaktadır. Japonya yerel yönetimlere yaşlı ve engelli bireyler için kurul-
muş tele çalışma merkezlerine yönelik destek vermekte ve özel işletmeler 
için vergi indirimleri yapmaktadır. Tele çalışmanın uygulanması ülkelere 
göre farklılaşmakla birlikte bu çalışma biçiminin öncelikle, bilişim tekno-
lojilerinin kullanıldığı alanlarda, program yazımı, çeviri, muhasebe ve 
mimarlık hizmetlerinde başarılı bir şekilde uygulandığı görülmektedir 
(Tozlu, 2011). Özellikle, “eğitim, bilimsel ve teknik faaliyetler (örn. aka-
demisyenler) ile bilgi ve iletişim sektörleri çalışanları işlerinin yarısından 
fazlasını evden yapmaya en müsait gruplardır” (Aytun ve Özgüzel, 2020). 

Evden çalışabilirliğin hesaplanmasına ilişkin farklı yöntemler bu-
lunmaktadır. Bunlardan birincisi evden çalışıp çalışmadığını öğrenebil-
mek için çalışanın kendisine veya işverene sorularak anket yoluyla öğre-
nilmesidir. Burada temsiliyet sorunu ile karşılaşılma durumu söz konusu 
olabilecektir. Bir diğer yöntem ise, çalışanların yaptıkları işlerin evden 
çalışmaya ne kadar uygun olduğunun hesaplanmasıyla yapılmaktadır. 
Dingel ve Neiman (2020) Amerika Birleşik Devletleri için evden çalışma 
oranını %37 olarak hesaplamıştır. Bu çalışmaya göre, ülkelerin kişi başı-
na gelirleri ile evden çalışma arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır. 
Yapılan hesaplamalara göre, Türkiye’nin evden çalışabilirliği %24 olarak 
bulunmuştur.  Ayrıca, bu metodolojik yaklaşıma göre Türkiye’nin büyük 
şehirlerinin daha yüksek oranda evden çalışmaya müsait meslekler içer-
diği tespit edilmiştir (Aytun ve Özgüzel, 2020). 2007 yılında gerçekleşti-
rilen bir araştırmaya göre, Türkiye’deki 146 işletmenin yaklaşık %98’i 
tele çalışma ile eleman istihdam etmediklerini belirtmişlerdir. Bu çalış-
manın sonuçları o yıllarda tele çalışmanın Türk işletmeleri tarafından yok 
denecek kadar az kullanıldığını (yaklaşık %2 oranında) göstermektedir 
(Aydınlı, 2007). 

Global Workplace Analytics’in 2018 American Community Service 
(ACS) verilerine göre, Amerika’da 5 milyon çalışan (ABD çalışanlarının 
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işgücünün %3,6’sı) şu anda evde yarı zamanlı veya daha fazla süreyi içe-
ren bir program ile tele çalışmaktadır.  

Düzenli evden çalışma oranı 2005 yılından bu yana %173, işgücü-
nün geri kalanından %11 ve serbest meslek sahibi nüfustan yaklaşık 47 
kat daha hızlı artmıştır (Global Workplace Analytics, 2018). Amerika’da 
tüm çalışanların %43’ü ise belirli sıklıkta işlerini uzaktan çalışarak sür-
dürmektedir (Gallup State of the American Workplace, 2016). Tele ça-
lışma küçük çocuğu olan kadınlar, yaşlılar, engelliler için avantaj sağla-
makta ve tercih edilmektedir. Özellikle bu kişilerin işgücüne katılımlarının 
artırılmasında önemli fırsatlar sunmaktadır. Amerikalı Engelli Yasasına 
(ADA) göre, ev engelli bireyler için rahat ve konforlu bir çalışma ortamı 
sunmaktadır. Bu doğrultuda, Amerika’da 463.000 engelli (engellilerin 
%7,1’i) düzenli olarak evden çalışmaktadır (Global Workplace Analytics, 
2018). 

Türkcell Global Bilgi, 2010 yılında kurmuş olduğu yeni sistem ile 
operasyonlarının bir bölümünü evden çalışan müşteri temsilcileriyle yü-
rütmeyi planlamıştır. Öncesinde yapmış oldukları pilot projeler sonucun-
da, evden çalışan müşteri temsilcilerinin verimliliklerinde artış olduğu 
tespit edilmiştir. Devamında, Türkcell Global Bilgi satış operasyonlarının 
evden yapılmasını sağlayacak bir altyapı kurmuştur. Bu uygulama esnek 
çağrı merkezi yönetimi için önemli bir fırsat sunmaktadır. Çalışma orta-
mına bağlılığın ortadan kalkmasıyla, klasik çağrı merkezlerindeki uygu-
lamalara oranla %20-30 oranları arasında tasarruf sağlanmakta ve mali-
yetler düşmektedir. Ayrıca, Türkiye’de engelli müşteri temsilcilerinin ev-
lerinden hizmet sunmaları sağlanmıştır. Türkcell uyguladığı program ile 
175 satış danışmanını evden çalışmaya geçirmiştir. Bir dizi büyük tekel, 
hatta belediyeler dâhil bazı devlet kurumları da pilot uygulamalar yap-
maktadır (URL 5). 

TÜSİAD, TOBB ve TİSK tarafından desteklenen yeni istihdam mo-
deline göre, çalışanlar, “tele çalışma” yöntemiyle, işyerine gitmeden cep 
telefonu ya da bilgisayar gibi cihazlarla görev yapmaya başlayacaklardır. 
TÜSİAD, TOBB ve TİSK’in sunduğu raporda, “artık dünyada, klasik ça-
lışma ve iş sözleşmesi türlerinden uzaklaşılarak, çağrı üzerine çalışma, 
kısmi süreli çalışma, iş paylaşımı, geçici iş ilişkisi, evde çalışma, tele ça-
lışma gibi iş sözleşmesi türleri” yaygınlaştığı belirtilmektedir. Esnek ça-
lışma türleri konusunda Yeni İş Kanunu’nda düzenleme yapıldığının 
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anımsatıldığı raporda, ancak bu düzenlemenin, işverenleri değil çalışanla-
rı koruduğu aktarılmıştır (Tozlu, 2011). 

Tele Çalışmanın Mekânsal Değişime Olan Etkilerine  
İlişkin Görüşler 

Bilgi ve iletişim teknolojileri coğrafi açıdan eşitsiz bölgeler arasın-
daki farklılıkların azalmasını sağlayabilecek potansiyele sahiptir. Ayrıca, 
bu teknolojilerle kırsal alanlar büyüyen firma ve işletmeler için daha eri-
şilebilir ve cazip yerler haline gelmeye başlamışlardır. Bilgi ve iletişim 
teknolojileri uygulamalarıyla bireylerin işlerini her yerden yapabilmeleri 
olanaklı hale gelmektedir ve özellikle kırsal yerleşmelerin bu doğrultuda 
yapısal bir dönüşüm içine girmeye başladıkları izlenmektedir. Bu anlam-
da literatürde kentsel alanlardan kırsal alanlara doğru bir yayılma ve eği-
lim söz konusu olabileceği ve aynı zamanda bu yerleşim yerlerinden 
kentlere olan göçlerin de önemli oranda azalabileceğine ilişkin görüşler 
bulunmaktadır. Diğer taraftan, tele çalışma kırsal alanlara ekonomik bir 
temel sağlamakta ve yüksek oranlardaki işsizliğe bir alternatif olabilmek-
tedir. Bu nedenle, evden çalışma, kırsal alanlardaki yoksulluk ve işsizli-
ğin sosyal gerilimlerini azaltmak için bir araç olarak görülebilir ve kulla-
nılabilir (URL 1). 

Ev tabanlı tele çalışma, 20. yüzyılın son yirmi yılında, esas olarak 
bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin bir sonucu olarak öne 
çıkmıştır. Uzaktan çalışma, ulaşımdan kaynaklanan trafik tıkanıklığını ve 
olumsuz çevresel etkilerini azaltmayı amaçlayan olası bir yolculuk talep 
yönetimi stratejisi olarak hızla benimsenmeye başlanmıştır. Bunun arka-
sındaki temel mantık, insanların evde çalışarak iş yerlerine gidip gelmek 
zorunda kalmayacakları ve böylece seyahatlerin kısıtlanacağıdır. Bu şe-
kilde, bilgi ve iletişim teknolojileri fiziksel seyahatin yerine geçecek bir 
unsur olarak görülmüştür. Kontratiyef dalgalar ve teknolojik değişimin 
özelliklerine bakıldığında, tele çalışmanın altıncı dalgada ulaşım ve ileti-
şimin yerini alacak bir çalışma biçimi olacağı öngörülebilir. Bu durum, 
tele çalışmanın sürdürülebilir ulaşım politikasında önemli bir yere sahip 
olacağına işaret etmektedir (Tablo 1). 
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Tablo 1: Kontratiyef dalgalar ve teknolojik değişimin özellikleri  

Kontratiyef Dalgalar Ulaşım ve İletişim Enerji Sistemleri 

1.Çağ-Sanayi Devrimi-Fabrika  
üretimi 

1793-1847 

Kanallar, taşıma  
yolları 

Su ve at arabası 
gücü 

2.Çağ-Buhar gücü ve demiryolları 

1848-1893 

Demiryolları (demir) 

Telgraf 

Buhar gücü 

3.Çağ-Elektirik ve ağır sanayi 

1894-1945 

Demiryolları (çelik) 

Telefon 

Elektrik 

4.Çağ- Kitlesel üretim (fordizm) 

1945-1990 

Otoyollar 

Radyo, televizyon 

Petrol 

5.Çağ-Enformasyon teknolojileri 
(küreselleşme) 

1990-20xx 

Enformasyon otoban-
ları 

Dijital Ağlar 

Doğalgaz/petrol 

6.Çağ-Yeşil tekno-ekonomi 

20xx-? 

Telematik 

Tele çalışma 

Yenilenebilir  
enerji 

Kaynak: Lake, 1999 

Tele çalışmanın bazı karar vericiler tarafından desteklenmesine kar-
şın akademisyenlerin ev tabanlı tele çalışmaya yönelik görüşleri farklı-
laşmaktadır. Bazı araştırmalar olumlu etkilerine işaret ederken (örneğin, 
Kitamura vd., 1991; Pendyala vd., 1991; Helminen ve Ristimaki, 2007), 
diğerleri ise tele çalışmanın yolculuk taleplerine herhangi bir etkisinin ol-
madığı yönünde görüş belirtmektedir (örneğin, Hjorthol ve Nossum, 2007; 
Zhu, 2012; Zhu ve Mason, 2014; He ve Hu, 2015). Literatürdeki bu çalış-
malardaki farklı görüşlerin arkasındaki temel neden, farklı metodolojile-
rin kullanılması ve farklı örneklem büyüklükleri ile çalışmaların yapılmış 
olmasıdır (küçük örneklem, örneğin Kitamura vd., 1991; Henderson, vd., 
1996; Elldér, 2015 ve daha büyük örneklem, örneğin Zhu, 2012; Zhu ve 
Mason, 2014; Kim vd., 2015; de Abreu e Silva ve Melo, 2018). 

Eğer çalışanlar tele çalışma ile işlerini yapmaya başlarsa işyerlerine 
olan yolculuk taleplerinde bir azalma söz olacaktır. Ayrıca, bireyler işyer-
lerinden daha uzak, maliyetlerin daha düşük, kentsel sorunların olmadığı 
ve doğal güzelliklere sahip olan yerlere taşınma eğilimlerinde olacaklar-
dır. Bu durum beraberinde kentsel yayılmayı getirebilecektir. Ayrıca, top-
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lam ulaşım hacmi tele çalışma ile azaltılamayabilir ve iş amaçlı olmayan 
yolculukların artmasına neden olabilir (European Commission, 2001). 
Deakin (2001) arazi kullanımı ve kentsel gelişim stratejilerinin yolculuk 
süresini kısaltarak talebi değiştirdiğini vurgulamaktadır. Örneğin, karma 
kullanımlı gelişim, kompakt ve daha yüksek yoğunluklu gelişme yolcu-
luk mesafelerini ve sürelerini azaltacaktır. Ayrıca bu politikalar ile top-
lu taşıma, yaya ve bisiklet kullanımı daha pratik ve ekonomik hale geti-
rilebilir. 

Literatürde tele çalışmaya ilişkin yapılan bazı çalışmalar ve saha 
araştırmaları tele çalışmanın bireylerin yaşayacakları konut ve yaşam 
çevrelerinin seçiminde bir etken olarak değerlendirilebilmesi için yeterli 
kanıtların bulunmadığını göstermektedir (Mokhtarian  vd., 1995; Lyons, 
1998; Nilles, 1996). Ancak, bu çalışmaların bulgularına göre, tele çalı-
şanlar tele merkezlerin bulunduğu yerlere taşınma eğiliminde olmuşlar-
dır. Pratt’e (1991) göre, tele çalışmanın konut yer seçimine karma etkileri 
vardır. Kaliforniya’da gerçekleştirilen bir pilot projeye göre, tele çalışanla-
rın %6’sı tele çalışma ile çalışmaya başladıklarından itibaren 45 mil veya 
daha fazla uzağa taşındıklarını veya taşınmayı düşündüklerini belirtmişler-
dir. Tüm bu taşınan ve taşınmayı düşünen tele çalışanların %28’i bu ter-
cihlerinde tele çalışmanın önemli bir rol oynadığını belirtmişlerdir. An-
cak, Pratt bu araştırmanın küçük bir örneklemde gerçekleştirildiğini ve 
genel çıkarımlar yapılmasının yanıltıcı olabileceğini de hatırlatmaktadır. 
Bunun yanı sıra, gelecekte tele çalışmanın yaygınlaşması ile birlikte be-
raberinde gelebilecek olan mekânsal değişimlere ilişkin ipuçları vermesi 
açısından çalışmanın sonuçları dikkate değerdir. 

Tele çalışmanın kent içi ulaşıma ve yolculuk taleplerine de dolaylı 
ve doğrudan etkileri olacağına ilişkin literatürde çalışmalar yer almakta-
dır (Hong, 2002; Nilles, 1996). Bu bağlamda, bu yeni ve esnek çalışma 
biçimini dikkate almadan kentsel hareketlilik ile ilgili konuları tartışmak 
zordur. Ulaşım maliyetleri nedeniyle geçmişte arazi kullanımında eko-
nomik faaliyetler birbirlerine yakın olacak şekilde konumlanmaktaydı. 
Ancak, tarihsel süreç içinde bakıldığında, ulaşım teknolojilerindeki ge-
lişmeler ile birlikte bu maliyetler de azalmıştır. Benzer şekilde, teknolojik 
gelişmeler mesafeyi önemsiz hale getirecek, konum önemini kaybedecek 
ve bu durum faaliyetlerin yer seçiminde mekânsal dağılıma neden olabi-
lecektir (Ioannides vd., 2008). Ayrıca, tele çalışanlar daha çok kent dışın-
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daki banliyö bölgelerinde yaşama eğiliminde oldukları için genellikle tele 
çalışma günlerindeki yolculuklarını otomobil ile yapma ihtimalleri daha 
yüksektir (Yen, 2000). Bu durumda, tele çalışma, yolculukların azaltıl-
masından daha çok desantralizasyonun artmasına neden olabilecektir 
(Kim vd., 2015). Bu görüş, tele çalışanların daha sık otomobil kullanıcısı 
olduğunu ortaya koyan araştırmalardan elde edilen sonuçlarla örtüşmek-
tedir (Wells vd., 2001; Hjorthol ve Nossum, 2007; Zhu ve Mason, 2014). 
Seyahat amaçlarıyla ilgili olarak, tele çalışanlar, tele çalışmayanlara göre 
daha fazla iş ve iş amaçlı olmayan yolculukları yapma eğilimindedir 
(Zhu, 2012; Kim vd., 2015; de Abreu e Silva ve Melo, 2018). 

Tele çalışmanın kentsel makroforma olan etkilerine yönelik çalışma-
ları bulunan Hall’a (1995) göre, teknoloji ile birlikte gelen bu değişimin 
geleneksel yer seçim teorilerinin yerini tamamen alması söz konusu de-
ğildir. Kentler bu süreçte ayakta kalmaya devam edecektir. Mesafenin 
öneminin azalması ile birlikte kentlerin artık bir geleceğinin olmadığı yö-
nündeki iddialar günümüzde geçerliliğini kaybetmiştir (Mitchell, 1999). 
Desantralizasyon teorisine göre, herkes istek ve tercihlerine göre kendile-
rine en uygun alanlarda yaşayacaktır. Bu durum, uzun vadede bireylerin 
alt kentlere ve alt kentlerden de kırsal alanlara doğru bir hareketine neden 
olacaktır. Bu hipoteze göre, işyerleri ve konut alanlarının bilinen gele-
neksel avantajları değişime uğramaktadır. Ancak literatürde bu senaryoya 
ilişkin bazı sorunlara dikkat çeken çalışmalar bulunmaktadır. Öncelikle, 
uzun vadede ulaşım ve iletişim maliyetlerinde azalmaların olacağı belir-
sizdir. Teknolojik altyapı ve internet maliyetlerindeki düşüşler tamamen 
sıfıra inmeyecektir ve bu teknolojik altyapıya erişimde dezavantajlı grup-
lar sorunlarla karşılaşabilecektir. Kotkin (2000) şirketlerin ve bireylerin 
yer seçim özgürlüğüne sahip olması ile birlikte doğal güzelliklere ve ye-
rel özelliklere sahip yerleşmelerin yaşam alanları olarak cazip yerleşme-
ler haline geleceğini savunmaktadır. Bu bağlamda, tele çalışma hem iş-
yerleri hem de konut alanlarının yer seçiminde bir kriter olarak değerlen-
dirilmektedir (Meşhur, 2006).  

Konut ve çalışma alanı yer seçim kararlarını etkileyen faktörler Re-
sim 3’de görülmektedir. Konut maliyeti, konut büyüklüğü hane halkı 
özellikleri, eğitim imkânları ve yaşam kalitesi gibi unsurların yanı sıra te-
le çalışma da artık konut alanı yer seçiminde bir kriter olarak görülmek-
tedir. Benzer şekilde, şirketlerin yapısı, insan kaynakları, erişebilirlik ve 
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işyeri maliyeti gibi bilinen yer seçim kriterlerine ek olarak çalışma alanla-
rının yer seçiminde tele çalışma da bir kriter olarak değerlendirilmektedir. 

 
Resim 3: Konut ve ofis yer seçim kararlarını etkileyen faktörler 

(Tayyaran, vd., 2003; Meşhur, 2006). 

SAHA ARAŞTIRMASI 

Bu bölümde Ankara’da yaşayan bireylerin tele çalışmaya ilişkin tu-
tumlarını ve tele çalışma ile çalışmaları durumunda konut tercihlerinin ve 
yolculuk taleplerinin nasıl değişeceğini anlamaya yönelik olarak yapılan 
anket çalışmasının sonuçlarına yer verilmektedir. Saha araştırması sonu-
cunda elde edilen bulgular literatürdeki tartışmalar ile birlikte ele alınarak 
tele çalışmanın mekânsal değişime olan etkilerine ilişkin bir değerlen-
dirme yapılmıştır. 

Tablo 2 ve Tablo 3’de ankete katılan bireylerin karakteristik özellik-
leri sunulmuştur. Katılımcıların %53,6’sı kadın, %46,4’ü ise erkektir. 
Yaş gruplarına bakıldığında, 46 yaş ve üzerinde olan kişilerin oranı 
%40,7 iken, 25-35 ve 36-45 yaş aralığında olanların oranı ise %27,1’dir. 
Anket çalışan bireylere uygulandığı için katılımcılar ağırlıklı olarak bu 
yaş gruplarında yer almışlardır.  
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Tablo 2: Ankete katılan bireylerin karakteristik özellikleri (n=140) 

Ankete katılan bireylerin karakteristik özellikleri F % 

Cinsiyet 

Kadın 75 53,6 

Erkek 65 46,4 

Toplam 140 100 

Yaş Grubu 

15-18 0 0 

19-24 7 5 

25-35 38 27,1 

36-45 38 27,1 

46+ 57 40,7 

Toplam 140 100 

Eğitim Durumu 

Okur yazar değil 4 2,9 

İlkokul 2 1,4 

Ortaokul 2 1,4 

Lise 14 10 

Üniversite 104 74,3 

Yüksek lisans veya doktora yapmış 14 10 

Toplam 140 100 

Medeni Durum 

Evli 109 77,9 

Bekar/Dul 31 22,1 

Toplam 140 100 

 
 
Meslek 

Memur 84 60 

İşçi 29 20,7 

Serbest Meslek 16 11,4 

Akademisyen 11 7,9 

Toplam 140 100 

Yabancı Dil Bilme Durumu 
 

Evet 70 50 

Hayır 70 50 

Toplam 140 100 

İş Sektörü 

Kamu 36 25,7 

Özel 104 74,3 

Toplam 140 100 
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Ankete katılan bireylerin yaklaşık %85’i lisans ve lisansüstü eğiti-
mini tamamlamıştır. Bunun yanı sıra, büyük bir çoğunluğu (%75) çocuk 
sahibidir. İşyerlerine ulaşım türlerine bakıldığında ağırlıklı olarak 
(%81,4) toplu taşıma sistemlerini kullandıkları görülmektedir. Katılımcı-
ların %86’sı evlerinde internet kullanırken %89’u bilgisayar sahibidir. 

Tablo 3: Ankete katılan bireylerin karakteristik özellikleri-devam (n=140) 

Ankete katılan bireylerin karakteristik özellikleri F % 

Çocuk Sayısı 

Çocuğu yok 35 25 

1 45 32,1 

2 44 31,4 

3 10 7,1 

4+ 6 4,3 

Toplam 140 100 

İşyerine Ulaşım Türü 

Yürüyerek 7 5 

Otobüs 85 60,7 

Metro 23 16,4 

Otomobil 19 13,6 

Dolmuş 6 4,3 

Toplam 140 100 

İnternet Kullanımı 

Evet 120 85,7 

Hayır 20 14,3 

Toplam 140 100 

Bilgisayar Sahipliliği 
Evet 125 89,3 

Hayır 15 10,7 

Toplam 140 100 

İşyerine Ulaşım Süresi (dakika) 

0-15 9 6,4 

16-30 53 37,9 

31-45 50 35,7 

46-60 18 12,9 

60 + 10 7,1 

Toplam 140 100 

Evdeki Internet Sahipliliği 
Evet 118 84,3 

Hayır 22 15,7 

Toplam 140 100 
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Anket sonuçlarına göre, katılımcıların %47,1’i tele çalışmaya olum-
lu yaklaşmaktadır fakat yarısından fazlası (%52,9) tele çalışma ile çalış-
mak istemediklerini belirtmişlerdir (Tablo 4).  

Tablo 4: Ankete katılan bireylerin tele çalışmaya ilişkin tutumları 

Tele çalışmaya ilişkin tutumlar Frekans (F) % Geçerli yüzde 

Evet 66 47,1 47,1 

Hayır 74 52,9 52,9 

Toplam 140 100 100 

 

Tele çalışmaya olumlu yaklaşan katılımcıların %60’ı tele çalışma ile 
çalışmaları durumunda yaşadıkları semti değiştirmek istediklerini belirt-
mişlerdir. Bu kişilerin %57,7’si kent merkezi dışında daha az yoğun ve do-
ğal güzellikler sahip bir yere, %23,1’i yaşadıkları kente yakın bir başka ken-
te, %19,2’si ise köy veya kırsal alanda bir yerleşmeye taşınmak istedikleri-
ni belirtmişlerdir. Bu durumda, tele çalışma kentsel yayılmaya neden ola-
rak doğal ve kırsal alanların kentleşmesine neden olabilecektir (Tablo 5). 

Tablo 5: Ankete katılan bireylerin tele çalışma ile işlerini gerçekleştirmeleri  
durumunda yaşamak istedikleri yerleşme tercihleri 

Taşınmak istenilen yer Frekans (F) % 
Geçerli 
yüzde 

Yaşadıkları semti değiştirmek isteyenler 84 60 60 

Kent merkezi dışında daha az yoğun ve 
doğal güzellikler sahip bir yere 

49 
57,7 57,7 

Yaşadıkları kente yakın bir başka kente 19 23,1 23,1 

Köy veya kırsal alanda bir yerleşmeye 16 19,2 19,2 

Toplam 84 100 100 

 

Çalışanların tele çalışmayı tercih etme nedenlerinin başında evde ça-
lışma rahatlığı (%66,7) gelmektedir. Bunu işyerine ulaşım güçlüğü (% 
22,7) takip etmektedir. Katılımcılar için, tele çalışmanın tercih edilme ne-
denleri içinde işyerinde çalışma güçlüğü, işyerinde karşılaşılan olumsuz 
davranışlar ve ulaşım maliyetlerinin oranları oldukça düşüktür (Tablo 6). 
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Tablo 6: Ankete katılan bireylerin tele çalışmayı tercih etme nedenleri 

Tele çalışmayı tercih etme nedenleri Frekans (F) % Geçerli yüzde 

İşyerine ulaşım güçlüğü 15 10,7 22,7 

Ulaşım maliyetleri 3 2,1 4,5 

İşyerindeki çalışma güçlüğü 3 2,1 4,5 

İşyerinde karşılaşılan olumsuz davranışlar 1 0,7 1,5 

Evde çalışma rahatlığı 44 31,4 66,7 

Toplam 66 47,1 100 

Tele çalışmaya istekli olmayanlar 74 52,9 - 

Toplam 140 100 - 

 

Tablo 7’de ankete katılan kişilerin tercih ettikleri tele çalışma türü 
sunulmuştur. Anket sonuçlarına göre, çalışanların %52,2’si haftada bir-
kaç gün evden (diğer günler geleneksel işyerinden) çalışmak istediklerini 
belirtmişlerdir. Bu oranı %30,4 ile yarı zamanlı ev tabanlı tele çalışma 
takip etmektedir. Haftanın her günü evden ve tele merkezlerden çalışmak 
isteyen bireylerin oranı oldukça düşüktür. 

Tablo 7: Ankete katılan bireylerin tercih ettikleri tele çalışma türü 

Tele çalışma türleri Frekans (F) % Geçerli yüzde 

Ev tabanlı tele çalışma-tam zamanlı 9 6,4 13 

Ev tabanlı tele çalışma-yarı zamanlı 19 13,6 30,4 

Ev tabanlı tele çalışma-haftada birkaç gün 
(diğer günler geleneksel işyerinden) 

35 25 52,2 

Tele merkezler 3 2,1 4,3 

Toplam 66 47,1 100 

Tele çalışmaya istekli olmayanlar 74 52,9 - 

Toplam 140 100 - 

 

Ankete katılan kişilerin tele çalışmayla işlerini sürdürmeleri duru-
munda boş zamanlarını değerlendirme biçimlerine bakıldığında çalışanla-
rın en çok aileleri ile birlikte (%60,6) zaman geçirmek istedikleri görül-
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mektedir. Boş zamanlarını dış mekânda, sinema ve tiyatroya giderek ge-
çirmek istediklerini belirtenlerin oranı yaklaşık %32’dir (Tablo 8). 

Tablo 8: Ankete katılan bireylerin tele çalışmayla işlerini gerçekleştirmeleri  
durumunda boş zamanlarını değerlendirme biçimleri 

Boş zamanlarını değerlendirme biçimi Frekans  (F) % Geçerli yüzde 

Dış mekânda 11 7,9 16,7 

Sinema ve tiyatroya giderek 10 7,1 15,2 

Aile ile birlikte 40 28,6 60,6 

Evde zaman geçirerek 5 3,6 7,6 

Toplam 66 47,1 100 

Tele çalışmaya istekli olmayanlar 74 52,9 - 

Toplam 140 100 - 

 

Ankete katılan kişilere tele çalışma ile çalışmaları durumunda tercih 
edecekleri ulaşım türü sorulduğunda %58,5’i otomobili, %23,1’i hafif 
raylı sistem ve metroyu, %10,8’i ise yürümeyi tercih edeceklerini belirt-
mişlerdir (Tablo 9). 

Tablo 9: Ankete katılan bireylerin tele çalışma ile işlerini gerçekleştirmeleri  
durumunda tercih ettikleri ulaşım türü 

Tele çalışma ve tercih edilen ulaşım türü Frekans (F) % Geçerli yüzde 

Yürüyerek 7 5,7 10,8 

Otobüs veya servisle 3 2,1 4,6 

Hafif raylı sistem ve metroyla 15 10,7 23,1 

Otomobil ile 38 27,1 58,5 

Bisiklet ile 2 1,4 3,1 

Toplam 66 47,1 100 

Tele çalışmaya istekli olmayanlar 74 52,9 - 
 

Saha araştırması bulgularına göre, ankete katılan çalışanların yakla-
şık %53’ü tele çalışmaya istekli değildir. İstekli olanların büyük bir oranı 
da evde çalışma güçlüğü ve işyerine ulaşımda yaşanan zorluklar nedeniy-
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le tele çalışmaya istekli olduklarını belirtmişlerdir. Ayrıca, yabancı dil bi-
len, yüksek eğitim sahibi, internet ve bilgisayar teknolojilerini kullanabi-
len bireyler tele çalışma ile işlerini yapmaya daha fazla isteklidir. Tele 
çalışmanın uygulanma türlerine ilişkin ankete katılan çalışanların tercih-
leri çeşitlilik göstermektedir. Ankete katılan bireylerin genellikle tele ça-
lışma ile tele merkezler yerine evlerinden çalışmaya daha istekli oldukları 
görülmektedir. Bu durumda, tele çalışmanın yaşama geçirilmesi sürecin-
de, tam gün, yarım gün, haftanın belli günleri veya tele merkezlerden ya-
pılabilecek çalışma biçimleri tespit edilmelidir. Devamında, işveren ve 
çalışan arasında oluşturacak bir program dâhilinde tele çalışma ile yapıla-
cak olan görevler belirlenmelidir. Anket bulguları tele çalışma öncesi 
ağırlıklı olarak toplu taşıma kullanarak işyerlerine ulaşan katılımcıların 
tele çalışmayla çalışma durumunda yarısından fazlasının yolculuklarını 
otomobil ile yapacaklarını ortaya koymuştur. Bu sonuç, literatürde tele 
çalışmanın otomobil kullanımını artıracağı yönündeki çalışmalar ile ben-
zerlik göstermektedir. 

Çalışmada elde edilen önemli diğer bir bulgu ise, tele çalışmaya is-
tekli olan bireylerin %60’ının tele çalışma ile çalışmaları durumunda yaşa-
dıkları semti değiştirmek istemeleri ve bu çalışanların yaklaşık %58’inin 
de yaşadıkları kentin dışında daha az yoğun ve doğal güzellikler sahip bir 
yere taşınmak istemeleridir. Bu sonuç, literatürde tele çalışmanın yer se-
çim kararlarına ve tercihlerine etkilerine ilişkin yapılan çalışmaların bul-
guları ile örtüşmektedir. Uzun vadede, tele çalışmanın yaygınlaşması ile 
birlikte bireylerin konut tercihleri değişebilecektir. Bu doğrultuda, kırsal 
ve doğal güzelliklere sahip korunması gereken alanların kentleşmesi 
gündeme gelebilecektir.  

SONUÇ  

1970’li yılların son çeyreğinde ortaya çıkan internet ve bilişim tek-
nolojileriyle birlikte sosyal, ekonomik ve kültürel yapıda bir dizi değişim 
ve dönüşüm meydana gelmeye başlamıştır. Teknoloji kullanımı ile birlik-
te mekânın ve mesafenin önemini kaybetmesiyle çalışma biçimlerinde de 
yenilikler gündeme gelmiştir. Özellikle, bilgi toplumu aşamasına girmiş 
olan ülkelerde tele çalışma kavramı esnek bir çalışma biçimi olarak be-
nimsenmeye başlanmıştır. Bu doğrultuda, konuya ilişkin literatürdeki 
araştırmaların pek çoğu tele çalışmanın çalışanlar, işverenler ve kurumlar 
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açısından sonuçlarına odaklanmıştır. Buna karşın, tele çalışmanın yaygın-
laşması ile birlikte kentsel, kırsal ve mekânsal etkileri daha belirgin hale 
gelebilecektir.  

Farklı uygulama türleri olan tele çalışma evden yapılabildiği gibi te-
le merkezlerden veya herhangi bir başka yerden hareketli olarak da yapı-
labilmektedir. Tele çalışmanın bu farklı türlerinin kentlere etkileri aynı 
şekilde olmayacaktır. Tamamen evden geleneksel işyerine gitmeden ya-
pılan tele çalışma bireylerin konut tercihlerini etkileyebilecektir. Bunun 
yanı sıra, firmaların çalışanlarının yaşadıkları konut alanlarına yakın yer-
lerde kurdukları tele merkezler kentsel tasarım ve planlamada dikkate 
alınması gereken bir unsur haline gelecektir. Tele çalışmanın bu üç for-
munda çalışanların işyerine ulaşım biçimleri farklılık göstermektedir. 
Haftanın belli günleri evden çalışan bir kişinin işyerine olan yolculukları 
büyük oranda azalırken iş amaçlı olmayan yolculuklar artabilecektir. Ya-
şadıkları konut alanlarına yakın bir tele merkezden çalışanlar ise, işyerine 
yürüyerek veya bisiklet ile ulaşabilme imkânına sahip olacaktır. Mobil 
çalışanlar ise, sürekli hareket halinde oldukları için daha çok otomobile 
bağımlı bir ulaşım hareketliliği sergileyeceklerdir. Bu anlamda, tele ça-
lışmanın bu üç formunun kentsel hareketlilik ve sürdürülebilir ulaşım açı-
sından farklı sonuçları olacaktır. 

Esnek bir çalışma biçimi olan ve özellikle iş-aile yaşamının denge-
sinin kurulmasında önem taşıyan tele çalışmanın önümüzdeki yıllarda 
yaygınlaşması beklenmektedir. Dünyada kabul gören sürdürülebilir ula-
şım politikaları arasında tele çalışma da yer almaktadır. Tele çalışma pek 
çok ülkede bir trafik talep yönetim stratejisi olarak kullanılmaya başlan-
mıştır. Türkiye’de tele çalışma henüz yaygın bir çalışma biçimi haline 
gelmemiştir ancak, tele çalışmanın uygulanmasına imkân veren bilgi ve 
iletişim altyapısı mevcuttur. Özellikle beklenmedik bir şekilde ortaya çı-
kan ve tüm dünyada her alanda etkisini gösteren Covid-19 pandemisi bi-
reyleri ve kurumları tele çalışmanın tam zamanlı ev eksenli türüne geçişi 
mecbur kılmıştır. Bu süreç, ülkelerin tele çalışmaya ilişkin yaklaşımlarını 
yeniden gözden geçirmelerini, hızlı bir şekilde evden çalışabilmenin alt-
yapısının kurulmasını ve geliştirilmesini sağlamıştır. İşverenlerin ve çalı-
şanların tele çalışmaya ilişkin bilinçlenmesi ve doğru kurumsal altyapının 
kurulmasıyla birlikte önümüzdeki yıllarda tele çalışma Türkiye’de daha 
fazla tercih edilen esnek bir çalışma biçimi olarak karşımıza çıkabilecek-
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tir. Bu anlamda, tele çalışmanın yaygınlaşması ile birlikte kentlerdeki 
mekânsal değişimlerin neler olabileceğine ilişkin çalışmaların yapılması-
na ihtiyaç duyulacaktır.  
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TÜRKİYE’DE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME SÜREÇLERİNİ 
DOĞRU AÇIKLAYABİLEN ANALİTİK YAKLAŞIMA DOĞRU 

Fatih EREN 

ÖZET 

Bu çalışmada gayrimenkul geliştirme sürecini anlamaya yönelik literatürde 
üretilen analitik modeller özetlenmekte ve bu modellerin Türkiye’de tecrübe edilen 
gayrimenkul geliştirme süreçlerini açıklamadaki başarısı sorgulanmaktadır. Model-
ler, dört gruba ayrılarak incelenmiştir: Sıralı-Olay Yaklaşımı, Aktör-Odaklı Yakla-
şım, Yapı-Odaklı Yaklaşım ve Kurumcu Yaklaşım. Her bir yaklaşım, gayrimenkul 
geliştirme sürecini açıklarken başka bir düzeye odaklanmakta, bu yüzden sürece dair 
farklı bir anlayış üretmektedir. Bir başlangıç çalışması niteliğinde olan bu araştırma, 
mevcut modelleri irdelemeyi ve modellerin Türkiye açısından çalışan ve çalışmayan 
kısımlarını ortaya çıkarmayı hedeflemektedir. Araştırma, modellerin Türkiye’deki 
gayrimenkul geliştirme süreçlerini açıklamadaki başarısının sınırlı olduğunu gös-
termiştir. Modellerin sunduğu perspektifler, Türkiye gayrimenkul piyasasında yürü-
tülen gayrimenkul geliştirme projelerinin hayata geçiriliş şeklini, yürütülüş tarzını ve 
süreç dinamiklerini açıklama noktasında yetersiz kalmaktadır. Bu yüzden Türkiye 
gayrimenkul sektörünün yasal/kurumsal/endüstriyel yapısına ve işleyiş gerçekliğine 
uyan, evrensel ve mahalli düzeyde süreci her boyutuyla ele alan özgün modellerin 
üretilmesine ihtiyaç vardır.  

Anahtar Kelimeler: Gayrimenkul geliştirme, modeller, Türkiye gayrimenkul 
piyasası. 

GİRİŞ 

Pek çok insan içinde yaşadığı fiziksel çevreyi bilir ve tanır. İnsanlar 
çevrelerindeki binaların, yeni başlayan inşaatların ve geliştirilmeyi bek-
leyen boş arsaların farkındadır. Fiziksel çevrenin oluşumunu memnun ka-
larak veya kalmayarak pasif olarak uzaktan takip ederler. İnsanların far-
kında olduğu ve takip ettiği şey aslında gayrimenkul geliştirme sürecinin 
sonuç ürünleridir. Nereye ne binası yapıldı? Binanın sahipleri veya kulla-
nıcıları kim? Binanın bölümleri kaç liraya kiralanıyor ve satılıyor? İnsan-
lar bu soruların cevapları ile ilgilenirler ancak etraflarındaki fiziksel çev-
renin niçin öyle planlandığından/tasarlandığından, gayrimenkul projeleri-
nin hangi tarihsel, ilişkisel, yasal, finansal, kurumsal, yönetimsel, tasa-
rımsal ve duygusal süreçlerden geçerek başlatıldığından ve bitirildiğinden 
çoğu zaman habersizdir. Gördükleri bir bina niçin o büyüklükte ve o yük-
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seklikte yapıldı? Niçin oraya yapıldı ve o şekilde işlevlendirildi? Bütün 
bunlar insanların çoğu için bilinir ve belirgin olan meseleler değildir. 
Hâlbuki fiziksel çevrenin adım adım ortaya çıkışı çok karmaşık süreçleri 
barındırır ve sürecin nasıl geliştiği doğrudan sonuç ürününün karakterini 
etkiler (Henneberry ve Parris, 2013). Bitirildikten sonra kullanılmaya 
başlayan bir bina, aslında çok yönlü mücadelelere sahne olmuş ancak ba-
şarıyla neticelendirilmiş zorlu bir savaştan sonra toprağa dikilen bayrak 
gibidir. Eğer gayrimenkul projelerinin ortaya çıkış süreçleri iyi çözümle-
nebilir ve doğru anlaşılabilirse, fiziksel çevreyi ortaya çıkaran aktörlerin 
süreci daha rahat ve sağlıklı yönetmesinin yolları keşfedilebilir ve süreç 
sonunda daha memnun edici, yaşanabilir fiziksel çevrelerin ortaya çıkma-
sı mümkün hale gelebilir.       

Gayrimenkul geliştirme hem birbirine benzeyen hem de standart ol-
mayan, ülkeden ülkeye, toplumdan topluma, piyasadan piyasaya farklılık 
gösterebilen aşamaları ve uygulamaları içeren bir süreçtir (Guy ve Hen-
neberry, 2002a). Süreçte birbirinden farklı pek çok aktör, belli bir proje 
hedefiyle bir araya gelir ve aktörler ellerindeki kaynakları (finans, inşaat 
malzemesi, işgücü, uzmanlık, bilgi, yetki, ilişkiler, tecrübe, arsa vs.) belli 
bir rol dağılımı çerçevesinde kullanır. Rol dağılımın nasıl olacağı ve pro-
jeye ilişkin verilecek her türlü karar, aktörlerin sosyo-kültürel özellikle-
rinden, projenin gerçekleştiği coğrafyadan ve projenin dahil olduğu gay-
rimenkul piyasasının yasal, kurumsal, endüstriyel ve sosyo-ekonomik ya-
pısından bağımsız değildir (Theurillat, Rerat ve Crevoisier, 2015). Bir 
gayrimenkul projesi ancak doğru mekân ve zamanda; vizyon ve karakter 
anlamında birbiriyle uyumlu aktörler bir araya geldiğinde ve her açıdan 
uygun ortam şartları oluştuğunda başlayabilir.  

Genel olarak “gayrimenkul”, özel olarak “gayrimenkul geliştirme” 
konusu üzerine çalışan araştırmacılar,  ekonomi, coğrafya, planlama, sos-
yoloji ve kamu yönetimi gibi birbiriyle ilişkili çeşitli disiplinlerin kullan-
dıkları araştırma teorilerinden, yaklaşımlarından, yöntem ve tekniklerin-
den fazlasıyla faydalanmışlardır. Bu faydalanma gayrimenkul çalışmala-
rında aynı konuyu birbirinden farklılaşan bakış açılarıyla inceleyen çeşitli 
analitik modellerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Ortaya konan her bir 
model, gayrimenkul geliştirme süreçlerini aydınlatmada kullanılan, birbi-
rini destekler ve tamamlar nitelikte açıklayıcı birer araç olarak değerlen-
dirilmelidir çünkü farklı tür modeller, farklı seviyelerde anlayışlar üretir 
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(Gore ve Nicholson, 1991: s.728). Gore ve Nicholson (1991), Healey 
(1991) ve Ball (1998), literatürde gayrimenkul geliştirme konusunda bir-
birinden farklılaşan yaklaşımları dört ana başlık altında toplar. Bunlar sı-
ralı-olay yaklaşımı, aktör-odaklı yaklaşım, yapı-odaklı yaklaşım ve ku-
rumcu yaklaşımdır. 

Bu çalışma, literatürdeki gayrimenkul geliştirme modellerini özet-
lemeyi ve modellerin sunduğu perspektifin Türkiye’deki gayrimenkul ge-
liştirme süreçlerini açıklamadaki başarısını sorgulamayı hedefler. Söz 
konusu irdelemede ilk olarak literatür taraması yöntemi kullanılmıştır. Bu 
kapsamda sosyal bilimler literatüründe gayrimenkul geliştirme süreçlerini 
derinlemesine inceleyen kitaplar ve makaleler derlenmiş ve modellere 
ilişkin temel bilgiler elde edilmiştir. İncelenen modellerin Türkiye’de tec-
rübe edilen gayrimenkul geliştirme süreçlerini açıklamadaki başarısının 
sorgulandığı ve tartışıldığı bölümlerde belge analizi, gözlem, derinleme-
sine görüşme, odak grup görüşmesi ve etnoğrafik araştırma yöntemleri 
birlikte kullanılmıştır.  

Aşağıda literatürdeki farklı gayrimenkul geliştirme modellerine dair 
temel bilgiler ayrı ayrı sunulmakta ve akabinde incelenen modellerin 
Türkiye’de tecrübe edilen gayrimenkul geliştirme süreçlerini açıklama-
daki başarısı ve başarısızlığı sorgulanmaktadır. Sorgulama bölümlerinde 
Türkiye gayrimenkul piyasasının yapısına ve proje geliştirme süreçlerinin 
işleyişine dair genel tespitlere yer verilmektedir.   

GAYRİMENKUL GELİŞTİRME MODELLERİ 
1. Sıralı-Olay Yaklaşımı (Events-sequence Models) 

Sırasal ve betimleyici modeller üreten bir yaklaşımdır. Geliştirme 
sürecini, belli olayların belirli bir sırayla gerçekleştiği aşamalı bir süreç 
olarak algılar. Bu yaklaşıma göre gayrimenkul geliştirme, adım adım 
olayların ilerlediği bir süreçtir (Goodchild ve Munton, 1985). Yaklaşım, 
geliştirme sürecini yönetmek kaygısını güder. Taşınmaz mal yönetimi ça-
lışmalarından ilham almıştır (Barrett ve diğerleri, 1978). Geliştirme süre-
cinin nasıl işlediği ve çalıştığı meselesine odaklanmakta, süreçte tıkanık-
lığa neden olabilecek durumlar üzerinde durmaktadır (Boddy, 1981).  

Bu yaklaşımın en önemli eksikliği sürece dahil olan aktörlerin rolleri-
ni, çıkarlarını, beklentilerini ve stratejilerini ihmal etmesidir (Ball, 1998). 
Felsefi olarak deneyci (deneyimci) yaklaşımlar kategorisine dahil edilebi-
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lir. Deneyci bir temele oturması nedeniyle yaklaşım tanımlayıcı ve betim-
leyicidir. Yani geliştirme süreci içinde deneyimlenen aşamalarda gerçek-
leşen aktiviteleri anlatma gayretindedir. Ancak niçin bu aktivitelerin be-
lirtilen sırayla, belirtilen sürede ve belirtilen şekilde gerçekleştiği konu-
suna bir açıklama getirmez (Healey, 1991). Yaklaşım, geliştirme süreci-
nin finansal kapasitesi ile ilgilenmez. Ayrıca, farklı aşamaları bir bütün 
halinde değerlendirme, aşamaların birbiriyle ilişkisini kurma konusunda 
da üretilen modeller zafiyet gösterir çünkü aşamaların standart bir dizili-
mi yoktur. Her geliştirme süreci çoğunlukla kendine özeldir, diğerlerin-
den farklı bir şekilde ilerler, aşamaların sıralanışı farklılaşır. Dolayısıyla 
üretilen modellerin uygulanabilirliği zayıftır (Gore ve Nicholson, 1991). 
Goodchild ve Munton’un çalışması, teorik olarak Neo-klasik ekonomi te-
orisinden, Boddy’nin çalışması ise Marksist ekonomi teorisinden besle-
nir. Yine Punter (1985) ve Ratcliffe (1978)’in modelleri bu yaklaşıma ör-
nek olarak gösterilebilir (Resim 1 ve Resim 2). 
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Resim 1: Sıralı-olay yaklaşımının perspektifinden bir gayrimenkul geliştirme  

süreci modellemesi (Punter, 1985) 
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Resim 2: Sıralı-olay yaklaşımının perspektifinden bir başka gayrimenkul 

geliştirme süreci modellemesi (Ratcliffe, 1978) 

Türkiye perspektifinden sıralı-olay yaklaşımının sorgulanması 

Serbest piyasa ekonomisiyle yönetilen ve belli bir planlama sistemi-
ne sahip her ülkede gayrimenkul geliştirme süreçlerinde, sıralı-olay yak-
laşımı içinde tanımlanan olaylar bir şekilde yaşanmaktadır. Türkiye ser-
best piyasa ekonomisinin işlediği, kentsel gelişmenin belli bir planlama 
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sistemi dahilinde kontrollü yürütüldüğü ülkelerden biridir. Ülkede her tür 
gayrimenkulün düzenli üreticileri, alıcıları, kullanıcıları ve satıcıları var-
dır bu yüzden Türkiye gayrimenkul piyasasının varlığından bahsedile-
bilmektedir. Türkiye’de herhangi biri bir gayrimenkul projesi geliştirmek 
istediğinde sıralı olay yaklaşımında betimlenen aşamaların çoğundan bir 
şekilde geçmek zorundadır. Bir grup aktör tarafından belli bir yerde belli 
bir proje yapmaya niyetlenilir, projenin gerçekleşme ihtimali araştırılır, 
risk ve belirsizlikler sorgulanır, proje tasarlanır, projenin getirisi ve götü-
rüsü hesaplanır, yetkili makamlardan gerekli izinler alınır ve herşey yo-
lunda gittiği takdirde proje hayata geçirilir. Yaklaşımın tanımladığı olay-
lar ve betimlediği akış, genel hatlarıyla Türkiye’deki gayrimenkul geliş-
tirme süreçlerinde de yaşanmaktadır. Ancak Türkiye gerçekliğinde biraz 
ayrıntıya inildiğinde sürecin, bu yaklaşımın öne sürdüğü kadar basit ol-
madığı ve düzenli ilerlemediği görülür.   

Türkiye’de gayrimenkul geliştirme süreçlerinde olaylar (aşamalar) 
çoğunlukla iç içe geçmekte ve belli bir sırayla ilerlememektedir. Bunun 
temel nedeni ülke ekonomisinin ve sektörün henüz gelişme sürecinde ol-
ması; standartlaşma, kurumsallaşma ve şeffaflık anlamında yeterince ol-
gunlaşmamış olması; ve buna bağlı olarak yıllar içinde sektör oyuncula-
rının fırsatlar eksenli pragmatik bir davranış modeli geliştirmiş olma-
larıdır. Kapitalist liberal ekonomik sistemle yönetilen Batılı ülkelerde tec-
rübe edildiği gibi Türkiye ekonomisi büyüdükçe, sektöre yön veren yasal 
ve kurumsal çerçeve gelişecek ve gayrimenkul geliştirme süreçlerinde 
şeffaflık ve standartlaşma artacaktır. Şu aşamada ilk olarak vurgulanması 
gereken gerçek, adım adım büyüyen bir ekonomik yapı içinde Türkiye 
gayrimenkul sektörünün geçiş dönemi şartlarını yaşadığıdır. Ekono-
mik büyüme sürecinde ortaya çıkan fırsatlardan zamanında ve hızlı bir 
şekilde faydalanma mantığını güden sektör oyuncularının benimsediği 
pragmatik girişimci davranış modeli, Türkiye’de gayrimenkul geliştirme 
süreçleri içindeki farklı aşamaların sıklıkla iç içe geçmesine ve iş akış sı-
ralamalarının değişmesine neden olmaktadır. Örneğin bir proje fikri ol-
maksızın yatırımcılar tarafından ileride gelişme potansiyeli taşıyan arsa 
ve araziler uzun vadeli bir yaklaşımla çok önceden satın alınabilmektedir. 
Yine proje için uygun arsa/arazi bulma ve o arsa/arazi için yetkili plan-
lama otoritesinden (belediyeler veya bakanlıklar) imar izni alma aşamala-
rı, çoğunlukla aynı zaman diliminde birlikte ilerlemektedir. Bunun nede-
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ni, iyi bir yatırım fırsatının ortaya çıkmasının veya çıkmamasının, yetkili 
planlama otoriteleri ve gayrimenkul geliştiricileri/yatırımcıları arasında 
sürdürülecek kapalı müzakerelere ve pazarlıklara bağlı olabilmesidir.  

Türkiye’de geliştiriciler projelerinin yer seçimine ve konseptine ka-
rar verirken “piyasa analizi” aşamasını veya “danışmanlık alma” aşama-
sını atlayabilmektedir çünkü sektör oyuncuları kendi kişisel birikim ve 
tecrübelerini, araştırma raporlarındaki genel rakamsal verilerden ve piya-
saya ilişkin sunulan nitel görüşlerden daha fazla önemseyebilmektedir. 
Türkiye gayrimenkul sektörü çok dinamik, fırsatların hızlı tüketildiği re-
kabetçi bir piyasa olduğundan, önünde duran fırsatları kaçırmak isteme-
yen bir oyuncu hızlı karar vermek zorundadır. Piyasa araştırması yaptır-
mak veya danışmanlık almak, fırsatların başkaları tarafından duyulması-
na dolayısıyla fırsatların elden kaçmasına, daha da önemlisi zaman ve pa-
ra kaybına neden olabilir. Bu yüzden Türkiye’de geliştiriciler, kendi kişi-
sel birikim ve tecrübeleri ışığında sezgisel (içgüdüsel) hareket etme, 
yüksek kazanç için yüksek risk alma şeklinde bir davranış modeli ge-
liştirmiştir. Bu davranış modeli sıralı-olay yaklaşımı içinde betimlenen 
bazı aşamaların Türkiye’de yaşanmamasına veya bazı aşamaların başı 
sonu belli olmayan uzun bir zaman dilimine yayılarak, farklı bir şekilde 
yaşanmasına neden olmaktadır.  

Türkiye’de fikir aşamasındaki bir projenin hangi kaynaktan finanse 
edileceği konusu, henüz ortada bir mimari tasarım yokken ve gerekli imar 
izinleri alınmamışken dahi çoğunlukla bellidir. Sektörde özellikle öz yatı-
rım sermayesi olan, gerektiği takdirde farklı şirketlerin öz sermayelerini 
rahatlıkla bir araya getirebilen veya uzun vadeli düşük faizli kolay borç-
lanma imkanlarına sahip şirketler faaliyet göstermektedir. Türkiye’de 
grup şirketlerinin sayısı da oldukça fazladır ve farklı ekonomik sektör-
ler arasında geçişler yaygındır. Türkiye’de uzun yıllardır en kolay yatı-
rım yapılan, en yüksek karlılığın olduğu ve elinde belli bir sermaye biri-
kimi olan herkese açık olan sektör Türkiye gayrimenkul sektörü olmuş-
tur. Bu kapsamda özellikle yatırım sermayesi bulma konusunda sıkıntı 
çekmeyen başka bir ekonomik sektörde faaliyet gösteren bireyler ve şir-
ketler, Türkiye gayrimenkul sektörüne yatırım yapmaktadır. Bu kapsam-
da Batılı ülke piyasalarından farklı olarak Türkiye’de gayrimenkul geliş-
tirme süreçleri bankalara, kredi ve finans kuruluşlarına daha az bağımlı 
olarak ilerler. Bu yüzden sıralı-olay yaklaşımındaki betimlemenin aksine 
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süreçte finansman bulma aşaması, belirgin bir aşama olarak karşımıza 
çıkmayabilir veya farklı bir olay sıralaması içinde profesyonel düzlemde 
yürüyen “aktör-finansör kurum ilişkisi” yerine enformel düzlemde ilerle-
yen “aktör-aktör ilişkisi” şeklinde karşımıza çıkabilir.     

Türkiye’de gayrimenkullerin pazarlanması aşaması, gayrimenkul sü-
reçlerinin sonlarında değil genellikle başlarında gelen bir aşamadır. Lo-
kasyon seçimi ve mimari tasarım belli olur olmaz düşünülen projede üre-
tilecek gayrimenkuller için potansiyel müşteri arayışı başlar. Bunun bir 
nedeni, yatırım geri dönüşünü hızlı almak isteyen sektör oyuncuları-
nın sabırsız, aceleci ve heyecanlı olan karakteri iken diğer bir nedeni 
sektör oyuncularının ellerindeki işi çabuk bitirmek suretiyle bekle-
yen diğer fırsatları kaçırmama arzusudur. Ülkede uzun yıllardır her tür 
gayrimenkule yönelik talebin arzdan fazla oluşu, nerede olursa olsun üre-
tilen gayrimenkullerin kısa zamanda satılmasını veya kiralanmasını sağ-
lamakta, bu durum pazarlama aşamasını kolaylaştırmakta ve sıralı-olay 
yaklaşımının çizdiği süreçteki olağan sıralamayı değiştirmektedir. 

2. Aktör-Odaklı Yaklaşım (Agency Models) 

Hümanist yaklaşımlar çerçevesinde değerlendirilebilecek, betimle-
yici modeller üreten bir yaklaşımdır. Pozitivizmden beslenen dengeci 
(equilibrium) yaklaşımların aksine, bu modellerde geliştirme sürecine 
dahil olan aktörlerin kararlarına, davranışlarına, çıkarlarına ve stratejile-
rine büyük vurgu vardır (Goodchild ve Munton, 1985; Kaiser ve Weiss, 
1970) (Resim 3). Temelde, aktörlerin karar verme şekilleriyle, aktörler 
arası ilişkilerle ve bu ilişkilerin gelişim sürecini nasıl etkilediği yani sü-
reçte gerçekleşen olayların aktörlerle olan ilişkisi meselesiyle ilgilenir. 
Geliştirme süreçlerinin birbirinden farklılaştığı gerçeğini bu yaklaşım 
dikkate alır (Drewett, 1973). Belli aktörlerin (örneğin geliştiriciler veya 
yerel yönetimler) ve belli aşamaların (örneğin arazinin satın alınması) ge-
liştirme sürecinde daha fazla öne çıktığını, önem kazandığını belirtir 
(Ball, 1998).  

Bu yaklaşım çok fazla aktörlere ve aktörler arası etkileşimlere odaklı 
olduğu için, yine fazlasıyla tanımlayıcıdır. Geliştirme süreçlerine dair 
eleştirel değerlendirmeler yapmaz (Healey, 1991). Ayrıca aktörlerin karar 
ve davranışlarını yönlendiren makro ve mikro ekonomik ve politik süreç-
lere hiç değinmez. Yaklaşım, geliştirme sürecinde zaman ve mekan fak-
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törünü dikkate almaz (Gore ve Nicholson, 1991). Aşağıdaki çalışmalar bu 
yaklaşıma göre yapılmıştır. Kaiser ve Weiss (1970), Barrett ve diğerleri 
(1978)’nin çalışmaları teorik olarak Neo-klasik ekonomi teorisinden, Ball 
(1983)’un çalışmaları ise Marksist ekonomi teorisinden beslenir. Yine 
Goodchild ve Munton (1986) ve Drewett (1973)’in modelleri bu yakla-
şıma örnek olarak gösterilebilir (Resim 3 ve Resim 4). 

 
Resim 3: Aktör-odaklı yaklaşım perspektifinden arazi geliştirme süreci  

(Goodchild ve Munton, 1986) 

 
Resim 4: Aktör-odaklı yaklaşımın perspektifinden arazi geliştirme sürecinde  

karar verici aktörler (Drewett, 1973) 

Türkiye perspektifinden aktör-odaklı yaklaşımının sorgulanması 

Her gayrimenkul piyasasında olduğu gibi Türkiye gayrimenkul sek-
töründe de uzmanlaşmaya dayalı çoklu faaliyet kolları ve çok aktörlü 
bir yapı vardır. Gayrimenkul geliştirme aktivitesinin içerdiği karmaşık 
süreçler, yüksek maliyetler ve riskler, teknik uzmanlık gereksinimleri, 
böylesi bir endüstriyel yapı oluşumunu zorunlu kılmaktadır. Bu doğrul-
tuda Türkiye’de bir projenin hayata geçmesi, sektörde çeşitli aktörlerin 
birbiriyle ilişki kurmasına, iş birliği yapmasına ve dayanışma sergileme-
sine bağlıdır. Belli projeler özelinde birbirinden farklı aktörleri bir araya 
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getiren ilişkiler ağı, doğal olarak ortaya çıkacak projenin karakterini ve 
biçimini etkilemektedir çünkü çok aktörlü bir ortamda karar verme şekli, 
rol ve yetki paylaşımı farklı gerçekleşir. İlişkiler ağının çok önem arz et-
tiği Türkiye gayrimenkul piyasasında gayrimenkul geliştirme süreçlerini 
açıklarken, aktörlere ve aralarındaki ilişkilere odaklanan aktör-odaklı 
yaklaşımın sunduğu perspektife çok ihtiyaç vardır. Ancak yine Türkiye 
gerçekliğinde biraz ayrıntıya inildiğinde, sektörde aktör rollerini tanım-
lamanın ve aktörler arası ilişkileri çözümlemenin yaklaşımın öngördüğü 
ölçüde basit olmadığı görülür.  

Türkiye gayrimenkul sektöründe şirketler çoğunlukla sadece tek bir 
alanda faaliyet göstermezler. Örneğin bir emlak şirketi, aynı zamanda 
gayrimenkul danışmanlığı hizmeti; bir danışmanlık firması aynı zamanda 
bir değerleme hizmeti verebilmektedir. Benzer şekilde bir geliştirme fir-
ması aynı zamanda yatırımcı; bir inşaat müteahhitlik firması aynı zaman-
da geliştirici; bir arsa sahibi aynı zamanda yatırımcı, bir planlama otorite-
si kurduğu şirket (kamusal iktisadi teşebbüs) üzerinden geliştirici ve yatı-
rımcı olabilmektedir. Bir başka ifade ile bir aktör, aynı anda birden fazla 
rolü süreçte üstlenebilmektedir. Bu sıkça rastlanan gerçeğin altında sek-
tördeki aktörlerin taşıdığı pragmatik girişimci ruh ve kazanç fırsatla-

rından kişisel olarak azami faydalanma (başkaları ile kazancı pay-
laşmama) arzusu yatar. Sektör oyuncularının pragmatik bir anlayışla ön-
lerine çıkan her iş ve kazanç fırsatını bizzat değerlendirmek istemesi (işin 
hacmine uyması), Türkiye’de yaşanan gayrimenkul geliştirme süreçlerin-
de iç içe geçmiş aktör davranışları ve rollerini ortaya çıkarmıştır. Aktör-
odaklı yaklaşımın öne sürdüğünün aksine sektörde iyi tanımlanmış rolle-
re ve rol paylaşımına çok rastlanmaz. Sektör oyuncuları mümkün olduğu 
müddetçe gayrimenkul geliştirme süreci içinde bağımsız hareket etme 
ve başkalaşan her rolü kendisi üstlenme gayreti ve eğilimi içindedir. 
Bu gayret ve eğilim, oyuncuları karar verme süreçlerinde sıklıkla daha 
yetkili ve güçlü kılmaktadır.  

Türkiye gayrimenkul sektörü, kendi içinde yıllara dayalı çok kuv-
vetli dostluk ve çıkar ilişkilerini barındıran bir sektördür. Sektörde ben-
zer alanda faaliyet gösteren her oyuncu çoğunlukla birbirini tanır ancak 
her oyuncunun o sektörde tutunmasını ve rahat hareket etmesini sağlayan 
kendine ait bir ilişkiler ağı vardır. Oyuncular, kendi ilişkiler ağı içinde 
işlerini enformel yollarla önce karşılıklı dostluğa ve güvene, sonra formal 
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yollarla yazılı anlaşma belgelerine dayalı olarak yürütür. Dolayısıyla ak-
törler proje geliştirme süreçlerinde hem rasyonel hem duygusal davra-
nışlar sergiler; iş ilişkilerinde profesyonellik (resmiyet) az, samimiyet 
fazladır. Bu doğrultuda aktörlerin proje geliştirme süreçlerinde vereceği 
kararlar ve sergileyeceği davranışlar, yakın bir şekilde dostluk ve çıkar 
ilişkisi içinde oldukları diğer sektör oyuncularından bağımsız değildir. 
Aktör-odaklı yaklaşım aktör rollerine (geliştirici, plancı, emlakçı, arsa 
sahibi, vb.) dayalı olarak proje özelinde kurgulanmış ilişkiler ağını göze-
ten bir bakış açısına sahiptir. Türkiye gayrimenkul sektöründe ise uzun 
yıllar içinde oluşmuş, çoğunlukla sektörün ve yürütülen projenin dışı-
na taşan kişisel ilişki ağlarından söz etmek gerekir. Ayrıca proje geliş-
tirme süreçlerinde sektörde sevilen ve sayılan bazı deneyimli şahıslar kilit 
rol oynamaktadır. Bu kilit aktörler derneklerde üst düzey görev alan, ya-
sa ve politika üreten kamusal otoritelerle teması olan, sektörün gelişim ve 
değişim sürecini yönetme misyonunu üstlenmiş kişilerdir. Kilit aktörlerin 
yardımıyla yeni aktörler sektöre girmekte, yeni tarz projeler başlatılmakta 
veya projelere dahil olacak aktörler ve aralarındaki rol dağılımı belirlen-
mektedir. Market açıklığı yani dışarıdan gelen yeni bir aktörün sektörde 
geliştirme işi yapabilmesi ve başarılı olabilmesi, bir ölçüde bu kilit aktör-
lere bağlıdır. Bu kapsamda Türkiye’de gayrimenkul geliştirme süreçlerini 
açıklamada aktör-odaklı yaklaşımın betimlediği “aktörler” ve “ilişkiler” 
algısı yetersiz kalmaktadır. Bu basit betimlemenin ötesine geçen, aktörle-
ri sektörde eski ve yeni diye ayıran, sektör içi ve sektör dışı çok yönlü 
bağlantıları olan, projelerde aynı anda çoklu roller üstlenebilen hem ras-
yonel hem duygusal olarak hareket eden gerçekçi ve derinlikli bir bakışla 
değerlendirmek gerekir. 

Büyüme ve gelişme sürecinde olan Türkiye gayrimenkul sektörü, 
henüz çok şeffaf işleyen bir sektör değildir. Sektöre ilişkin bilgiler, 
araştırma departmanına sahip az sayıdaki danışmanlık şirketi, dernek ve 
kamu kurumu eliyle üretilir ve herkesin bilgisine sunulur. Sektörü bir bü-
tün halinde veya alt sektörler halinde somut sayısal-sözel veriler üzerin-
den değerlendirmemizi sağlayacak herkese açık bir gayrimenkul veri 
tabanı Türkiye’de henüz yoktur. Sektörde bilgiler, genellikle formal 
(dernekler, kurumlar) veya enformel (ortak çıkar grupları, proje bazlı olu-
şumlar) ilişki ağları içinde üretilir ve kilit aktörler aracılığıyla herkesle 
paylaşılır. Genellikle gayrimenkul şirketleri kendi projelerine ilişkin bil-
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gileri saklama veya sadece sektör içinde kendi ilişkiler ağı içindeki kişi-
lerle paylaşma eğilimi içindedir. Kilit aktörler ise, sektöre ilişkin bilgileri 
istedikleri zaman istedikleri miktarda istedikleri şekilde kamuoyu ile pay-
laşmaktadır. Sektörel bilgi az sayıda şahıs, şirket, dernek ve kurum 
eliyle üretilmekte ve manipüle edilerek kontrollü şekilde herkesle 
paylaşılmaktadır. Bu durum dışarıdan bakanların piyasaya yönelik sağ-
lıklı değerlendirmeler yapmasına engel teşkil etmektedir. Gerçek piyasa 
bilgileri kilit aktörler elinde ve özel ilişki ağları içinde kalmaktadır. Bu 
durum market açıklığını azaltmakta bununla beraber sektör içi dengele-
rin, sektör içi oluşmuş karşılıklı güvene ve çıkara dayalı mevcut ilişki ağ-
larının kuvvetlenerek devam etmesini sağlamaktadır. Aktör-odaklı yakla-
şım, bilgi manipülasyonları, ilişki ağlarının devamlılığı ve market 
açıklığı meseleleri üzerinde durmaz. Dahası, proje bazlı oluşmuş ilişkiler 
ağını genel piyasa içi ilişkiler ağının bir parçası olarak görmez. Başka bir 
ifade ile sektörde yatayda ve dikeyde ilişki ağlarının nasıl oluştuğuna ve 
kendini nasıl koruyarak sürdürdüğüne, ilişkiler ağına giriş ve çıkışların 
nasıl olduğuna dair açıklayıcı bir perspektif sunmaz.  

Türkiye gayrimenkul sektöründe dostluğa ve çıkara dayalı enformel 
ilişki ağları olduğu kadar, formal ilişki ağları da vardır. Sektörde aynı 
mesleği yapan, benzer alanda faaliyet gösteren şirketler veya çıkar birlik-
teliği içinde olup benzer vizyonları taşıyan aktörler mutlaka belli bir 
dernek altında bir araya gelmiştir. Henüz gelişme ve olgunlaşma aşa-
masında olan Türkiye gayrimenkul sektöründe dernek sayısındaki çok-
luk dikkat çekicidir. Bu noktada vurgulanması gereken gerçek, sektör 
oyuncularının organize olma ve aktif hareket etmenin getireceği kazanç-
ların farkında olduğudur. Bu dernekler, sektörün ileri gelen aktörleri (şir-
ket yöneticileri) tarafından kurulmaktadır. Yasa ve politika yapıcı kamusal 
otoriteler ve sektördeki şirketler arasındaki ilişkiler dernekler üzerinden 
yürütülmektedir. Dolayısıyla dernekler, sektörün yasal ve kurumsal yapısı-
nın değişiminde ve gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır. Gayrimen-
kul geliştirme süreçleri mecburen tabii olduğu yasal ve kurumsal çerçeve 
içinde ilerlemek durumundadır. Aktör-odaklı yaklaşım, ilişkileri sadece 
“proje bazlı” olarak görür ve algılar; projeleri ortaya çıkaran, projelere 
her anlamda yön veren formal ve enformel sektörel ilişkilere değinmez. 
Daha da önemlisi Türkiye’de “gayrimenkul şirketleri-gayrimenkul 
dernekleri-yasa ve politika yapıcı kamusal otoriteler” arasındaki sıkı 
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ve birbirini karşılıklı etkileme/değiştirme gücüne sahip ilişkileri açık-
lama konusunda yaklaşım yetersiz kalmaktadır.  

Türkiye gayrimenkul sektöründe aktörler formal ve enformel yollar-
la organize olma yeteneğine sahip olduğu kadar hızlı öğrenme, değişik-
liklere uyum sağlama ve birbirlerinin hamlelerine göre strateji geliş-
tirme yeteneğine de sahiptir. Her aktör, sektörde diğer oyuncuların için-
de olduğu projeleri yakından takip etmekte, devam eden projelerden bir 
şeyler öğrenmekte ve diğerlerinin hamlesine bağlı olarak kendi projeleri-
ni geliştirmektedir. Bu yolla sektördeki iyi uygulamalardan ve kötü uygu-
lamalardan kendisi için dersler çıkarmaktadır. Örneğin yerli oyuncular, 
sektöre giren yabancı oyunculardan profesyonelleşmenin, standartlaşma-
nın, kurumsallaşmanın, şeffaflaşmanın ve uluslararasılaşmanın yollarını 
ve önemini çok hızlı bir şekilde öğrenmişlerdir. Aktörler, AB uyum süre-
ci içinde yasal ve kurumsal anlamda yeniden yapılandırılan sektörel or-
tama çok kolay uyum sağlamışlardır. Yine belli bir yerde yapılması dü-
şünülen projenin niteliği, o bölgede daha önce yapılmış benzer projelerin 
niteliğine fazlasıyla bağımlıdır. Sektörde önceki projelerin başarılı ve ba-
şarısız yanları, sonraki projeler için yol gösterici olmaktadır. Demek ki 
Türkiye gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren aktörlerin belli bir tec-
rübe birikimi, iş yapma tarzı/kültürü, karakteri ve yeteneği vardır. Aktör-
odaklı yaklaşım, aktörlerin belli bir birikime, iş yapma tarzına, kül-
türüne, karaktere ve yeteneğe sahip olabileceğinden bahsetmemek-
tedir. Halbuki Türkiye’de aktörlerin gayrimenkul gelişim süreçlerinde 
verdikleri her tür karar ve sergiledikleri her tür davranış, aktör özellikle-
rinin ortaya çıkardığı piyasa kültüründen bağımsız değildir.  

3. Yapı-Odaklı Yaklaşım (Structural Models) 

Yapı-odaklı yaklaşımlardan bir kısmının teorik temelleri Marksist ve 
Politik Ekonomi görüşlerine dayanır. Bu görüş, gayrimenkul geliştirmeyi, 
hususi bir ekonomik üretim biçimi olarak algılar ve temelde gayrimenkul 
gelişimini organize eden ve ilerleten makroekonomik koşullar, dinamik-
ler ve güçlerle ilgilenir (Harvey, 1978). Yaklaşım genel olarak sermaye-
nin, farklı ekonomik sektörlere ve gayrimenkul geliştirme sürecine giriş 
ve çıkış yollarına odaklıdır. Sermaye akışı veya sermayenin dolaşımı gibi 
kavramları kullanır. Üretilen modeller, sermaye yatırımlarının ve birikim-
lerinin farklı biçimlerde nasıl olabileceğini ve sermaye hareketlerinin 
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farklılaşmasıyla ortaya nasıl gayrimenkul gelişimlerinin çıktığını keşfet-
meyi amaçlar (Gore ve Nicholson, 1991). Yaklaşımda yapısal unsurlara 
çok fazla vurgu vardır. İnsanların tercihleri ve davranışları göz ardı edilir. 
Ayrıca yaklaşım çok fazla genellemeye başvurur ve gayrimenkul gelişim 
aktivitesini çok basitleştirerek görür. Üretilen modellerde, her ne kadar 
farklı üretim modları ve ekonomik düzenlemeler üzerinden insan davra-
nışları ve olaylar arasında bir bağlantı kurulabileceği iddia edilse de bul-
gusal olarak bu bağlantı ortaya konamamaktadır (Healey, 1991).    

Yapı-odaklı yaklaşımlardan diğer bir kısmının teorik temelleri ise 
Neo-klasik Ekonomi görüşüne dayanır. Bu pozitivist görüş temelde arz-
talep dengesi, mükemmel piyasa oluşumu, piyasa etkinliği, rekabet, piya-
salar içinde fiyatların oluşumunu etkileyen süreçler ve sonuçlar ile ilgile-
nir (Gregory ve diğerleri, 2009). Modellerde, devlet, inşaat endüstrisi ve 
finans piyasaları arasında bir ilişki kurulur (Wallace, 2004). Gayrimenkul 
geliştirme süreci, sermaye-işgücü, sermaye-arazi sahibi ve devlet-piyasa 
ilişkileri çerçevesinde açıklanır (Campus, 1987). Yaklaşımda genellikle 
sayısal analiz yöntemleri kullanılarak, gayrimenkul piyasa performansı 
arz-talep, fiyat, karlılık, hasılat, kira geliri, yatırım geri dönüşü gibi fak-
törler kullanılarak değerlendirilir (Leishman, 2003). Bu yaklaşım, yalnız-
ca sabit koşullar altında standart gelişim süreçleri için geçerli olabilir. 
Ancak bu yaklaşımdaki algının aksine gayrimenkul piyasalarında çoğun-
lukla güç homojen dağılmaz; talep farklı biçimlerde gerçekleşir, ekono-
mik olmayan (sosyo-kültürel) değerler önemli bir rol oynar; belirsizlik 
fazladır, zaman ve mekan kaynaklı özel durumlar söz konusudur (Zhu, 
1997). DiPasquale ve Wheaton (1996)’ın ve Harvey (1978)’nin modelleri 
bu yaklaşıma örnek olarak gösterilebilir (Resim 5 ve Resim 6) 
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Resim 5: Yapı-odaklı yaklaşımın perspektifinden gayrimenkul geliştirme  

maliyetlerindeki değişim (DiPasquale ve Wheaton, 1996) 

 
Resim 6: Yapı-odaklı yaklaşımın perspektifinden gayrimenkul geliştirme  

süreci sermayenin dolaşımı (Harvey, 1978) 
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Türkiye perspektifinden yapı-odaklı yaklaşımının sorgulanması 

Türkiye gayrimenkul sektörü, uzunca bir süredir Türkiye’nin loko-
motif sektörüdür. Bu durum son 10 yıl içinde daha belirgin bir hal almış, 
hükümet politikası haline gelmiştir. Türkiye Hükümeti, ekonomik bü-
yümenin bir ayağını inşaat sektörü üzerinden sağlamayı hedeflemiş, bu 
doğrultuda gerek kamusal gerekse özel gayrimenkul yatırımlarının önü-
nü, yaptığı yasal ve yönetsel düzenlemelerle açmıştır. Şu an ülkede de-
vam eden ve planlanan her gayrimenkul geliştirme projesi, devletin gay-
rimenkul sektörüne verdiği güçlü destekten ayrı olarak değerlendiri-
lemez. Yine son yıllarda Türkiye Hükümeti TOKİ’ye özel bir misyon 
yüklemiş, bu kapsamda TOKI ülkenin her yerinde düşük-orta ve zaman 
zaman üst gelir grubuna yönelik çok sayıda proje hayata geçirmiştir. Hü-
kümetin kontrolünde yürütülen TOKI projeleri, Türkiye gayrimenkul 
sektörünün gelişimine, sektör içi rekabete ve arz-talep dengesine doğru-
dan bir etkide bulunmaktadır. Bu noktada yapı-odaklı yaklaşımın üzerin-
de durduğu “devlet-piyasa ilişkisi”, Türkiye’de proje geliştirme süreçle-
rini açıklama noktasında son derece önemli bir ilişki düzlemidir.   

Bugün Türkiye’nin her yerinde pek çok gayrimenkul geliştirme pro-
jesinin başlatılıyor ve bitiriliyor oluşunun arkasında Türkiye nüfusunun 
artması ve Türkiye ekonomisinin büyümesi gerçeği yatar. Türkiye’nin 
nüfusu artmakta, buna bağlı olarak ülkede sürekli yeni yaşam ve çalışma 
alanlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Ekonominin büyümesi, ülkede orta, or-
ta-üst ve üst gelir grubuna mensup insan sayısını arttırmıştır. Bu gruptaki 
insanlar hem kullanmak için daha nitelikli yaşam ve çalışma alanları hem 
de birikimlerini değerlendirmek için yeni yatırım alanları arayışındadır. 
Her biri bir öncekine göre daha başarılı ve lüks tasarlanan Türkiye’deki 
gayrimenkul projeleri gerek kullanım gerekse yatırım anlamında tam ola-
rak bu gruplara hitap etmektedir. Gayrimenkule yönelik talep halen de-
vam ettiğinden, bu talebi doyurmaya yönelik gayrimenkul arzı da hızla 
devam etmektedir. Bu bağlamda yapı-odaklı yaklaşımın arz ve talep 
dengesi odaklı bakış açısı Türkiye’deki gayrimenkul geliştirme süreçleri-
ni açıklama noktasında önemlidir ve gereklidir. Ülkede yıllar içinde arz 
ve talepteki değişimler, gerçekleştirilmek istenen yeni projelerin niteliği-
ni ve niceliğini doğrudan etkileyecektir.  

Sektörde geliştirici şirketler uzun zamandır çok fazla önlerini gör-
meden, kısmen belirsizlikler içinde risk alarak hareket etmektedir. Uzun 
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yıllar boyunca alınan risk geliştiricilere yüksek kazanç olarak geri dön-
müştür. Bu yüzden geliştiriciler halen yeni gayrimenkul üretim-yatırım 
fırsatları arama ve bu fırsatları hızla değerlendirme çabalarını sürdürmek-
tedir. Sektör oyuncuları arz-talep dengesini gözetmek, verimli işleyen 
yani hususi taleplerin hususi arzlarla buluşabildiği ve fırsatların sürdürü-
lebilir olduğu bir piyasa oluşturmak gayretinde değildir. Sürekli olarak 
kendilerine proje geliştirebilecekleri yeni arsalar/araziler aramak ve üret-
tikleri gayrimenkulleri olabildiğince iyi fiyatlara satmak ve kiralamak ça-
basındadır. Dolayısıyla Türkiye’de sonu çok kestirilemeyen, çok hızlı bir 
gayrimenkul arzı uzun yıllardır devam etmektedir. Ancak bu gidişatın 
tamamen kontrolsüz olduğunu, yetkili kamusal otoritelerin denetiminin 
dışında ilerlediğini de söylemek mümkün değildir. Türkiye Hükümeti 
ve yetkili kamusal otoriteler (Serbest Piyasalar Kurumu, Rekabet 
Kurumu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, vd.) 
gayrimenkul piyasasındaki ilerleyişi yakından takip etmektedir. Sek-
törün bugünlerde yaşadığı aşırı serbestlik ortamı, ulusal ekonomik büyü-
me (geçiş) dönemi şartlarına uygun olarak geliştirilen ekonomi politika-
sının bir sonucudur. Piyasadaki verimlilik düştüğünde, sektörel faaliyetler 
ulusal ve yerel ekonomilere zarar vermeye başladığında ve piyasadaki arz 
talebi geçmeye başladığında, sektördeki serbest piyasa ortamına ve sektö-
rel faaliyetlerin işleyişine yönelik bir devlet müdahalesinin gelmesi çok 
muhtemeldir. Bu durum kaçınılmaz olarak yapı-odaklı yaklaşımın sun-
duğu “piyasa etkinliği (verimliliği)” kavramını önemli hale getirir. Tür-
kiye’de gayrimenkul geliştirme süreçleri, Türkiye gayrimenkul piyasası-
nın uzun yıllara yayılan yüksek etkinliğinden, bu etkinliğin doğurduğu 
olası sonuçlardan ve bu sonuçları olumluya çevirmek üzere yapı-
lan/yapılacak devlet müdahalelerinden ayrı olarak açıklanamaz.  

Türkiye gerçekliğinde yine biraz ayrıntıya inildiğinde, yaklaşımın 
bakış açısının ve öne sürdüğü arz-talep dengesi, mükemmel piyasa, piya-
sa etkinliği, sermaye dolaşımı, rekabet, fiyat, devlet-endüstri-finans piya-
sası ilişkisi gibi makro kavramların çok genel kaldığı görülmektedir. Tüm 
bu kavramların ülke gerçeklerine uygun şekilde yeniden tanımlan-

masına (içinin doldurulmasına) ve makro faktörler ile gayrimenkul 
geliştirme süreçlerini etkileyen mikro faktörler arasında bir bağlantı 
kurulmasına ihtiyaç vardır. Yapı-odaklı yaklaşım, bu bağlantıyı kur-
mamaktadır. Örneğin Türkiye’de kullanmak veya yatırım amaçlı bir gay-
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rimenkulü insanların nereden aldığı ve bu satın alımı nasıl finanse ettiği 
konusu hususi bir çözümlemeyi gerektirir. Yapı-odaklı yaklaşımın yerle-
şik bakış açısının aksine, bu meselede insanlar bireysel karar vermezler, 
tek başına hareket etmezler, doğrudan en karlı ve en ucuz seçeneklere 
yönelmezler. Türkiye insanı bir gayrimenkul alacağı zaman ailesine ve 
ilişkide olduğu, güvendiği diğer insanlara danışır. Onlardan maddi ve 
manevi destek alır. Devamında yerel yönetimlerin, merkezi hükümetin ve 
özel/kamusal finans kurumlarının ve bankaların sunduğu gayrimenkul 
edinim fırsatlarını, seçeneklerini ve teşviklerini araştırır, değerlendirir. 
Bu çok yönlü danışma ve destek alma süreci, o kişinin hangi tür gayri-
menkulü hangi sermaye ile nereden alacağına karar vermesini sağlar. Bu 
süreç genellikle en kar getiren veya en ucuz gayrimenkulün seçimiyle so-
nuçlanmaz. İnsanlar, yakın çevrelerinde gördükleri, kendileri için 
dersler çıkardıkları örneklere bağlı olarak, ailelerindeki, ilişkide bu-
lundukları ve özel olarak görüştükleri kişilerin ve kurumların destek 
ve yönlendirmesiyle, zaman zaman da reklam ve promosyonlardan 
etkilenerek içinde bulundukları sosyo-ekonomik şartlara ve ileriye 
dönük hedeflerine en uygun tercihi yaparlar. Dolayısıyla doğru bir 
açıklamaya ulaşmak için karar verme süreçlerinde mikro ve makro fak-
törler birlikte değerlendirilmelidir. 

Türkiye gayrimenkul sektörü içinde bir geliştirme ve yatırım işi 
yapmak, çoğunlukla sektör içinde genel ve özel düzeylerde kurulmuş 
ilişki ağlarından birine girmeye bağlıdır. Bu ilişki ağlarının varlığı tam 
olarak market açıklığının oluşumuna, piyasa bilgisinin herkese açık ve 
ulaşılabilir olmasına engeldir. Sektörde var olan ve yeni ortaya çıkacak 
yatırım fırsatları bilgisi ve geçmişten gelen iyi uygulamalar/kötü uygula-
malar bilgisi bu ilişki ağları içindeki belli aktörlerin elindedir ve bu bilgi 
ilk olarak onlar tarafından kullanılır. Dolayısıyla ilişki ağlarının merke-
zindeki aktörler, önceden bilgilenmenin verdiği güçle ve sektör içi biri-
ken tecrübeyle, sürekli surette belli bir piyasa payını elinde bulundurur. 
Türkiye gayrimenkul sektörünün coğrafik anlamda ve alt sektörler bağ-
lamında oligopol bir yapıya sahip olduğu, bilginin ve gücün sektördeki 
aktörler arasında homojen dağılmadığı rahatlıkla söylenebilir. Bu duru-
mun en doğal sonucu ise belli bölgelerde belli alt sektörlerde belli tarz 
projelerin hep belli aktörlerce yapılmasıdır. Piyasaların monopolleşebi-
leceği veya oligopolleşebileceği ihtimali, piyasa bilgisinin herkese açık 



 

 

 

 

46 Fatih EREN
 

ve serbest erişilebilir olmadığı gerçeği, birikimli olarak ilerleyen sek-
tör içi deneyimin önemi, yapı-odaklı yaklaşımın sunduğu perspektif 
içinde yer alan meseleler değildir. 

Her ne kadar Türkiye toplumu bir tüketim toplumu görüntüsü sergi-
liyor olsa da Türkiye’de tasarruf etmenin önemini bilen ve tasarruf etme 
alışkanlığına sahip insanların sayısı az değildir. İnsanlar küçük veya bü-
yük miktarlarda tasarruf etmekte ve yaygın olarak birikimlerini gayri-
menkul sektöründe kullanmayı tercih etmektedir. İnsanların hangi yol-
larla, hangi işlerden (sektörlerden, kaynaklardan) elde ettikleri ka-
zancı hangi niyetlerle bir gayrimenkule yatırdığı konusu Türkiye 
özelinde araştırılmayı hak eden bir konudur.  Çünkü gayrimenkul sa-
hibi olmak Türkiye insanı için çok fazla anlam ifade etmektedir ve tasar-
ruf edilen birikimler için ilk adres gayrimenkul sektörü olarak görülmek-
tedir. Gayrimenkul geliştirme ve yatırım süreçlerine giren sermayenin ne-
reden nasıl geldiği ve çıkan kazancın nerede nasıl harcandığı konusu, 
Türkiye insanının sosyo-kültürel özelliklerinden ayrı olarak açıklanabile-
cek bir konu değildir. Yapı-odaklı yaklaşım belli coğrafyalarda yürütülen 
ekonomik faaliyetler ile o coğrafyada yaşayan insanların sosyo-kültürel 
özellikleri arasında bir bağlantı kurmaz dolayısıyla Türkiye’de gayrimen-
kul geliştirme süreçleri sadece yapı-odaklı yaklaşımın sunduğu perspektif 
ile doğru bir şekilde açıklanamaz.   

Türkiye toplumu bir sınıf toplumu değildir. Gelir seviyesine veya 
mesleğe göre bir sosyal tabakalaşmadan bahsedilebilse bile bu farklılaş-
ma birbirinden kesin çizgilerle ve duvarlarla ayrılan sınıfsal bir farklılaş-
ma değildir. Kırsalda yaşayan çok yoksul bir ailenin çalışkan bir çocuğu, 
büyüdüğünde devletin önemli kademelerinde çalışabilir veya ticaretle 
meşgul olarak çok rahat orta veya üst gelir grubuna mensup biri olabilir. 
Buna benzer insan öykülerine Türkiye’de çok sık rastlanmaktadır. Bu 
yüzden yapı-odaklı yaklaşımın bahsettiği “sınıf toplumu” veya “ser-
mayedar-işçi ayrımı” Türkiye gayrimenkul sektörü için geçerli ay-
rımlar değildir çünkü devletin ve sektörün kurumsal bir kalınlığı vardır. 
Kamuda ve sektör içinde farklı rolleri üstlenmiş resmi/sivil çok sayıda 
kurumun varlığı, yine kamuda ve sektörde yatayda ve dikeyde oluşmuş 
farklı iş pozisyonları (idareci, memur, yönetici, çalışan, vs.) ve bakış açı-
sına göre farklılaşan ve sıkça değişen ast-üst ilişkileri söz konusudur. 
Kamuda ve sektörde çalışanların çoğu hem sermayedar hem de aynı za-
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manda işgücüdür. İşgücü içinde hem nitelikli (vasıflı) hem niteliksiz (va-
sıfsız) insanlar birlikte yer alır. Türkiye gayrimenkul sektörü herkesin is-
tediği ve bazı kaynaklara sahip olduğu takdirde bir yerden parçası olabi-
leceği bir faaliyet alanıdır. Yine Türkiye’de arsa ve arazi mülkiyetleri çok 
parçalı ve çok sahipli bir yapıdadır. Yapı-odaklı yaklaşım makro ölçek-

te gayrimenkul üretim modelleri çizdiğinden ve makro ölçekte aktör 
tanımlamaları yaptığından, Türkiye’de ilerleyen mezo ve mikro öl-
çeklerdeki yaygın gayrimenkul üretim süreçlerini ve bu süreçlere 
dahil olan çeşitli kademelerdeki aktörlerin niteliklerini ve rollerini 
açıklamada zafiyet gösterir. Bu yüzden yaklaşımın sunduğu sermaye-
dar, işgücü, işçi, arazi sahibi, sermayenin dolaşımı, sermaye hareketliliği 
gibi kavramlar yaklaşımın tanımladığı haliyle Türkiye’deki durumu açık-
layabilecek kavramlar değildir. Bu kavramlar Türkiye gerçeğine uygun 
olarak yeniden tariflenmek zorundadır. 

4. Kurumcu Yaklaşım (Institutional Models) 

Kurumcu Ekonomi görüşünün ortaya çıkardığı bir yaklaşımdır. Bu 
yaklaşıma göre gayrimenkul geliştirme süreci hem fiziksel hem ekono-
mik hem de sosyal bir süreçtir (Guy ve Henneberry, 2000). Kurumsal ya-
pılanmalar bu yaklaşımda önemli rol oynar. Yaklaşım yasal ve kurumsal 
yapıların aktörlerin çıkarlarına ve davranışlarına bağlı olarak şekillendiği 
görüşünü benimser. Benzer şekilde aktörlerin de yasal ve kurumsal yapı-
ları şekillendirme gücü vardır (Hodgson, 1998). Kurumcu yaklaşım, diğer 
yaklaşımlara göre daha gerçekçidir çünkü anlaşılması zor gayrimenkul 
geliştirme süreçlerini daha iyi açıklayabilmektedir. Bu yaklaşıma göre, 
bir gayrimenkul geliştirme süreci zamana ve mekâna bağlı farklılaşmalar 
nedeniyle diğerine benzemez.  Kurumcu yaklaşımın iyi çalışabilmesi için 
yüksek miktarda veri gereklidir. Bu verilerin başında aktörlerin çıkarları-
nın ve davranış stratejilerinin belirlenmesi gelir (Healey, 1991).  

Kurumcu yaklaşım, gayrimenkul geliştirme süreçlerinde organizas-
yonları ve ağları ön plana çıkarır. Diğer yaklaşımların görüşleri bu yakla-
şım içinde harmanlanmıştır (Guy ve Henneberry, 2000). Yaklaşım, gay-
rimenkul piyasalarının etkileşimler sonucu ortaya çıktığını, çeşitli sistem-
ler barındırdığını ve yapısal süreçler içerdiğini ileri sürer. Her piyasanın 
kendine ait kuralları, normları ve eylemleri vardır (Ball, 1998). Devlet 
içindeki kurumsal yapılanmalar gayrimenkul piyasalarının iç yapılanma-
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sını etkiler. Belli bir çıkar ve güç dağılımının olmadığı gayrimenkul piya-
sası yoktur (De Magalhaes, 1999). Bu sayede piyasa üzerinde bir sosyal 
denetim ortaya çıkar. Bu yaklaşım, piyasa içinde güvene ve saygıya da-
yalı ilişkilerin varlığını kabul eder. Bu durum piyasaların işleyişi ve dü-
zeni için gereklidir. Bu iç ilişkilerin yanında merkezi ve yerel yönetimle-
rin belirlediği kurallar ve çıkardığı yasa ve yönetmelikler de piyasa işle-
yişini düzenlemede etkilidir. Resmi olmayan alışkanlıklar ve uygulama-
lar, piyasa aktörlerinin hedeflerine, ideallerine, taleplerine ve beklentilerine 
karşılık gelmektedir (Healey, 1994). Healey (1992) ve Ball (1986a)’un 
modelleri kurumcu yaklaşıma örnektir (Resim 7 ve Resim 8). 

 
Resim 7: Kurumcu yaklaşımın perspektifinden gayrimenkul geliştirme  

sürecinin kurumsal yapısı (Healey, 1992) 
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Resim 8: Kurumcu yaklaşımın perspektifinden mülk sahipleri için konut  

geliştirme sürecinin yapısal işleyici (Ball, 1986a) 

Türkiye perspektifinden kurumcu yaklaşımının sorgulanması 

Kurumcu yaklaşımın perspektifinden Türkiye gayrimenkul sektö-
ründeki kurumları tespit etmek istediğimizde karşımıza çoklu amaçlarla 
kurulmuş, farklı ölçeklerde hizmet veren, kendi içinde bölümlü çok kat-
manlı ilişkileri barındıran, yatayda ve dikeyde formal veya enformel çok 
çeşitli ağların parçası olan yapılar çıkar. Bu çabaya girdiğimizde Türkiye 
gayrimenkul sektörünün kurumsal yapısının, Türkiye Cumhuriyeti Devle-
tinin kurumsal yapılanması ile eşdeğer çıkması çok muhtemeldir. Bunun 
nedeni kurumcu yaklaşımın “kurum”, “aktör” ve “ilişkiler” kavramını 
çok geniş (esnek) olarak tanımlıyor oluşudur. İstendiği takdirde ülke-
deki her kurum ve her kişi, uzaktan veya yakından bir şekilde gayrimen-
kul sektörü ile ilişkilendirilebilir. Bu bağlamda kurumcu yaklaşım pratik-
te, analitik düzlemde tanımlama ve betimleme yapmayı zorlaştıran, kar-
maşıklaştıran bir bakış açısını içermektedir. Halbuki Türkiye gayrimen-
kul sektöründe ana faaliyet alanı “gayrimenkul aracılık, değerleme, yöne-
tim, pazarlama, danışmanlık, geliştirme ve yatırımı” olan kurumları (ka-
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musal ve özel organizasyonları, dernekleri, şirketleri, vs.) tespit etmek 
mümkündür. Aynı şekilde bireysel ve kurumsal düzlemde bir gayrimen-
kul geliştirme sürecinin başlamasını, ilerlemesini ve bitirilmesini sağla-
yan temel aktörleri ve aralarındaki ilişkileri tespit etmek mümkündür. 
Türkiye gayrimenkul sektörünün işleyişine doğrudan hizmet eden önde 
gelen kurumsal yapılanmalar (formal örgütlenmeleri), aktörler ve ilişki 
akışları, ülkedeki diğer kurumsal yapılandırmalardan, aktörlerden ve iliş-
ki sistemlerinden ayrıldığında, Türkiye’deki gayrimenkul geliştirme sü-
reçleri daha kolay ve doğru bir şekilde açıklanabilir hale gelebilir. Bunun 
yapılabilmesi için “kurum, aktör ve ilişkiler” kavramları Türkiye gayri-
menkul sektörüne özel olarak yeniden tanımlanmalıdır. 

Türkiye gayrimenkul sektörü bir ölçüde kendine has kurumları ve 
aktörleri barındıran, bir ölçüde de ulusal ve uluslararası ekonominin bir 
parçası olan bir ekonomik sektördür. Sektör, Türkiye’nin ulusal ekono-
misinde yaşanan gelişmelere ve Türkiye’nin ekonomik anlamda ilişki 
içinde olduğu diğer ülke ekonomilerinde yaşanan gelişmelere fazlasıyla 
bağımlıdır. Bir başka ifade ile ulusal ekonomi ve dünya ekonomisi bir 
kriz yaşarken, Türkiye gayrimenkul sektörü kendi ayakları üstünde durup 
faaliyetlerine olduğu gibi devam edemez. Bu durumda sektörü ülke 

içinde daha çok tek başına işleyen ayrı bir yapılanma olarak düşün-
mek ve ulusal-uluslararası ekonomik yapıdan büyük oranda ayrı 
olarak ele almak sağlıklı sonuçlar üretmeyebilir. Türkiye gayrimenkul 
sektörünün ne derece kendi başına hususi işleyen bir sektör olduğu ve ne 
derece ülkedeki diğer ekonomik sektörlerle ve uluslararası ekonomilerle 
bağlantısı olduğu konusu araştırılmaya muhtaç bir konudur. 

Türkiye, 1980’den itibaren liberal ekonomi politikasını benimsemiş 
bir ülkedir. Buna bağlı olarak Türkiye gayrimenkul sektörü küreselleş-
menin etkilerinin fazlasıyla görüldüğü ve hissedildiği sektörlerden biri 
olmuştur. Küreselleşmenin en doğal sonucu sektörün uluslararasılaşması-
dır. Sektöre yön veren yasal ve kurumsal çerçeve AB uyum yasalarına 
uygun (senkronize) olarak hazırlanmıştır. Sektörün endüstriyel gelişimin-
de uluslararası şirketlerin ve organizasyonların payı büyük olmuştur. Bu 
süreçte yerli şirketler ve dernekler kendilerine, sınır ötesi faaliyet göste-
ren yabancı şirketlerin ve uluslararası organizasyonların kurumsal yapı-
lanmasını model olarak almışlardır. Sektör yapı anlamında bugün bü-
yük oranda homojen ve standart bir yapıdadır yani sektörde kurumsal 
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yapılanmaların neredeyse tamamı batı modernitesinin unsurlarına (kapi-
talizm, rasyonalizm, endüstrileşme, bürokratizm, vd.) uygun olarak şekil-
lenmiştir. Bu kapsamda sektörde kısmen davranışsal farklılaşmalardan 
bahsedilebilse bile, kurumcu yaklaşımın iddia ettiği gibi zamana ve 
mekâna bağlı kurumsal farklılaşmalardan ve kü-yerel yapılardan çok 
bahsedilememektedir.  

Kurumcu yaklaşım sektördeki “iş ve yatırım fırsatları”, “kay-
nakların aktörler arası paylaşımı” ve “ilişkilerin (etkileşimlerin) tü-
rü” konularına ve bu konular arasındaki içsel bağlantılara değin-
mez. Bir piyasadaki kurumsal kalınlık ve aktör sayısı doğrudan o piyasa-
daki iş ve yatırım fırsatlarının çokluğu ile alakalıdır. Uluslararasılaşmış 
bir piyasada gayrimenkul geliştirme süreçleri sadece “toprak, sermaye ve 
işgücü” kaynakları bağlamında açıklanmaz. Türkiye’de uzmanlık (know-
how), piyasa ve lokasyon bilgisi, yerel kültür ve tercihler bilgisi, ilişkisel 
güç, tecrübe ve birikim, bürokratik süreçlere hakimiyet, güvenilirlik ve 
saygınlık gibi çeşitlenebilecek kaynaklar olmadan gayrimenkul projeleri 
hayata geçirilememektedir. Gayrimenkul geliştirme sürecinde geliştirilen 
ilişkilerin ne tür ilişkiler olduğu da önemli bir konudur. Örneğin Türki-
ye’de ilişkiler karşılıklı faydalanma esasına göre kurulmuş olabilir; fikir-
sel veya gönül birlikteliğine dayanabilir, siyasi bir dayatma sonucu veya 
tepki olarak ortaya çıkmış olabilir; akrabalık veya hemşerilik gibi sosyo-
kültürel bir zeminden besleniyor olabilir; doğrudan veya dolaylı olarak 
kurulmuş ve işliyor olabilir; formal veya enformel olabilir. İlişkilerin türü 
ve niteliği, gayrimenkul projelerinin hayata geçiriliş şeklini, yürütülüş 
tarzını ve sonuç ürününü etkileyecektir.   

Kurumcu yaklaşım, hususi gayrimenkul geliştirme süreçlerini 
operasyonel manada açıklamada diğer analitik modellere göre daha 
başarılıdır ancak ülkede yürütülen gayrimenkul projelerinin bir bü-
tün olarak Türkiye ekonomisi ile Türkiye’nin kendisi için belirlediği 
gelecek vizyonu ile olan içsel bağlantılarını açıklamada zafiyetler 
gösterir. Türkiye’de yetkili planlama otoriteleri artık, gayrimenkul proje-
lerini tek başlarına değil, ekonomiye, topluma, kültüre ve çevreye yaptığı 
katkı veya verdiği zarar bağlamında değerlendirmeye başlamıştır. Son 
yıllarda Türkiye Hükümetinin yayınladığı ulusal vizyon belgelerinde ya-
şanabilir ve sağlıklı kentler, sürdürülebilir ekonomik büyüme, insan mer-
kezli şehirler, yerelleşme ve çevresel koruma gibi kavramlar sıklıkla 
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geçmeye başlamıştır. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda ülkede planlanan 
gayrimenkul projeleri, ulusal hedef ve vizyonla uyumlu olmak durumun-
dadır.  

Son olarak yaklaşımın süreçlere fazlaca odaklı olduğunu, sürecin or-
taya çıkardığı ürünler ve o ürünlerin özellikleri ile çok az ilgilendiğini vur-
gulamak gerekir. Halbuki sürecin anlaşılması, sonuç ürününü etkilediği 
için değerlidir. Sonuç ürününden bağımsız olarak süreç konusunun ele 
alınması sağlıklı bir yaklaşım değildir. Türkiye’de gayrimenkul projeleri-
nin ortaya çıkardığı fiziksel çevrenin niteliği ve üretilen gayrimenkullerin 
fiyatı konusu ülkede herkes için önemini daima koruyacak konulardır.   

SONUÇ 

Gayrimenkul geliştirme süreçleri her anlamda ayrıntılı olarak çö-
zümlenmeye muhtaç süreçlerdir çünkü bir ülkede memnun edici yaşana-
bilir fiziksel çevrelerin ortaya çıkması, ekonominin ve toplumun sağlıklı 
bir yapıya kavuşması, kültürün ve çevrenin korunması bu süreçlerin iyi 
yönetilebilmesine bağlıdır. Literatürde bu amaçla üretilen dört analitik 
model (sıralı-olay yaklaşımı, aktör-odaklı yaklaşım, yapı-odaklı yakla-
şım, kurumcu yaklaşım) bu çalışma kapsamında Türkiye perspektifinden 
irdelenmiştir. Araştırma, bu modellerin Türkiye’deki gayrimenkul geliş-
tirme süreçlerini açıklamadaki başarısının sınırlı olduğunu göstermiştir. 
Modeller, Türkiye gayrimenkul piyasasında yürütülen gayrimenkul geliş-
tirme projelerinin hayata geçiriliş şeklini, yürütülüş tarzını ve süreç di-
namiklerini tek başına açıklama noktasında yetersiz kalmaktadır. Bu yüz-
den Türkiye gayrimenkul sektörünün yasal/kurumsal/endüstriyel yapısına 
ve işleyiş gerçekliğine uyan, evrensel ve mahalli düzeyde süreci her bo-
yutuyla ele alan özgün modellerin üretilmesine ihtiyaç vardır.  

Türkiye’deki gayrimenkul geliştirme süreçlerini doğru açıklayabilen 
analitik modellerin taşıması gereken özellikler bu araştırma kapsamında 
ortaya çıkarılmıştır. Birincisi, Türkiye’de gayrimenkul geliştirme süreçle-
ri ancak Türkiye’ye özgü olarak geliştirilmiş ve coğrafyaya/alt sektörlere 
göre çeşitlilik arz eden çoklu sıralı-olay modelleri ile açıklanabilir çünkü 
standartlaşmanın, kurumsallaşmanın ve şeffaflığın az olduğu bir yapı 
içinde fırsatlar eksenli yürütülen süreçlerde sabitler az ancak değişkenler 
fazladır. Sektördeki aktörler aceleci, heyecanlı, risk alan bir karaktere ve 
pragmatik girişimci bir ruha sahiptir. Bu durum süreçlerde birden fazla 
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aşamanın (olayın) bir arada yaşanmasına, bazı aşamaların atlanmasına, 
olayların gerçekleşme sırasının ise projenin taşıdığı fırsatlara ve projeye 
dahil olan aktörlere bağlı olarak sürekli değişmesine neden olmaktadır. 
İkincisi, üretilecek özgün modellerde Türkiye gayrimenkul piyasasındaki 
aktörler ve taşıdıkları roller iyi tanımlanmalı, aktörler arası ilişkilerin türü 
belirlenmeli, yatay/dikey/diyagonal ilişki ağları ve akışları iyi çözüm-
lenmelidir. Aktörleri sektörde eski ve yeni diye ayıran, sektör içi ve sek-
tör dışı çok yönlü bağlantıları olan, projelerde aynı anda çoklu roller üst-
lenebilen hem rasyonel hem duygusal olarak hareket eden gerçekçi ve de-
rinlikli bir bakışla değerlendirmek gerekir. Modeller, sektörel bilginin na-
sıl üretildiği ve aktörler arasında paylaşıldığına dair ve sektörel ilişki ağ-
larının nasıl oluştuğu, sürdürüldüğü ve yönetildiğine dair kavramsal araç-
lar da içermelidir. Üçüncüsü, Türkiye’de gayrimenkul geliştirme süreçleri 
ancak “devlet-piyasa” ilişkisi iyi anlaşılabilirse doğru bir şekilde açıkla-
nabilir. Başka bir ifade ile ülkede gayrimenkul şirketleri, gayrimenkul 
dernekleri ve yasa/politika yapıcı kamusal otoriteler arasındaki bağlantı-
ların çözümlenmesi gerekir. Özgün modeller bir taraftan yeni kavramlar 
üretmek, diğer taraftan da arz-talep dengesi, mükemmel piyasa, piyasa 
etkinliği, işgücü, sermayedar, üretim modu, sermaye dolaşımı, rekabet, 
fiyat, devlet-endüstri-finans piyasası ilişkisi gibi makro kavramları ülke 
gerçeklerine uygun şekilde yeniden tanımlamak zorundadır. Yeni kav-
ramsal tanımlamalar yapılırken Türkiye ekonomisini etkileyen makro 
faktörler ile gayrimenkul geliştirme süreçlerini etkileyen mikro faktörler 
arasında bağlantılar kurmaya ihtiyaç vardır. Son olarak ise modeller, 
Türkiye gayrimenkul piyasasının oligopol bir yapıda olduğu ve piyasa 
açıklığının sınırlı olduğu gerçeğini dikkate almalıdır. Yaklaşımların kul-
landığı “kurum, aktör ve ilişkiler” kavramları çok fazla esneklik içerdi-
ğinden, bu kavramların Türkiye gayrimenkul sektöründe neye karşılık 
geldiğinin somut olarak ortaya konması gerekir.  Modeller gayrimenkul 
geliştirme süreçlerini açıklarken, hangi tip sürecin ne tür sonuç ürünleri 
ortaya çıkardığı konusundan da bahsedebilmelidir.   
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ÇEPERDE YÜKSEK KATLI YAPILAŞMA: ANKARA ÖRNEĞİ 

Hale ÖNCEL 

GİRİŞ 

20. yüzyılın ikinci yarısı kentsel alanların hızla çevrelerine doğru 
genişlediği bir sürecin başlangıcı olmuştur. Sanayi devrimiyle başlayan 
göç olgusu kentsel nüfusun artmasının en önemli nedenini oluşturmakta, 
özellikle metropoliten alanlar sunduğu hizmet ve istihdam avantajlarıyla 
diğer kentlere oranla çok daha fazla nüfusu kendine çekmektedir. Nüfus 
hareketlerinin yanında ulaşım ve inşaat teknolojisindeki gelişmelerle bir-
likte sermaye birikiminin gerçekleşmesi, kentlerin makroformu üzerinde 
daha önemli etkiler doğurmuştur. Teknolojik gelişmeler kentlerin kom-
pakt yapıda olma gereğini ortadan kaldırırken, diğer tarafından sermaye 
yatırımları kent çeperindeki ucuz arazileri yapılaşma için daha avantajlı 
görmeye başlamıştır. Bu süreçte planlama pratikleri de parçacı planlama-
ya imkan verecek biçimde evrilmiştir. Sonuç olarak günümüzde kent çe-
perleri yapılaşmaya daha açık hale gelmiş bulunmaktadır. Ancak kent 
için oldukça önemli bir alanı oluşturan çeperlerin yapılaşmaya açılması 
pek çok sorunu beraberinde getirmektedir. Çeperler, kent için yaşamsal 
öneme sahip alanlar olarak yoğunluk ve yapılaşma kararlarının fazlaca 
önem arz ettiği alanların başında gelmektedir. Yüksek kat ve yüksek yo-
ğunluk kararları bu alanlarda geri dönüşü olmayan olumsuz etkilerin or-
taya çıkmasına sebep olabilmektedir. Bu çalışmada, Ankara kent çepe-
rinde yer alan yüksek katlı konut alanları incelenmiş ve ortaya çıkabile-
cek etkiler ortaya konuştur.  

Çeper kavramı  

Çeper kavramı 1937 yılında T.L.Smith tarafından ‘kentin yerleşik-
bitişik alanlarının dışındaki yapılaşmış alan’ olarak tanımlanmıştır. Pryor 
ise ‘büyümekte olan şehir merkezi ile merkezin kırsal hinterlandı arasın-
da kalan, net olarak tanımlanmamış yani iki zıt kutup (kır ile kent) ara-
sında kalan alan’ olarak tanımlamıştır. Çeper terimi daha sonra ‘kentsel 
çeper’ ve ‘kırsal çeper’ olarak ikiye ayrılmıştır. Kentsel çeper, ana kentle 
ilişki içinde olan, ana kente bitişik ya da yakın olan, konut yoğunluğu 
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tüm çeper alanı ortalama yoğunluğundan yüksek olan konut, ticaret, sa-
nayi türü arazi kullanımlarının ve tarım dışı boş alanların gözlendiği alan 
olarak tanımlanmaktadır. Kentsel çeper alanlarında arazi kullanımında 
daha hızlı bir dönüşümün ve ana kente düzenli günlük geliş-gidişin göz-
lendiği belirtilmektedir. Kırsal çeper ise kentsel çeper alanına bitişik, or-
talama konut yoğunluğu tüm çeper alanının ortalama yoğunluğundan dü-
şük olan, çoğunlukla tarım alanlarının ve yapılarının yer aldığı, nüfus ar-
tışı ve arazi kullanım dönüşümünde daha düşük bir hızın gözlendiği alan-
lar olarak tanımlanmaktadır (Güler, 2018).  Kentsel alanların büyüme di-
namizminin en çarpıcı yansımaları, kent çeperlerinde görülmektedir. 
Kentlerin kontrolsüz büyümesi, kent çeperlerini tehdit etmeye ve zorla-
maya başlamaktadır. Kentin temel yaşam kaynaklarının var olduğu çeper-
lerde, kentsel mekanda süregelmesi beklenen denetimin de bir taraftan 
hafiflediği görülmektedir. Ancak kent içi dinamikleri dengede tutmadan 
çeperdeki gelişimi denetlemek ve yönlendirmek zorlaşmaktadır (URL 3).  

Kentlerde genel olarak desantralizasyona neden olan etmenler 3 baş-
lık altında toplanmıştır. İlki, hanehalkı gelirinin artması ile daha büyük 
yaşam alanına oluşan talebin artmasıdır. İkincisi ulaşım maliyetlerinin 
düşmesi ve üçüncüsü yerleşme nüfusunun artmasıdır. Büyük kentlerde 
desantralizasyon daha yoğun yaşanmakla birlikte ortalama nüfus yoğun-
luğu da artmaktadır (Malpezzi, 2013). Büyük kentlerin hızlı gelişmesi 
sonucu kent merkezlerinde yer alan konut alanlarının zamanla merkez 
fonksiyonlarına dönüşmesiyle birlikte üst gelir grubu konutlarının mer-
kezden çepere doğru çekildiği görülmektedir. Diğer yandan kent çeperin-
de büyük yatırımlar ve örgütlenmeler oluştuğunda üst-orta tabaka konut-
ları, apartmanlar ve site yerleşmeleri de saçaklanmalar biçiminde gerçek-
leşmektedir. Gelişmemiş ülkelerde bu süreç daha örgütsüz, kalitesi ve 
çok daha hızlı bir biçimde sürmektedir (Güler, 2018).  

Kentsel yoğunluklar  

Arazinin kullanım sıklığının bir ölçüsü olan iskan yoğunluğu, bir 
planlama aracı olarak kullanılmaktadır. Kuramsal olarak iskan yoğunluk-
ları üzerinde bir kontrolün mevcut olmadığı durumlarda hem nüfus yo-
ğunluğu hem barınma yoğunluğu belirli bir yer üzerindeki kullanma tale-
binin şiddetine bağlıdır.  Talebin yüksek olduğu yerlerde, iş ve hizmetlere 
erişme kolaylığı olan yerlerde daha yoğun yaşamaya razı olunmaktadır 
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(Bölen vd., 2009). İnsan çevrebilimcilerin kent kuramlarında bu olgu 
ekonomik boyutuyla ele alınmaktadır. Kentliler ulaşım maliyetlerini mi-
nimize edebilmek için yoğun kent merkezinde yaşamayı tercih edebildiği 
gibi tam tersi ulaşım maliyetlerini göze alıp daha az yoğun olan kent çe-
perinde yaşamayı tercih edenler de bulunmaktadır. Kentlerin doğası ge-
reği erişimin yüksek olduğu kent merkezleri daha yoğun olduğu, merkez-
den uzaklaştıkça arazi fiyatlarının ve yoğunluğun düştüğü bir yapı ortaya 
çıkmıştır. Daha sonra ortaya çıkan dinamik modellerde ise yoğunluk, ge-
lişim sürecindeki ekonomik koşullara bağlıdır. Örneğin, zaman içinde ge-
lirlerdeki artışların ya da ulaşım maliyetlerindeki düşüşlerin kentsel geli-
şimde önemli olacağı savunulur. 1980 sonrasında konut alanlarında yapı-
lan çalışmalarda hanehalkının hareketliliği ve yer seçimi konularına yo-
ğunlaşılmış, sosyo-ekonomik gruplar, etnik yapı, kamu konutlarının yer 
seçimi, yaşlıların yer seçimi eğilimleri gibi konularda çeşitlenerek geniş-
letilmiştir (Özcan, 2006). 

Kentsel yoğunluklar, kent çalışmalarında önemli bir yer tutmaktadır. 
Her ülkenin kentsel nüfus yoğunluğu büyük çeşitlilik göstermekle birlikte 
bir yerleşmenin kentsel alan olarak kabul edilebilmesi için belli bir nüfus 
yoğunluğu eşiğini de geçmiş olması gerekmektedir. Dünya genelinde en 
yoğun kentler Asya kıtasında yer alırken Afrika’da ve Avrupa’da birkaç 
tane yüksek nüfus yoğunluğuna sahip kent bulunmaktadır. Genellikle 
Amerikan şehirleri düşük nüfus yoğunluğuna sahiptir. Şöyle ki; Atlan-
ta’da (Amerika) 6 kişi/ha iken Mumbai’de (Hindistan) 389 kişi/ha nüfus 
yoğunluğuna sahiptir (Malpezzi, 2013). Ancak mevcut kentlere yönelik 
yapılan analizler yoğunlukların kent merkezinde en yüksek seviyeye 
ulaştığıyla ilgili yeterli kanıt vermemektedir. Paris ve New York gibi gö-
rece yüksek yoğunluklu kentlerde MİA (Merkezi iş alanı) yoğunluğunun 
kentteki en yüksek yoğunluğa sahip alan olmadığı çünkü ofisler için açık 
alanların ve kamusal alanların yer almasından dolayı MİA’da yoğunlu-
ğun düştüğü tespit edilmiştir. Kentteki en yüksek yoğunluklu alanların 
kent merkezinden birkaç kilometre uzaklıktaki alanlar olduğu ve merkez-
den çepere doğru uzaklaştıkça nüfus yoğunluklarının düştüğü saptanmış-
tır. Örneğin, New York’da merkezden uzaklaşılan her 1 km için nüfus 
yoğunluğu yaklaşık  %7 oranında azalırken, Paris’de bu oran %10’a yük-
selmektedir. Kentsel yoğunluklarla ilgili standart modellerin ortaya koy-
duğu tahminler her kent için geçerli olmayabilmektedir. Örneğin, Curiti-
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ba ve Brezilya’da alt gelir grubu kentin oldukça uzağında ve yüksek yo-
ğunluklu alanlarda yaşayabilmektedir (Malpezzi, 2013). 

Kentsel yoğunlukların artmasında etkili olan etmenlerden biri 
apartman ve yüksek katlı yapılaşmanın yaygınlaşmasıdır.  Her ne kadar 
yoğunluk doğrudan yüksek katlı yapılaşma nedeniyle ortaya çıkmasa da 
çoğunlukla aralarında doğru orantılı bir ilişki mevcuttur. Sanayi kentinin 
ortaya çıkardığı sorunlara çözüm arayışı neticesinde ortaya çıkan yüksek 
katlı yapılaşma mimarlık ve kent tarihinde en çok Le Corbisuer’ın tasa-
rımlarıyla anılmaktadır. Türkiye’de ise 1950’lerden sonra kentlerde yer 
bulan yüksek katlı yapılaşma, nüfus artışı ve konut ihtiyacı gibi sorunla-
rın çözümü olarak görülmüştür (Şahin, 2018).  Neoliberal küreselleşme-
nin etkisiyle büyük kentlerde yer bulan yüksek katlı yapılaşma çoğunluk-
la güncel imar planlarına aykırı bir şekilde, ayrıcalıklı imar hakları elde 
edilerek ve plan tadilatları gerçekleştirilerek inşa edilmektedir. Yüksek 
bina, mimari ve şehircilik ilişkisi doğru değerlendirilmediği takdirde ken-
tin silüetini bozan engeller olarak algılanmaya devam edecektir(Sarı ve 
Dülgeroğlu, 2019).  

Yüksek katlı yapılaşmanın etkileri:  

 Spontane gelişen bir kentsel imge ve silüet ortaya çıkarmak, 

 Kent dokusuna getireceği yoğunluk ve trafik yükü ile mevcut alt-
yapı sorunları oluşturmak, 

 Kentsel yaşam alanında yarattığı etki, sokak ve kent ölçeği ile 
ilişkisi olarak sıralanabilmektedir (Sarı ve Dülgeroğlu, 2019).  

Yoğunluk ve kat yüksekliği kararları bir kentteki yaşam kalitesini 
belirleyen en önemli etmenlerden biridir. Çok yüksek yoğunluklar klast-
rofobik mekanlara, düşük yoğunluklu yerleşmeler ise tekdüze, kimliksiz 
agorafobik mekanlara sebep olabilmektedir. Şehir planlamada uzun yıllar 
optimum KAKS’ın 1.5 ile 1.8 arasında değiştiğini kabul eden çalışmalar 
bulunmaktadır. Kompakt kentlerin oluşturulması için 3.00 ile 4.00 arası-
na yükseltilen KAKS’ın daha ekonomik ve rekabet edebilir yoğunluklara 
çıkarken aynı zamanda gün ışığından optimum yararlanabilmek için ko-
nutun başka fonksiyonlarla karıştırılması (karma kullanım) önerilmekte-
dir (Bölen vd., 2009). 
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Ankara kent çeperinde yüksek katlı yapılaşma 

Osmanlı İmparatorluğu’nun son zamanlarında 30.000 kadar nüfusun 
yaşadığı Ankara kenti, Cumhuriyet döneminde çok hızlı bir büyüme sü-
reci yaşamak suretiyle 2019 yılında 4,8 milyona ulaşan nüfusu ile Türki-
ye’nin ikinci büyük metropolü haline gelmiştir. Özellikle başkent olduk-
tan sonra yarım yüzyıl bir büyüme odağı olarak Türkiye’de bir nüfus çe-
kim merkezi haline gelmiş, daha sonra bu çekim merkezi olma özelliğini 
kısmen yitirmiştir. 1927-1980 dönemi kentin nüfusu çok yüksek bir bü-
yüme hızıyla artmıştır (Aydın, 2011). Ankara kenti 1970 yılına kadar, 
mevcut yerleşim lekesinin büyümesi şeklinde gelişirken, 1985 yılından 
itibaren, çeperlerde konut kooperatifleri, müteahhit şirketler ve devlet 
eliyle gerçekleştirilen toplu konut alanları ile büyüme sürecini devam et-
tirmiştir. Çeperlerde yer alan kırsal yerleşmelerde, kentsel nitelikli yapı-
lar yer almaya başlamıştır. Çeperlerdeki kırsal yapının dönüşümü, var 
olan kapitalin yapısının değişmesiyle başlamıştır. Lojman politikası, res-
mi kurumların çepere çıkması ve toplu taşıma olanakları aracılığıyla An-
kara’da devlet kapitalinin çeperdeki dönüşüme etkisi büyük olmuştur 
(Güler, 2018). Bu dönemde yörekentleşme (suburbanisation), metropoli-
ten alanların en belirgin özelliklerinden biri olmuş böylelikle sanayi ve 
konut alanları kent merkezinden dışarı kaçmıştır. Kente göç eden kırsal 
nüfus da kent dışına taşmış ve orada istihdam olanağı yaratmış küçük ve 
orta ölçekli sanayinin çevresinde yerleşmek zorunda kalmıştır. Bu alanlar 
zamanla büyüyerek ve birbirleriyle birleşerek metropoliten kentin büyü-
mesine neden olmuştur. Bu tarz bir işleyişle Ankara’nın sınırları içine 
kattığı Balgat, Dikmen, İncek, Taşpınar köyleri zamanla kırsal niteliğini 
kaybetmiş, orta ve üst gelir gruplarındaki ailelerin konut alanına dönüş-
müştür (Aydın, 2011). Ankara kentinin 1942, 1968 ve 2000 yıllarındaki 
kentsel arazi kullanımı Resim 1’de görülmektedir. 
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Resim 1: Ankara kentinin 1942, 1968 ve 2000 yıllarındaki kentsel arazi  

kullanımı (Aydın, 2011) 

Kentin yıllar içerisindeki arazi kullanımı incelendiğinde, sanayi alan-
larıyla birlikte konut alanlarının desantralize olarak çeperde, gecekondu 
alanlarının ise yağ lekesi biçiminde (arada boşluk bırakmadan) kentsel 
alana eklemlenerek yer seçmiştir. 2000’li yıllardan sonra ise çoğunlukla 
parçacı planlama anlayışıyla gelişen ve üst gelir grubuna yönelik üretilen 
yüksek katlı konut projelerinin kentin çeperinde görülmektedir. Kentsel 
altyapıdan daha hızlı yapımı tamamlanan bu konut projeleri kendi içinde 
güvenlikli, düzenlenmiş bir çevre ve lüks konutlar sunmasına rağmen üst 
gelir grubunun sosyal anlamda ve fiziksel anlamda tamamen kentten kop-
tuğu bir yaşam alanı ortaya çıkarmaktadır. Bunun yanında altyapı sorun-
larıyla birlikte toplu ulaşım sistemiyle bütünleşememiş bu konut alanları 
otomobil bağımlı bir kentin oluşmasına hizmet etmektedir. Diğer yandan 
kent için önemli doğal alanları oluşturan kentin çeperinde hassas alanları 
hem yok ederek hem de yakın çevresinde kentleşme baskısı yaratarak 
ekolojik açıdan da ciddi problemler ortaya çıkarmaktadır. Çalışmada in-
celenen örneklem alanlar Resim 2’de görülmektedir. 



 

 

 

 

64 Hale ÖNCEL
 

 
Resim 2: Ankara kenti yerleşik alanın gelişimi (1924-2005) ve çalışma için 

incelenen 4 örneklem alan  

(URL 2 (Ankara Büyükşehir Belediyesi) 
 

Bu çalışmada Ankara kent çeperinde yer alan ve yüksek katlı yapı-
laşmanın görüldüğü 4 alan incelenmiştir. 1 ve 2 numaralı alanlar kentin 
güneydoğu koridorunda yer almaktadır. 1990 planı ile birlikte batı kori-
doru kent için açılım yönü olarak belirlenmiştir. 2023 planının onayından 
sonra batı ve güneybatı koridorunda yoğun bir yapılaşma başlamıştır. Bu 
bölgede verimli tarım topraklarının yer alması ise büyük miktarda tarım 
toprağının yok olmasına neden olmuştur (Sezgin ve Varol, 2012). Resim 
3’te güney ve güney-batı koridorunda incelenen alanlar görülmektedir. 
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Resim 3: Güney ve güney-batı koridorunda incelenen örneklem alanlar 

   
Resim 4: Örneklem alan 1- Güney-batı koridoru         

(Atabilge İncek Konutları)  
(Google maps, Sağlıcak, 2019) 

 
Resim 5: İncek Loft Sitesi  (URL 1, 2020) 
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Resim 6: Örneklem alan 2- Güney-batı koridoru (Nata İncek Konutları) 

(Google maps, Ercan, 2018) 

Resim 4, 5 ve 6’da görüldüğü üzere kentin güneybatı koridorunda, 
verimli tarım alanları çok yüksek katlı yapılaşmaya konu olmaktadır. 
Kentin güney yönü, Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi statüsünde sı-
nırlanması nedeniyle diğer gelişme bölgeleri ile kıyaslandığında daha ya-
vaş bir gelişme göstermiştir. Bu bölgedeki Eymir Gölü ve Mogan Gölü 
hassas doğal alanları oluşturmaktadır. Güney çeperdeki yapılaşmalara 
bakıldığında ise göl manzarasıyla satışın cazip hale getirildiği, yüksek 
katlı konut projelerinden bahsetmek mümkündür. Özel Çevre Koruma 
bölgesinde yakın bir alanda ve kentin çeperinde yoğun yapılaşma sakın-
calar doğurabilecek niteliktedir. Resim 7’de söz konusu yapılaşmalar gö-
rülebilmektedir. 



 

 

 

 

 
Çeperde Yüksek Katlı Yapılaşma: Ankara Örneği 67 
 

 

 
 

   
Resim 7: Örneklem alan 3- Güney çeperi (Güneypark Küme Evleri ve Park 

Oran Konutları) (Google maps, Erdem, 2020) 

 

Ankara kentinin kuzeyi 1970’lerden sonra hızla gelişmeye başlamış 
ve gecekondu alanlarının çoğunluğunu oluşturduğu konut alanına dö-
nüşmüştür. 1990’lar ve 2000’li yıllar boyunca gecekondu alanları kentsel 
dönüşümle günümüzdeki konut alanlarını oluşturmuştur. Gecekondu 
alanlarının olduğu kadar boş kentsel alanların da dönüşmesiyle kentin 
kuzey çeperinde de son yıllarda yüksek katlı konut projeleri yer almakta-
dır. Resim 8’de konut projelerinden birkaç tanesi görülmektedir.  
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Resim 8: Örneklem alan 4- Kuzey koridoru (Vadikent sitesi)  

(Kişisel arşiv, 2020) 

İncelenen alanlarda görüldüğü üzere Ankara kent çeperi yüksek yo-
ğunluklu bir yapılaşmaya konu olmaktadır. Tüm dünyada daha sürdürü-
lebilir, daha kompakt, kentsel yayılmayı/saçaklanmayı azaltacak gelişme 
önerileri üzerine çalışmalar yapılırken, Ankara kentinin son yıllardaki 
büyüme sürecine bakıldığında böyle bir kaygının taşınmadığını görmek 
zor olmamaktadır. Bu noktada Ankara kent çeperinde yüksek yoğunluklu 
yapılaşmanın genel olarak şehircilik açısından ortaya çıkarabileceği bir 
takım sıkıntılardan bahsetmek yerinde olacaktır. Bunlar sırasıyla:  

- Yüksek yoğunluk çevresinde arazi fiyatlarının ve rantın artışına 
sebep olmaktadır.  
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- Kentin çepere doğru daha hızlı saçaklanmasına sebep olmaktadır. 

- Özellikle Eymir Gölü ve ODTÜ Ormanı gibi doğal açıdan hassas 
alanların yakınında yer alan bu tür konut projeleri doğal alanlara 
baskıyı arttırmakla birlikte çeperde yoğun yapılaşmanın önünü 
açacaktır. 

- Çeperdeki tarımsal faaliyetler sonucu elde edilecek gelirin kent-
sel ranta karşı rekabet edememesinden dolayı tarım alanlarında 
spekülasyona ve hızlı yapılaşmaya neden olacaktır. 

- Tarım alanlarının yok olması nedeniyle gıda üretiminde kentin 
kendi kendine yetme kapasitesi düşecek, ekolojik ayakizi artacaktır.  

- Kent merkezine daha yakın alanlar üzerinde de önemli etkiler 
doğuracaktır. Bu alanlarda arazi fiyatları yükselecek, konutlar 
daha pahalıya satılacağı için daha yoğun kullanılacaktır. 

- Yeterli toplu taşıma alternatifi yoksa otomobil kullanımını artıra-
cak bir müdahale olmaktadır. 

- Otomobil kullanımının artması ulaşım için enerji tüketimini arttı-
racaktır. 

- Otomobil kullanma yoğunluğuna bağlı olarak karbon salınımı ar-
tacak ve küresel ısınma üzerinde olumsuz etkiler doğacaktır. 

- Bu alanlar yürünebilirliği konum itibariyle mümkün kılmayan bir 
yer seçiminin yanında, otomobil bağımlı bir kentsel alan olması 
ile sağlıksız/hareketsiz bir yaşam biçimini de doğuracaktır. 

- Bu alanlar çoğunlukla imar planı değişiklikleri aracılığıyla yapı-
laşmaya açıldığından kentsel altyapı açısından sıkıntılı süreçler 
ortaya çıkartacaktır. 

- Yeni yapılaşmaya açılan her alan, altyapı ihtiyaçları ile kentsel 
kaynakların dengesiz dağılmasına ve merkezden çepere kayması-
na neden olmaktadır. 

- Bu alanlar arada boşlukların olduğu/merkezileşmemiş bir kentsel 
doku ortaya çıkarttığı için kentsel toprağın etkin kullanılmadığı 
bir yapı ortaya çıkmaktadır. 

- Kent merkeziyle ilişkisiz lüks konut projeleri sosyal ve mekânsal 
ayrışmaya neden olacaktır. 
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- Üst gelir grubunun bu alanlarda yaşamayı tercih etmesiyle kent 
merkezinin çöküntü alanına dönüşme riski artmaktadır. 

- Yüksek yoğunluklu alanların dönüşüm maliyeti yüksek olmakta-
dır. Ancak merkeze yakın alanlarda maliyet yüksek olsa bile bir 
şekilde dönüşüm gerçekleşebilmektedir. Çeperdeki yoğun alan-
larda ise ulaşım maliyetinin de yüksek olması dönüşüm için ge-
rekli şartların oluşmasını geciktirecektir. Gelecekte bu yapılar 
ömrünü doldurup kullanılamayacak hale gelse bile dönüşümün 
gerçekleşememesiyle birlikte çöküntü alanları haline gelme tehli-
kesi taşımaktadır.  

- Yüksek katlı yapılaşma kararları titizlikle verilmelidir. Aksi hal-
de kentin silueti üzerinde olumsuz etkileri olacaktır. Resim 9’da 
görüldüğü üzere Ankara kentinin giriş ve çıkışlarında olumsuz 
bir siluet oluşmaktadır.  

 

 
Resim 9: Ankara’nın güneyden (Gölbaşı ilçesinden) görünüşü  

(Kişisel arşiv, 2020)  
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SONUÇ 

Kentsel yoğunluklar, kent planlama çalışmalarında önemli bir alanı 
oluşturmaktadır. Kentsel rantın dağıtılmasında bir araç olarak da görüle-
bilen yoğunluk kararlarını ulaşım sistemi, altyapı sistemi, mevcut arazi 
kullanımı, doğal ve hassas alanları, nüfus projeksiyonu gibi pek çok veri-
yi bir arada değerlendirerek vermek büyük önem arz etmektedir. Özellik-
le kent için hayati öneme sahip olan çeperlerde yoğunluk kararları titiz-
likle verilmelidir. Bu çalışmada, Ankara kent çeperindeki yüksek katlı ve 
yoğun yapılaşmanın etkileri üzerinde durulmuştur. Ankara kentinin ku-
zey, güney-batı ve güney çeperlerinde yüksek katlı konut projelerinin yer 
aldığı dört alanda incelemeler yapılmıştır. Özellikle güney koridordaki 
yüksek yapılaşma yoğunlukları, hassas doğal çevreler üzerinde, güney-
batı koridorundakiler ise tarım alanları üzerinde baskı oluşturacak nitelik-
tedir. Bu alanlar kent çeperinde rant artışına, arsa spekülasyonuna, oto-
mobil bağımlı yerleşme alanlarının ortaya çıkmasına, altyapı sorunlarına 
yol açmakla birlikte sosyal ayrışmanın da keskinleşmesine neden olmak-
tadır. Bu alanlardaki yüksek katlı yapılaşmanın, kuzey ve güney girişle-
rinde kentin siluetini bozan bir etki yaratması ise ayrı bir konuyu oluş-
turmaktadır. Sonuç olarak, parçacı planlama anlayışıyla gelişen bu alan-
larda, ekolojik, ekonomik, sosyal, görsel açılardan sıkıntı oluşturan yer 
seçim kararlarının alındığını göstermektedir.  

KAYNAKLAR 

Aydın, O. (2011). CBS Temelli Hücresel Otomata Yöntemiyle Kentsel Büyüme 
Modeli: Ankara Örneği, Coğrafi Bilimler Dergisi, 9(2), 135-157.  

Bölen, F., Türkoğlu, H.D. ve Yirmibeşoğlu, F. (2009). İstanbul’da Yapılaşma 
Yoğunluğu-Yaşanabilir Alan İlişkisi, İTÜ dergisi/A, Mimarlık, Planla-
ma ve Tasarım, 8 (1), 127-137.  

[Ercan, O.’nun fotoğrafı]. (2018). Google maps. 

[Erdem, S.’nin fotoğrafı]. (2020). Google maps.  

Güler, B. (2018). Kentsel Dönüşümün Kent Çeperlerine Etkisi: Burdur Kenti 
Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bi-
limleri Enstitüsü, Isparta. 

Kocatürk Özcan, F. (2006). Konut Alanı Yer Seçimi ve Hanehalkı Hareketliliği-
ne Yönelik Kuramsal bir İnceleme, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 
21(2), 73-95.  



 

 

 

 

72 Hale ÖNCEL
 

Malpezzi, S. (2013). Population Density: Some Facts and Some Predictions, 
Cityscape. A Journal of Policy Development and Research, 15(3), 183-
201.  

Özden, P. P. (2013). Kent Çeperlerinin Gelişim-Dönüşüm-Yeniden Üretim Sü-
reçlerinde Yerel Yönetim Politikaları: İstanbul Örneği, Kırsal Alan 
Planlaması Tartışmaları 1999-2009, MSGSÜ yay., 384-396. 

[Sağlıcak, F.’nin fotoğrafı]. (2019). Google maps. 

Sarı, T. ve Dülgeroğlu, Y.(2019). İstanbul’da Yüksek Konut İmgesinin Gelişimi: 
Politikalar ve Mimari-iz(m)ler, Megaron; 14(1), 133-144.  

Sezgin, D. ve Varol, Ç. (2012). Ankara’da Kentsel Büyüme ve Saçaklanmanın 
Verimli Tarım Topraklarının Amaç Dışı Kullanımına Etkisi, METU 
JFA, 2012/1 (29:1) 273-288.  

Şahin, Ş. Z. (2018). Dike Dike Şehircilik, Yata Yata Mimarlık, Arkitera, 2 Ocak 
2018.   

URL 1: https://www.ufukgazetesi.net/baskent-ankaranin-one-cikan-9-
semti.html/amp?site=desktop (Erişim Tarihi: 22.12.2020) 

URL 2: https://www.ankara.bel.tr/files/3113/4726/6297/3-makroform.pdf    
(Erişim tarihi: 12.12.2020) 

 



 

ANKARA’DA KIRSAL NÜFUS KAYBI: 
ÇAMLIDERE ÖRNEĞİ 

Bahadır ASİMOV, Mehmet Ziya SARAÇ 

GİRİŞ 

Dünyada 18. yy. sanayi devrimi ile kentlerin istihdam çekiciliği, ta-
rımsal hizmetlerde makineleşme ve nüfus artmış, bu durum kırdan kente 
göç akımına, işsizliğe ve sosyo-mekansal sorunlara neden olmuştur. Tür-
kiye’de 1940’larda emareleri görülmeye başlanan kente akış, 1950’li yıl-
larda tek partili hayattan çıkış, sanayi atılımları ve liberal ekonomiye ek-
lemlenme süreci ile devam etmiştir (Lee,1966; Kocaman ve Bayazıt, 
1993) 

Kırdan kente göçün, kentte neden olduğu sorunlar bir yana terk edi-
len yerlerde de birtakım sorunlar ortaya çıkmıştır. Temel iktisadi faaliyet-
lerin başında gelen tarım-hayvancılık başta olmak üzere kırsal faaliyetle-
rin tümü göçlerden zarar görmüştür. Kırsal sorunlar gelişmiş toplumlarda 
özellikle sosyal devlet faaliyetleri ile belli ölçüde kontrol altına alınmış-
tır. Ancak gelişmekte olan ülkelerde kırdan kente göç önemli bir sorun 
olarak günümüze kadar devam etmiştir. Türkiye’de sanayi etkisi öncesi 
kentsel nüfusun toplam nüfusa oranı %25 iken bugün kentsel nüfusun 
toplam nüfusa oranı %75’tir. 

Ankara, Cumhuriyet’in ilanı ve başkent seçilmesi ile Anadolu’da ön 
plana çıkan şehir olmuştur. Nüfusunun büyük bir bölümü tarımda çalışan 
bozkır şehri, yeni bir devletin başkenti olmuş ve başta devlet eliyle olmak 
üzere birçok yatırım alarak bir anda değişmiştir. Kentsel sosyal hizmetler 
ile donatılan Ankara sunduğu imkânlar ve istihdam ile hem tüm ülkeye 
hem de kendi kırsalında yaşayan yoksul köylüye bir umut kapısı olmuş, 
bu haliyle göçe en çok maruz kalan Türkiye şehirlerinden biri olmuştur.  

Bu çalışmanın amacı, Ankara’da kırdan kente göçün boyutlarını or-
taya koymak, nedenlerini tespit etmektir. Araştırmaya, TÜİK istatistikleri 
ve konu ile ilgili yazınlar derlenerek başlanmıştır. Sorunun ülke çapında-
ki ve Ankara’daki boyutu ortaya konmuştur. Çalışmada anket, belge ana-
lizi, görsel malzeme analizi, saha araştırması, CBS uygulamaları ve de-
rinlemesine görüşme yöntemleri kullanılarak veri toplanmıştır. Kaynak 
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araştırması yoğun olarak kuramsal ve kavramsal çerçevenin oluşturulma-
sında yol gösterici olmuştur.  

Araştırma kapsamında Ankara İl Tarım Müdürlüğü, Tarımsal Araş-
tırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Tarım Gıda ve Hayvancılık Ba-
kanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Ankara Ziraat Mühendisleri Odası, 
Ankara Üniversitesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve 
Jeotermal Kaynaklar Dairesi Başkanlığı, Ankara Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğü, D.S.İ. 5. Bölge Müdürlüğü, Çamlıdere İlçe Belediyesi, Çam-
lıdere Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ve Çamlıdere Orman 
İşletme Müdürlüğü ile görüşülmüştür. Ankara merkezde Çamlıdere’den 
göç edenlerin yoğun bulunduğu mahallelere (Şentepe Mah. ve İtfaiye 
Meydanı Mah.) gidilerek derinlemesine görüşmeler ve anket yapılmış 
ayrıca Çamlıdere’de yaşayan sakinler ile görüşülmüştür. Bu doğrultuda 
18 kişi ile anket, 11 kişi ile derinlemesine görüşme (röportaj) yapılmış-
tır. Derinlemesine görüşmeler İlçe Kaymakamı, ilçede faaliyet gösteren 
kamu kurumlarında görev yapan idari ve teknik personel, sivil toplum 
kuruluşu temsilcileri, yatırımcılar, ilçe sakinleri, yaş ve tecrübe olarak 
kentin belleği sayabilecek ilçenin önde gelen isimleri ile gerçekleştiril-
miştir.  

Çalışma kapsamında önce göçün kavramsal açıklaması yapılmış, 
göç konusunda yapılan bilimsel sınıflandırmalara yer verilmiştir. Sonra 
çalışma alanında sorunun mevcut durumu neden-sonuç ilişkilerine dayalı 
olarak ortaya konmuş, inceleme alanı olarak seçilen Çamlıdere İlçesi’nin 
seçilme nedeni belirtilmiştir. Son olarak soruna planlama araçları ile nasıl 
müdahale edilebileceğine ve izlenmesi gereken stratejiye dair önerilerde 
bulunulmuştur.  

GÖÇ VE KIRSAL NÜFUS KAYBI 

Göç, genel olarak kalıcı ya da geçici olarak yaşanılan yerin değişti-
rilmesidir (Lee, 1966). Bu tanımlamada göçün konusu, terkedilen ve he-
deflenen bölge bağlamında alt sınıflara ayrılmaktadır. Dış Göç, Bir devle-
tin sınırları dışına yapılan hareketi açıklar. İç Göçte ise hareketin çıkış 
noktası ve varış yeri yurt içindedir. Göçmen, şehirden şehre, ilçeden ilçe-
ye, köyden köye ülke sınırlarında kalmış olmak şartıyla yer değiştirmek-
tedir. Net göç, bir yerleşmenin aldığı göç ve verdiği göç arasındaki farktır 
(Kocaman ve Bayazıt, 1993; Er, 2015). 
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Kırdan Kente Göç, bucak, köy, mezra vb. yerlerden il, ilçe, belde 
gibi belediyeliklere yapılan göçü tanımlamaktadır. Araştırmanın konusu-
nu oluşturan bu olgu, kırsal nüfusun azalmasına ve kırsal yaşamın zarar 
görmesine neden olan göç hareketidir. Ancak 6360 sayılı “On Üç İlde 

Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile ta-
nımlamalar değişmiştir. Daha önce kırsal nüfus, “köy, bucak ya da mezra 
gibi belediyelere bağlı olmayan yerlerde yaşayan insanlar” olarak kabul 
edilmekte iken yürürlüğe giren bu kanun Ankara’nın da dahil olduğu bü-
yükşehir belediyesi olan illerde tüm köy bucak idari bölümlenmelerini or-
tadan kaldırarak belediye mücavir alan sınırını il sınırları ile çakıştırmış 
ve kent merkezine en uzak köyleri dahi “mahalle” statüsüne alarak kır 
nüfusunu kent nüfusuna eklemiştir. Ancak bu durum kırsal alandaki ya-
şam şartlarını değiştirmemiştir. Bu nedenle kır–kent bağlamında yeni bir 
tanımlama, idari bölünüş açısından genel olarak kabul gören bir sınıflama 
yapılması gerekmektedir. Bu alandaki problem TÜİK verilerine de yan-
sımakta ve 2012 sonrası istatistik verilerinde kırsal nüfus birden sıfıra 
inmektedir. Önümüzdeki dönemlerde çıkarılması planlanan Bütünşehir 
Yasası ile diğer Türkiye illerinde de aynı değişim yaşanacak ve idari bö-
lünüşte kent–kır ayrımı yapılamaz hale gelecektir. Diğer bir sorun ise kı-
rın “kırsal yaşam sürdürülen bölgeler” olarak sınıflandırılmaya başlan-
masıdır. Bu tanımlama da ne yazık ki sorunludur çünkü “kırsal yaşamın 
gerekleri” kırsal nüfusun azalışı ile ortadan kalkmaktadır. Örneğin birçok 
eski köy yerleşmesinde kırsal yaşamın en önemli belirtisi sayılan kendi 
hayvansal ve tarımsal ürününü kendi yetiştirme, hayvan besleme vb. faa-
liyetler artık yapılamamaktadır. Gelinen noktada sütünü, yoğurdunu, yu-
murtasını süpermarketten alıp köyüne götüren; geçimini ise sosyal yar-
dımlar, emekli maaşları veya kent merkezinde yaşayan, çalışan aile birey-
lerine dayandıran yeni bir yaşam biçimi ortaya çıkmıştır. Kırsal tanımı 
kökten değişmektedir. Bu çalışma, kavramsal sorun içerisinde boğulma-
dan yol alabilmek için eski kır-kent ayrımını esas almıştır. 2012 sonrası 
yapılan sınıflama kullanılmamış, eski köy adları üzerinden yeni mahalle 
nüfusları dikkate alınmıştır. 

Çalışma esnasında karşılaşılan sorunlardan diğeri, kural olarak kent 
sınıfında olan ilçe merkezlerinin, özellikle gelişmemiş ilçelerde, gelişmiş 
olanlara oranla daha fazla nüfus kaybı yaşamış olmasıdır. Bu durum kır-
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dan kente göç kapsamında değerlendirilmemesine rağmen, özellikle ge-
lişmemiş ilçelerin kent merkezine verdikleri göçün nedenleri ve sonuçları 
açısından kırdan kente göç karakteristiği ile büyük oranda örtüştüğü gö-
rülmekte hatta tetiklendiği anlaşılmaktadır.  

Kuramsal açıdan göç sürecini 1885’te Ravenstein 7 kanunla açıkla-
mıştır: 

1.  Göçmenlerin büyük kısmı kısa mesafelerde göç etmektedir ve bu 
akımlar ticari merkezler ve sanayi alanları gibi göçmenleri absor-
be eden bölgelere olmaktadır. 

2.  Bölge sakinleri hızla gelişen bir kent merkezinin etrafını ilk ola-
rak sarmaktadırlar. Bir kısım göçmenler ise civardaki kırsal alan-
larda oluşan boşlukları doldurmaktadırlar. Kısacası göç adım 
adım yaşanmaktadır. Önce yakın çevreden göç alan kent merkezi 
sonrasında uzak bölgelerden göç alarak oluşan açıkları kapatmak-
tadır. 

3.  Nüfus yığılma sürecinin tersi olan dağılma süreci benzer özellik-
ler göstermektedir. 

4.  Her göç çeşidi (yığılma-dağılma) karşı bir dengeleme akımına 
neden olmaktadır. Bir göç ile boşalan yer başka bir göç ile dola-
bilmektedir. 

5.  Uzun mesafe göç edenler genellikle büyük ticaret merkezleri ve 
sanayi alanlarını tercih etmektedirler. 

6.  Kentliler, kırsal kesim insanından daha az göç ihtiyacı hissetmek-
tedirler. 

7.  Kadınlar, erkeklere oranla daha fazla göç etme eğilimi göster-
mektedir (Ravenstein,1885). 

Lee ise 1966’da göç mekanizmasını anlatırken dört faktör grubun-
dan bahsetmektedir (Resim 1): 

 Göç öncesi yaşanılan bölge ile ilgili faktörler, 

 Gidilmesi planlanan yer ile ilgili faktörler, 

 Başlangıç ve gidilmesi planlanan yer arasındaki engeller, 

 Kişisel faktörler. 
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Resim 1: Lee’nin Göç Mekanizması (yorumlanarak Lee,1966) 

Ravenstein (1885) ve Lee (1966)’nin kavramsal tanımları dünya göç 
literatürünün temellerini oluşturmaktadır. Göçler oluşum türlerine göre 
de sınıflandırılabilmektedir. 

 Serbest Göç: Şahsi ihtiyaçlar, kişinin kendi arayışları sonucunda 
karar verdiği göç. 

 Zorla Göç: Sosyal, siyasal, kan davaları savaşlar vb. nedenler ile 
istenmeden, dış unsur zorlaması ile yapılan göç. 

 Kitlesel ve Bireysel Göç: Serbest şartlar altında yaşanan küçük 
ölçekli bir göç sonucunda yaşanılan yerin itici faktörleri ve gidi-
len yerin çekici faktörleri göz önüne alınıp göç eden diğer birey-
lerinde izlenimleri ile göçte ölçek açısından bir genişleme olur ve 
bireysel göç kitlesel bir göçe dönüşür. 

 İlkel Göç: Yaşanılan yerde meydana gelen doğal afet, kıtlık vb. 
sorunlar sonucunda meydana gelen göç hareketidir. Bu göç tipi-
nin farkı, göçmenlerin daha iyi bir yer bulmaktan ziyade eski ya-
şadıkları yer özelliklerinde bir yer arıyor olmalarıdır. Yani ana 
faktör çekici güç değil, yaşanılan yerde ortaya çıkan ani ve ağır 
itici faktördür (Ankara Kalkınma Ajansı, 2014). 

Kırsal alanda yaşanan nüfus kaybını önleme amacıyla ulusal düzey-
den köy düzeyine birçok planlama çalışması yapılmaktadır. Avrupa Bir-
liği’nin kırsal alan üzerine geliştirdiği politikalara bakıldığında, bu alanda 
uluslararası politika ve planların yürütüldüğünü söylemek mümkündür. 
Kırsal alan kalkınması hedefi ile yapılan çalışmaların başında Kırsal 
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Planlama yaklaşımı gelmektedir. Kırsal alan kalkınması, “kırsal nüfusun 
ekonomik ve sosyal açıdan arzulanan yaşam standardına kavuşturulma-
sı” olarak özetlenebilir (Esengün, 2002). Kırsal planlama ise bu amaca 
yönelmiş faaliyetlerin organizasyonu ile ortaya çıkmış bir yaklaşımdır. 
Kırsal planlamanın ekonomik ve sosyal açılardan argümanları olduğu gi-
bi bu yaklaşımda alanda mekânsal dönüşümlerde planlanabilmektedir. 
Geçmişte yalnızca tarım–hayvancılık bağlamında konulan hedefler ile 
kırsal alanda nüfus kaybını durduracak tam bir kalkınma sağlanamadığı 
tecrübe edilmiştir. Kırsal alan planlamaları tarım, hayvancılık, kırsal tu-
rizm, kırsal sanayi ve kırsal alan–mekân planlaması (köy yerleşimleri) 
gibi farklı bakış açıları ile ele alınmaya başlanmış ve nispeten başarıya 
ulaşabilmiştir 

TÜRKİYE’DE KIRSAL NÜFUS KAYBI SORUNU 

Dünya genelinde ciddi sosyal, ekonomik ve mekânsal sorunlara ne-
den olan kırdan kente göç Türkiye’de de ciddi olarak yaşanmıştır. Aşağı-
da TÜİK verileri kullanılarak 1927 – 2016 yılları arası yapılan nüfus sa-
yımlarından bir grafik hazırlanmıştır. Bu sınıflandırmada kentsel nüfus 
içinde bulunması gereken “belde” nüfusları TÜİK veri hazırlanış tercihle-
rinden dolayı kırsal nüfus içerisinde görünmektedir ancak bu durum ge-
nel izlenimi değiştirmemektedir. 

 
Resim 2: Türkiye Kentsel-Kırsal Nüfus Değişimleri (TÜİK,2017) 



 

 

 

 

 
Ankara’da Kırsal Nüfüs Kaybı: Çamlıdere Örneği 79 
 

Grafikte 2000–2007 yılları arasında, 2007-2008 yılları arasında ve 
2012-2013 yılları arasında doğal olmayan hareketler gözlemlenmektedir 
(Resim 2). Yapılan inceleme bu ciddi dalgalanmaların göç hızındaki ar-
tıştan değil çeşitli kanuni düzenlemelerden kaynaklandığını göstermekte-
dir. İlk olarak 2000-2007 yılları arasında fark edilir değişmenin nedeni 
adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden nüfus sayımlarının yapılmaya baş-
lanmasıdır. İkinci olarak 2007-2008 yılları arasındaki gözlenebilir sapma 
ise 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması 
ve bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un yürürlüğe 
girmesi ile yaşanan idari bölünüşlerdeki değişikliklerdir. 2012-2013 yılla-
rı arasında grafikte önemli bir sapma gözlemlenmektedir. Bu durum 6360 
sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması 
ile Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıl-
masına Dair Kanun’un yürürlüğe girmesinden kaynaklanmaktadır. Dola-
yısıyla bu yapay sapmalar göz önünde bulundurularak değerlendirme ya-
pılmalıdır. 

Ankara’da Kırsal Nüfus Kaybı Sorunu 

Başkent olmadan önce Ankara ilinde 1873-1880 yılları arasında ya-
şanan kuraklık ve çekirge istilası sonrası yaşanan kıtlık kaynaklı felaket-
ler sonucunda merkez nüfusu kırdan göç edenler nedeni ile 15.000’den 
30.000’e çıkmış ve bu süre zarfında yaklaşık 6000 kişi açlıktan hayatını 
kaybetmiştir (Erdoğan, 2010). 

1950’li yıllarda sanayileşme başlangıcı ile hızla artmaya başlayan 
nüfus, etkisini daha çok kentli nüfusta göstermiştir. Ancak kırsal nüfus 
aynı oranda olmasa da artış eğilimine devam etmiştir. 1980 yılı kır-kent 
nüfusu arasında bir kırılmaya neden olmuş ve kır nüfusunda azalış yani 
göç başlamış ve aşağıdaki grafikte kentli nüfusundaki şiddetli artıştan da 
anlaşılacağı üzere göç eden kırsal nüfus kentlere yerleşmiştir. Bu yıllar 
aynı zamanda hızlı liberalleşme, sanayileşme ve gecekondulaşma yılları-
dır. Sonrasında kırsal nüfustaki azalış ve kentli nüfustaki hızlı artış gü-
nümüze kadar devam etmiştir. 



 

 

 

 

80 Bahadır ASİMOV – Mehmet Ziya SARAÇ
 

 
Resim 3: Ankara Kentsel-Kırsal Nüfus Değişimleri (TÜİK,2017) 

Ankara ise ulusal eğilime uyum göstermiş, gelişen sanayi alanlarına 
bağlı olarak 1980 sonrası kırsal alandan kent merkezine göç hızlanmıştır. 
Yukardaki grafikten anlaşılacağı üzere 1980 yılı kırdan kente göçte kı-
rılma noktasıdır (Resim 3). 

Saha araştırması esnasında ulusal düzey ve il düzeyine bakıldığında 
kırdan kente göçün nedenleri genel olarak kırın iticiliği ve kentin çekici-
liği olarak görünmektedir. Ancak ayrıntıya girildiğinde merkezde çekici 
faktörlerin sabit olmasına rağmen kırsal alanlar arasında itici faktörlerin 
değişebildiği, benzer itici faktörleri barındıran kırsal alanların ise bu fak-
törlerin önceliği arasında farklılıklar gösterebildiği anlaşılmaktadır. 

Çalışma alanının büyük bir il olması, ilçe sayısının 25 olması, ça-
lışmaya aktarılabilen maddi kaynak ve çalışmayı kısıtlı bir zaman aralı-
ğında yapma zorunluluğu, tüm Ankara kırsalı için ayrıntılı bir çalışma 
yapmayı imkânsız kılmıştır. Bu nedenle çalışma alanı bir ilçe ile sınırlan-
dırılmıştır. Böylece TÜİK rakamsal istatistiklerinin ötesinde derinlemesi-
ne çıkarımlar yapma fırsatı elde edilmiştir. Hangi ilçenin seçileceğine 
dair yapılan kaynak araştırmasında aşağıdaki verilerden yola çıkılmıştır. 
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Tablo 1: Ankara Merkez ve İlçe Nüfusları (TÜİK,2017). 

 

 

 
Resim 4: Ankara İli ve İlçelerine ait Net Göç Hızları  

(Ankara Kalkınma Ajansı,2014). 

Tablo ve grafikte görüldüğü üzere sırasıyla Haymana, Evren, Çam-
lıdere ve Güdül’ün kırdan kente göç sorununu daha ağır yaşamaktadır 
(Tablo 1 ve Resim 4). Haymana İlçesi, Haymana platosunu barındıran ve 
yoğun olarak tarımsal faaliyetin baskın olduğu bir yerleşimdir. Bölgede 
tarımsal sulama sorunu, yanlış tarımsal faaliyetler sonucu tuzlaşma, ta-



 

 

 

 

82 Bahadır ASİMOV – Mehmet Ziya SARAÇ
 

rımda ölçek büyütme-tekelleşme ve tarımda makineleşme gibi genel so-
runlardan dolayı tarımda yaşanan istihdam daralması kent merkezine gö-
çün temel nedenini oluşturmaktadır. Örneğin 2007 yılında Haymana İlçe-
si’nde kuraklık nedeni ile tarım arazilerinin sadece yarısı ekilebilmiştir. 
Evren İlçesi ise 3000 kişiden oluşan nüfusu ile kent merkezine en uzak 
ilçe unvanına sahiptir. Ayrıca nüfus azlığının da körüklediği altyapı ye-
tersizliğinden mustariptir. Bu ilçelerin durumu göz önüne alınarak çalış-
ma kolaylığı, ilerleyen aşamalarda planlama yeterliliği ve ortaya çıkacak 
veri zenginliği açısından Çamlıdere İlçesi’ne yoğunlaşmaya karar veril-
miştir. Çamlıdere, tarımsal arazinin en az olduğu ilçelerin başında gel-
mektedir. Bu nedenle tarımda yaşanan istihdam sorunlarından farklı ve 
çeşitli problemler olduğu görülerek araştırmaya bu ilçeden başlanmıştır 
(Sözlü Görüşme A, 2018; Ankara Kalkınma Ajansı, 2014). 

Çamlıdere’de Kırsal Nüfus Sorunu 

Çamlıdere ilçesi Ankara kuzeybatısında kalan, Bolu’nun Gerede İl-
çesi’ne sınır, tarım arazisi bakımından fakir ancak zengin orman örtüsü 
ile kaplı ve bol akarsu kaynağı olan 6.483 nüfuslu küçük bir ilçedir. İklim 
ise Karadeniz ve İç Anadolu karasal ikliminin çakıştığı yer olması nedeni 
ile her iki iklim özelliğini de göstermektedir. Ankara’ya 100 km uzaklık-
taki ilçeye özel firma otobüsleri ile gidilmektedir. İlçe son yıllarda büyük 
nüfus kayıpları yaşamıştır. Kentsel hizmetler açısından, komşu Kızılca-
hamam İlçesi’ne ve otoyol sayesinde ulaşımın kolaylaştığı Ankara Kent 
merkezine bağımlıdır. 

 Çamlıdere’de Yerleşim ve Nüfus Artışı Tarihi 

Çamlıdere’de Türk-İslam öncesi Roma-Bizans dönemine ait sadece 
tüf kayaçlarda açılan çok az sayıda mağara ve belli bölgelerde yıkıntı taş 
duvar kalıntılarına rastlanmaktadır. Bu dönemde kayda değer bir nüfus 
oluşmadığı anlaşılmaktadır. İlk yerleşmeler Oğuz Türk Boylarınca oluş-
turulmuştur. Selçuklu Devleti Oğuz Türk boylarını ülke coğrafyasına da-
ğıtarak iskân eder. Selçuklu Devleti bir iskân politikası olarak köylerin 
kurulmasında medrese eğitimi almış ve o dönemlerde “Horasan Eri” ola-
rak adlandırılan dervişleri kullanmıştır. Bu iskân politikası Osmanlı Dev-
leti döneminde de devam etmiştir. Çamlıdere’de bu konuda en ciddi faa-
liyeti Şeyh Semerkandi yürütmüştür. Oğuz ailelerinin isimlerini taşıyan 
köyler (Osmansin, Kürtler, Peçenek, Bayındır, Bayat vb.) ve Şeyhler adı-
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nın birçok köyün eski adında geçmesi bu bilgileri tasdiklemektedir. Os-
manlı döneminde bölge Kızılcahamam ve Çamlıdere’nin ortak adı olan 
Yabanabad kazası olarak geçmektedir. Hali ile ilk önemli yerleşmeler 
Selçuklu döneminde oluşmuş ve Osmanlı döneminde kaza büyüklüğüne 
ulaşmıştır. Bölgede geçim, tarım, hayvancılık ve ormancılık faaliyetleri 
ile sağlanmaktadır. Bölgede nüfus artışının en önemli nedeninin Şeyh 
Semerkandi Hazretlerine (ahalisine) hizmetlerinden dolayı dönemin sul-
tanı tarafından (Murat Hüdavendigâr) sağlanan vergi ve askerlik muafi-
yetidir (14.yy.). Bu dönemde çeşitli han, kişi ve vakıflar üzerinden sağla-
nan vergi muafiyetleri ve dini eğitim almış şahsiyetlerin ilim irfan faali-
yetleri, çevresinde nüfus toplayan odaklar oluşturmuşlardır (Erdoğan, 
2010). 

Çamlıdere’de Nüfus Kaybı Kırılmaları 

Çamlıdere’de nüfus kaybı Köyler ve Kent Merkezi olarak 2 kısımda 
incelenmiştir. Çamlıdere kent merkezinde yaşanan nüfus kaybı her ne 
kadar kavramsal olarak kentten kente göç kapsamına girse de nedenleri 
açısından Çamlıdere kırsal alan nüfus kaybı ile doğrudan ilgilidir. Bu ne-
denle ilçe merkezinde yaşanan nüfus kaybından bahsedilebilmektedir. 
TÜİK verilerine göre Çamlıdere nüfus değişimleri aşağıdaki grafikte su-
nulmuştur (Resim 5). 

 
Resim 5: Yıllara göre Çamlıdere nüfus değişimler (TÜİK,2017) 
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1990-2000 yılları arasındaki büyük sapma, Belediyelere ve İl Özel 
İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi hakkındaki 
2380 sayılı Kanun ve bu Kanunda değişiklik yapılmasına dair 3004 ve 
3239 sayılı Kanunlar çerçevesinde 1986 yılından itibaren belediyelere nü-
fusları oranında ödenek ayrılması sonucu yaşanan zahiri dalgalanmalardır. 
Bunun dışında Çamlıdere kent merkezi genel nüfusta 1980’e kadar etkili 
olmuş sonrasında etkisini yani kentsel çekim gücünü kaybetmiştir. İlçe 
toplam nüfusu, ilçe kırsal nüfusu ile aynı karakterde değişimler göstermiş-
tir. Yaşanan bu kırılmalar aşağıda ayrı başlıklar halinde incelenmiştir. 

Çamlıdere Barajı ve İstimlak Çalışmaları 

Yapım çalışmalarına 1974 yılında başlanan baraj 1985 yılında tamam-
lanmıştır. Baraj Gölü rezervuar alan 32.2 km2, dolu hacim 1376 hm3’tür. 
Avluçayır, Çay, Eşik, Ilıca, Akpınar, Çayır, Değirmenözü ve Acun derele-
rinden beslenen baraj ilçenin en önemli sulu tarım arazilerinin üstüne ya-
pılmış ve ilçede zaten kıt olan tarım arazilerinin büyük bölümünü kulla-
nım dışı bırakmıştır. Geri kalan alanlarda ise birkaç mikro klima özelli-
ğindeki köy hariç toprak derinliği, iklim, eğim, sulama vb. sorunlar nede-
niyle tarım faaliyeti yapılamamaktadır (Sözlü Görüşme C, 2017). 

 
Resim 6: Çamlıdere Baraj Gölü (URL 1) 
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Rezervuar gölü, Bayındır, Yediören (Kürt), Aşağı Akkaya, Gökya-
kuplar ve Buğralar köy yerleşkelerini su altında bırakmıştır (Resim 6) 
(Erdoğan, 2010). Köy sakinlerinin önemli bir kısmı istimlak karşılıklarını 
almalarına rağmen bölgeyi terk etmemiş ve rezervuar gölünün hemen dı-
şındaki yaylalarına yerleşmişlerdir. İstimlak ücretlerini alan bir kısım 
köylü o dönemlerde Ankara merkezde nakliye, ikinci el eşya alım satımı, 
mobilyacılık sektörüne girmiş, kimileri Ankara merkezden konut almış, 
kimi vatandaşlar ise maden işçisi olarak Ordu – Zonguldak bölgelerine 
göç etmişlerdir (Sözlü Görüşme C, 2017). 

Barajdan doğrudan etkilenen nüfusu saptamak TÜİK verilerinde ba-
zı köylerin bulunamamasından dolayı tam anlamıyla mümkün olmamış-
tır. Eldeki veriler ışığında aşağıdaki grafikler hazırlanmıştır (Resim 7): 

 
Resim 7: Barajdan Etkilenen Köylerin Nüfus Değişimleri (TÜİK,2017) 

1974’te başlayan İstimlak çalışmaları ve baraj inşaatı grafikte açıkça 
görüldüğü üzere köylerin nüfuslarında önemli bir düşüşe neden olmuştur. 
Baraj rezervuar gölü ile örtülerek kullanım dışı kalan bölgenin aynı za-
manda ilçe genelinde iklim, toprak derinliği ve toprak özellikleri açısın-
dan tarıma elverişli bölgeler olmasından dolayı, tarım ilçenin ana faaliyet 
kollarından biri olmaktan çıkmıştır. Diğer bölgelerde iklim ve özellikle 
20 cm civarında seyreden toprak derinliği tarımı mümkün kılmamaktadır. 
Bu nedenle ilçede az da olsa ekilen tarım ürünleri başta tahıllar olmak 
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üzere, randıman vermemektedir. Buna rağmen toprak derinliğinin ve 
mikro klima özelliklerinin nispeten şartları iyileştirdiği köyler olan Tat-
lak, Beşbeyler, Elmalı ve Dörtkonak’ta tarım faaliyetleri sürdürülmekte-
dir (Sözlü Görüşme C, 2017). 

Çamlıdere Barajı Havza Koruma Faaliyetleri Kapsamında  
Yaşanan Göç Baskısı 

Baraj yapımı doğrudan 4-5 köyü etkilemiş ancak sonrasında barajın 
etkisi göç üzerinde ilerleyen yıllarda artarak hissedilmeye devam etmiştir. 
Rezervuar gölü altında kalan köy sakinlerinin önemli kısmı yakındaki 
yaylalara yerleşmiştir. Bu köyler ve civardaki havza koruma alanına gi-
ren köylerde 2012 yılına kadar ruhsat ve altyapı çalışmaları İl Özel İdare-
si’nce yapılmıştır. Sonrasında Ankara Su ve Kanalizasyon İşleri (ASKİ) 
Genel Müdürlüğü yetki alanına girmiştir. 6360 sayılı yasa ile kendisine 
denetleme yetkisi devredilen ASKİ denetimleri arttırmış ve köy sakinle-
rinin ihtiyaçlarını gören küçük çaplı imar işleri, altyapı ve kanalizasyon 
hizmetleri durdurulmuştur. Bu önlemler Barajın korunması için zorunlu-
dur ancak göç üzerindeki etkisi açıkça görülmektedir. Neden olduğu imar 
yasakları her koruma alanı kademesi ile değişmekle beraber yeni ruhsat, 
tamirat vb. için istenen arıtım ve tahliye tesis masrafları da vatandaşa 
yüklendiğinden köylerde yaşam koşulları ağırlaşmıştır. Baraj yanındaki 
köylerde bile içme suyu şebekesi olmayıp taşıma su ile ihtiyaçlar gide-
rilmektedir. (İmar tedbirleri ve izinler ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. 
ASKİ Havza Koruma Yönetmeliği, URL1) 

Havza Yönetmeliği uzun mesafe II. kısım alanı tüm Çamlıdere’yi 
kapsamaktadır. Şartlar her basamak inildiğinde daha da ağırlaşmaktadır. 
Örneğin Mutlak Koruma Sınırı içinde hiçbir surette yapı, altyapı, tamirat 
işlerine izin verilmemekte su kanalizasyon, altyapı hizmetleri verilme-
mektedir. 

 Mutlak Koruma Sınırındakiler: Gümele, Yediören, Peçenek, 
Yoncatepe, Doymuş, Yahşihan, Doğancı, Buğralar, Bayındır, İn-
ceöz 

 Kısa Mesafe Koruma Sınırındakiler: Tatlak, Akkaya 

 Orta Mesafe Koruma Sınırındakiler: Yılanlı, Bökeler, Elvan-
lar, Pelitçik 
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 Uzun Mesafe I. Kısım İçindekiler: Dağkuzören, Osmansin, Sa-
rıkavak, Doğanlar, Eldeler, Ahatlar, Atça, Muzrupağacin, Beş-
beyler, Elmalı. 

 Uzun Mesafe II. Kısım İçindekiler: Avdan Köyü Hariç Tüm 
Çamlıdere (URL 1) 

Bu durum sadece konut ihtiyaçlarını değil, Tarım, Hayvancılık, Tu-
rizm, Ticaret vb. tüm alanlardaki yatırım ve faaliyetlere engel teşkil et-
mektedir (Sözlü Görüşme B, 2017). 

Orman Mevzuatı ve Orman İşletme faaliyetlerinin Etkileri 

Çamlıdere’de ilk yerleşmelerden beri ormancılık önemli bir geçim 
kaynağı olmuştur. Bu kaynak aynı zamanda hayvancılığı da desteklemiş-
tir. Ormanlarda hayvan otlatma yasağına verilen cezalar zaman içerisinde 
ana üretim bölgesinin Çamlıdere olduğu Ankara tiftik keçisinin üretimini 
ortadan kaldırmıştır. Yüzyıllardır diğer uluslara karşı stratejik bir üretim 
kaynağı olan ve uluslararası mücadelelere konu olan tiftik keçisi yetiştiri-
ciliğinin bu mevzuat ile zarar gördüğü anlaşılmaktadır. Yıllar sonra bu 
mevzuatın mantığı, ulusal ölçekte ekonomik etkileri ve kırda neden oldu-
ğu olumsuz sonuçlar itibari ile halen tartışılmaktadır. Arazi şartları ise kül-
tür koyunu yetiştiriciliğini zorlaştırmaktadır. Mevzuat tamamen yasaklama 
hükümleri içermemekte ancak geleneksel keçi yetiştiriciliğini ortadan kal-
dıracak kadar zorlaştırmaktadır. Mera alanlarının darlığı ve giderek azal-
ması, orman kaynağını da kaybeden hayvancılığı yem masrafına maruz bı-
rakmış bu ise her tür hayvancılık faaliyetine zarar vermiştir. Diğer bir 
yandan orman mevzuatı değişik yıllarda ağaç kesimini teşvik etmiş de-
vam eden tarihlerde kısıtlamıştır. Bu dalgalanma ve orman işçiliğinin 
orman köylüsüne direkt verilmesi yerine ihale usulü ile çevre illerden ge-
len firmalara verilmesi ve orman işlerinde makineleşme zaten meşakkatli 
bir geçim kaynağı olan ormancılığın büyük oranda terk edilerek başka 
alanlara göçü zorunlu kılmıştır (Saltık, 2017; Sözlü Görüşme C, 2017). 

Peçenek Beldesinin Belediyelikten Çıkışı 

Peçenek Belediyesi baraj bölgesinde bulunan çok nüfuslu, tarım ara-
zisi yoğun köylerin merkezi konumunda iken, haftada bir gün doktor gi-
den sağlık ocağı, okulu ve kurulan pazarları ile önemli bir yerleşim odağı 
olmaktaydı. Zamanla civarda yaşanan nüfus daralması asıl etken olmakla 
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beraber son olarak 6360 sayılı yasa Peçenek Beldesi’nin köy-mahalle sı-
nıfına indirilmesi, etkisinin yok olmasına neden olmuş ve sağladığı kent-
sel hizmetler ortadan kalkınca hem Peçenek sakinleri hem de bundan ya-
rarlanan çevre köyler için merkeze bağlılığı ve göçü arttıran nedenlerden 
olmuştur (Sözlü Görüşme B, 2017). 

 
Resim 8: Peçenek Beldesi Nüfus Değişimleri (TÜİK,2017) 

Grafikte 1990’lı yıllarda yaşanan sapmanın asıl nedeni yapılan mali 
yardımlar için nüfus kayıtlarının şişirilmesi ve belde statüsüne geçince 
bağlanan köylerdir (Resim 8) (Sözlü Görüşme B, 2017). Bu durum göz 
ardı edildiğinde Peçenek Beldesi’nin 1980’lerde merkez olma etkisi ile 
nüfusunun arttığı ancak baraj etkisi ile nüfus kaybettiği son olarak belde 
vasfını yitirdiğini söylemek mümkündür. 

Çamlıdere genelinde ise barajın neden olduğu kayıp sonrası kalan 
çok az tarım arazisine sahip, tarım yapabilen köyler nispeten daha az nü-
fus kaybı yaşamıştır. Bu köyler Pelitçik, Beşbeyler, Elmalı, Tatlak, Dört-
konak, Bardakçı, Avdan, Elvanlar ve Meşeler’dir. 

Büyükşehir Belediyesinin Turizm Perspektifi ve  
İkincil Konutlar 

Yerleşmenin kaderini belirleyen konulardan biri de şüphesiz kamu-
sal kaynakların kullanılma stratejisidir. Çamlıdere merkezinde yapılan 
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incelemede özellikle turizme ciddi kaynaklar aktarıldığı gözlemlenmiştir. 
Şeyh Semerkandi Hz. türbesi ve civarında yapılan parklar ve göletler, ye-
rel yönetimin turizm perspektifi ile hareket ettiğini göstermektedir. İlçede 
tüm konutların beyaza boyanması ile kentsel bir doku oluşturmak amaç-
lanmıştır (Resim 9). Ancak kırda yapılan faydalı turizm faaliyetleri havza 
koruma mevzuatı ile çelişmektedir. 

 
Resim 9: Şeyh Semerkandi Hz.Türbesi ve Çevresi  

(Yazarların arşivinden, 2017) 

Çamlıdere için diğer bir sorun ise henüz olumsuz etkileri baş gös-
termeyen ikincil konutlardır. Yayla evlerinin dokusuna ve kırsal yaşam 
şekline aykırı ikincil konut öbekleri Çamlıdere’de birçok bölgede göze 
çarpmaktadır. Yapıların durumu, bu eğilimin son 5-10 yılda artığını gös-
termektedir. Ayrıca ikinci konuta izin verilen bölgede arazi fiyatları 7-8 
misli artmıştır (Sözlü Görüşme B, 2017). 



 

 

 

 

90 Bahadır ASİMOV – Mehmet Ziya SARAÇ
 

Kır Yaşamının İticiliği 

Kır yaşamı özellikle orta sınıfın yükselişe geçtiği Türkiye’de çekici-
liğini yitirmiştir. Eğitim, sağlık vb. kentsel sosyal hizmetlere ulaşımın ya-
şam koşullarını şekillendirmede belirleyici unsur olduğu günümüzde kır-
da yaşam gittikçe zorlaşmıştır (Güreşçi, 2011). Yapılan anketlerde katı-
lımcıların %100’ü Çamlıdere sorunları içerisinde bu eksikliğin olduğunu 
beyan etmişlerdir. Bu durumun ilginç dışavurumlarından biri ise evlenme 
çağındaki genç kızların Ankara merkezde yaşayabilmek için evlilik yo-
luyla göç etme eğilimleridir. Çamlıdere’de halihazırdaki hayvancılık faa-
liyetini terk ederek asgari ücret karşılığında kent merkezinde çalışmaya 
başlayan erkek bireyler olduğu öğrenilmiştir. Revanstein göç kanunları-
nın 7. Maddesi “Kadınlar, erkeklere oranla daha fazla göç etme eğilimi 
göstermektedir” teorisini doğrulamaktadır. Kent merkezinde, göç etmiş 
Çamlıdereliler ile yapılan görüşmelerde “çocukların eğitimi” göç için 
ileri sürülen başlıca nedenlerden biri olmuştur (Sözlü Görüşme A, 
2017).  

Kent merkezlerinin Çekiciliği ve Artan Tüketim Ağırlıklı  
Yaşam Biçimi 

1950’lerde başlayan ve 1980’lerde zirve yapan kırdan kente göçün 
nedenleri genel olarak kent merkezlerinin sağladığı sosyal-kentsel altyapı 
ve hizmetleri ile istihdam olanaklarının fazla olmasıdır. Kentin bu imkân-
larının çokluğu, kırdan kente göçün şiddetini belirlemektedir. Şöyle ki 
Ağrı kent merkezine kırdan göç ile İstanbul kent merkezine kırdan göçün 
düzeyi farklıdır. Bu açıdan bakıldığında kırdan kente göç için Türki-
ye’deki en çekici üçüncü il Ankara olmuştur.  

1980 öncesi kırsal yaşam şekli bilhassa geçimi sağlamak, karnını 
doyurmak ve kıyafet almak olarak tanımlanmaktaydı. Bu kanaatkâr ya-
şam şeklinde tüm yıl için kazanılan gelir ailenin yiyecek ve giyecek mas-
rafları ile ölçülmekteydi. 1980 sonrası tüketim toplumuna geçiş ile geçim 
kelimesi mana değiştirmiş, çocukların okul masrafları, şahsi otomobil 
yakıt masrafı, ev taksiti, ulaşım vb. eskiden lüks sayılan imkânlar geçim 
içine dahil edilmiştir. Diğer taraftan kırsal istihdam gelirleri olan tarım, 
ormancılık ve hayvancılık gelirleri sabit kalmış hatta azalma göstermiştir. 
Bu durum Çamlıdere’den göç etmiş insanlarda baskı unsurlarından biri 
olmuştur (Sözlü Görüşme A, 2017). 



 

 

 

 

 
Ankara’da Kırsal Nüfüs Kaybı: Çamlıdere Örneği 91 
 

Çamlıdere Kent Merkezi Nüfus Kaybı Problemi 

Çamlıdere kent merkezi, yukarıda sayılan göç baskı unsurlarını his-
setmekle birlikte ek olarak otoyol yapımı ile de nüfus kaybı yaşamıştır. 
Kent merkezi, köylerden gelenlerin toplanma, ihtiyaçlarını giderme, alış-
veriş, servis-araç kalkış noktası olduğundan, gelirler büyük oranda gelip 
giden köylü vatandaşlar üzerinden kazanılmaktadır. 1980 sonrası yapılan 
otoyoldan önce D750 karayolundan ulaşım sağlanan ilçede ilçe merke-
zinden aktarım zorunluydu. Köy araçlarının varış ve Ankara merkeze gi-
diş için kalkış noktası olan Çamlıdere kent merkezi bu sirkülasyon saye-
sinde ticaret ve hizmetler sektörünü canlı tutmaktaydı. Ancak otoban gü-
zergahı ve sağladığı kolaylık bu sirkülasyonu batıya Tatlak ve Pelitçik 
üzerinden E89- O-4 otobana buradan Ankara merkeze bağlamıştır. Köy 
servisleri bir dönem Çamlıdere merkezden değil Ankara merkezden 
kalkmaya başlamış ve Çamlıdere kent merkezine uğranılmaması nedeni 
ile ilçe merkezindeki ekonomik faaliyetler daralmıştır. Otoyolun getirdiği 
ulaşım kolaylıkları ikincil etkilere sebep olmuş, öğretmenler ve diğer 
memurlar Ankara merkezde ikamet edip, günü birlik gelip gitmeye baş-
lamıştır. Son 3-5 yılda ilçe merkezindeki Hastane, Adliye, Öğretmenevi, 
Halkbank Şubesi, Tarım Kredi Kooperatifi ve Cezaevi kapatılmıştır. 
1970’lerde yataklı hastane sahibi Çamlıdere, poliklinik hizmetleri için şu 
anda Kızılcahamam ve Ankara merkeze gitmek zorundadır ancak otoyo-
lun yapılışı yola sınır köylerde nüfus azalışını yavaşlatmıştır (Sözlü Gö-
rüşme B, 2017).  

 
Resim 10: İlçe Otogarı (Yazarların arşivinden, 09.10.2011) 
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İlçe otobüslerinin kalktığı Ankara merkezdeki otogar fiziksel olarak 
yetersiz durumdadır (Resim 10). Turistik dört ilçenin otobüslerinin kalkış 
noktası olan ilçe otogarının bu denli bakımsız ve virane oluşu başkent 
Ankara için öncelikle ilgilenilmesi gereken bir konudur. 

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Ankara için kırdan-kente yaşanan göç, sadece kent merkezlerinde 
sanayinin gelişmesi, tarımsal yaşamdaki makineleşme ve istihdam daral-
ması gibi genel kabuller üzerinden açıklanamaz. Göç olgusunu ortaya çı-
karan birçok faktör ve mekanizma Ankara’da söz konusudur. 1940’ta 
%38 olan Ankara kentsel nüfus oranının 1960’ta %61 olması asıl kırıl-
manın 1950’lerde yaşandığını göstermektedir. Bu oranın 2012’de %97’ye 
çıkmış olması kırsal nüfus kaybının derinleştiği ve halen güncel ciddi bir 
sorun olduğunu ortaya koymaktadır. Ankara’da kırsal alanlarda nüfus 
kaybının başlıca nedenleri şunlardır: 

 Kentin sosyal, ekonomik, mekânsal çekiciliği; kırın iticiliği, 

 Tarımda yaşanan makineleşme-tekelleşme kaynaklı istihdam da-
ralması ve yanlış tarım sulama faaliyetleri sonucunda oluşan ve-
rim kayıpları, 

 Hayvancılıkta yaşanan yem bağımlılığı ve zararlar, 

 Kırsal üretimin ikincil dağıtıcı eli ile pazarlanması ve üretici kar 
oranını düşürmesi, 

 İyi planlanmamış büyük kamusal-özel yatırımların kısa-uzun va-
deli etkileri (baraj, yol, hava limanı, sanayi, maden vb.), 

 Uzun vadeli etkileri düşünülmeden hazırlanan mevzuatlar (or-
man, havza koruma, mera, sanayi, turizm, vb.), 

 Kamusal otoritelerin kısa vadeli çözümlere odaklı müdahaleleri, 

 Kırsal planlama araçları, kaynak ve yetkilerinin kurumlar arasın-
da parçalanmış olması ve bütünlük sağlanamaması, 

 Yatırımların popülist düşünceler nedeniyle nüfusu az olan kırdan 
ziyade, nüfusu (oy miktarı) çok olan kentlere yapılması, 

 Yatırımların hayvan hibesi, tarım desteği vb. öteye geçememesi, 

 Köylü ve kırsal yaşama dönük olumsuz algı, karamsarlık (Köylü-
nün kendisi de dâhil), 
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 6360 sayılı yasa ile kırı devralan yerel yönetimlerin bu alanlara 
olan duyarsızlığı, 

 Planlama yapılırken yöre durum ve ihtiyaçlarının, yöresel farklı-
lıkların göz ardı edilmesi, 

 Kırsala dönük politikaların plan kademelenmesinde kalkınma 
planından aşağı inememesi. 

Bu nedenlerin sonucu olarak kırsal faaliyetlerde istihdam edilecek 
insan kaynağı bulunamamakta, dış illerden geçici işçi temin edilmekte, 
özellikle gıdada doğal-organik ürün alternatifi ortadan kalkmakta ve en-
düstriyel ya da ithal gıda bağımlılığı birçok hastalığa neden olmaktadır. 
Kırsal alanda kimlik ve kültür yok olmakta, yoksulluk artmaktadır. Kır-
dan-kente göçün sonuçları yine kırdan kente göçe neden olacak etkiler 
doğurarak kendini besleyen kısır döngüye dönüşmüştür. Hem bu sorunla-
rı ortadan kaldırmak hem de kentte neden olduğu yığılma, çarpık kent-
leşme, gecekondulaşma, yoksulluk vb. birçok kentsel sorunları önleye-
bilmek için kırsal nüfus kaybının ele alınıp sorunların yerel farklılıklara 
göre belirlenip, çare üretilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde kendi ken-
dine yetemeyen, kırsal yaşam kültürünün tamamen yok olduğu bir top-
lum yapısı ortaya çıkacak, etkileri şu an olduğu gibi cari açıklara yansı-
yacaktır. Güncel hayvan-et ithalatı sorunu bunun canlı örneğidir. 

Ankara kırsal alan nüfus kaybını ciddi boyutlarda yaşamasına rağ-
men, kırsal kaynak ve potansiyelin zengin olduğu bir coğrafyadır. Hali 
hazırda uygulanan kırsal politika hayvansal ve tarımsal hibelerden ibaret-
tir. Bu durum etkili sonuç vermemekle beraber kaynak israfına da neden 
olmaktadır. Geniş alanlar ve genel ifadeler içeren, kurumlarca farklı fark-
lı ele alınan kırsal planlama yaklaşımından vazgeçilerek dar alanlarda 
özelleşen, proje içeriği ve mekânı belirli, odaklandığı bölgeye özel ancak 
üst ölçekte bütünlük arz edecek, üretilmesi ve uygulanmasında hızlı geri 
besleme mekanizmalarının kurulduğu bir süreç takip edilmelidir. Planla-
rın uygulanmasında kurumlar arası ortak bir mekanizma ile kamu eğitim-
yönetim-destek-denetim ayaklarını barındıran, sürekliliğe sahip, ömür 
olarak kurum ve bürokrat ötesine geçebilen yeni kırsal kalkınma araçları 
ortaya çıkarılmalıdır. 

Bunlar sağlandığında, günümüzde yeniden değişmeye başlayan is-
tihdam alanlarında kırsal istihdam yerini alabilir, devamlılığa sahip eko-



 

 

 

 

94 Bahadır ASİMOV – Mehmet Ziya SARAÇ
 

nomik-sosyal bir kır yaşamı oluşturulabilir ve bir nebze kent merkezle-
rindeki atıl nüfus emilerek kıra dönüş sağlanabilir. Kırda terk edilmiş 
mekânlar yeniden canlanabilir ve topluma sağlıklı-yerli gıda sunularak 
problemin cari açıktaki payı azaltılabilir. Elbette tüm bunlar ilk yatırım 
maliyeti, planlama süreçleri açısından bolca emek ve zamana ihtiyaç du-
yulan çalışmalardır ancak kırsal nüfus kaybı sorunu nasıl kendini besle-
yen bir döngüyse, çözümü de gelişmiş ülkelere benzer kırsal döngü yaka-
landıktan sonra kendini besleyebilecek ve bir aşamadan sonra otonom ha-
le gelip Ankara’nın güçlü yanlarından biri olabilecektir. 
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ANKARA’NIN OTOMOBİL EGEMEN ULAŞIM SİSTEMİ 

Bengüsu Beril ŞENEL, Damla BALCI 

GİRİŞ  

Bu çalışmada, Ankara’nın kent içi ulaşımında otomobil egemenliği 
sorunu irdelenmektedir. Araştırma kapsamında şehirde otomobil egemen-
liği nasıl oluştu? Bu sorun neleri etkiledi? Soruna yönelik nasıl çözümler 
üretilmeli? sorularına cevap aranmaktadır. Çalışma insan ve taşıt ilişkisi 
üzerine kurgulanmıştır. 

Kentler gelişirken nüfus artışı ve sanayileşme bağlı olarak ulaşım ve 
altyapı sistemlerine olan ihtiyaç artmakta, ulaşımla ilgili sorunlar baş 
göstermeye başlamaktadır. Kentleşme süreci, yolculuk mesafesini uzat-
makta ve ulaşım taleplerini artırmaktadır. Mevcut ulaşım altyapıları tale-
be cevap veremez hale gelmektedir. Artan yolculuk süresi, yaya yolcu-
luğunun motorlu taşıt yolculuğuna dönüşmesine neden olmakta bu durum 
ulaşım maliyetlerini yükseltmektedir. Otomobil sağladığı kolaylıkların 
yanı sıra çeşitli sorunlara neden olmaktadır. Otomobil kullanımının eko-
nomik, toplumsal ve çevresel etkileri vardır. Otomobilin egemen olma-
sıyla yollar yetersiz kalmakta, trafik sıkışıklığı artmakta, artan trafikle 
birlikte hava ve gürültü kirliliği oluşmakta, toplum maddi ve psikolojik 
yönden olumsuz etkilemektedir. 

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de otomobil egemenliği gide-
rek artmaktadır. Bu durum çoğu zaman bir sorun olarak algılanmamakta 
ve çözümsüz bırakılmaktadır. Ankara kentinde trafik sıkışıklığına yönelik 
üretilen çözümler taşıt talebini artmıştır. Şehirde otomobil kullanımının 
artışı beraberinde çeşitli sorunlar getirmiştir.  

Bu çalışmada yönetimsel, mekânsal, toplumsal ve çevresel açıdan 
Ankara’nın otomobil egemenliği sorununun boyutlarını ortaya koymak 
amaçlanmaktadır. Soruna yönelik neler yapılması ve hangi politikaların iz-
lemesi gerektiği tartışılmaktadır. Araştırmada gözlem, anket ve derinleme-
sine görüşme yöntemleri kullanılmıştır. Çankaya Üniversitesi, Gazi Üni-
versitesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi, planlama büroları, Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Genel Mü-
dürlüğü ve Ankara Kalkınma Ajansı ile sorunun kaynağının tespit etmek, 
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sorunun varlığını kanıtlamak ve çözüm yoları geliştirmek amacıyla görüş-
meler yapılmış, veri, bilgi ve dokümanlar elde edilmiştir. Ayrıca Ankara-
lıların ulaşımda tercih ettiği modları ve nedenlerini tespit etmek, sorunun 
farkındalığını sorgulamak amacıyla bir anket çalışması yapılmıştır. 

Bu makale giriş, kuramsal ve kavramsal çerçeve, saha araştırması, 
değerlendirmeler ve sonuç olmak üzere 5 bölümden oluşmaktadır. Birinci 
bölümde amaç, hedef, yöntem ve kapsam belirtilmektedir. İkinci bölüm-
de kuramsal yaklaşımlar incelenirken, sorunun nasıl ortaya çıktığı ve ne-
lere yol açtığı konuları sürdürülebilir ulaşım politikaları ve geleneksel-
çağdaş ulaşım yaklaşımları çerçevesinde tartışılmaktadır. Üçüncü bölüm-
de sorun Ankara’nın kentsel gelişim süreci içerisinde incelenmekte, soru-
nun ortaya çıkış nedenleri ve ulaşım sisteminin mevcut durumu ele alın-
maktadır. Dördüncü bölümde araştırmada elde edilen veriler üzerinden 
değerlendirmeler yapılmaktadır. Makalenin sonuç bölümü ile tamamlan-
maktadır. 

KURAMSAL VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE  

Kentsel ulaşım sorunları Batı kentlerinde 2. Dünya Savaşı’ndan son-
ra, Türkiye’de ise 1960’lardan sonra ortaya çıkmıştır. Kentsel ulaşım so-
runu, sanayileşmeyle büyüyen kentlerde daha çok görülmüştür. Otomobil 
sektörü 1900’lü yılların başında küçük bir sanayi dalıyken, kısa sürede 
yüzyılın sektörlerinden birine dönüşmüştür. Sorunun ilk olarak sanayi 
kentlerinde ortaya çıkmasının nedeni, otomobil sektörünün bu kentlerde-
ki hızlı gelişimidir. Türkiye’de otomobil sektörü 1960’lı yıllarda geliş-
meye başlamıştır. Bu yıllarda Anadol marka yerli üretimle ilk otomobil 
fabrikası kurulmuştur. Milli gelirin yükselmesine paralel olarak alım gü-
cü artmış ve yabancı markalı otomobil fabrikaları çoğalmıştır. Otomobil 
üretiminin ve talebin artması tüm dünyada bir döngü olarak halen devam 
etmektedir. Otomobil teknolojilerinin hızlı geliştiği bu süreçte otomobil 
kullanımı, ulaşımın ana problemi haline gelmiştir (Elker, 2002; Sözlü 
Görüşme, 2017a). 

Tüm dünyayı etkisi altına alan otomobil teknolojileri kentlerde ve in-
san hayatında hızlı ve köklü bir değişime neden olmuştur. Otomobilin yay-
gınlaşmaya başladığı ilk yıllarda sadece üst gelir grubu otomobil teknoloji-
lerine sahip olabilmekteydi. Bu durum kentlerde sosyal farklılıkların art-
masına neden olmuştur. Zamanla otomobilin diğer ulaşım türlerine göre 
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üstünlüğü ortaya çıkmıştır. Konfor, rahatlık ve ulaşılabilirlik açısından sağ-
ladığı avantajlar otomobile olan talebi artırmıştır. Üretim ve talebin artışıy-
la otomobil alımı kolaylaşmış, otomobil sahipliliği üst gelir seviyesinden 
orta gelir seviyesine inmiştir. Otomobilin diğer ulaşım türlerine sağladığı 
üstünlük günümüzde hala etkisini devam ettirmektedir (Velasquez, 2015).  

Başlarda otomobil kullanımı insan hayatını kolaylaştırmıştır. Ancak 
otomobil kullanımının beklenenden fazla artışı zamanla otomobil kentle-
rini ortaya çıkarmıştır. Bu artışın temelinde insanın sosyal ve psikolojik 
durumu yatmaktadır. İnsanın doğası gereği iyi yaşama dürtüsü yaptığı 
bütün tercihlerine yansımaktadır. Hızlı erişebilme, rahat olma, kendini 
güvende hissetme isteği insanı bir makineye bağımlı hale getirebilmekte-
dir. İnsanın hareket etme özgürlüğü, otomobil kentlerinde azalmaktadır. 
Otomobile bağımlılık sadece otomobil kullanıcısını değil çevredeki tüm 
insanları etkilemektedir. Yaşanan trafik kazalarının istatistiksel fazlalığı 
bu durumu kanıtlamaktadır. İnsanlar daha hızlı erişebilmek için tercih et-
tikleri otomobille trafik sıkışıklığına neden olmakta, yollarda daha fazla 
zaman kaybetmekte, psikolojileri olumsuz yönde etkilenmektedir. Ger-
gin, stresli ve sabırsız insanların sayısı trafikte çoğalmakta, toplumsal 
bağlar zayıflamaktadır. Aynı zamanda otomobil insanlar için bir yatırım, 
sosyal düzey göstergesi ve bazı insanlar için zevk kaynağı durumuna 
gelmiştir (Karaca,2010). 

Otomobil teknolojileri insan hayatını bu kadar etkilerken, kentlere 
de etkilerinin olması kaçınılmazdır. Ulaşım ve kent arasında karşılıklı bir 
etkileşim vardır. Otomobil teknolojilerinin yaygınlaşması kentlerin geli-
şim formunu etkilemekte, kentsel yayılmayı tetiklemektedir. Böylece se-
yahat süreleri uzamakta ve seyahat maliyeti artmaktadır. Otomobil kulla-
nımı arttıkça bu süreç bir döngüye dönüşmektedir. Kentler yayıldıkça 
otomobil lüks değil bir ihtiyaç haline gelmektedir. Otomobil kullanımının 
artması kentleri daha birçok açıdan etkilemektedir. Trafiğe karışan taşıt 
sayısındaki artış, mevcut yolların kapasitesini aşmakta, trafik sıkışıklığı 
oluşturmaktadır. Sonrasında yeni yollar, katlı kavşaklar açılmakta, za-
manla bu yollarda da aynı trafik sıkışıklığı yaşanmakta, kısır döngü orta-
ya çıkmaktadır. Otomobil odaklı müdahaleler yaya alanlarının yok edil-
mesine neden olmaktadır. Otomobil arttıkça otopark ihtiyacı artmakta, 
otoparklar yetersiz kalmaktadır. Otomobiller yol kenarlarına park etmek-
te, trafik sıkışıklığına neden olup taşıt-yaya erişimini kısıtlamaktadır.  
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Yakıt türlerinden kaynaklanan hava kirliliği kentlerde önemli bir 
problemdir. Hava kirliliği, başta solunum yolları hastalıkları olmak üzere 
birçok sağlık problemi, bitki ve hayvanlar üzerinde olumsuz etkiler do-
ğurmaktadır. Hava kirliliği doğal alanları tahrip etmekte, ozon tabakasına 
hasar vermektedir (Ege, 2017). Türlere göre karbondioksit salınım mik-
tarları incelediğinde en yüksek oranın mazota ait olduğu, bu sıralamayı 
benzinin takip ettiği görülmektedir. Otomobil yakıt türleri diğer türlere 
oranla daha fazla karbondioksit salınımı yapmakta, çevreyi en fazla kirle-
ten unsurlardan biri olmaktadır (URL1). Yakıt türleri dışında çevresel 
kirleticiler arasında korna sesi ve sürtünmeden kaynaklanan gürültüler 
sayılabilir (Resim 1). 

 
Resim 1: Kentsel Gelişmeyle Ulaşım İlişkisi (Candan, 2003 çalışmasından 

yazarlar tarafından hazırlanmıştır). 

Ulaşım sorunları insan hayatını olumsuz yönde etkilemeye başladık-
tan sonra farklı çözüm arayışları doğmuştur. Sanayi devrimi sonrası Chi-
cago kentinde oluşan sorunları çözmeye yönelik “Chicago School” ku-
rulmuştur. Bu okul, otomobil teknolojilerinin artışının kentin çeperinde 
yayılmaya etki ettiğini ortaya koymuştur. 1939’da Hoyt tarafından “Sek-
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tör Kuramı” geliştirilmiştir. Kuramda kentlerde ulaşım ağının önemi vur-
gulanmış, kentsel gelişimin ulaşım hatları boyunca olduğu ortaya konul-
muştur (Topçu, 2015). 

Kentsel problemlerin insan hayatındaki etkilerinin azaltılması yö-
nünde tartışmalar sonucunda “sürdürülebilirlik” kavramı ortaya çıkmıştır. 
Brundtland Raporu’nda sürdürülebilirlik “bugünün ihtiyaçlarını, gelecek 
kuşaklarında kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından ödün vermek-
sizin karşılamak” olarak tanımlanmaktadır. Kalkınmayı ilgilendiren bütün 
konular sürdürülebilirlikle bütünleşmektedir. Bu kapsamda ulaşımın sağla-
dığı faydalarla, yarattığı olumsuz etkilerin dengelenmesi üzerine sürdürü-
lebilir ulaşım kavramı ortaya çıkmıştır. Sürdürülebilirlik kentlerde sürdü-
rülebilir ulaşım politikalarıyla hayat bulmuştur. Sürdürülebilir ulaşım, 
bugünkü ulaşım ve hareketlilik ihtiyacını karşılarken gelecek nesilleri bu 
olanaklardan mahrum etmemektir (Black, 2003’ten akt. Eryiğit, 2012). 

Kentlerde otomobilin artması yaşam kalitesini ve kentlerin yaşanabi-
lirliğini azaltmaktadır. Günümüz şartlarına göre kentleri yaşanabilir kıl-
mak sürdürülebilirliğin temel ilkesini oluşturmaktadır. Yaşanabilirlik bir 
yerleşim yerinde insanların yaşamasına elverişli tüm koşulların değerlen-
dirilmesine ve ölçülmesine ilişkin parametreler bütünüdür (URL2). Tek-
nolojinin kentle entegrasyonunun sağlanmamasıyla kentlerde kullanışlı 
olmayan sistemlerin varlığı günlük yaşantıyı sekteye uğratmaktadır. Bu 
noktada akıllı şehirler yaratma fikri ortaya çıkmıştır. Akıllı kent sürdürü-
lebilir, daha yeşil, rekabetçi, yenilikçi ve yaşam kalitesinin arttığı bir kent 
yaratabilmek için insanları, bilgiyi ve kenti birbirine bağlamada yeni tek-
nolojiler kullanan kent olarak tanımlamaktadır (Bakıcı vd., 2012’den akt. 
Varol, 2017). Kentlerde ulaşım altyapısındaki bildirişim eksiklikleri in-
sanların ulaşım tercihlerinde önemli rol oynamaktadır. Bildirişim, ulaşım 
türlerinin ve türler arasındaki bilgi eksikliğinin teknolojik gelişmelerden 
yararlanarak giderilmesidir (Sözlü Görüşme, 2017b).  

Akıllı kentlerde, akıllı kentsel hareketlilikle bu eksikliğin giderilme-
si için uygulamalar yapılmaktadır. Akıllı kentsel hareketlilik yolculuk ta-
lebinin, sürdürülebilir ulaşım yöntemiyle değiştirilmesine yönelik yakla-
şımlar olarak tanımlanmaktadır. Toplu ulaşım türlerinin teknolojiyle ge-
liştirilmesi ve otomobil kullanımının azaltılması yönünde yapılan uygu-
lamalardandır. Akıllı kentler ulaşım konusuna sürdürülebilirliğin kazan-
dırılmasını hedeflemektedir (Varol, 2017). Sürdürülebilir ulaşımla oto-
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mobil sayısındaki artış ve neden olduğu çevresel ve toplumsal sorunlara 
çözüm aranmaktadır. Ulaşım türlerinin entegrasyon sorunu ve motorsuz 
ulaşım türlerinin eksikliği, sürdürülebilir ulaşım yaklaşımı için çözüm-
lenmesi gereken önemli sorunlardandır. Yaya ve bisiklet kullanımlarının 
yaygınlaştırılması, ulaşım aracı olarak görülmesi sürdürülebilirliğin ge-
rekliliklerindendir. Otomobil kullanımının artmasıyla ulaşımda enerji ve-
rimliliğinin sağlanmaması, ekonomik ve ekolojik dengeyi önemsemeyen 
ulaşım sistemlerinin varlığı kentleri sürdürülemez yapan unsurlardandır. 
Kentsel arazi kullanımı kararlarının ulaşım kararlarıyla birlikte ele alın-
dığı, ulaşım konusunun kentin her noktasında sistemli biçimde geliştiği, 
insan odaklı, bütüncül ulaşım planlaması sürdürülebilirliğin gerekliliği 
olarak kentlere kazandırılmalıdır. Yüksek nüfus yoğunluğunu ve az enerji 
tüketimini destekleyen kentsel alanlar oluşturmayı amaçlayan kompakt 
kent tasarımı, kentlere kazandırılması gereken diğer bir kavramdır. Bu 
kavramlar kente aynı anda entegre edildiğinde sürdürülebilir şehirler 
oluşmaktadır. Böylece kentlerde otomobil oranının azaltılması hedeflen-
mektedir. Sürdürülebilir ulaşım politikaları insanları otomobil kullanı-
mından diğer türleri kullanmayı teşvik etmekte aynı zamanda caydırıcı 
yöntemler içermektedir (Cirit, 2014; Kılıçarslan, 2012; Eryiğit, 2012). 

Elker (2002)’e göre ulaşım sorunlarını çözmeye yönelik yaklaşımlar 
Geleneksel(GUY) ve Çağdaş Ulaşım Yaklaşımları (ÇUY) olarak ikiye 
ayrılmaktadır. Sorunun ortaya çıktığı zamanlarda müdahaleler, sadece so-
runun yaşandığı noktalarda yeni yollar açmak, katlı kavşaklar oluştur-
mak, yol kapasitesini artırmak gibi fiziksel çözümler olarak gelişmiştir. 
Elker’e göre bu müdahaleler GUY olarak aktarılmaktadır. Başka bir ba-
kış açısı da bu müdahaleleri kentsel hareketlilik çözümleri olarak ele al-
maktadır. Genel olarak bu müdahaleler taşıt odaklı hareketlilik anlayışı 
olarak tanımlanmaktadır (Resim 2). Yapılan müdahalelerle kente bütün-
cül yaklaşılmamakta, sorun döngü halinden kurtarılamamaktadır. Bu du-
rum ulaşım altyapısının verimsiz kullanılmasına neden olmaktadır. Geliş-
tirilen yatırımlar fiziksel çözümler olmasından dolayı fazla maliyetlidir. 
Kentin birçok noktasında görülen bu fiziksel çözümler kent dokusuna 
olumsuz şekilde yansımaktadır. 
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Resim 2: Taşıt Odaklı Hareketlilik Anlayışı (Kaplan. H.; Elker. C,  

Çalışmalarından uyarlanmıştır). 

Zamanla müdahalelerin yeterli olmadığı görülüp, bütünleştirici ula-
şım sistemlerinin ilk adımları atılmıştır. Çözümlerin yetersiz kalması ge-
lecekte sorunun nasıl gelişeceğinin tahmin edilememesine bağlanmakta-
dır. Anket ve sayım çalışmalarıyla kentin gelecekteki yapısı tahmin edile-
rek, ortaya çıkması muhtemel yolculuk talepleri hesaplanmaktadır. Geliş-
tirilen yönteme “Talep Tahmin Modeli” adı verilmektedir. Ancak yakla-
şımın temelinde taşıt trafiği talebini çözmek yattığı için müdahaleler in-
san odaklı değil taşıt odaklı gelişmektedir (Kaplan, 2014). 1960’lı yılların 
sonuna gelindiğinde bu durumun farkına varılmış, GUY’un tüm olum-
suzluklarına alternatif oluşturacak yeni yaklaşımların geliştirilmesi söz 
konusu olmuştur. 1970’li yılların sonunda yeni yaklaşımların benim-
senmesi hız kazanmıştır. ÇUY olarak gelişen bu yeni yaklaşımlar genel-
likle “Yolculuk Talep Yönetimi” adıyla bilinmektedir. Bu yaklaşımlar 
genel olarak çevre odaklı erişebilirlik anlayışı olarak tanımlanmaktadır 
(Resim 3). 
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Resim 3: Çevre Odaklı Erişebilirlik Anlayışı Döngüsü (Kaplan. H.; Elker. C,  

Çalışmalarından uyarlanmıştır). 

GUY’un taşıt trafiğini rahatlatma, otomobil kullanımını kolaylaştır-
ma amaçlarının yerini araç sayısının azaltılması ve yolculuk alışkanlıkla-
rının farklılaştırılması almaktadır. Politikaların geçmişte benimsenenlere 
göre ekonomik, sosyal çevreye duyarlı, insan odaklı, mevcut altyapıyı ve-
rimli kullandığı görülmektedir. Politikalar ilk olarak yolculuklarda tale-
bin artmasına odaklanmakta ve hangi nedenlerle artış gösterdiği konula-
rına yoğunlaşmaktadır.  

Otomobilin, başka türlere yönlendirilmesine yönelik politikalar ge-
liştirmek yaklaşımın temel hedeflerindendir. Özellikle toplu taşımanın 
yaygınlaştırılması, otomobil kullanımını sınırlandırıcı bir etken olarak 
görülmektedir. Yaklaşıma göre toplu taşımanın otomobile göre eksik 
yönlerini gidermek, toplu taşımayı cazip hale getirmek gerekmektedir. 
Böylece otomobil kullanımından toplu taşımaya yolcu aktarımı kolay-
laşmaktadır. Otomobil kullanımını sınırlayıcı hükümler oluşturulması ge-
rektiği düşünülmektedir. Bütün yaklaşımlar incelendiğinde, ilk yıllarda 
arza yönelik planlama yapılırken, yaklaşımların günümüzde talebin yön-
lendirilmesini kapsadığı görülmektedir. 
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Londra, San Francisco, Curitiba, Kopenhag ve Singapur gibi ula-
şımda örnek teşkil eden kentlerde sürdürülebilirlik, yaşanabilirlik ve akıl-
lı kent kavramları ulaşım uygulamalarının temelini oluşturmaktadır. Baş-
larda uygulanan geleneksel müdahaleler, yönetimsel radikal kararların 
alınmasıyla değişim göstermektedir. Temel olarak toplu taşıma, yaya ve 
bisiklet kullanımları öne çıkarılmakta, otomobil kullanımı en aza indiril-
meye çalışılmaktadır. Çevreye duyarlı, yeşil ve karbonsuz ulaşım amaç-
lanmaktadır. Metro ağlarının bu kentlerde güçlü bir ulaşım türü olduğu 
görülmektedir. Bu kentlerde uygulanan politikaların olumlu sonuçlar 
verdiği, hedeflenen noktaya ulaştığı görülmektedir (Sermiento ve Priego, 
2014). 

Türkiye’de 2000’li yıllardan sonra büyükşehirlerde akıllı kent uygu-
lamalarına yönelik sadece toplu taşımanın ne zaman geleceği gibi kısıtlı 
uygulamalar yapılmıştır. Türkiye şu anda sürdürülebilirlikle ilgili politi-
kalar üretme aşamasındadır. Konya, Eskişehir ve Antalya gibi şehirlerde 
bisiklet kullanımına yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Ankara, İstanbul ve 
İzmir gibi büyükşehirlerde ise metro ağları bulunmaktadır.  

Dünya otomobil sektöründe sırasıyla AB, Japonya, Güney Kore ve 
ABD ülkelerinin önemli bir payı vardır. Son yıllarda Çin ve Hindistan’da 
sektörün geliştiği görülmektedir. Bu gelişmenin pazar ve üretim açısın-
dan yoğunlaşacağı, Türkiye’de bu gelişmelerin doğru analiz ve takibiyle 
sektörün artacağı öngörülmektedir. 2015 verilerine göre Türkiye’de taşıt 
üretimi Avrupa ülkeleri arasında 5. ve dünyada 15. sıradadır.  AB ülkele-
rinde son zamanlarda otomobil sayısı artmayıp, sabit kalmaktadır. Oto-
mobil sektöründeki büyüme azalmaya başlamış, doygun pazarlar oluş-
muştur. Böylece sermaye farklı pazarlara yönlenmiştir. Türkiye otomobil 
yatırımcıları için önemli bir pazardır ve işgücü potansiyeli nedeniyle ülke 
üretim üssü olarak görülmektedir. Gelecekte otomobil sektörünün Türki-
ye’de daha da gelişeceği öngörülmektedir. Otomobil üretiminin artması-
na paralel otomobil kullanımında artış görülecektir. Otomobil sektörü, 
yan sanayi ihtiyacından ve birçok sektörle ilişkili olmasından dolayı Tür-
kiye ekonomisi için önemlidir. Gelişmekte olan bir ülke olması otomobil 
talebini artırmaktadır. Türkiye’de yer edinen üretici firmalar talebi artır-
maya yönelik model politikalar geliştirmekte, her gelir seviyesine ve ter-
cihe uygun otomobil üretimi yapmaktadır. Bu durum otomobil kullanı-
mını arttırıcı bir etkendir (Acar vd., 2013; Felekoğlu ve Teker, 2007). 
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SAHA ARAŞTIRMASI  

Cumhuriyetin ilanıyla Türkiye’de karayolu ulaşımına yönelik yatı-
rımlar artmış, buna karşın demiryolu ve havayolu ulaşımı yatırımlardan 
yeterince pay alamamıştır. Karayolu yatırımları arttıkça otomobil kulla-
nımı kolaylaşmıştır. Bu durum döngü içinde gelişmiştir. Türkiye’de ka-
rayolu ulaşımında kullanılan türlerin dağılımı incelendiğinde en baskın 
türün otomobil olduğu görülmektedir (Tablo 1). 

Tablo 1: Türkiye-Karayolu Ulaşım Dağılımı 

 
Kaynak: TÜİK-Yıllara Göre Motorlu Kara Taşıtları Sayısı, 2017. 

 Türkiye’de bin kişi başına düşen otomobil sayısı gelişmiş ülkelerle 
kıyaslandığında düşük kalmaktadır (Tablo 2). Bu oranın düşük olması, 
Türkiye’de kentleşme sürecinin tamamlanmamış olması, gelir seviyesinin 
ve çalışan nüfusun az olmasından kaynaklanmaktadır.  

Tablo 2: Seçilmiş Ülkelerin Bin Kişi Başına Düşen Araç Sayısı 

 
Kaynak: URL3-URL4-URL5 

Türkiye’de illere göre kişi başına 1000 otomobil düşmektedir (Re-
sim 4).  Otomobil sayısının en fazla olduğu il Ankara’dır. Ankara, Türki-
ye’de İstanbul’dan sonra ikinci büyük nüfusa sahip ildir. Buna rağmen 
bin kişiye düşen araç sayısı bakımından İstanbul’a göre Ankara daha 
yüksek değere sahiptir.  
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Resim 4: Türkiye-İllere Göre Bin Kişi Başına Düşen Araç Sayısı (TÜİK, 2017). 

2020 yılı verileri itibariyle Ankara 5.639.076 kişilik nüfusa sahiptir. 
Başkent olması şehri çalışma alanları ve yatırımlar açısından çekim nok-
tası haline getirmiştir. Bu durum kentin imajına yansımış, şehre doğru 
yoğun bir iç göç yaşanmasına neden olmuştur. Nüfusun çoğunluğu met-
ropoliten alan içinde yoğunlaşmaktadır. Nüfus arttıkça kent merkezi ye-
tersiz kalmış, nüfus kent çeperlerine dağılmıştır. Kent yağ lekesi şeklinde 
büyümektedir. Bu nedenle şehrin ulaşım ve altyapı ihtiyacı yüksektir.  

Ankara ulaşımının gelişim süreci tarihsel süreçte incelenmiştir (Re-
sim 6). Cumhuriyet öncesi dönemde, 1892’de Ankara ve İstanbul arasın-
da demiryolu ağı kurulmuştur. 1923’te Ankara başkent ilan edilmiştir. 
Başkentin ilanıyla kentin imajı değişmiş, bu duruma bağlı olarak araçlı 
yolculuk sayısı kentte artmıştır. Başlangıçta motorlu araçlarla ulaşım sağ-
lanırken 1929’da ilk banliyö tren sistemi kurulmuştur. 1935’te otobüsle 
ilk motorlu araç toplu taşıması başlamıştır. Fakat toplu taşımanın kısıtlı 
saatlerde gerçekleşmesi, araç sayısının sınırlı olması toplu taşımanın ge-
lişmesini engellemiştir. 1940–1960 yılları arasında kırdan kente göçler 
hızlanmıştır. Artan göçlerin etkisiyle kentte gecekondulaşma başlamış, 
makro form değişim göstermiştir. Hızlı kentsel gelişmenin yaşanmasıyla 
dolmuş sektörü ön plana çıkmıştır. 1950’de toplu taşımada karşılaşılan 
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sorunları çözmek amacıyla EGO işletmesi kurulmuştur. Bu dönemde top-
lu taşımaya talep artmış fakat toplu taşımada imkanlar yetersiz kaldığı 
için özel taşımacılığa yönelim olmuştur. Böylece kamunun toplu taşım 
imkanları gerilemiştir. 

 
Resim 5: Ankara-1980 Yayalaştırma Çalışması (Yazarlar tarafından  

hazırlanmıştır). 

1960-80 yıllarına gelindiğinde hızlı gelişen göç, toplu konut uygu-
lamalarının başlangıcını oluşturmuş, makro form batı yönünde gelişme 
göstermiştir. 1975–1980 dönemleri arasında özel araç sahipliliği artmış, 
kentte banliyöleşme başlamıştır. Aynı zamanda kamu kuruluşları, kent 
merkezi dışına çıkmış bununla birlikte kamu servis araçları ulaşıma dahil 
edilmiştir. Kentte yerli otomobil fabrikalarının kurulmasıyla özel otomo-
bil sahipliliği artış göstermiştir. Yine bu dönemde toplu ulaşımda otobü-
sün payı sabit kalmış, dolmuş işletmelerinin payı giderek artmıştır. 
1980’de ilk kez kent merkezinde yayalaştırma çalışmaları yapılmıştır 
(Resim 5). Toplu taşımada kamu sektörünün payının düşmesi, yeni sek-
törlerin oluşmasına neden olmuştur. 
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1982’de Özel Halk Otobüsleri toplu taşımada hizmet vermeye baş-
lamıştır. Böylece toplu taşımacılığın kent içinde ulaştığı noktalar çoğal-
mıştır. Bu dönemler özel otomobil kullanımının kentte daha çok yaygın-
laşmaya başladığı, trafik sorunlarının ortaya çıktığı, kentsel hayata olum-
suz yönde etki ettiği dönemlerdir. Kentin önemli kesişim noktalarında 
trafik tıkanmaları artmış, artan otomobil sayısına bağlı hava kirliliği orta-
ya çıkmıştır. Tüm bu ulaşım sorunlarının ve makro formun hızlı gelişimi 
üzerine 1994 yılında hedef yılı 2015 olan Ulaşım Ana Planı yapılmıştır. 
Ankaray ve metro gibi raylı sistem ve çevre yolu çalışmaları başlanmıştır. 
1994’te ulaşım ana planının yapılmasına rağmen ulaşım sorunlarıyla ilgili 
çalışmalar katlı kavşaklar yapmakla sınırlı kalmıştır. Yeni yolların açıl-
ması gibi otomobil kullanımını rahatlatıcı uygulamalar yapmak, otomobi-
lin kentsel ulaşımda payının artmasına neden olmuştur. Yapılan Ulaşım 
Ana Planı uygulamaları hayata geçirilmemiş, kâğıt üzerinde kalmıştır. 
Otomobil egemenliğinin artışı, kentsel yayılmanın hızlanışı, kent merkez-
lerinin çöküntüye uğraması bu dönemde yoğun şekilde yaşanmıştır 
(2023-NİP, 2007). İncelenen dönemler otomobil egemenliği sorununun, 
Cumhuriyetin ilk yıllarından beri bir süreç içerisinde geliştiğini, bir anda 
ortaya çıkmadığını göstermektedir (Resim 6).  

 
Resim 6: Ankara Makroform Gelişimi 
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Ankara’da ulaşım 13 farklı türle sağlanmaktadır. Ulaşıma egemen 
olan 13 tür sırasıyla şunlardır: otomobil, ego otobüsleri, minibüs-dolmuş, 
servis araçları, taksi, özel halk otobüsü, özel şirket servis araçları, özel 
toplu taşım aracı, ilçe özel toplu taşım aracı, metro, Ankaray, banliyö tre-
ni ve teleferik. Bunlardan 11’i toplu ulaşım türü iken 2’si bireysel ulaşım 
türüdür. Ankara genelinde türel dağılımlar incelendiğinde, otomobil sayı-
sının diğer ulaşım türlerindeki araç sayısından fazla olduğu göze çarp-
maktadır (Tablo 3). Bir diğer bireysel ulaşım türü olan motosiklet, oto-
mobilden sonra en fazla araç sayısına sahip olan türdür. Türel dağılımlar 
yıllara göre incelendiğinde ise en fazla artış oranının otomobil türüne ait 
olduğu görülmektedir. 

Tablo 3: Ankara İl Genelinde Türel Dağılım 

 
Kaynak: TÜİK, 2017. 

Ankara’da toplam 25 ilçe bulunmaktadır. Bu ilçeler metropol ve 
çevre ilçeler olmak üzere 2 bölgeye ayrılmaktadır. 9 ilçe metropol alanı, 
16 ilçe çevre ilçeleri oluşturmaktadır (Resim 7). Metropol alanda nüfus 
4.972.261’dir. Çevre ilçelerde nüfus 374.257’dir.  
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Resim 7: Metropol-Çevre İlçeler (Yazarlar tarafından hazırlanmıştır). 

Metropol alan ve çevre ilçelerdeki nüfus verileri arasında orantısız 
dağılımdan dolayı bu ilçelerdeki türel dağılımlar ayrı ayrı incelenmekte-
dir. Çevre ilçelerdeki türel dağılımlar incelendiğinde, Ankara genelinde 
olduğu gibi en fazla araç sayısının otomobil türüne ait olduğu görülmek-
tedir (Tablo 4). 

Tablo 4: Çevre İlçelerdeki Türel Dağılım-2017. 

 
Kaynak: TÜİK, 2017. 

Metropol alandaki türel dağılımlar incelendiğinde, baskın türün 
otomobil türü olduğu görülmektedir (Resim 8). Ulaşım sorunu nüfusun 
yoğun olduğu Ankara’nın %93,5’ini oluşturan metropol alanda yoğun-
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laşmaktadır. Yolculuk dağılımını minibüs-dolmuş türü izlemekte, sonra-
sında servis araçları ve ego otobüsleri gelmektedir. 4-hat metro, 1-hat 
Ankaray, 1-hat banliyöyle ulaşım türlerinin %7’si raylı sistemlerdir. Ka-
lan %93’lük kısmı karayolu ağırlıklı ulaşım türleri oluşturmaktadır. Bu 
verilerden yola çıkıldığında toplu taşıma türlerinin toplam oranı %57, 
özel taşıma türlerinin toplam oranı %43 olmaktadır. 

 
Resim 8: Metropol Alan-İşgünü Yolculuk Dağılımı (EGO verilerinden  

derlenerek yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

Türel dağılımın yıllara göre değişimi incelendiğinde otomobil türü-
nün yolculuk oranının 2 katında arttığı, toplu ulaşım türlerinin payının 
azaldığı, yeni ulaşım türlerinin ortaya çıktığı görülmektedir (Resim 9). 
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Resim 9: Türel Dağılımın Yıllara Göre Değişimi  

(Yazarlar tarafından hazırlanmıştır). 

Toplu taşıma türleri arasında yolculuk dağılımı incelendiğinde en 
baskın tür minibüs-dolmuş türüdür (Resim 10). Servis araçları ve EGO 
otobüsleri sıralamayı devam ettirmektedir. Toplu ulaşım türlerinin %4’lük 
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kısmı raylı sistemler, kalan kısmı ise karayolu ağırlıklı türlerdir. 1 hatta 
sahip teleferik ve banliyö sistemleri toplu ulaşımda yaygınlığı az olan 
ulaşım türleridir.  

 
Resim 10: Metropol Alan-Yolculuk Dağılımı (Toplu Taşım)-2017 (EGO  

verilerinden derlenerek yazarlar tarafından oluşturulmuştur). 

Ankara’da toplam 1.138.363 araç vardır. Araçların %98’ini 1.112.400 
araç sayısıyla otomobil ve 12.523 araç sayısıyla %1.1’ini toplu taşıma 
oluşturmaktadır. En fazla araç sayısının otomobil türünde olduğu görül-
mektedir. Türler arası araç sayısına göre taşınan yolcu sayıları incelendi-
ğinde metropol alanda toplam 6.292.390 yolcu taşındığı görülmektedir 
(Resim 11). Yolcuların %38’i otomobil türüyle ulaşım sağlamaktadır. 
Daha sonra 1.100.000’i minibüs-dolmuş türüyle en fazla yolculuk yap-
maktadır. En az yolculuğun 1.700 ile banliyö treninde olduğu görülmek-
tedir. Toplu taşıma türlerinde daha az araçla daha fazla yolcu taşındığı 
görülmektedir. Toplu ulaşım türlerinde doluluk oranının yüksek olduğu 
anlaşılmaktadır. Otomobilde taşınan yolcu sayısıyla araç sayısı arasındaki 
fark çok azdır. En fazla taşınan yolcu ve araç sayısı otomobil türündedir. 
Buna rağmen otomobilin araç doluluk oranı 1.3 ile çok düşük bir seviye-
dedir. Raylı sistemlerin ulaşımdaki payı düşük olmasına rağmen taşınan 
yolcu sayısı fazladır. 
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Resim 10: Metropol Alan Araç Sayısına Göre Taşınan Yolcu Sayısı-2017  

(EGO verilerinden derlenerek yazarlar tarafından oluşturulmuştur). 

Ankara ulaşımındaki türler belirli kriterler doğrultusunda incelendi-
ğinde otomobil diğer türlere göre avantajlı durumdadır (Tablo 5). Bu du-
rum toplu ulaşım türlerinin birçok konuda yetersiz olmasından kaynak-
lanmaktadır. 

Tablo 5: Türler Arası Kıyaslama 

 
Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 
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Resim 12: Ankara Toplu Ulaşım Güzergahları (Yazarlar tarafından  

oluşturulmuştur). 

Toplu ulaşım güzergahları incelendiğinde yerleşim alanlarının ta-
mamında otobüs hattının bulunduğu görülmektedir (Resim 12). Dolmuş 
güzergahlarının otobüs güzergahlarıyla aynı olduğu, bu durumun trafikte 
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araç yoğunluğuna neden olduğu, dolmuşun ara toplu ulaşım görevini 
görmediği anlaşılmaktadır. Raylı sistemlerin kısıtlı bir alanda olup, yeter-
li olmadığı görülmektedir. Toplu ulaşım türlerinin kent çeperinde hat izi-
nin azaldığı ortaya çıkmıştır. Kent merkezinde ulaşım türlerinin yoğunlu-
ğu göze çarpmaktadır. Kent merkezi ulaşımın kilit noktası haline gelmiş-
tir. Birçok noktaya ulaşım kent merkezinden aktarımla yapılmaktadır.  

Nüfus gelişimiyle otomobil artışındaki bağlantıyı görmek kentte 
otomobilin egemenliğinin anlaşılmasında yararlı olacaktır. Ankara’da nü-
fus ve otomobil artan bir ivmeyle gelişmektedir. Otomobilin nüfusa göre 
daha hızlı arttığı görülmektedir. Böylece kişi başına düşen otomobil sayı-
sının da hızlı artış gösterdiği grafikten okunmaktadır (Resim 13). 

 
Resim 13: Ankara-Nüfus ile Otomobil Artışının Karşılaştırılması (UAP-2013  

Açıklama Raporu’ndan derlenerek yazarlar tarafından oluşturulmuştur). 

Ankara’da bin kişi başına düşen otomobil sayısının yıllara göre de-
ğişimi incelendiğinde bin kişi başına yılda ortalama 5 otomobil artışı ol-
duğu görülmektedir (Resim 14). Ankara’da bin kişi başına 246 otomobil, 
hane başına 1 araç düşmektedir. Ankara’da her hanede 1 aracın olmadığı 
bilinmekte, böylece bazı hanelerde 2 veya daha fazla araç bulunduğu an-
laşılmaktadır. 

NÜFUS

OTOMOBİL
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Resim 14: Ankara-Bin Kişi Başına Düşen Otomobil Sayısının Yıllara  

Göre Değişimi (TÜİK) 

UAP-2013 kapsamında Hane halkı Anketleri yapılmıştır. 123.000 
kişinin (Ankara’nın %3’ü) ulaşım bilgilerine ulaşılmıştır. Anket sonu-
cunda, metropol ilçelere göre hane başına düşen araç sayıları değerlendiril-
diğinde (Tablo 5, Resim 15), en fazla araç sahipliliğinin Gölbaşı İlçesi’nde, 
sonrasında Yenimahalle ve Çankaya ilçelerinde olduğu görülmüştür. 

Tablo 5: İlçelere Göre Hane Başına Düşen Araç Sayısı 

 
        Kaynak: UAP Hanehalkı Araştırması Sonuçları 
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Resim 15: Hane Başına Düşen Araç Sayısı-Mekansal Gösterim (UAP Hane 

Halkı Anketleri doğrultusunda yazarlar tarafından hazırlanmıştır). 

Metropol ilçelerde nüfus yoğunluğu, hane başına düşen araç sayısı 
(Not: veriler Ankara geneline uyarlanması amacıyla 33 ile çarpılarak 
oluşturulmuştur) ve gelir durumu sentezi incelendiğinde (Resim 16) kent-
sel yoksulluk oranı en fazla Mamak, Altındağ ve Yenimahalle ilçelerinde 
görülmektedir. Hane başına en fazla araç düşen ilçe olan Gölbaşı’nda 
kentsel yoksulluk oranının yüksek, nüfus yoğunluğunun düşük olduğu 
görülmektedir. Nüfus yoğunluğunun çok düşük olması hane başına düşen 
araç sayısını artırmaktadır. En fazla hane başına araç düşen 2. ilçe olan 
Yenimahalle’de kentsel yoksulluk oranı ve nüfus yoğunluğu yüksektir. 
Yoksulluk oranının yüksek olmasına rağmen nüfus yoğunluğunun yüksek 
olması hane başına düşen araç sayının yüksek olmasına neden olmakta-
dır. Çankaya ilçesinin yoksulluk oranı düşük, nüfus yoğunluğu orta, hane 
başına düşen araç sayısı yüksektir. Böylece değerlerin doğru orantıda ge-
liştiği görülmektedir. Sentezden hane başına düşen araç sayısının nüfus 
yoğunluğuna bağlı olduğu anlaşılmaktadır. Nüfus yoğunluğunun farklılık 
göstermesi nüfusun kente dağınık yerleştiğini göstermektedir. 
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Resim 16: Sentez Çalışması (Yazarlar tarafından hazırlanmıştır). 

Hane halkı anketleri sonucunda ilçelere göre araç sahipliliği verileri 
incelendiğinde (Tablo 6, Resim 17) bir aracı olan hane sayısı en fazla 
Çankaya İlçesi’nde, sonrasında Yenimahalle ve Keçiören ilçelerinde gö-
rülmektedir. 2-3 araca sahip hanelerin bulunduğu ilçeler yine bu sırala-
mayı izlemektedir. Sıralamaların hane başına düşen araç sayısıyla farklı-
lık göstermesinin nedeni, ilçelerin nüfusları yoğunluklarının farklılaşma-
sına bağlanabilir. 
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Tablo 6: İlçelere Göre Araç Sahipliği 

 
Kaynak: UAP-2023 Hane Halkı Araştırması Sonuçları 

 
Resim 17: İlçelere Göre Araç Sayısı-Mekansal Gösterim (UAP Hane Halkı  

Anketleri doğrultusunda yazarlar tarafından hazırlanmıştır).                                            

Kentlerde gelir seviyesinin artmasına paralel olarak otomobil alımı-
nın da arttığı düşünülmektedir. Ankara metropol ilçelerinde taşıt sayısı, 
yoksulluk oranı, nüfus verileri birlikte değerlendirildiğinde (Resim 18) 
yoksulluk oranı ve araç sayısının paralelliği ilçelere göre değişkenlik gös-
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termektedir. Araç sayısının en fazla olduğu Çankaya İlçesi’nin yoksulluk 
oranının da en düşük olduğu; 2. en fazla araca sahip olan Yenimahalle İl-
çesi’nde yoksulluk oranının yüksek olduğu görülmektedir. İki ilçenin de 
nüfusu fazladır. Araç sayısının düşük olduğu Gölbaşı İlçesi’nde yoksul-
luk oranı fazla, nüfus ise azdır.  

 
Resim 18: Sentez Çalışması (Yazarlar tarafından hazırlanmıştır). 

UAP taşım sayımlarına göre (Resim 19) sayım yapılan her noktada 
merkeze gelen ve merkezden giden araçlar arasından otomobilin yoğun-
luğu görülmektedir. Toplu taşımaya göre servis türü yoğunluktadır. 
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Resim 19: Taşıt Sayımı (UAP verilerinden derlenerek yazarlar  

tarafından oluşturulmuştur). 

Ankara’nın mevcut durumu değerlendirildikten sonra türel dağılım-
ların farklı kentlerle kıyaslanması, durum tespiti için yararlı olacaktır. Se-
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çilmiş kentlerin türel dağılımları incelendiğinde (Resim 20) yeşil ulaşım 
türlerinin varlığı görülmektedir.  

 
Resim 20: Dünya Kentleri Türel Dağılımları (AKA Bölge Planı, 2014-2023). 

Türkiye’de kentlerin türel dağılımları incelendiğinde (Resim 21) 
Ankara’nın aksine yaya ve bisiklet türlerinin kullanımı, toplu taşımanın 
özel taşımaya göre baskınlığı görülmektedir.  

 
Resim 21: Türkiye Seçilmiş Kentlerde Türel Dağılımlar (Yazarlar  

tarafından hazırlanmıştır). 
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Anket Çalışması 

Çalışma kapsamında 80 kişiyle anket çalışması yapılmıştır (Resim 
22). Katılımcıların %52’si otomobil sahibiyken, %48’inin otomobili yok-
tur. Otomobili olmayan katılımcılar çoğunlukla dolmuş-minibüs türünü 
kullanmaktadır. Başka ulaşım türünün olmaması, hızlı ve sık seferli ol-
ması dolmuş türünün çok kullanılmasının nedenleri olarak çıkmaktadır. 
Katılımcıların %92,5’i Ankara’da otomobil kullanımını ihtiyaç olarak gö-
rürken, %7,5’i ihtiyaç olduğunu düşünmemektedir. Otomobilin toplu ta-
şımaya göre hızlı, konforlu, güvenli ve ekonomik olarak görülmesi bu 
durumun nedenidir. Toplu taşımanın iyileştirilmesi durumunda katılımcı-
ların %63’ü otomobil kullanımından vazgeçeceklerini, %21’i vazgeçme-
yeceğini, %16’sı kararsız kaldığını belirtmektedir. Otomobil sahibi katı-
lımcıların %57,5’i otomobilinden vazgeçeceği, %28,5’i vazgeçmeyeceği 
cevabını vermektedir. Katılımcıların tamamı Ankara’daki yaya mekanla-
rını yeterli bulmadıklarını, trafikte güvende hissetmediklerini, araç yo-
ğunluğunun fazla olduğunu söylemektedir. Hızlı, konforlu, güvenli ve 
ekonomik toplu taşıma sistemleri oluşturulursa otomobil kullanımının 
büyük oranda azalacağı görülmektedir. Katılımcılar arasında azınlık da 
olsa otomobili hız-haz ilişkisiyle kullananlar bulunmaktadır. Otomobil, 
Ankara’da psikolojik nedenlerden çok altyapı eksikliklerinden dolayı kul-
lanılmaktadır. 

 
Resim 22: Anket Değerlendirmesi (Yazarlar tarafından hazırlanmıştır). 
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Ölçeği gereği detaylı bir plan olan nazım imar planları, ulaşım konu-
sunda büyük hassasiyet içermelidir. Ankara için yapılan nazım imar plan-
larında ulaşım konusunda gereken özen gösterilmemiştir. Bütün yollar ta-
şıt kullanımında görülmekte, yaya kullanımı ikinci plana itilmektedir 
(Resim 23). Planlarda taşıt ve yaya yolu olarak 2 tip yol ayrımı yapılmak-
ta fakat yaya yolu taşıtların kaçış yolu olarak algılanmaktadır. Ulaşım 
altyapısına sadece şematik yol ağı olarak bakılmakta, tek tip şemalar ge-
liştirilmektedir. Bu şemalar kentin her alanında uygulanmaya çalışıldı-
ğında hatalara yol açmaktadır. Plan tadilatları gibi müdahalelerle planın 
genel akışı sürekli bozulmakta, ulaşım altyapısı yetersiz duruma gelmek-
tedir. NİP’ler hedef yılı 2015 olan 1994 yılı UAP’a entegre edilmemekte, 
birbirlerinden bağımsız iki plan gibi düşünülmektedir. Böylece nazım 
imar planlarında alınan kararlar, ulaşım ana planlarında alınan kararlarla 
örtüşmediği için ulaşım bütüncül olmayan bir yapıdadır.  

Nazım imar planlarının eksik olarak görüldüğü bir diğer konuysa 
toplu taşımanın yeterince ele alınmamasıdır. Planlarda toplu ulaşım gü-
zergâh izi tasarlanmamaktadır. Yolcu talebini karşılayabilecek şekilde 
toplu ulaşım sistemleri geliştirilememektedir. Toplu ulaşım sistemlerini 
birbirlerine entegre etmek gibi ulaşımda erişebilirliği sağlamak yönünde 
kararlar verilmediği görülmektedir. Toplu ulaşımın yetersiz olması oto-
mobil kullanımında sürekli artışa neden olmaktadır. Otomobilin artma-
sıyla ortaya çıkan otopark ihtiyacına nazım imar planları çözüm oluştu-
ramamaktadır. Otopark konusu ulaşım altyapısının gerekliliği olarak ele 
alınmamakta, yol kenarları bu ihtiyacın giderilmesinde kullanılmaktadır. 
1994 yılı UAP’nin yapılmasından sonra güncel bir plan bulunmamaktadır 
(Sözlü Görüşme, 2017b). 
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Resim 23: Ankara Trafiğinden Görüntüler (Yazarların kendi  

arşivinden yararlanılarak hazırlanmıştır). 

DEĞERLENDİRME  

Ankara’nın ulaşım problemlerinin ortaya çıkışı tarihsel dönem içeri-
sinde incelendiğinde, kasaba oluşumundan kent oluşumuna evirildiği 
Cumhuriyet dönemine dayandığı görülmektedir. Ankara’da ulaşım altya-
pısı tam olarak oturtulmamış, bu durum ileriki zamanlara ciddi kentsel 
sorunlar olarak yansımıştır. Bugün Ankara’da ulaşım sorunlarının en 
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önemlisi otomobil egemen ulaşım sistemidir. Ankara’nın otomobil ege-
menliği sorununun ortaya çıkış nedenlerinden biri planlama eksikliğidir. 
UAP’nin süresi geçmiş olmasına rağmen onaylanmış yeni bir plan bu-
lunmamakta, altyapı sekteye uğramaktadır. NİP’lerde özel otomobil kul-
lanımını azaltıcı yönde önlemler alınmamıştır. Yaya ve bisiklet gibi mo-
torsuz ulaşım türlerine yönelim olmamaktadır. Planlamada ulaşıma daha 
fazla yer verilmesi, planların birbiriyle eşgüdümlü olması adına bütüncül 
planlama yapılmalıdır.  

Planlama süreçlerinde işlenecek bir diğer konu makro formdur. An-
kara nüfusunun hızla büyümesi buna paralel olarak hızlı kentleşme ve 
yayılma, ulaşımda arzın sürekli artış göstermesine neden olmaktadır. Bu 
durum yolculuk oranlarını yükseltmektedir. Kentsel yayılmanın sonucu 
olarak kentin tüm noktaları arasında mesafelerin, günlük yolculuk oranla-
rının artması yaya yolculuğunu, motorlu taşıt yolculuğuna dönüştürmek-
tedir. Makro form gelişiminin sınırlandırılması için akıllı kent yaklaşımı-
na geçilmesi gerekmektedir.  

Ankara’nın ulaşım sisteminin gelişimi incelendiğinde, Cumhuriyetin 
ilk yıllarından beri toplu ulaşım sistemlerinde istenilen şekilde gelişim 
sağlanamadığı görülmektedir. Bunlar kimi zaman araç sayısının yetersiz-
liği kimi zaman kentin her noktasına erişebilirlikteki yetersizlik, günün 
her saatinde hizmet sunulmaması gibi günümüzde devam eden sorunlar 
olarak ortaya çıkmaktadır. Kamu çalışmalarının yetersizliği toplu taşıma-
da özel sektörlerin çıkmasına neden olmuş, Ankara’da tür artışı kaçınıl-
maz bir durum haline gelmiştir. Ara toplu taşıma türü olan, düşük yolcu 
kapasiteli minibüs-dolmuş araçlarının fazla olması toplu ulaşımı verim-
sizleştirmektedir. Metropol alan ve çevre ilçelerdeki türel dağılımlar bü-
tün olarak değerlendirildiğinde, otomobil türünün baskınlığı görülmekte-
dir. Böylece Ankara’nın ilçelerinin büyük çoğunluğunda otomobil türü 
diğer türlere oranla fazladır denebilir. 

Toplu ulaşım türleri ve otomobilin türel dağılımları incelendiğinde 
başa baş bir yüzdeye sahip oldukları görülmektedir. Toplu taşımada araç 
sayısına göre taşınan yolcu sayısı incelendiğinde, aralarında büyük bir 
farkın olması toplu taşımanın doluluk oranının yüksek olduğunu göster-
mektedir. Toplu ulaşımın otomobile göre daha fazla yolcu kapasitesi bu-
lunmasına rağmen toplu ulaşım araçlarının yetersiz olması, yolcuları 
otomobil kullanımına itmektedir. Araç sayısıyla taşınan yolcu sayısının 
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yakın değerlerde olması, otomobilde düşük kapasiteli yolculukların ya-
pıldığını göstermektedir. Çoğunlukla yalnız veya 2 kişi seyahat edildiği 
anlaşılmaktadır. Özel otomobil kullanmak aynı zamanda kent çeperinde 
yerleşen kentliler içinde, toplu taşımanın çeperde yetersiz olduğu nokta-
larda kaçınılmazdır. Otobüs ve dolmuş türlerinin kente yayılmış olmala-
rına rağmen kullanımlarının az olması sistemlerin verimsizliğini göster-
mektedir. Toplu ulaşımdaki zaman kaybı, konfor eksikliği, aktarma yap-
ma gereksinimi otomobil kullanımını arttırmaktadır. Görülmektedir ki 
toplu taşıma türündeki yetersizliklerin giderilmesiyle Ankara’nın otomo-
bil bağımlılığı sorunu büyük ölçüde azalma gösterecektir; insanların ter-
cihi otomobil olmaktan toplu taşıma olmaya yönelecektir. Öncelikle toplu 
taşımadaki sorunların mekânsal ve bölgesel olarak tespit edilmesi, iyileş-
tirilmesi gerekmektedir.  

Otomobilin fazla olması ana arterleri hız yoluna dönüştürmekte, bu 
yollarda yaya önceliği kalmamaktadır. Yayaya yönelik çalışmalar, 1980 
yılında yapılan yayalaştırma çalışmasıyla sınırlı kalmış, günümüze kadar 
gelen süreçte halen değişmemiştir. Ankara’da ulaşım türleri arasında bisik-
letle yayanın yeri bulunmamaktadır. Ankara’da yapılan görüşmelerden bi-
siklet ağının olmamasının nedeni olarak eğimli topografya yapısının varlığı 
bahsedilmektedir. Eğimli topografya yapısına sahip kentlerde bisiklet kul-
lanımının farklı uygulamalarla hayata geçirildiği bilinmektedir. Ankara’da 
bu kesin yargıyı kırmak, bütüncül ulaşım planlaması yapılarak bisikletle 
yaya kavramını ulaşım aracı olarak kente uyarlamak gerekmektedir.  

Otomobil yakıt türleri olan benzin ve mazotun çevresel etkileri faz-
ladır. Bu nedenle sürdürülebilir ulaşım için otomobil kullanımına çevresel 
alternatifler oluşturmak gerekmektedir. Toplu ulaşımın sadece %13’lük 
kısmı raylı sistemler tarafından karşılanmaktadır. Ankara gibi metropol 
bir kent için oldukça düşük bir orandır. Ulaşım türlerinin karayolu bağım-
lı sistemlerde yoğunlaşması, özellikle otomobil türünün baskın olması, 
kentsel ulaşımı sürdürülemez kılmaktadır. Raylı sistemlerin çevreye yay-
dığı salınımın karayoluna göre daha az olmasından dolayı kente kazandı-
rılmaları gerekmektedir. Otomobil kullanımından daha fazla kapasiteye 
sahip olması, hızlı olması nedenleriyle ön plana çıkmaktadır. Anka-
ra’daki müdahale türleri kuramsal çerçevede incelendiğinde GUY’un ye-
tersiz politikalarını yansıttığı görülmektedir. Akıllı kent uygulamaları de-
ğerlendirildiğinde yalnızca “Otobüsüm Nerede?” uygulaması bulunmak-
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tadır. Ankara’da artık insan ve çözüm odaklı olan, ÇUY ve sürdürülebilir 
politikaların benimsenmesi gerekmektedir. 

Türkiye’de otomobil kullanımını sınırlandırıcı yasal yaptırımlar bu-
lunmamaktadır. Mevcutta bulunan kanun ve yönetmelikler enerji verimli-
liği, toplu taşımacılığın yaygınlaştırılması, trafik akışının sağlanması gibi 
genel konuları içermektedir. Sürdürülebilir ulaşım doğrultusunda hüküm-
ler geliştirilmekte fakat uygulamaya yönelik yaptırımları içermediği için 
kanun ve yönetmelikler uygulanabilirlik açısından eksik kalmaktadır. 
Konuyla doğrudan alakalı “Karayolları Trafik Kanunu” trafik güvenliği 
konusuna yoğunlaşmakta, taşıtların teknik boyutu, trafik işaretleri gibi 
maddelerle sınırlı kalmaktadır. Yaya konusunda yapılan kanun ve yönet-
melikler yaya kavramını kaldırımlarla bütünleştirmektedir. Sorunun çık-
maya başladığı yıllardan beri yönetimler tarafından sorunu önleyici hiçbir 
politika geliştirilmemiş sadece trafiği rahatlatıcı günü kurtarıcı noktasal 
müdahaleler yapılmıştır. Yerel yönetimlerin bu yanlış müdahalelere uzun 
yıllardır ısrarla devam etmesi, Ankara’nın ulaşım sorunlarını körükle-
mektedir. Bu müdahalelerin sadece yol genişletmek, katlı kavşaklar yap-
maktansa bütüncül ve uzun vadeli olması gerekmektedir. 

Bütün veriler toparlandığında Ankara’da otomobil artışına yönelik 
müdahale edilebilen ve müdahale edilemeyen sebepler ortaya çıkmakta-
dır (Resim 24). 
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Resim 24: Ankara’da Otomobil Artışının Nedenleri (Yazarlar  

tarafından hazırlanmıştır). 

SONUÇ 

Ankara, Türkiye’nin otomobil egemenlik sorununu en yoğun yaşa-
yan kentidir. Kentte ulaşımla ilgili sadece taşıta yönelik çalışmaların ya-
pıldığı, insan olgusunun geri planda kaldığı, çözüm ve sorunların bir 
döngü içinde geliştiği anlaşılmaktadır. Planlama süreçlerinde ulaşım alt-
yapısı kararlarının yeterli olmadığı, gerektiği önemle planlara işlenmedi-
ği, ulaşım planlarının zamanında yapılmadığı görülmektedir.  Bu durum 
ulaşım altyapısının parçacı ele alınmasına, sorunlara anlık çözümlerle 
müdahale edilmesine neden olmakta, bütüncül ulaşımdan uzak bir sistemi 
ortaya çıkarmaktadır. Bu şekilde gelişen bir ulaşım altyapısıyla sadece 
trafik sıkışıklığına çözümler getirilip, otomobil kullanımı rahatlatılmak-
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tadır.  Böylece trafiğe karışan otomobil sayısı artmakta, Ankara’da ula-
şım türleri arasında otomobilin en baskın tür olmasına zemin hazırlan-
maktadır. Fakat yapılan müdahaleler bir noktadaki trafik sıkışıklığına çö-
züm getirirken kentsel ulaşımda yeni sorunları doğurmaktadır. Ankara’ 
da ki mevcut toplu ulaşım sistemleri de trafikteki bu otomobil yoğunlu-
ğunun giderilmesinde etkili olamamaktadır. Toplu ulaşım türlerinin ken-
tin her noktasına hizmet edememesi, araç sayısının yolcu sayısına göre 
yetersiz kalması, toplu ulaşım türlerinin günün her saatinde hizmet ver-
memesi, trafikte geçirilen sürenin otomobile göre fazla olması, toplu ula-
şımın ulaşımda etkin tür olmamasına neden olmaktadır. Bir noktadan di-
ğer bir noktaya ulaşımda sürekli araç değiştirilmesi, ulaşım ağının kent 
merkezine (Kızılay) bağımlı olması, diğer ulaşım türlerine göre otomobi-
lin daha konforlu görülmesi, yalnız yolculuk yapma isteği, insanları toplu 
ulaşımdan özel ulaşıma iten nedenler olarak tespit edilmiştir.  

Otomobil egemenliği Ankara’da trafik sıkışıklığına, hava ve gürültü 
kirliliğine neden olmaktadır. Mevcut yolların taşıt kullanımına yönelik 
olmasının yaya erişimini kısıtladığı görülmektedir. Ankara kentinde ya-
yaya ait alanların yetersizliği göze çarpmaktadır. Taşıta yönelik müdaha-
lelerle insan ölçeği dışında yollar, üst-alt geçitler, katlı kavşaklarla Anka-
ra otomobil kenti imajını kazanmıştır. Bütüncül ulaşım planlaması ile 
ulaşım sistemleri arasında entegrasyonun sağlanması, otomobil kullanı-
mını caydırıcı yöntemlerin geliştirilmesi, kente sistemli ulaşım altyapısı 
kazandırılmasının gerekliliği ortadadır.  
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ANKARA’DA OLUŞAN ÇÖKÜNTÜ ALANLARI 

Betül HACIOĞLU, Esra TEKBAŞ 

GİRİŞ 

Hızlı kentleşme ülkelerin ve toplumların ekonomik ve sosyo-kültürel 
yapısını etkileyerek mekânsal yapılarında değişimlere neden olmuştur. 
Bu süreçte ihtiyaçların gerekli ölçüde karşılanamamasına bağlı olarak 
hizmet aksamaları görülmektedir. Bu aksamaların sonucunda barınma ih-
tiyacının karşılanamadığı görülmektedir (Mutlu, 2007). Sonrasında onarı-
lamayan, bakımsız yapıların yol açtığı çöküntü alanları kaçak yapılaşma 
sonucu ortaya çıkmıştır. Ev sahiplerinin başka yerlere göç etmesi sonucu 
boş kalan yapıların bazı gruplar tarafından ele geçirilmesi, yapıların çok 
mülkiyetli olması ve ekonomik canlılığın yitirilmesi gibi sorunlar gece-
kondu alanlarında sosyal ve fiziksel yıpranmaya neden olmaktadır (So-
muncu ve Kurtar, 2013).   

Sanayi Devrimi, Batı ülkeleri başta olmak üzere birçok kentin kont-
rolsüz gelişmesine neden olmuştur. Kırdan kente olan göçler ile kentlerde 
işçi sınıfının yoğunlaştığı alanlar oluşmuştur. Bu alanlar sosyal ve teknik 
açıdan problemli alanlardır. 20. yüzyıla gelindiğinde çöküntü alanlarında 
iyileştirme gereksinimi duyulmuş ve bu yönde çalışmalara başlanmıştır 
(Yıldırım, 2006). 2003 yılında insan yerleşimleri üzerine hazırlanan rapo-
ra göre dünya nüfusunun %32’si (yaklaşık 1 milyar kişi) gecekondularda 
yaşamaktadır (Barros Filho ve Sobreira, 2005). Günümüzde hala Asya, 
Afrika, Orta Doğu ve Latin Amerika ülkelerinde fiziksel ve sosyal yıp-
ranmanın mekâna yansıdığı alanlar bulunmaktadır (Dedekargınoğlu ve 
Yılmaz, 2015). Dünya örneklerine bakıldığında, kozmopolit bir yapıya 
sahip olan İngiltere’de sürdürülebilir mekânsal gelişmeye dair başarılı 
örnekler görülmektedir. Aynı zamanda Brezilya, Almanya, Fransa, Çin 
ve Japonya gibi gelişmiş ülkelerin kent merkezine yakın bölgelerde bu 
probleme ilişkin çözüm arayışları mevcuttur ve başarılı olmuş projeler 
bulunmaktadır. Bu projelerde halkın aktif katılımı sağlanmış, halkın istek 
ve önerileri göz önünde bulundurulmuştur. Projelerin ortak amacı yaşam 
kalitesini artırmaktır (Şişman ve Kibaroğlu, 2009).  

Türkiye’de İkinci Dünya Savaşı sonrası yapılan Marshall yardımları 
ile tarım makineleşmiş ve kentlerde sanayileşme hızlanmıştır. Kırdan 
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kente göç hareketleri artarak gecekondulaşma süreci başlamıştır (Tatlıdil, 
1989’den akt. Dedekargınoğlu ve Yılmaz, 2015). 1945-1950 yılları ara-
sında “barakalaşma” adı altında gecekondulaşmanın ilk örnekleri görül-
meye başlanmıştır (Şenyapılı, 2004). Kentte yasal yollarla konut edine-
meyen bu bireyler düzenli bir işe sahip olmayıp enformel sektör ile uğ-
raşmaktadırlar. Bu sebeple hazine toprakları üzerine iş alanlarına yakın 
ve sağlıksız çevre koşullarına sahip konutlar oluşturmuşlardır. 1950’lerde 
ilk kuşak gecekonduları piyasada satılmak üzere oluşturulmamıştır. Kul-
lanıcının gereksinimlerine cevap vermesi amaçlanmıştır. Geleneksel dav-
ranışlarından kopamayan bu grup kentte sosyal bütünleşmeyi sağlaya-
mamıştır. Bunun sonucunda sosyal dışlanma oluşmuştur. 1966 yılında 
775 sayılı yasa ile gecekondular devlet tarafından affa tabi tutulmuş ve 
kamu hizmetlerinden yararlanmaya başlamıştır. 1970-1980 yılları arasın-
da esnek üretimin artmasıyla enformel sektör gecekondu alanları başta 
olmak üzere kentte varlığını göstermiştir (Bektaş ve Yücel 2013; Mutlu, 
2007). Ancak göç eden bireyler ile kentliler arasında gelir düzeyi farkının 
fazla açılması sonucu sosyal yapı dengesi bozulmuştur. Bunun sonucunda 
kültür yozlaşması ve kentin kimliksizleşmesi problemi meydana gelmiştir 
(Mutlu, 2007). Toplumsal çökme ve bozulmaların yanı sıra bölgenin 
ekonomik canlılığını yitirmesiyle gecekondu alanları çöküntü alanlarına 
dönüşmüştür (Şişman ve Kibaroğlu, 2009).  

“Karpat (1976) tarafından verilen bilgilere göre, 1960 yılında An-

kara’nın %60’ı, İstanbul’un %45’i ve İzmir’in %31’i gecekondulu nüfus-
tan oluşmaktadır. 1950li yıllarda sadece Ankara, İstanbul, İzmir ve ben-

zer büyüklükteki kentlerde bir sorun olan gecekondulaşma, günümüzde 
Türkiye’nin birçok kentinde görülmektedir. UN-HABITAT’ın internet si-
tesindeki istatistik verilerine göre, 2009 yılında, Türkiye’nin gecekondu 

nüfusu 6,7 milyon kişi olarak sayılmıştır ve toplam nüfusa oranı %9’dur” 
(Dedekargınoğlu ve Yılmaz, 2015). 

1923 yılında başkent niteliği kazanan Ankara hızlı bir kentleşme sü-
reci yaşamıştır. İlk yerleşim alanlarının Kale çevresinde Altındağ ilçesin-
de olduğu görülmektedir. Eski tarihlerde Ankara’nın kent merkezinde ya-
şayan varlıklı, burjuva sınıfı aileler toplumsal süzülmeler sonucu yeni ge-
lişme alanlarına göç etmişlerdir. Terk edilen bu alanlara ise geçici olarak 
düşük gelirli aileler yerleşmiştir. Bu hareketlilik kent merkezi yakınların-
da çöküntü alanları oluşumuna neden olmuştur. Eski Ankara, şehrin ya-
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kın çevresinde bulunan gecekondu bölgelerinden sosyal, demografik ve 
yerleşme bakımından farklılıklar göstermektedir (Keleş, 1971). Çöküntü 
alanlarının oluşmasının ve işlev görmesinin bir başka nedeni konut mali-
yetlerinin kentin diğer alanlarından daha düşük olması ve çeşitli hayat 
kazanma yollarının olmasıdır (Bâldea ve Dumitrescu, 2012). Bu plansız 
yerleşimin son bulması için uluslararası bir yarışma düzenlenmiş ve Jan-
sen İmar Planında Ulus kent merkezi olarak seçilmiştir. Ancak kent nüfu-
sunun planlanandan fazla artmasıyla Jansen’in planı çalışmaz hale gel-
miştir. Devam eden süreçte Bent deresi civarında kaçak inşaatların yapı-
mı başlamıştır (Mutlu, 2007; Akalın, 2017). Planın işlevsiz kalması sonu-
cu 1957 yılında yeni imar planı oluşturulmuştur. Ancak, Ankara en çok 
göç alan kentlerden biri olması nedeniyle beklenen nüfus yine aşılmıştır. 
Bunun sonucunda göç eden bireyler Aktaş, Hıdırlıktepe, Yenidoğan ve 
Çalışkanlar mahallesi gibi imarsız alanlarda gecekondulaşmaya neden 
olmuşlardır (Köksal, 2012’den akt. Akalın, 2017). 1970’lere gelindiğinde 
ise planların yetersiz kalması sonucu Siteler Küçük Sanayi Bölgesi’nin 
bulunduğu Altındağ ilçesinin kuzeyinde çarpık kentleşme ortaya çıkmış-
tır (Bektaş ve Yücel, 2013).  

Bu çalışmanın amacı, Ankara kentinde bulunan gecekondu bölgele-
rinin çöküntü alanlarına dönüşüm sebeplerini incelemek, bu yerleşmele-
rin sosyal, demografik yapısını ve kültürel boyutunu bütüncül bir yakla-
şımla ele almaktır. Çöküntü bölgelerine dönüşen bu alanlarda gözlenen 
suç kavramının nedenlerini, doğurduğu sonuçları incelemek ve suç kav-
ramının mekâna yansımasının alanı ne yönde etkilediğini ortaya koymak-
tır. Çalışma sürecinde 23-29 Ekim 2017 tarihleri arasında Ankara Büyük-
şehir Belediyesi, Altındağ Belediyesi, Mamak Belediyesi ve Çankaya Be-
lediyesi’ne gidilerek saha çalışmaları yapılmıştır. Tespit çalışmalarının 
yanı sıra ilgili bilgi ve belgeler toplanmış, literatür taraması, alana ilişkin 
gözlem, halk, muhtar, polis merkezi ile derinlemesine görüşmeler yapıl-
mış, yetkililerle görüşülmüş ve fotoğraflama çalışması yapılmıştır. Anka-
ra Büyükşehir Belediyesi’nin Altındağ, Mamak, Keçiören ve Çankaya bi-
rimlerinde çalışan şehir plancıları ile görüşülmüştür. Bu ilçelerde bulunan 
çöküntü alanları hakkında bilgi alınmıştır. Ankara Büyükşehir Belediye-
si’nin Altındağ’da bulunan KUDEB birimine gidilerek, orada bulunan 
şehir plancısıyla görüşülmüş ve kentsel sit alanında bulunan çöküntü 
alanları hakkında yapılan analizler elde edilmiştir. Yapılan saha çalışma-
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sında muhtarla sözlü görüşme yapılmış olup, her alan için mahallede ya-
şayan 7 kişiyle röportaj yapılmıştır. Polis merkezine gidilerek alanların 
suç oranları, yaş aralığı ve işlenen suç türleri hakkında bilgi alınmıştır. 

Çalışmanın giriş bölümünde Türkiye genelinden Ankara özeline 
doğru kronolojik sırayla problem hakkında bilgi verilmiştir. Çalışmanın 
amacı ve yöntemi belirtilmiştir. Kullanılan yöntemler, araştırmanın ya-
pıldığı tarih, görüşülen kurumlar ve yetkililer hakkında bilgi verilmiştir. 
Kuramsal ve kavramsal çerçeve bölümünde çöküntü alanlarının oluşumu, 
bu alanların genel özellikleri, çözüm aşamasında karşılaşılan sorunlar ve 
İngiltere’de yapılan başarılı çözüm örnekleri ve soruna ilişkin kavramlar 
açıklanmıştır. Saha araştırması bölümünde çalışma alanları hakkında bil-
gi verilmiştir ve bu bilgiler alanlara ait fotoğraflarla desteklenmiştir. De-
ğerlendirme bölümünde alanların zaman içerisinde geçirdiği değişimlerin 
olumsuz etkileri ortaya konularak bireylerle yapılan görüşmeler tartışıl-
mıştır. Sonuç bölümünde ise, çöküntü alanları ve kentte oluşacak deği-
şimlere ilişkin öneriler geliştirilmiştir. 

KURAMSAL VE KAVRAMSAL ARKA PLAN 

1950’lerde yaşanan sanayi devrimi ve İkinci Dünya Savaşı ile birlik-
te kentler fiziksel açıdan birçok değişime uğramıştır. Fiziksel değişimler 
beraberinde sosyal değişimleri de getirmiştir (Dedekarkınoğlu ve Yılmaz, 
2015; Bektaş ve Yücel, 2013; Ertaş, 2011). Ekonomik kaynak sağlama 
yöntemlerinin değişmesiyle tarım sektöründeki işgücü sanayi sektörüne 
kaymış kentlerde bulunan sanayi alanları yarattığı istihdamla kırsal alan-
lardan kentsel alanlara olan göçü tetiklemiştir  (Yıldırım, 2006; Mutlu, 
2007). Hızlı kentleşmenin bir sonucu olarak artan nüfus için kentlerin 
altyapısı yetersiz kalmıştır. Bu altyapı eksikliklerinden en önemlisi kent-
lerdeki konut yetersizliğidir. Yeterli konut üretemeyen kentlerde yasal 
olmayan yapılaşmalar gerçekleşmiştir (Adaman ve Keyder, 2006; Keleş, 
1971). Maddi kaynak sağlamak amacıyla kente göç eden bireyler kırsal 
yaşam tarzlarını kente taşımışlar fiziksel açıdan sağlıksız ortamlarla bir-
likte etnik ayrışmalar ortaya çıkmıştır (Işıkkaya, 2008; Akalın, 2017). 

Kentlerde bulunan çöküntü bölgeleri incelendiğinde, bu alanlar ge-
lişmiş ülkelerin kent merkezi yakınlarında bulunmaktadır (Ertaş, 2011; 
Dedekarkınoğlu ve Yılmaz, 2015). Çevre standartlarının düşük olduğu 
alanlarda yapı kalitesi oldukça düşük ve köhnemiş yapıların yoğunlukta 
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olduğu görülmektedir. Çöküntü alanlarında yaşayan bireyler kentlilerden 
oluşur. Bu alanlarda yaşayan dar gelir grubu bireylerin ve yoksulların ge-
leceğe dair umutları yoktur. Çok katlı yapıların çoğunlukta olduğu çö-
küntü alanlarında nüfus yoğunluklarının yüksek olduğu görülmektedir. 
Yoksulluk yuvalarının bulunduğu kentsel mekânlarda sürekli yer değiş-
tirme hâkimdir ve kiracılık oranları yüksektir. Standart aile kavramı gö-
rülmemektedir ve bu alanlarda alkolik, yaşlı ve bekâr bireyler oturmakta-
dır. Etnik ayrışmanın ve yabancılaşmanın yoğun olarak görüldüğü bölge-
lerde sosyal bütünlük sağlanamamaktadır. Bunun sonucunda suç oranla-
rının yüksek olduğu göze çarpmaktadır. Bölgede yaşayan bireylerin eği-
tim seviyeleri düşüktür (Gürbüz, 2009; Mutlu, 2007; Bektaş ve Yücel, 
2013). Çöküntü alanlarının oluşum sebeplerine farklı bakış açılarıyla yak-
laşılmıştır. Farklı bakış açıları değerlendirilirken ekonomik, sosyal, fizik-
sel, göç, suç, yönetimsel sorunlar, toplumsal ve mekânsal ayrışma gibi 
etkenler göz önünde bulundurulmuştur. 

Sanayileşmenin ve buna bağlı olarak ekonomik gelişmenin 1950-
1980 yılları arasında artması sonucu kentler hızlı göç dalgaları ile büyü-
me yaşamışlardır. Bu durum kentsel mekâna gecekondu ve çöküntü böl-
gelerinin oluşumu olarak yansımıştır (Yıldırım, 2006). Artan nüfus sonu-
cu oluşan hızlı kentleşme eğilimi kırdan kente göçü tetiklemiştir. Devam-
lı büyüyen kentler bu nüfus artışına hazır olmadığı için bu durum kent-
lerde konut yetersizliğine neden olmuştur (Şişman ve Kibaroğlu, 2008). 
Alt gelir grubuna mensup bireyler konut sorununu kendi imkânlarıyla 
çözmeye çalışmış olup, kent içindeki boş arazilere gecekondu yapmışlar-
dır (Tatlıdil, 1989; Keleş, 2012’den akt. Dedekarkınoğlu ve Yılmaz, 
2015). Büyük göçlere hazırlıksız yakalanan kent, hazırlanan plandaki nü-
fus projeksiyonunu karşılayamadığı için enformel yerleşmelerin oluşma-
sına neden olmaktadır. Planların yetersiz kalması ve bireylerin hazine 
arazilerine kendi imkânlarıyla yerleşmeleri sonucu gecekondu bölgeleri 
oluşmuştur. Bu durum zamanla gecekondu alanlarının çöküntü alanlarına 
dönüşmesine neden olmuştur (Bektaş ve Yücel, 2013).  

Kentsel mekânın ihtiyaçlarını karşılamaya ilişkin ekonomik, top-
lumsal, fiziksel ve çevresel politikaların zamanında oluşturulamaması so-
nucu çökme ve bozulmalar, kentte çöküntü alanlarının oluşmasına neden 
olmaktadır (Akkar, 2006). Çöküntü alanlarının kentsel mekâna yansıma-
sını toplumsal sınıf yapısına dayandıran görüşler söz konusudur. Toplu-
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mun standartlarına uygun olmayarak, barınma ihtiyacının karşılanması 
şeklinde tanımlanan gecekondu alanları, toplumsal sınıf farklılıklarının 
kanıtı niteliğindedir (Tekeli, 1982’den akt. Mutlu, 2007). 

Kent içinde bulunan sanayi tesisleri zamanla kent çeperine kayarak, 
banliyöleşme eğilimini ortaya çıkarmıştır. Kent çeperlere doğru gelişim 
gösterdikçe merkezi iş alanları bölgeyi terk etmiştir ve orta-üst sınıf bi-
reyler kent merkezinden uzaklaşmıştır (Şen, 2012). Kent merkezlerinin 
farklı yönlere kayması sonucu oluşan çekim merkezleri nüfusun yönlen-
mesinde etkilidir (Hosanlı ve Altınöz, 2016). Boşalmalar ve çözülmeler 
görülen eski kent merkezlerine yerleşen alt gelir grubuna mensup bireyler 
kendi ihtiyaçları doğrultusunda fiziki ve sosyal çevreyi değiştirerek çö-
küntü alanına dönüşmesine neden olmaktadır (Utkutuğ vd., 1993). 

Savaşın kentlerde oluşturduğu bakımsızlık ve bunun sonucunda olu-
şan yoksulluk sebebi ile kentler zamanla çöküntü alanına dönüşmüştür 
(Hosanlı ve Altınöz, 2016). Eski kent merkezlerinin sahip olduğu tarihi 
kimliğin tek yapı ölçeğinde değerlendirilerek korunmaya çalışılması ve 
bütüncül olmayan planlama yaklaşımları, bu alanların çöküntü alanına 
dönüşmesine neden olmaktadır. Sosyo-kültürel özellikler kentin fiziksel 
yapısına gözle görülür şekilde yansımaktadır. Sosyo-kültürel yapıda ne-
gatif yönde değişimler tarihi kent merkezlerini çöküntü alanlarına dönüş-
türmekte büyük rol oynamaktadır (Utkutuğ vd., 1993). Aynı zamanda ge-
cekondu alanlarında bulunan altyapı ve hizmet eksiliği çöküntü alanları-
nın oluşumuna zemin hazırlamaktadır (Kaya ve Bölen, 2017).  

Büyük ölçekli göçler sonucu kente yerleşen farklı sosyal yapıya sa-
hip bireylerin mekânsal ve toplumsal açıdan kentle bütünleşememeleri 
sonucu mekânsal ayrışma ortaya çıkmaktadır. Sosyal ve ekonomik boyut-
ta görülen farklılaşmalar, yerleşim biçimlerini şekillendirmiştir. Bu et-
kenler kent mekânına gecekondu ve çöküntü alanları olarak yansımıştır. 
Mekânsal ayrışma bu gibi çöküntü alanlarında düşük gelir grubunun yer-
leştiği alanlardan üst gelir grubu bireylerin ayrılması sonucuyla ortaya 
çıkmaktadır (Bektaş ve Yücel, 2016). Enformel yerleşim gösteren alan-
larda yoğun ve heterojen nüfus yapısı, sosyo-ekonomik yetersizlikler ve 
sosyal donatı eksiklikler sonucu sosyal kontrolün zayıflamaktadır. Bunun 
sonucunda doğal gözetim mekanizmasının yetersiz kaldığı çöküntü alan-
ları suça açık bölgeler haline gelmektedir (Akalın, 2017).  
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Çöküntü alanlarının yarattığı sağlıksız koşullar neticesinde kent fi-
ziksel ve sosyal açıdan olumsuz etkilenmiştir. Türkiye’de ise bu alanlara 
yasalarla altyapı ve hizmet sağlanmış bu durum sorunu çözmek yerine 
desteklemiştir (Dedekarkınoğlu ve Yılmaz, 2015). Çözüm olarak görülen 
kentsel dönüşüm uygulamaları ile Türkiye’de yalnızca fiziksel dönüşüm 
sağlanmaktadır, sosyal boyut göz ardı edilmektedir (Ertaş, 2011; Yıldız, 
2013). 

SAHA ARAŞTIRMASI 

Çalışma alanı Ankara’nın eski tarihi kent merkezi olan Altındağ İl-
çesinin Kale Mahallesi, Anafartalar Mahallesi ve Suluhan çevresidir. An-
kara’daki gecekondu alanları içindeki çöküntü bölgesi özelliği gösteren 
bu alanlar, belediyelerle yapılan görüşmeler sonucunda belirlenmiştir. 
Ayrıca, bu bölgeler belirlenirken kent merkezine yakın olması, eski işle-
vini kaybetmesi, etnik ayrışmanın görülmesi, yoksulluğun ve suçun yo-
ğun olarak görülmesi dikkate alınmıştır. Kale Mahallesi, Ankara Kale-
si’nin yakın çevresinde olup, Ulucanlar Cezaevi Müzesi ve Kale Burcu 
arasında kalan bölgedir. Bu yerleşme, eski zamanlardan bu yana konut 
alanı özelliğini devam ettirmiştir (Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2010). 
Anafartalar Mahallesi, Altındağ’da hastanelerin yoğun olarak bulunduğu 
cadde ile Anadolu Medeniyetleri Müzesi arasında kalan bölgedir. Osman-
lı Dönemi’nde Müslümanlar ve gayrimüslimlerin bir arada yaşadığı, ge-
leneksel konutların yanı sıra dini anıtsal yapıların çeşitlilik gösterdiği bir 
bölgedir. Günümüzde geleneksel yapının korunduğu nadir alanlardandır 
(Hosanlı ve Altınöz, 2015). Diğer bir alan olan Suluhan ve çevresi, Ulus 
Atatürk Heykeli ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi arasında kalan bölge-
dir. Suluhan Selçuklu ve Osmanlı Dönemi’nde ticari merkez niteliği taşı-
yan bir bölgedir. Günümüzde eskisi kadar olmasa da hala ticari özelliğini 
devam ettirmektedir (Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2010; URL 5) (Re-
sim 1).  
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Resim 1: Çalışma alanı (Arcgis ortamında hazırlanmıştır, 2017) 

Bu alanlar eski zamanlarda sosyal yaşamın aktif olduğu önemli alan-
lardır. Ancak günümüzde çöküntü alanı özelliği gösteren mahallelerdir. 
Eski kent merkezi niteliğini kaybeden, köhnemiş yapıların bulunduğu 
güvensiz alanlar haline dönüşmüştür. Bu mahalleler suç oranının yük-
sek olduğu, altyapı ve sosyal donatı eksiklerinin olduğu, göçler sonucu 
farklı etnik kökene sahip bireylerin ve alt gelir gruplarının barındığı, 
eğitim seviyesinin düşük olduğu gecekondu bölgeleridir (Sözlü Görüş-
me 1, 2017). 

Ankara’nın tarihi merkez niteliği taşıyan Altındağ İlçesinde yapılan 
projeler sonucu çöküntü alanlarının zararları giderilmeye çalışılmıştır. 
Ankara Kalesi çevresinde Hamamönü, Hacı Bayram, Bent deresi ve Çin-
çin gibi alanlarda sokak sağlıklaştırma, rekonstrüksiyon, koruma amaçlı 
kamulaştırma, tek yapı düzeyinde restorasyon, mülk sahibinin restoras-
yonu kendi yapması ve mülk sahibi ile belediyenin protokol yapması 
gibi dönüşüm çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalarda ekonomik canlı-
lık sağlanmış, altyapı yetersizlikleri giderilmiş ancak halkın aktif katı-
lımı sağlanmadığı için bir takım sorunlar yaşanmıştır. Bu çalışmalar 
içerisinden; tek yapı ölçeğinde restorasyon, mülk sahibinin restorasyonu 
kendi yapması, mülk sahibi ile belediyenin protokol yapması çalışmala-
rı başarılı olmuştur. Sokak sağlıklaştırma yönteminde yapıların sadece 
dış cephesi yenilendiği için başarısız görülmüş ve bir daha uygulanma-
mıştır. Koruma amaçlı koruma çalışması devam ettiği için başarısı he-
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nüz değerlendirilmemiştir (Sadioğlu vd., 2016; Somuncu ve Kurtar, 
2013; Akalın, 2017; Gürbüz, 2009). Mahallenin fiziksel özellikleri ince-
lendiğinde organik dokunun hâkim olduğu görülmüştür (Resim 2).  Ya-
pılar genellikle 1-2 katlı gecekondu olup çok sayıda tescilli yapı bulun-
maktadır. Bölge, 1980 yılında Kentsel Sit Alanı ilan edilmiştir (Sözlü 
Görüşme 1, 2017). 

 
Resim 2: Ankara-Kale Mahallesi çalışma alanı (Arcgis ortamında  

hazırlanmıştır, 2017). 

Ankara’nın ilk yerleşim alanı olan Kale Mahallesi, 1930’lu yıllarda 
konut alanı olarak kurulmuş, zamanında Kayseri, Çorum, Yozgat, Adapa-
zarı ve Haymana’dan göç almıştır (Resim 3). Günümüzde ise mahallede, 
çoğunlukla Suriyeli göçmenler ve Roman vatandaşlar yaşamaktadır. Alan-
da yaşayan insanların büyük çoğunluğu ilkokul mezunudur. Etnik köken 
farklılıklarının gözlendiği bu mahallede sosyo-kültürel ayrışma görülmek-
tedir (Sözlü Görüşme 4, 2017). Kültürel farklılıkların ve suç oranının yük-
sek olduğu mahallede suç yaş aralığı 15-30’dur. Bu suçlar hem mahallede 
hem de mahalle dışında işlenmektedir (Sözlü Görüşme 3, 2017). 
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Mahallenin ekonomik özellikleri incelendiğinde, alanda alt gelir gru-
bunun yaşadığı görülmektedir. Devlet yardımıyla geçinilen bu alanda işsiz-
lik oranı yüksektir. Çalışan kesim ise ticaret, hâl, pazar, inşaat ve bohça 
işçiliği ile geçimini sağlamaktadır (Sözlü Görüşme 4, 2017).  

 
Resim 3: Kale Mahallesi 1923 tarihli görünümü (URL 1). 

Alanda terkedilmiş, köhne yapılar bulunmaktadır (Resim 4). Yapılar 
ilk haliyle kalmış, yenileme gibi bir çalışma yapılmamıştır. Altyapı prob-
lemleri fazla olup, sosyal donatı eksiklikleri görülmektedir. Doğalgaz ve 
kanalizasyon hattı bulunmamaktadır. Daha önceden alanda bulunan polis 
merkezi Ulucanlar Caddesi’ne taşınmıştır (Sözlü Görüşme 1, 4, 2017). 
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Resim 4: Kale Mahallesi köhnemiş yapıların günümüz görünümleri  

(Saha çalışması, 2017). 

Mahallenin sosyo-kültürel özellikleri incelendiğinde, Osmanlı Dö-
neminde konut alanı olarak kurulan, organik dokuya sahip mahallede 
zamanında Yahudilerin yaşamış olduğu görülmektedir (Resim 5). 

 
Resim 5: Ankara – Anafartalar Mahallesi çalışma alanı (Arcgis  

ortamında hazırlanmıştır, 2017). 
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Bu nedenle ismi “Yahudi Mahallesi” olarak bilinir. Yahudi nüfusunun 
fazla olmasının nedenlerinden biri St. Paul’un Ankara’ya iki kez gelmesi-
dir. Cumhuriyet’in ilk yıllarında bu mahallede, zamanın en iyi yapıları bu-
lunmaktadır (Resim 6). Bu sebeple Millet Meclisi açılışı ile Ankara’ya ge-
len Atatürk bu mahallede bir gece konaklamıştır. 1940’lara doğru Anafar-
talar’daki dükkânların yıkılması ile Yenişehir’in canlandığı görülmektedir. 
Zafer Meydanı ve Kızılay arasında ticari yapılar artmıştır. 1940’larda üst 
gelir gruplarının yeni çekim merkezlerine (İstanbul, İsrail, kent içindeki 
alanlar) göç etmesiyle evlerin avlularındaki ahırlar kalkmış ve 1950’lerden 
sonra oda oda kiralanmalar görülmüştür. Göçler ve el değiştirmeler so-
nucunda sosyal yapısı tamamen değişmiştir (Bahar, 2003). Günümüzde 
alanda terkedilmiş ve köhne yapılar bulunmaktadır (Resim 7).  

 
Resim 6: Yahudi Mahallesi 1523 tarihli ve 1930 tarihli görünümü  

(URL 2 ve URL 3). 

 
Resim 7: Yahudi Mahallesi geleneksel dokusunu korumuş köhnemiş yapılar  

günümüz görünümleri (URL 4 ve Saha Çalışması, 2017). 
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Mahallenin fiziksel özellikleri incelendiğinde, dar sokakların hâkim 
olduğu alanda çıkmaz sokakların bulunduğu görülmektedir (Resim 8). 
Yapılar fiziksel olarak yıpranmış olsa da geleneksel doku bozulmamıştır. 
Yapılar genellikle 2-3 katlı olup çok sayıda tescilli yapı bulunmaktadır. 
Bölge, 1980 yılında Kentsel Sit Alanı ilan edilmiştir (Sözlü Görüşme 1, 
2017). Mahalle 1993 yılında Koruma Amaçlı Sokak Düzeltme Projesi’ne 
dâhil edilmiştir. Bu proje kapsamında bölgede polis kulübesi konulmuş 
ve koruma amaçlı sinagogun dış duvarı değiştirilmiştir. Bunun dışında 
yapılar ilk haliyle kalmış, yenileme gibi bir çalışma yapılmamıştır.  

 
Resim 8: Yahudi Mahallesinde bulunan çıkmaz sokaklar  

(Yazarların arşivinden, 2017). 

Ankara’da görülen büyük yangınlardan Yahudi Mahallesi fazla etki-
lenmemiştir. Bunun kanıtı olarak 16.yy’dan kalma Şengül Hamamı ve 
Musevi Sinagogu gösterilebilir (Bahar, 2003) (Resim 9).  

 
Resim 9: Anafartalar Mahallesinde bulunan ankara musevi sinagogu 

(Yazarların arşivinden, 2017). 
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Köhnemiş yapıların zamanla yıkılması sonucu alanda boşalma ve 
çözülmeler görülmektedir. Altyapı problemleri fazla olup, sosyal donatı 
eksiklikleri görülmektedir. Daha önceden alanda bulunan polis merkezi, 
günümüzde işlevini kaybetmiş ve kullanılmayan bir yapıdır (Sözlü Gö-
rüşme 4, 2017). Günümüzde ise Suriyeliler, Iraklılar ve doğudan gelen 
bekâr inşaat işçileri yaşamaktadır. Etnik köken farklılıklarının gözlendiği 
bu mahallede sosyo-kültürel ayrışma görülmektedir (Sözlü Görüşme 4, 
2017). Yapıların zamanla yıkılmasıyla giderek artan boşalma ve çözülme, 
alanda kontrolsüz ve yasal olmayan otopark kullanımını artırarak mahal-
lede büyük bir güvenlik problemi oluşturmuştur.  

Alanda suç oranının yüksek olduğu görülmüştür ve mahallede suç 
yaş aralığı 20-30’dur (Sözlü Görüşme 3, 2017). Alanda yaşayan insanla-
rın eğitim seviyeleri genellikle ilkokuldur (Sözlü Görüşme 4, 2017). Böl-
ge turistik açıdan önemli bir alan olmasına rağmen yaya hareketliliğini 
yalnızca mahalle sakinleri oluşturmaktadır. Bunun sonucunda canlılığını 
yitirerek suça açık bir alana dönüşmüştür.  

Mahallenin ekonomik özellikleri incelendiğinde Osmanlı Döne-
mi’nde burada yaşayan düşük gelirli, zor geçinen Yahudi halkının İsrail 
Devleti’nin kurulmasıyla göç ettiği görülmüştür.  Günümüzde alanda alt 
gelir grubu yaşamaktadır. Eskiden çerçici esnaflığı, attâr, tenekeci esnaf-
lığı, billûrcu, yaymacı, duhâncı esnaflığı ve hizmetkârlık gibi işlerle ge-
çimini sağlamıştır (Hosanlı ve Altınöz, 2016). Ancak Yahudilerin göç 
etmesi sonucu boşalan alanda günümüzde doğudan göç eden kesim inşaat 
işçiliği ile geçimini sağlamaktadır (Sözlü Görüşme 4, 2017).  

Mahallenin fiziksel özellikleri incelendiğinde alanda genellikle iki 
katlı yapılar olduğu görülmektedir. Ancak yapıların bir kısmı bir ve üç 
katlı olup bitişik nizamda konumlanmıştır. Alanda tescilli yapılar bulun-
maktadır. 1980 yılında Kentsel Sit Alanı ilan edilmiştir. Yapılarda Os-
manlı dönemi dokusu gözlenmektedir (Resim 10). Bu dokudaki yapıların 
büyük çoğunluğunu geleneksel konutlar oluşturmaktadır. Zaman içinde 
yıkılmış geleneksel yapıların yerine, kimi yerlerde yeni yapılar da yapıl-
mıştır. 
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Resim 10: Ankara-Suluhan ve çevresi çalışma alanı (Arcgis ortamında  

hazırlanmıştır, 2017) 

Alan yüksek katlı ticaret yapılarının ve geniş yolların arasında kal-
mış, az katlı köhne yapılardan oluşmaktadır (Resim 11 ve Resim 12). 
Mahallenin sosyo-kültürel özellikleri incelendiğinde, Osmanlı Dönemin-
de ticaret merkezi olarak kullanılan bir mahalle olduğu görülmektedir. 
1927’de çıkan Tahtakale Yangını ile Suluhan ve çevresi gördüğü zarar 
nedeniyle eski cazibesini yitirmiştir (URL 6) (Resim 13). Aynı zamanda 
bu çıkmaz sokakların oluşturduğu geniş alanlarda yasal olmayan otopark 
kullanımı mevcuttur (Resim 14). Alandaki ticari faaliyetten dolayı, deği-
şerek özgün niteliğini büyük oranda yitirmiş sokaklar bulunmaktadır. 
Alanda altyapı problemleri olup, sosyal donatı eksiklikleri görülmektedir. 
Alanda çok sayıda çıkmaz sokak bulunmaktadır ve ulaşım bağlantıları 
kuvvetli değildir (Resim 15).  

Mahallenin ekonomik özelliklerine bakıldığında, günümüzde daha 
çok alt gelir grubunun yaşadığı görülmektedir. Bunun yanı sıra, çalışan 
kesimin büyük çoğunluğu ticaret ile geçimini sağlamaktadır (Sözlü Gö-
rüşme 4, 2017). 
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Resim 11: Tarihi Suluhan Çarşısı çevresindeki konut alanlarının günümüz  

görünümleri (Yazarların arşivinden, 2017). 

 
Resim 12: Alanı çevreleyen yüksek katlı ticaret yapıları  

(Yazarların arşivinden, 2017). 

 
Resim 13: Tarihi Suluhan Çarşısı günümüz görünümleri  

(Yazarların arşivinden, 2017). 
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Resim 14: Alanda bulunan yasal olmayan otoparklar  

(Yazarların arşivinden, 2017). 

 
Resim 15: Alanda bulunan çıkmaz sokaklar (Yazarların Arşivinden, 2017). 

DEĞERLENDİRME 

Ankara’da kent merkezi yakınlarında bulunan çöküntü alanlarında. 
farklı etnik kökene sahip bireyler yaşamaktadır. Yoksulların ve alt gelir 
grubuna ait bireylerin yaşadığı alanda yaşam kalitesinin düşük olmasının 
nedeni, çevresel yapının kalitesiz olması ve hizmetlerin karşılanamama-
sıdır. Bunun sonucunda bölgede yaşayan halk kendini dışlanmış hisset-
mektedir. Dünyada ve Ankara kentinde bulunan çöküntü alanları karşılaş-
tırıldığında; Dünyadaki çöküntü alanlarında kentliler yaşamaktadır ancak 
Ankara kentinde kırdan ve kentin başka bölgelerinden göç aldığı görül-
mektedir.  Dünya örneklerinde bekâr, alkolik ve yaşlı bireylerin ağırlıklı 
olduğu görülmüştür ancak Ankara’da Yahudi Mahallesi dışında standart 
aile kavramı görülmektedir. Yahudi Mahallesi’nde yaşayan yalnız birey-
lerin suça daha eğimli olduğu gözlenmiştir. Yapılan saha çalışmaları so-
nucu, dünya örneklerinde görüldüğü gibi Ankara’daki çöküntü bölgele-
rinde de etnik ayrışma sonucu sosyal bütünlük sağlanamadığı gözlenmiş-
tir. Ankara’da tarihi kent merkezi içerisinde bulunan çöküntü alanlarının 
tekrar topluma kazandırılmasında koruma ve sürdürülebilirlik kavramları 
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öne çıkmaktadır. Bu alanların yakın çevresinde gerçekleştirilen projeler 
incelendiğinde bir kısmının başarısız olduğu görülmektedir. Bu durumun 
en önemli nedeni daha çok fiziksel dönüşüm üzerinde durularak, sosyal 
boyutun göz ardı edilmesidir.  

Bu alanlar tarihi merkez niteliğine sahiptir ve bu özelliğiyle turizm 
potansiyeline de sahiptir. Çöküntü alanlarında toplum, ekonomi ve çevre 
faktörleri bütüncül değerlendirilemediği için suç ve mekânsal ayrışma gö-
rülmektedir. Yapılan saha çalışması teknik altyapı problemleri ve sosyal 
donatı eksikliklerinin bölge halkını olumsuz yönde etkilediğini göstermek-
tedir. Etnik köken farklılığı gün geçtikçe artmaktadır ve bu durum suç 
oranlarının artmasında büyük rol oynamaktadır. Alanlarda bulunan polis 
merkezlerinin farklı bölgelere taşınmasıyla işlenen suç oranları daha da 
artmıştır. Küçük yaş grupları bu durumdan en çok etkilenen kesimdir ve bu 
durum onların gelecekte yasadışı işlere karışma ihtimallerini artırmaktadır. 

Yeni çekim merkezlerine yapılan göç sonucu sahipleri tarafından 
terk edilen köhnemiş yapılar çok uygun fiyatlara kiralanarak geçici bir 
yaşam alanı olarak görülmektedir. Bunun sonucunda yapılara bakım ya-
pılmamaktadır ve kalitesi gün geçtikçe düşmektedir. Ömrü bitene kadar 
kullanılan bu yapılar zamanla terk edilerek, bozulmaları daha da hızlan-
maktadır. Kiraya verilen yapılar, kiracılar tarafından daha küçük birimle-
re bölünerek fiziksel taşıma kapasitesinin üstüne çıkmaktadır. Yapılarda 
oluşturulan bu değişimler sonucu özgün mimari yok olmaktadır ve tarihi 
doku sürdürülebilirliği sağlanamamaktadır. Alanların 1980 yılında kent-
sel sit ilan edilmesi sonucunda oluşturulan imar planları bu gerekçeyle ip-
tal edilmektedir. Bunun sonucunda, köhnemiş bölgeler iyileştirilememek-
tedir. Cumhuriyet’in ilk yıllarına tanıklık etmiş bu alanlar, tarihi ve mi-
mari zenginlik potansiyelleri ile göze çarpmaktadır. Bu alanlarda, koru-
maya yönelik bir çalışma gerçekleştirilmemesi sonucunda alandaki tarihi 
yapılar ve geleneksel doku yok olmaktadır. 

Kimsesiz ve yaşlı insanların yoğun olarak bulunduğu bu alanlarda, 
altyapı eksiklikleri bireylerin yaşamlarını zorlaştırmaktadır. Gelir durumu 
düşük olan marjinal grupların ulaşım maliyetini en aza indirgemek için 
kent merkezine yakın konumlanmaktadır. Ancak sosyal donatı eksikliği-
nin görüldüğü bu alanlarda yaşayan bireyler hizmetlerden yararlanmak 
için çevre mahallelere gitmek zorunda kalmaktadır. Bu durum bireyler 
için ulaşım problemini ortaya çıkarmaktadır.  
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Alanların işlevlerini kaybederek eski canlılığını yitirmesi sonucunda 
boşalmalar meydana gelmektedir. Bu boşalmalar sonucu marjinal gruplar 
bunu fırsata çevirerek yasa dışı işler yapmaktadır. Bireylerin kötü yaşam 
koşulları ve eğitim bilincinin oluşmaması sonucu yasal olmayan işlerle 
erken yaşta hayata atılma çabaları, bilinçsiz bireylerin yetişmesine neden 
olmaktadır. Bunun sonucunda hırsızlık, uyuşturucu satıcılığı gibi suçlara 
yönelmektedirler. Ayrıca, alanda yaşayan farklı etnik grupların ayrışması 
bu yerleşmelerde sosyal çatışmalar, hırsızlık, adam yaralama gibi suçların 
ortaya çıkmasına neden olmaktadır.  Etnik ayrışma sonucu ortaya çıkan 
suç olgusu yalnızca mahalle dışında değil, mahalle içinde de gözlenmek-
tedir. Bu sebeple alanda yaşayan bireyler sürekli bir güvensizlik içinde 
yaşamlarını sürdürmektedirler. Etnik ayrışma sonucunda alanda yaşayan 
bireyler arasında paylaşım, iletişim ve bütünlük sağlanamamaktadır. 
Alanlarda mevcut olan güvenlik sorunu, geleneksel doku açısından tu-
rizm potansiyeli taşıyan bu alanlarda gezmek isteyen bireylerde güvenlik 
endişesine neden olmaktadır. Burayı ziyarete gelen kentli ve turistlerin 
güvenlik endişesi duyması, tarihi dokunun geliştirilmesi ve kentli tarafın-
dan kullanılan bir yer olması yönünde engel teşkil etmektedir. 

Alanlarda sokak genişlikleri 3-5 metre arasında olup geçmişteki ya-
şam tarzının ihtiyaçlarına göre şekillenmiştir. Günümüzde araçların gir-
diği sokaklarda yayaların yürümesi zorlaşmakta ve tehlikeye girmektedir. 
Geleneksel doku ve sokak genişlikleri sebebi ile yaya kaldırımının bu-
lunmadığı bu alanlarda araç trafiği sorun teşkil etmektedir. Çıkmaz so-
kakların bir kısmı geleneksel dokuya bağlı olup, bir kısmı da zamanla 
köhneyip yıkılan binaların yolun sürekliliğini engellemesiyle meydana 
gelmektedir. Yapıların zamanla yıkılması ve bu alanların boşalmasıyla 
yasal olmayan otopark kullanımının ortaya çıktığı görülmektedir.  

1950’li yıllardan sonra yapılan, kalenin dış surlarına dayanan sağlık-
sız gecekonduların ve geleneksel doku içerisinde göze çarpan elektrik, te-
lefon direklerinin ve sarkan kabloların oluşturduğu görüntü kirliliği bü-
tüncül algıyı bozarak sağlıksız bir görüntü yaratmaktadır.  
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SONUÇ 

Bu çalışmada Ankara kentindeki çöküntüleşme sorunu ele alınmıştır. 
Kentteki çöküntü alanlarının oluşmasının başlıca nedeni, kent merkezinin 
Kızılay tarafına kayması ile 1970’li yıllarda boşalmalar ve çözülmeler 
görülen alanların eski niteliğini kaybetmesidir. Tarihi dokunun sürdürü-
lebilirliğinin zarar gördüğü bu alanlar eski canlılığını yitirmiştir. Niteliği-
ni kaybeden alanlara alt gelir gruplarının çoğunluğu kiracı olarak yerleş-
mekte ve bu alanları geçici yaşam alanı olarak görmektedir. Bireyler ya-
şam alanı olarak benimsemedikleri bölgede, fiziksel ve sosyal yıpranma-
ya neden olurken yaşadıkları alanın tarihsel kimliğinin farkına varama-
maktadır. Hizmetlerin eksik olması sonucu alanda yaşayan bireylerin ya-
şam kalitesi düşüktür. Bunun sonucunda kendilerini toplum tarafından 
dışlanmış hissetmektedir. Ekonomik faaliyetlerini enformel sektörlerden 
karşılayan bireylerin bu sektörlere yönelmelerinin sebebi eğitim seviyele-
rinin düşük olmasından ve kendilerini dışlanmış hissetmelerinden kay-
naklanmaktadır. 

Dünyada çöküntü alanlarında yaşayan bireyler kentlilerden oluşur-
ken, Ankara kentinde kırdan ve kentin başka bölgelerinden göç eden bi-
reylerin bu alanlarda yaşadıkları görülmektedir. Yapılan saha çalışmaları 
sonucu, dünya örneklerinde görüldüğü gibi Ankara’daki çöküntü bölgele-
rinde de etnik ayrışma sonucu sosyal bütünlük sağlanamadığı gözlenmiş-
tir. Sosyal ve mekânsal ayrışma suç faktörünü ortaya çıkarmaktadır. Tüm 
çöküntü alanlarının ortak özelliği bakımsız, köhnemiş ve suça açık bölge-
ler olmalarıdır.  
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ANKARA’NIN MEŞHUR ALIŞVERİŞ CADDELERİNDEKİ  
SOSYO-EKONOMİK GERİLEMELER 

N. Bilge AKAEVREN, Ceren DUYGUN 

GİRİŞ 

Bu çalışmada, Ankara’nın meşhur alışveriş caddelerindeki değişim-
lere sebep olan etkenlerin neler olduğu analiz edilmiştir. Bu çerçevede ele 
alınan caddelerin sosyal sürdürülebilirlik prensipleri açısından değerlen-
dirilmesi yapılmış, bununla birlikte caddelerde yaşanan sosyo-ekonomik 
gerilemelere odaklanılmıştır. Yapılan gözlemler ışığında çalışmada 
önemli araştırma soruları ortaya çıkmaktadır. Ankara’daki alışveriş cad-
delerinde sosyo-ekonomik açıdan bir gerileme söz konusu mudur? Alış-
veriş caddelerinin mevcut sosyal, fiziksel ve ekonomik özellikleri bu 
caddelerin çekiciliği açısından yeterli midir? Alışveriş caddeleri mevcutta 
kullanıcıların beklentilerini karşılayabilmekte midir? 

Alışveriş caddeleri, çeşitli ticari birimlerin bir cadde, sokak, mey-
dan, park vb. kamusal bölgeleri ile bir arada bulunarak merkez oluştur-
maktadır. Bu merkezler yerel özellikleriyle, sosyal ilişkilerin ve top-
lum/mahalle ruhunun karakterini yansıtmada daha başarılıdır. 1990’lı yıl-
lardan itibaren alışveriş merkezlerinin açılması ile kent merkezleri eski 
önemini yitirmiş ve ticaret alanlarının nitelikleri değişmeye başlamıştır. 
Bu durumla birlikte alışveriş merkezlerine taşınmaya gücü yetmeyen ye-
rel esnaflar alışveriş caddelerinde ekonomik sıkıntı içinde var olmaya ça-
lışmışlardır. Dünyanın birçok ülkesindeki kentlerde benzer bir durum ile 
karşı karşıya kalınmaktadır. Bu nedenle, birçok kentsel yenileme ve can-
landırma plan ve projeleri önerilmeye ve uygulanmaya başlamıştır. Tür-
kiye’deki büyük şehirlerde de benzer bir değişim yaşanmaktadır. Anka-
ra’da yeni AVM’lerin hızla açılmasıyla 1990’lardan bu yana kent merke-
zinin eski önemini yitirdiği ve niteliğinin değiştiği gözlemlenmektedir. 
Oysa alışveriş caddeleri kentin karakterini, kimliğini yansıtan önemli 
kamusal alanlar olarak kentin sosyal yaşamına ve kültürüne büyük katkı 
sağlamaktadır. Alışveriş caddeleri kent merkezlerinin en önemli kamusal 
alanlarıdır, çünkü perakendecilik hem yaya trafiği ile sağladığı sosyal 
canlılık, hem de iş imkânları ile kent merkezleri için vazgeçilmez bir sek-
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tördür. Ayrıca alışveriş caddeleri zincir mağaza sisteminden ziyade yerel 
halkın girişimiyle oluşan ticari faaliyetleri sebebiyle gerçek anlamda ye-
rel kalkınmayı sağlar. 

Bu araştırmanın amacı, Ankara’daki alışveriş caddelerinin mevcut 
durumlarını sorgulamak ve ortaya çıkan sorunların çözümü için uygula-
nabilecek kentsel yenileme ve canlandırma programlarının çerçevesini 
belirlemektir. Belirlenen alışveriş caddelerine (İzmir Caddesi, Meşrutiyet 
Caddesi, Necatibey Caddesi, Sakarya Caddesi, Tunalı Hilmi Caddesi, Ar-
jantin Caddesi, Atatürk Bulvarı) çok sayıda AVM açılması, otopark ye-
tersizlikleri, yeşil alan eksiklikleri, caddelerin ulaşım sistemindeki eksik-
likler ve mevcut sorunlar gibi unsurlar sebebiyle yaşanan ekonomik geri-
lemelerin irdelenmesi temel amaç olarak alınmıştır. Çalışmanı hedefi ise; 
yaşanan ekonomik gerilemelerin durdurulması ile kente kimliğini veren, 
kamusal alanlarla bir bütün halinde bulunan, sosyal açıdan odak nokta-
sında olan bu caddelerin eski cazibelerinin geri kazandırılmasına yönelik 
öneriler geliştirmektir. 

Bu araştırmada yöntem olarak, saha araştırması kapsamında gözlem, 
fotoğraflama, röportaj ve anket uygulaması kullanılmıştır. Röportajlar ve 
anket çalışmaları ile caddede yaşanan sosyo-ekonomik gerilemelerle ilgili 
tüketicinin ve esnafın görüşleri alınmıştır. Gözlemler ve saha araştırmala-
rı ise, caddelerin kimlikleri, topografik yapıları ve kullanıcı profilleri gibi 
özellikleri hakkında bilgi vermiştir. Edinilen bu bilgiler çalışmanın değer-
lendirme bölümünde anket sonuçlarının caddelerin özellikleri doğrultu-
sunda yorumlanmasında kullanılmıştır. Bu çalışma sırasında, Çankaya 
Belediyesi ve Gazi Üniversitesinden uzmanlarla görüşmeler yapılmıştır. 
Saha çalışması aşamasında her cadde için 50 kişi ile anket yapılmıştır. Bu 
kişiler caddeyi kullanan tüketicilerden ve cadde üzerinde dükkân sahibi 
olan esnaflardan oluşmaktadır. Kuramsal ve kavramsal çerçeve bölü-
münde; alışveriş caddelerinin tarihsel süreç içerisindeki değişim ve dönü-
şümlerine, Dünyadaki ve Türkiye’deki alışveriş caddeleri örneklerine ve 
konuyla ilgili kavramların açıklanmasına yer verilmiştir. Saha araştırması 
bölümünde, yapılan anketlerin ve röportajların sonuçlarına yer verilmiş-
tir. Değerlendirmeler bölümünde ise, anket bulguları ve röportajlar değer-
lendirilmiştir. Sonuç bölümünde, ele alınan problemin çözümüne yönelik 
öneriler sunulmuştur. 
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KURAMSAL VE KAVRAMSAL ARKA PLAN 

Tarihsel Süreç İçinde Alışveriş Mekânlarındaki Değişim ve  
Dönüşüm 

Alışveriş mekânlarının yaklaşık iki bin yıllık bir tarihi vardır. Bu 
mekânlar toplumsal, ekonomik ve kültürel birikimleri içinde barındırma-
sının haricinde, teknolojik ve toplumsal değişimlere paralel olarak gelişir. 
Alışveriş mekânları kentlerden daha da eski bir geçmişe sahiptir ve geç-
mişten günümüze kadar tüm zamanlarda kent morfolojisinin önemli bir 
öğesi durumundadır. Alışveriş mekânlarının gelişimi ticaretin ekonomik 
boyutlarına, teknolojik gelişmelere ve alışverişin sosyal yaşamdaki ko-
numuna paralel olarak değişikliğe uğramıştır. Mısır Uygarlığı kentlerdeki 
ilk alışveriş etkinliklerinin yapıldığı devlettir. Bu dönemde etkinlikler 
toplumun toplanma alanı olan tapınakların çevresindeki açık mekânlarda 
yapılmıştır. Alışveriş sokağı görüntüsü ilk olarak bu dönemde ortaya 
çıkmıştır. “İlk planlı alışveriş etkinlikleri, alışverişin bir mimari biçim 

olarak kentin ayrılmaz bir parçası haline gelmesi ise, Antik Yunan-
Helenistik dönem ve Roma dönemlerine rastlamaktadır” (Tokyay, 2005). 
Ortaçağ boyunca alışveriş eylemi kent merkezlerinde yer alan geleneksel 
çarşı bölgeleri içinde olmuştur. Ortaçağ Avrupasında ise alışveriş eylemi 
kurulan pazarlarda yapılmıştır bu sebeple diğer dönemlere oranla daha 
plansızdır. Bu dönemde insanların hemen her yerde alışverişi söz konu-
sudur (Resim 1). 

 
Resim 1: Ortaçağ alışveriş mekânları (URL1). 

Meydanlar tüm Ortaçağ kentlerindeki en önemli mekânsal oluşum-
dur. Bu alanlar toplum içinde kamusal çekirdek olarak görülmekteydi. İn-
sanlar buralarda toplumsal sorunları tartışıp, siyasi görüşlerini bildirirler-
di. Düzenli, disiplinli ve politik amaçlı alan tasarımları Batı’da yaşanan 
Rönesans ve Barok dönemlerinde ortaya çıkmaya başladı. Bu tasarımla-
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rın ortaya çıkmasında en önemli etken kent planlama kavramının ve ideal 
kent planlarının ortaya çıkışı olmuştur. “16. yüzyıl Avrupa’sında cam ya-
pım tekniğinin gelişmesi ile gösterişli vitrinlerin ve alışveriş bulvarları-
nın ortaya çıktığı görülmektedir” (Şahin, 2011). Aydınlanma dönemine 
kadar günlük gereksinmeye yanıt veren yerel pazarlar ve mahalle 
dükkânlarıyla lüks malların satıldığı butiklerden, küçük dükkânlardan 
ibaret olan geleneksel perakende ticaret kültürü, 19.yy.’ın ikinci yarısın-
dan itibaren hızla değişmiş ve yerini ulusal mağazalar, mağaza zincirleri 
ve büyük çaplı perakende ticaret firmalarına bırakmıştır (Dökmeci, 
1995). Yirminci yüzyıl döneminin birer ürünü olan alışveriş merkezleri 
dönem dönem birçok değişikliğe uğramıştır. Zamanla bir kentin ana aks-
ları boyunca konumlanan dükkânlardan, alışveriş merkezlerine, oradan da 
hem eğlence hem alışveriş hizmeti tanıyan alanlara ve yaşam tarzı mer-
kezlerine dönüşmüştür. Alışveriş caddelerinin krize girmesinin en büyük 
etkeni bu değişimlerdir. Bu kriz birçok ülke kentlerinin sorunu haline 
gelmiştir (Topçu, 2011).  

Türkiye’deki Alışveriş Caddeleri 

Türkiye’de çağdaş alışveriş cadde ve sokaklarının oluşumunun ilk 
örnekleri İstanbul Pera-Beyoğlu, İzmir Frenk çarşısıdır. Zamanla kent 
genelinde nüfus artmış ve buna bağlı olarak araç fazlalığı olmuştur. Bu 
duruma paralel olarak kentler çeperlere doğru yayılmaya başlamış ve bu 
sebeple alt merkezler oluşmaya başlamıştır. Bu durum alışveriş merkezle-
rinin sayısının artmasına neden olmuştur. Gün geçtikçe artan alışveriş 
merkezleri, alışveriş cadde ve sokaklarındaki ilgiyi üstüne çekmiştir. Bu 
durumu önlemek amaçlı gelenekselliği ve kentin kimliğini yansıtan cad-
delerde düzenlemeler yapılarak eski çekiciliğini kazanması amaçlanmış-
tır. Caddeleri yaya bölgelerine çevirmenin bu duruma çözüm olacağı dü-
şünülmüştür. Yayalaştırma çalışmalarının ana amacı insanları bu caddele-
re çekmektir. Buna bağlı olarak yaya akslarında tasarımlar yapılmış ve bu 
aksların fonksiyonları değiştirilmeye başlanmıştır. Böylelikle alışveriş 
sokakları, hem alışverişin hem de diğer işlevlerin merkezi haline gelmiş-
tir (Dökmeci, 1995). İlk olarak yayalaştırma çabalarının, alışverişe gelen-
lerin sayısını azaltacağı endişesi, yapılan uygulamaların başarı getirmesi 
üzerine ortadan kalkmıştır (Kuntay, 1994). Geleneksel çarşı modeli yolun 
iki sırası boyunca uzanan dükkânlardan oluşmaktaydı. Mağazalar, zincir 
mağazalar, butiklerin ortaya çıkmasıyla geleneksel çarşı modeli değişerek 
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apartmanların zemin katlarında bulunan dükkânlardan oluşan bir bölge 
halini almıştır (Topçu, 2011).  

2007-2008 yıllarında yaşanan küresel ekonomik kriz İngiltere’de de 
büyük sonuçlara yol açmıştır. Bu sonuçlardan biri de “high street” olarak 
adlandırılan meşhur alışveriş caddelerinde meydana gelen ekonomik geri-
lemelerdir. Yaşanan gerilemeler yerel yönetimlerin izlediği politikalar ve 
aldıkları önlemlerle kontrol edilebilir hale gelmiştir. Yerel yönetimler 
uyguladıkları politikalarda küresel şok dalgasını “uyarlanabilir esneklik” 
kavramı ile bertaraf etmişlerdir. Uyarlanabilir esneklik kavramı şu şekil-
de açıklanabilir; sistemin dengesini bozan durumlara, küresel şok dalga-
larına veya krizlere, işlevlerinin sürdürülebilirliğini bozmadan adapte ol-
masıdır. Yerel yönetimlerce uygulanan bu politika ile caddelerde yaşanan 
ekonomik gerileme çözüme kavuşturulmuştur (Wrigley, 2011; Gülman 
ve Özüduru, 2014). Alışveriş caddeleri, kente kimliğini veren, kamusal 
alanlarla bir bütün halinde bulunan ve sosyal açıdan odak noktasında olan 
kentsel mekânlardır. Sosyo-mekânsal sürdürülebilirlik kavramı; mekânda 
kullanıcıların temel gereksinimlerini giderebilmeleri, geleneklerini ve fa-
aliyetlerini sürdürebilmeleri ile uzun vadeli, güçlü ve hareketli toplumla-
rın oluşturulması olarak tanımlanmıştır (Guldmann ve Özüduru, 2014). 
Ekonomik dirençlilik kavramı; ekonomik gerileme ile ortaya çıkan şoklar 
karşısında sistemin dışarıdan müdahale olmadan kendi kendine eski hali-
ne geri gelmesi, şoku önleyerek canlılığını kaybetmemesi hatta daha iyi 
bir duruma gelmesi olarak tanımlanmaktadır. Yeniden canlandırma kav-
ramı kentin merkezi iş alanında sosyal, fiziksel ve ekonomik değerleri 
kuvvetlendirmek anlamına gelmektedir. Alışveriş, iş ve sosyal etkinlikleri 
artırarak, çekici hale getirerek yaşanabilirliği ve yaşam kalitesini geliş-
tirmek yeniden canlandırma çabalarının ana amacıdır. Hayatta kalabilirlik 
kavramı ana caddelerin yatırım kararları alabilmesi için sosyo-ekonomik 
canlılığını devam ettirebilmesi durumudur. Bu kararlar hayatta kalabilir-
liği gerçekleştiren en önemli kriterleri oluşturur (Baker ve Wood, 2010). 
Mekân duygusu kavramı insanlar ve mekânlar arasındaki ilişkide insanla-
rın zamanla yaşadıkları mekânlarla bağ kurması durumudur. Buna bağlı 
olarak insanların zamanla içinde bulundukları mekânın kültürel ve tarihi 
özelliklerini benimseyerek kendi evinde gibi rahat hissetmesidir. Dolayı-
sıyla kültürel, tarihi ve doğal servetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak 
mekân duygusu hissini de artıracaktır (Newman ve Jennings, 2008). Eko-
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nomik açıdan küreselleşen, yerel ürünlerle, toplumu ve kültürüyle bağ-
lantısını kesen çevreler mekân duygusu açısından kan kaybetmektedir 
(Wheeler, 2004; Yalçıner Ercoşkun ve Özüduru, 2013). 

SAHA ARAŞTIRMASI 

Bu bölümde alan çalışması olarak belirlenen caddelerin önemi orta-
ya konulmuş ve çalışma yöntemleri açıklanmıştır. 

Seçilen Caddelerin Önemi 

Kızılay (15 Temmuz Milli İrade Meydanı) 

Atatürk Bulvarı Ankara için kendine özgü nitelik taşıması sebebiyle 
bu araştırmaya konu olan problemin değerlendirileceği alan olarak seçil-
miştir. 1924’te Lörcher planında yeni başkent geniş caddeler ve toplanma 
alanlarıyla düşünülmüştür. İstasyon-Meclis-Kale hattında Ulus ve Kızılay 
gibi noktaları bir araya getirmiştir. Zafer Meydanı tiyatro ve sinemalarla 
kültür mekânlarına, Millet Meydanı yeşil ve açık alanlara sahiptir ve 
bünyesinde cami ve hamamını barındırır. Cumhuriyet Meydanı ise, yeni 
bakanlık binaları ile yönetim mekânı olarak tasarlanmıştır. Plan ret edilse 
de Cumhuriyet Meydanı Kızılay Meydanı olarak korunmuş ve şehir mer-
kezi haline gelmiştir. Dolayısıyla, Kızılay bölgesinde Atatürk Bulvarı 
başta olmak üzere Meşrutiyet, İzmir, Sakarya ve Necatibey Caddeleri 
birçok işletmenin olduğu şehir merkezi fonksiyonlarını bulunduran ana 
hatlar olduğu için araştırmada örneklem alanlar olarak seçilmiştir. 

Kavaklıdere 

Tunalı Hilmi Caddesi, Ankara’nın Çankaya İlçesi sınırlarında bulu-
nan Kavaklıdere semtindeki bir caddedir. Kent merkezinin içinde olan bu 
cadde toplu taşım açısından da yoğun bir akstır. Çeşitli işlevleri barın-
dırmasından dolayı yaya hacmi fazladır. Her yaş ve cinsiyetten kentlinin 
geldiği bir çekim alanıdır. Dükkânlar, kafeler, lokantalar, spor merkezleri 
gibi alanlarıyla popüler bir yer haline gelmiştir. Cadde 1990’larda hafta 
sonları akşamüstü araç trafiğine kapatılmıştır. Ancak bugün tek yön uy-
gulaması devam etmekte ve trafik yoğunluğu artmaktadır. Yoğunluk, 
karma kullanım, bölgesel erişilebilirlik, merkez işlevi, bağlantılar, yol ta-
sarımı, park sorunu, yaya koşulları ve hareketlilik gibi arazi kullanım fak-
törleri yolculuğu etkilemektedir.  
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Arjantin Caddesi ise, Ankara’nın Çankaya İlçesine bağlı Kavaklıde-
re semtinde bulunan bir caddedir. Ankara’nın en gösterişli ve meşhur 
caddelerdendir. Daha çok cumartesi akşamları kalabalık hale gelen cadde 
Filistin Caddesi ile Meksika Meydanı arasında bulunur, tek yönlü trafiği 
olan küçük bir caddedir. 

Caddelerin Seçilme Sebepleri 

Bu caddelerin seçilme sebebi özellikle Ankara’nın köklü ve meşhur 
alışveriş caddeleri olmasının yanı sıra farklı topografik, sosyal ve ekono-
mik özelliklere sahip olmalarıdır. Farklı noktalardan sorunlar belirlemek ve 
bu doğrultuda çözümler getirmek amacıyla bu caddeler seçilmiştir. 

 İzmir-Sakarya Caddeleri: Araç trafiğine kapatılmış ve yayalaştı-
rılmış olmaları, 

 Tunalı Hilmi Caddesi: Daha çok üst gelir grubundaki bireylere 
hitap ediyor olması, 

 Arjantin Caddesi: Üst gelir grubundaki bireylere hitap etmesinin 
yanında eğimli bir topografyaya sahip olması, 

 Meşrutiyet Caddesi: Öğrenci kitlesinin daha çok tercih ettiği bir 
cadde olması, 

 Atatürk Bulvarı: Pasajların ve iş hanlarının yoğunlaştığı bir cadde 
olması, 

 Necatibey Caddesi: Yeme-içme birimlerinin daha sık bulunduğu 
bir cadde olması. 

Bu bölümde araştırma kapsamındaki alışveriş caddelerinde yapılan 
anketlerin sonuçları ve soruların değerlendirmesi yer almaktadır. Her 
cadde için 50 kişi ile anket yapılmıştır.  

Atatürk Bulvarı  

Bu bölgede esnaf ve kullanıcı ile görüşmeler yapılmış ve Atatürk 
Bulvarının sosyo-ekonomik durumuna ilişkin bilgiler edinilmiştir. Yapı-
lan görüşmeler sonucunda, bölgenin geçiş alanı olarak kullanıldığı ve 
kullanıcıların sayısının geçiş alanına bağlı olarak arttığı anlaşılmıştır. 
Kullanıcıların bu caddeye gitme sıklıklarına bakıldığında %49’luk bir ke-
simin bu caddeye sık aralıklarla gittiği görülmüştür. Caddeyi kullanan ki-
şilerin %62’si ise, fiyatların uygun olmasından dolayı bu caddeyi tercih 
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ettiklerini belirtmişlerdir. Gün geçtikçe esnafın ekonomik gerilemesi art-
maktadır. Esnafla yapılan görüşmelerde bu cadde için satışlarda meydana 
gelen azalmanın %46 oranında gerçekleştiği ve bu azalmada en büyük 
pay 2011 yılında açılan Kızılay AVM’nin ticari dükkânlara oluşturduğu 
baskıdır. Bu görüşte olan esnafın %95’lik bir kesimden oluşması bu du-
rumu kanıtlar niteliktedir. Yapılan gözlemler sonucunda tespit edilen so-
runlar şöyledir;  

 Bu caddeyi tercih eden kullanıcıların %84’ü trafik yoğunluğunun 
azaltılması gerektiğini düşünmektedir. Bu yoğunluk caddenin, 
kent merkezinde bir geçiş bölgesi olmasından kaynaklanmakta-
dır. Ancak esnafın %53’ü bu görüşe katılmaktadır. 

 Bulvar üzerindeki özel araç yoğunluğunun fazla olmasına rağmen 
otopark yetersizliği kullanıcıların erişilebilirlik açısından sorunlar 
yaşamasına sebep olmaktadır. Kullanıcıların %68’i de bu görüşü 
belirtmiştir. Esnaflarla yapılan görüşmelerde ise %89’luk kesimin 
bu durumdan şikâyetçi olduğu görülmektedir. 

 Toplu taşıma sisteminin halkın ihtiyacının karşılayacak düzeyde 
olmaması sosyal canlılığı düşürmektedir. 

 Bulvarın evrensel tasarım ilkelerine uygun olarak tasarlanmaması 
anket bulgularında kullanıcıların ve esnafın %62’lik kesiminin 
kaldırımların genişletilmesi ve yeniden tasarlanması talebi ile de 
paralellik göstermektedir. 

 Bulvar üzerindeki iş hanlarının ve dükkânların cephe düzenleme-
lerinin kullanıcıları kendine çekme konusunda yetersiz kalması 
da bir diğer sorun olarak tespit edilmiştir.  

 Caddede yeşil alan eksiklikleri olduğunu düşünen kişilerin oranı 
%78’dir. 

 Caddede güvenlik zafiyeti olduğunu düşünen kişilerin oranı 
%80’dir. 

 Dükkânı bu cadde üzerinde bulunan esnafın %83’lük kesimi 
dükkânın konumunun en büyük olumsuz yönünü caddenin fazla 
gürültülü olmasıyla açıklamıştır. 

Kullanıcıların bu caddeye gitme sıklıklarına bakıldığında %51’lik 
bir kesimin bu caddeye sık aralıklarla gittiği görülmüştür. Caddeyi kulla-
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nan kesimin %61’i dükkânların çekici olmasından dolayı bu caddeyi ter-
cih etmektedir. Esnafla yapılan görüşmelerde bu cadde için satışlarda 
meydana gelen azalmanın %58 oranında gerçekleştiği görülmüştür. Kul-
lanıcılar ve esnaf ile yapılan görüşmelerde en büyük sorunun otopark ye-
tersizliği olduğu tespit edilmiştir. Bu görüşte olan kesim %97’lik bir bö-
lümü oluşturmaktadır. Yayalaştırılmış bir cadde olmasından kaynaklı 
kullanıcıların araçlarını park edecek yer bulamaması bu duruma en büyük 
etkendir. Yapılan gözlemler sonucunda tespit edilen sorunlar; 

 Caddenin zemin katlarındaki ticaret kullanımları genelde market, 
kafe/lokanta/pastane ve gıda birimleridir (Resim 2). Bu birimle-
rin gereksinimleri nedeniyle genelde birimler caddeye çıkma 
yapmıştır. Bu çıkmaların bir kısmı estetik açıdan olumsuz bir gö-
rünüm sergilemektedir. 

 Caddede güvenlik zafiyetinin olduğunu düşünen kullanıcıların 
oranı %86’dır. Bu durumun en büyük sebebi ise caddeyi tercih 
eden kitlenin karakteristik özellikleridir. 

 Cadde genelde içinden geçilip, gidilen bir alan olarak görülmek-
tedir bu da kullanıcıların caddede zaman geçirmemesine ve kali-
teli bir yaya mekânı oluşmamasına neden olmuştur. Kullanıcıla-
rın %80’i bu durumun ticari birim çeşitliliğinin az olmasından 
kaynaklandığını belirtmiştir.  

 Caddenin kullanımını artırmak için daha çok yeşil alan oluştu-
rulması görüşünde olan kullanıcıların oranı ise %83’dür. 

 Dükkânı bu caddede bulunan esnafın %78’lik kesimi dükkânın 
konumunun en büyük olumsuz yönünü caddede otopark alanları-
nın yetersiz olmasıyla açıklamıştır. 
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Resim 2: Caddenin ticaret birimleri 

Meşrutiyet Caddesi 

Meşrutiyet Caddesi, Ankara’nın merkezi iş alanının omurgasını 
oluşturması nedeniyle önemlidir. Kullanıcıların bu caddeye gitme sıklık-
larına bakıldığında %54’lük bir kesimin bu caddeye sık aralıklarla gittiği 
görülmüştür. Caddeyi kullanan kesimin %64’lük kısmı ise caddenin at-
mosferini çekici bulmaları nedeniyle bu caddeyi tercih etmektedir. Esnaf-
la yapılan görüşmelerde bu cadde için satışlarda meydana gelen azalma-
nın %47 oranında gerçekleştiği saptanmıştır. Yapılan görüşmeler sonu-
cunda mağaza önündeki alanlar ile kaldırımların eş düzeyde olmaması 
sorun teşkil etmektedir. %85’lik kesim kaldırımların genişletilmesi ve 
yeniden tasarlanması görüşündedir. Ayrıca yine esnaf ve kullanıcıların 
%93’lük kesimi trafik yoğunluğunun azaltılması yönünde talepte bulun-
muştur. Yapılan gözlemler sonucunda tespit edilen sorunlar; 

 Yapılan görüşmelerde cadde kullanıcılarının %86’sı otopark ye-
tersizliğine vurgu yapmıştır. 
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 Otopark düzeninin sağlanmaması kullanıcıların cadde üzerindeki 
işletmelere olan erişimini zorlaştırmaktadır. 

 Caddede yeşil alan eksikliğinin de büyük bir sorun yarattığı gö-
rülmüştür. Bu düşüncede olan kişilerin oranı %74’tür. 

 Dükkânı bu caddede bulunan esnafın %93’ü dükkânın konumu-
nun en büyük olumsuz yönlerini caddenin yeşil alan ve otopark 
yetersizliğinin olmasıyla açıklamıştır. 

İzmir Caddesi 

İzmir Caddesi, giyim/ayakkabı dükkânları, altın/döviz bürolarının, 
seyahat acentelerinin, aksesuar ve kozmetik ürünlerin satıldığı dükkânla-
rın çoğunlukla yer seçtiği bir alışveriş caddesidir. İzmir Caddesi’nin bir 
diğer özelliği ise caddede birçok pasajın bulunmasıdır. Ancak esnafla ya-
pılan görüşmeler sonucunda pasajların sunduğu olanaklar müşteriyi çekse 
de bunların fiziksel kalitesi çok düşüktür. Kullanıcıların bu caddeye git-
me sıklıklarına bakıldığında %54’lük bir kesimin bu caddeye sık aralık-
larla gittiği görülmüştür. Caddeyi kullanan kesimin %62’lik kısmı ise fi-
yatların uygun olmasından dolayı bu caddeyi tercih etmektedir. Esnafla 
yapılan görüşmelerde bu cadde için satışlarda meydana gelen azalmanın 
%58 oranında gerçekleştiği görülmüştür. Bu caddenin sosyo-ekonomik 
bakımdan gerilemesindeki en büyük neden 2010 yılında caddenin araç 
trafiğine kapatılmasıdır. Araç trafiğine kapatılan cadde üzerindeki işlet-
meler bu durumdan dolayı sevkiyat işlemleri esnasında zorlanmaktadır. 
Bununla birlikte kullanıcıların caddeye özel araçları ile girememeleri de 
cadde üzerindeki işletmelerin satışlarını olumsuz yönde etkilemektedir. 
Yapılan gözlemler sonucunda tespit edilen sorunlar; 

 Caddenin kullanımındaki artışın otopark sorununun çözülmesiyle 
gerçekleşeceğini düşünen kullanıcıların oranı %98’dir. 

 Caddenin kullanımındaki artışın daha çok yeşil alan oluşturulma-
sıyla çözüleceğini düşünen kullanıcıların oranı %79’dur. 

 Caddedeki üst geçit ne engelliler için ne de diğer fiziksel olarak 
farklı ihtiyaçları olan bireyler için (bebek arabalı kişiler ve yaşlılar) 
tasarlanmamıştır.  

 Bu cadde yaya mekânı olsa da, hizmet vermek amacıyla özellikle 
kalkınma ajansının bulunduğu binanın önüne kadar araçlar gire-
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bilmektedir. Fiziksel olarak bu araçların bina önüne park etmesi 
caddenin görüntüsünü bozmakta ve yaya mekânı olan bu caddede 
sağır bir duvar oluşturmaktadır.  

 Dükkânı bu caddede bulunan esnafın %78’lik kesimi dükkânın 
konumunun en büyük olumsuz yönünü caddede otopark alanları-
nın yetersiz olmasıyla açıklamıştır. 

Necatibey Caddesi 

Genelde iletişim araçları ve giyim dükkânları ile lokantaların üst 
katlardaki iş yerlerinin yoğunlaştığı yeme-içme mekânları nedeniyle iş 
yerlerinden öğle tatili için çıkanlara dinlenme mekânı sunan bir caddedir. 
Kullanıcıların bu caddeye gitme sıklıklarına bakıldığında %35’lik bir ke-
simin bu caddeye sık aralıklarla gittiği görülmüştür. Caddeyi kullanan 
kesimin %47’lik kısmı ise fiyatların uygun olmasından dolayı bu caddeyi 
tercih etmektedir. Esnafla yapılan görüşmelerde bu cadde için satışlarda 
meydana gelen azalmanın %45 oranında gerçekleştiği görülmüştür. Yapı-
lan gözlemler sonucunda tespit edilen sorunlar; 

 Trafik yoğunluğu cadde için önemli bir sorundur. Caddenin kul-
lanımındaki artışın trafik yoğunluğunun azaltılmasıyla gerçekle-
şeceğini düşünen kullanıcıların oranı %73’dür. 

 Araç parkının cadde boyunca uzanması kaliteli bir alışveriş cad-
desi olgusuna ters düşmektedir (Resim 3). Esnaf ve kullanıcıların 
%72’si büyük bir otopark sorunundan bahsetmektedir.  

 Pasaj girişlerinin kullanıcıların ilgisini çekebilecek nitelikte ol-
maması. 

 İş yerlerinden öğle tatili için çıkanlar için küçük cep parklarının 
olmaması. 

 Dükkânı bu caddede bulunan esnafın %80’lik kesimi dükkânın 
konumunun en büyük olumsuz yönünü caddede otopark alanları-
nın yetersiz olmasıyla açıklamıştır. 
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Resim 3: Cadde boyunca uzanan araç parkları ve pasaj girişleri 

Tunalı Hilmi Caddesi 

Bu caddenin, Ankara genelindeki alışveriş caddeleriyle kıyaslandı-
ğında sosyal canlılığı en fazla olan cadde olduğu gözlenmiştir. Kullanıcı-
ların bu caddeye gitme sıklıklarına bakıldığında %66’lık bir kesimin bu 
caddeye sık aralıklarla gittiği görülmüştür. Caddeyi kullanan kesimin 
%58’lik kısmı ise caddenin çekici olmasından ve işyerlerine olan yakınlı-
ğından dolayı bu caddeyi tercih etmektedir. Diğer alışveriş caddelerinde-
ki sosyo-ekonomik gerilemelere oranla Tunalı Hilmi Caddesi’ndeki geri-
lemenin daha az olduğu saptanmıştır. Esnafla yapılan görüşmelerde bu 
cadde için satışlarda meydana gelen azalmanın %43 oranında gerçekleş-
tiği görülmüştür. Tunalı Hilmi Caddesi’nde esnaf ve tüketiciler ile yapı-
lan görüşmelerde bu caddedeki ekonomik gerilemenin en önemli sebebi 
olarak yol kenarlarındaki otopark ücretlendirilmesinin kaldırılması ile es-
nafın bu otopark alanının tamamını kullanması ve taşıtları ile bu caddeye 
gelen tüketicinin arabalarını park edecek yer bulamaması sebebiyle bu 
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caddeyi tercih etmemesidir. Kullanıcıların %92’lik bölümü otopark soru-
nunun çözülmesi yönünde talepte bulunmuşlardır. Ankara Büyükşehir 
Belediyesi ve Çankaya Belediyesi’nin izlediği farklı politikalar da yaşa-
nan ekonomik gerilemede önemli bir etkendir. Bu caddeyi, diğer alışveriş 
caddelerinden ayıran en büyük özelliği daha lüks mağazaların olması ve 
daha seçici bir kitleye hitap etmesidir. Yaşanan sosyo-ekonomik gerile-
melerin başlıca sebepleri şunlardır;  

 Trafik yoğunluğunun düşürülmesi görüşünde olan kullanıcılar 
%99’luk bir kesimi oluşturmaktadır (Resim 4). 

 Kaldırım düzenlenmelerinin evrensel tasarım ilkelerine uygun 
olarak yapılmadığı görüşünde olan kullanıcıların oranı %100’dür.  

 Yeşil alan eksiklikleri de caddede göze çarpan sorunlar arasında 
bulunmaktadır. Yapılan görüşmeler sonucunda bu görüşte olan 
kullanıcılar %80’lik bir bölümü oluşturmaktadır. 

 Dükkânı bu caddede bulunan esnafın %90’lık kesimi dükkânın 
konumunun en büyük olumsuz yönünün caddenin yeşil alan ye-
tersizliği olduğunu belirtmiştir. 

   
Resim 4: Yoğun araç trafiği 

Arjantin Caddesi 

Tunalı Hilmi Caddesi’nin devamında konumlanan ve genelde yük-
sek gelir grubuna hitap eden bir caddedir. Bu cadde de Tunalı Hilmi 
Caddesi gibi taşıt ve yaya odaklıdır. Kullanıcıların tamamı trafik yoğun-
luğunun düşürülmesi görüşündedir. Üçüncü mekânlar Tunalı Hilmi Cad-
desi’nde olduğu gibi kaldırıma taşmak yerine binaların ön bahçelerinde 
bulunmaktadır. Eğimli topografya ve alışveriş birimlerinin niteliği nede-
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niyle caddede gezinti amaçlı dolaşan yayalara rastlamak mümkün değil-
dir. Kullanıcıların bu caddeye gitme sıklıklarına bakıldığında %23’lük bir 
kesimin bu caddeye sık aralıklarla gittiği görülmüştür. Caddeyi kullanan 
kesimin %62’lik kısmı ise caddenin çekici olmasından ve işyerlerine olan 
yakınlığından dolayı bu caddeyi tercih etmektedir. Daha çok yayalar bu 
caddeyi Tunalı Hilmi Caddesi’ne giderken ya da buradaki birimlerden 
alışveriş yapma amaçlı kullanmaktadır. Esnafla yapılan görüşmelerde bu 
cadde için satışlarda meydana gelen azalmanın %43 oranında gerçekleş-
tiği görülmüştür. Arjantin Caddesi ve Tunalı Hilmi Caddesi’nin orta nok-
tasında konumlanan Karum Alışveriş Merkezi’nin canlılık kattığı düşü-
nülse de caddede yaşanan ekonomik gerilemelerin en büyük etkeni olarak 
gösterilmektedir (Resim 5).  

   
Resim 5: Eğimli toğoğrafya, Karum alışveriş merkezi 

Yaşanan sosyo-ekonomik gerilemelerin başlıca sebepleri şunlardır;  

 Ayrıca topografik açıdan eğimli bir yapıya sahip olan caddede 
kaldırım düzenlemelerinde de eksiklikler vardır. Bu durum yaya 
dolaşımını engellemektedir. Kaldırımların yeniden tasarlanması 
gerektiğini düşünen kullanıcılar %94’lük bir bölümü oluşturmak-
tadır.  

 Caddede göze çarpan bir başka sorun ise otopark yetersizlikleri-
dir. Bu sorunun çözülmesi görüşünde olan kullanıcıların oranı 
%97’dir. 

 Dükkânı bu caddede bulunan esnafın %90’lık kesimi dükkânın 
konumunun en büyük olumsuz yönünün caddenin yeşil alan ye-
tersizliği olduğunu belirtmiştir. 
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DEĞERLENDİRME 

Bu bölümde seçilen caddelere ilişkin saha araştırması kapsamında 
gerçekleştirilen analiz, gözlem ve anket sonuçlarının genel bir değerlen-
dirilmesi yapılmıştır.  

Atatürk Bulvarı  

Yapılan gözlemler doğrultusunda bu caddenin ekonomik gerileme-
sinde en önemli etken 2011 yılında açılan Kızılay AVM’nin ticari 
dükkânlara oluşturduğu baskıdır. Esnafın %95’lik kesiminin bu görüşte 
olması bu düşünceyi kanıtlar niteliktedir. Cadde %49’luk oranla en fazla 
kullanılan caddelerin başında gelmektedir. Bu durumun başlıca sebebi ise 
kent merkezinde bir geçiş bölgesi olmasıdır. Caddenin en büyük sorunla-
rının başında trafik yoğunluğunun çok olması ve otopark alanlarının ye-
tersizliği gelmektedir. Trafik yoğunluğunun başlıca sebebi yine caddenin 
geçiş bölgesi olmasıdır. Yapılan görüşmeler sonucunda cadde kullanıcıla-
rının %80’lik bölümünün güvenliğin artırılması yönünde taleplerinin ol-
duğu gözlemlenmiştir.  

Sakarya Caddesi 

Belirlenen caddeler arasında en fazla ekonomik gerileme yaşayan 
cadde %58’lik oranla Sakarya Caddesi’dir. Bu gerilemenin en büyük ne-
deni otopark sorunudur. Cadde yayalaştırılmış olmasına rağmen giriş çı-
kışlarında yeterli kapasitede otopark alanlarının olmaması kullanıcıların 
bu caddeyi tercih etmelerinde büyük bir engeldir. Yapılan görüşmelerde 
kullanıcıların %97’sinin bu sorundan mustarip olduğu görülmüştür. Aynı 
zamanda caddede güvenlik zafiyetinin olduğunu düşünen kullanıcıların 
oranı %86’dır.  

Meşrutiyet Caddesi 

Yapılan görüşmeler sonucunda bu cadde için en önemli sorunun 
%93’lük oran ile trafik yoğunluğunun fazlalığı olduğu görülmüştür. Bu 
durumun en önemli sebebi, otobüs duraklarında bekleme yerlerinin özel 
olarak belirlenmemesi ve buna bağlı olarak otobüslerin gelişigüzel bölge-
lerde durarak yolcu almalarının trafikte büyük sıkışıklıklara yol açması-
dır. Ayrıca mağaza önündeki alanlar ile kaldırımların eş düzeyde olma-
ması da sorun teşkil etmektedir. %85’lik kesim kaldırımların genişletil-
mesi ve yeniden tasarlanması görüşündedir. Bir başka sorun da trafik yo-
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ğunluğunun ve tercih edilme oranının oldukça fazla olmasına rağmen ye-
terli kapasitede otopark alanlarının bulunmamasıdır. Caddenin olumlu 
yönü ise atmosferin veya dükkânların çekiciliğinin görece en yüksek 
oranda tercih nedeni sayılmasıdır. Burada nesnel bir değerlendirmeden 
çok öğrenci kitlesinin kendi algılarına dayalı öznel bir değerlendirme söz 
konusu olabilir. Ayrıca ilgili caddenin yaya bölgesine çevrilmesi fikrinde 
olanların en fazla olduğu cadde de Meşrutiyet Caddesi’dir. Meşrutiyet 
Caddesi’ndeki bu veriyi caddedeki müşteri profilinin öğrencilerden 
oluşması da desteklemektedir. 

İzmir Caddesi 

Saha araştırmaları sonucunda bu caddenin %58’lik oranla en fazla 
gerilemeye sahip olan caddelerin başında geldiği görülmüştür. Bu cadde-
nin sosyo-ekonomik bakımdan gerilemesindeki en büyük neden 2010 yı-
lında caddenin araç trafiğine kapatılmasıdır. Araç trafiğine kapatılan cad-
de üzerindeki işletmeler, bu durumdan dolayı sevkiyat işlemleri sırasında 
zorlanmaktadır. Bununla birlikte kullanıcıların caddeye özel araçları ile 
girememeleri de cadde üzerindeki işletmelerin satışlarını olumsuz yönde 
etkilemektedir. Caddenin araç trafiğine kapatılmasına rağmen kullanıcıla-
rın ve esnafın ihtiyaçlarına karşılık verecek bir otopark kapasitesinin ol-
madığı görülmektedir. Caddenin kullanımındaki artışın otopark sorunun 
çözülmesiyle gerçekleşeceğini düşünen kullanıcıların oranı %98’dir. 

Necatibey Caddesi 

Trafik yoğunluğu cadde için önemli bir sorundur. Caddenin kulla-
nımındaki artışın trafik yoğunluğunun azaltılmasıyla gerçekleşeceğini 
düşünen kullanıcıların oranı %73’dür. Araç parkının cadde boyunca 
uzanması kaliteli bir alışveriş caddesi olgusuna ters düşmektedir. Esnaf 
ve kullanıcıların %72’si büyük bir otopark sorunundan bahsetmektedir. 
Caddenin ve esnafın ekonomik gerileme yaşamasındaki bir diğer etken 
pasaj girişlerinin ve iş hanlarının girişlerinin nitelikli olmamasıdır. Genel-
likle iş yerlerine yakın olan kullanıcıların yeme-içme birimlerine göster-
dikleri ilgi ile tercih edilen bir cadde haline gelmiştir. 

Tunalı Hilmi Caddesi 

Bu caddenin, Ankara genelindeki alışveriş caddeleriyle kıyaslandı-
ğında sosyal canlılığı en fazla olan cadde olduğu gözlenmiştir. Kullanıcı-
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ların bu caddeye gitme sıklıklarına bakıldığında %66’lık bir kesimin bu 
caddeye sık aralıklarla gittiği görülmüştür. Bu durumun başlıca nedeni 
diğer caddelere oranla ticari birimlerinin daha fazla ilgi çekmesi ve üst 
gelir grubuna hitap etmesiyle birlikte ilgili caddenin kent merkezinde bu-
lunmaması Ankara’nın kent merkezinin çöküntüleşme sürecinden daha az 
etkilenmesi ile açıklanabilir. Benzer şekilde müşterilerin pazarlık etme 
olanağını ve fiyatların uygun olması seçeneğinin de en düşük oranda be-
lirttikleri cadde de Tunalı Hilmi Caddesi’dir. Caddenin tercih edilme ora-
nı yüksek olmasına rağmen trafik yoğunluğuna ve otopark yetersizlikle-
rine çözüm getirilememiştir. Caddede yaşanan ekonomik gerilemelerin 
en büyük nedeni olarak bu yetersizlikler gösterilmiştir. Bu caddeyi tercih 
eden yayalar trafik yoğunluğundan dolayı kolayca hareket edememekte-
dir. Yaya dolaşımını kısıtlayan bir başka unsur ise kaldırımların evrensel 
tasarım ilkelerine uygun olarak tasarlanmamasıdır. Ayrıca araçlarıyla bu 
caddeye gelen kullanıcıların arabalarını park edebilecekleri alanların ye-
tersiz olması da yaşanan ekonomik gerilemelere zemin hazırlamıştır.  

Arjantin Caddesi 

Caddeyi tercih eden kullanıcıların tamamı trafik yoğunluğunun fazla 
olduğu ve bu soruna çözüm getirilmesi gerektiği görüşündedir. Bu cad-
dede trafik yoğunluğunun fazla olmasının sebebi özellikle kullanıcıların 
Tunalı Hilmi Caddesi’ne giderken kullandıkları güzergâh üzerinde yer 
almasıdır. Ayrıca topografik açıdan eğimli bir yapıya sahip olan caddede 
kaldırım düzenlemelerinde de eksiklikler vardır. Bu durum yaya dolaşı-
mını engellemektedir. Kaldırımların yeniden tasarlanması gerektiğini dü-
şünen kullanıcılar %94’lük bir bölümü oluşturmaktadır.  

Caddede göze çarpan bir başka sorun ise otopark yetersizlikleridir. 
Bu sorunun çözülmesi görüşünde olan kullanıcıların oranı %97’dir. Ayrı-
ca bu cadde en az gidilen alışveriş caddesidir. Caddenin sıklıkla kulla-
nılmamasının nedenlerinden biri Arjantin Caddesi’nde ünlü ve prestijli 
mağazaların bulunmasının hitap ettiği kitleyi kısıtlaması diğer bir deyişle 
hitap ettiği kullanıcı kesiminin seçici bir profilinin olması ve bununla bir-
likte eğimli topoğrafyasının caddede gezinti amaçlı dolaşan yayalara 
imkân vermemesi olarak yorumlanabilir. 

Alışveriş caddelerinin uzunluklarının yürünebilirlik açısından belirli 
standartlarda olması gerekmektedir. Önerilen maksimum uzunluk 800 
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metredir. Cadde uzunlukları üzerine edinilen bilgiler doğrultusunda Ne-
catibey Caddesi’nin (900 metre), Tunalı Hilmi Caddesi’nin (1200 metre) 
ve Atatürk Bulvarı’nın (1500 metre) bu standartlara uymadığı görülmek-
tedir. Bu caddeler yürünebilir olmadığı için daha az tercih edilmektedir 
ve bu durum da sosyo-ekonomik gerilemede bir paya sahiptir. 

SONUÇ 

Sanayileşme, araba öncelikli yaşam, banliyöleşme, alışveriş merkez-
leri ve kentin çeperlere doğru yayılması, kamusal yaşamın, toplumsal ru-
hun kaybolmasına ve sosyal kapitalin azalmasına yol açmıştır. Alışveriş 
merkezleri yeni merkezler haline gelmiş, bir zamanlar ana caddede yapı-
lan aktiviteler, broşür dağıtma, konuşmalar, imza toplama, yardım masa-
ları, ev yapımı ürünler satma vb. alışveriş merkezlerinde yapılmaya baş-
lanmıştır. Oysa sosyal açıdan sürdürülebilirliğini koruyan toplumlar, top-
lumsal ruhu özümsemiş ve muhtelif, bağlı, eşitlikçi, yüksek yaşam stan-
dartlarına ve demokratik özelliklere sahiptir. Öte yandan, kent merkezi de 
fiziksel yapıdan daha farklı bir olgudur. Kent merkezi insanların yaşadığı 
fiziksel çevreden çok sosyal bir çevredir ve sosyal olarak da sürdürülebi-
lir olmalıdır. 

Alışveriş caddelerinin yenilenmesi ve canlandırılması ile kent mer-
kezlerinin fiziksel, sosyal, ekonomik ve ekolojik değeri artırılmış olacak-
tır. Yenileme ve canlandırma çabalarının en önemli hedefi şehirlerdeki 
yaşam kalitesini yeni istihdam, alışveriş ve sosyal aktivite olanakları sağ-
layarak geliştirmektir. Kentlerin köhneleşmiş ya da etkinlikle kullanılma-
yan parçalarının yenilenmesi ve canlandırılması konusunda üretilen kent-
sel politikalar ve stratejiler, bu alanların sürdürülebilirliği için faydalıdır. 
Özellikle fiziksel açıdan yapılan müdahaleler, alan kullanıcılarının eko-
nomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamakta; ekolojik ted-
birlerin alınmasına ön ayak olmaktadır. Örneğin, kaliteli kamusal alanlar 
yaratılması, açık ve yeşil alanların artırılması ve bu alanların kullanılabi-
lirliğinin sağlanması, erişilebilirlik imkânlarının çeşitlendirilmesi gibi 
müdahalelerin yenileme-canlandırma süreci başında yapılması ile ticaret 
birimleri ekonomik varlıklarını sürdürebilmekte, alanların etkin olarak 
kullanılması ile de sosyal canlılık ve çeşitlilik sağlanabilmektedir.  

Yapılan görüşmelerden anlaşıldığı üzere Ankara’nın meşhur alışve-
riş caddeleri sosyo-ekonomik bir gerileme süreci içindedir. Tunalı Hilmi 
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ve Arjantin Caddeleri nispeten canlılığını sürdürürken İzmir ve Sakarya 
Caddeleri büyük ölçüde canlılığını ve cazibesini kaybetmiş bir durumda-
dır (Resim 6). Bu caddelerdeki gerilemenin altında yatan ana faktörler; 

 Kent merkezinin eski önemini yitirerek çöküntü sürecine girmesi, 

 Kent merkezinin taşıtların geçtiği yayaların beklediği bir alana 
dönüşmesi, 

 Alışveriş merkezlerinin yoğunlaşmasının yerel esnafa baskı oluş-
turması ve kullanıcıların çoğunlukla otopark alanlarının yetersiz-
liğinden kaynaklı AVM’leri tercih etmesi, 

 Alışveriş Caddelerindeki altyapı eksikliklerinin yaya dolaşımını 
engellemesi, 

 Caddelerin ticari çeşitliliğinin olmaması genellikle akşamüzeri 
kullanılan yeme-içme birimleri ile sınırlı kalmasıdır. 
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Resim 6: Caddelerin ekonomik gerileme oranları ve nedenleri 
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ANKARA’DAKİ ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNİN  
KENT YAŞAMINA ETKİLERİ VE GELECEĞİ 

Büşra KÖMÜRCÜ, Büşra FAZLA 

GİRİŞ 

Alışveriş insanlığın en eski sosyal eylemlerinden birisidir. 
1950’lerden sonra gelişen tüketim odaklı değişimler, farklı işlevleri de bir 
arada bulundurarak kentlerin ve kentlilerin en önemli sosyal eylemi hali-
ne gelmiştir. Modern dünyada bu eylemin insan ve mekân ilişkisinin bü-
tünleştirildiği yerler alışveriş merkezi olarak nitelendirilmektedir. 

20. yüzyılın ikinci yarısından sonra Avrupa şehirlerinde fiziksel ve 
kültürel strüktürde değişimler yaşanmaya başlanmıştır. Kadınların iş ha-
yatında daha aktif olması, bireysel rekabet ve kişisel girişimciliğin daha 
aktif hale gelmesi kültürel değişimi desteklemiştir ve bu değişimin 
mekâna da yansımaları görülmüştür. Endüstri öncesinde kentler çoğun-
lukla tek merkezli olup ticaret ve konut alanları bu merkezde toplanmak-
taydı. Endüstri sonrasındaki sanayileşmenin etkisiyle motorlu araç kulla-
nımının artması ve kentlerden kopuk konut alanların ortaya çıkması ile 
birlikte kent yapısı fiziksel anlamda değişmeye başlamıştır. Sanayileşme-
nin artması ve konut bölgelerinin farklı bölgelerde kümelenmesi alt mer-
kezleri oluşturmuştur. Bir süre sonra alt merkezlerin ticari, sosyal ve kül-
türel alt merkezlere ulaşımı bir sorun haline gelmeye başlamıştır. İlk alış-
veriş merkezi tasarımcısı olan Victor Gruen (1960) bu soruna dayanarak 
insanların, trafik, yoğun iş temposu ve konut alanlarından soyutlanarak, 
yeni bir sosyal mekân oluşumunu savunmuştur (Vural, 2009).  

1980’lerin ortalarından itibaren Türkiye’de liberal ekonomi politika-
larının etkileri görülmüştür. Bu dönemde yabancı sermayeli yatırımcıla-
rın önü açılmıştır. Tüketime teşvik eden etkenler Türkiye’de de görülme-
ye başlamıştır. Kişi başına düşen milli gelir artışı, otomobil sahipliliği ar-
tışı, kadınların ekonomik hayata dâhil olması ve kredi kartı kullanımının 
artmasıyla ekonomik değişimler yaşanmıştır. Kentler hızla büyümüş yeni 
konut, iş alanları ve alt merkezler oluşmuştur. Tüm dünyayı etkisi altına 
alan tüketim kültürü Türkiye’yi de etkisi altına almıştır. 
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1980 sonrası yetinen toplum yapısından tüketen toplum yapısına ge-
çilmiştir. Tüketim taleplerinin artması ve ekonomik politikaların değişimi 
ile AVM sayısı hızla artmıştır. Bunun ilk örnekleri İstanbul ve Ankara 
gibi metropol şehirlerde ortaya çıkmıştır. Güncel istatistiksel verilere ba-
kıldığında, Türkiye’de kişi başına düşen AVM alanının en fazla olduğu 
şehir Ankara’dır. Buna karşın, kentlilerin alternatif sosyal mekân kulla-
nımı azalmış ve kentin fiziksel gelişimi çekim merkezi konumunda olan 
bu yapılar odağında ilerlemiştir. Sayısı hızla artan alışveriş merkezleri, 
bulunduğu konumda araç yoğunluğunu artırarak ulaşım, altyapı, kentsel 
yayılma ve ekonomik rekabet, kent kimliğine olumsuz etkileri, kamusal 
mekân, kamusal ilişkilere olumsuz etkileri gibi sorunlara yol açmaktadır 
(Vural, 2009).  

Bu çalışmanın amacı, Ankara’daki alışveriş merkezlerinin sosyal, 
ekonomik, mekânsal, yönetimsel özelliklerini irdeleyerek, kent yaşamına 
etkilerine ve gelecekteki durumlarına ilişkin yeni bir tartışma ortaya 
koymaktır. Çalışmanın ilk bölümünde konuya ilişkin problem tespiti ya-
pılmıştır. İkinci bölümde ise kuramsal ve kavramsal arka plan ortaya ko-
nulmuştur. Bu bölümde tespit edilen problemin ortaya çıkış nedenleri ve 
doğurduğu sonuçlar irdelenmiştir. Üçüncü bölümde, Ankara’da yapılan 
saha araştırmalarından elde edilen veriler analiz edilmiştir. Bu veriler ça-
lışma alanında sorunun ne zaman başladığı, sorunu ortaya çıkaran faktör-
ler ve sorunun ekonomik, hukuksal, yönetsel, sosyolojik boyutları dikka-
te alınarak incelenmiştir. Dördüncü bölümde, elde edilen verilerden yapı-
lan çıkarımlar değerlendirilmiştir. Beşinci bölüm de ise, yapılan çalışma-
lar sonucunda bu sorunun sebepleri ve yol açtığı olumsuz etkiler tartışıl-
mıştır.  Bu çalışma sürecinde, literatür taramasının yanı sıra saha araştır-
ması kapsamında gözlem, fotoğraflama, yetkili ve ilgili kişilerle derinle-
mesine görüşmeler yapılarak gerekli veriler elde edilmiştir.  

KURAMSAL VE KAVRAMSAL ARKA PLAN 

Bu bölümde öncelikle çalışma kapsamında ele alınan kavramların 
kısa açıklamalarına yer verildikten sonra literatürdeki çalışmalar doğ-
rultusunda konu farklı boyutları ile değerlendirilmiştir. 

Alışveriş; sosyal bağlamda ürün, satıcı ve alıcıdan oluşan, alıcı ve 
satıcı çerçevesinde bir eylemin gerçekleştiği alışveriş kavramı, bulundu-
ğu mekânla bütünleşerek alışveriş olgusunu oluşturmaktadır. Alışveriş 
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merkezleri, metropoliten alanlarda kendine özgü sosyal yapının gereksi-
nimlerinden doğan mekânsal organizasyonlardır (Kıray, 1998).  

Perakendecilik; tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak için mal ve 
hizmetleri satın almalarını sağlayan faaliyetler bütünüdür. Kentsel 
mekân, toplumun sosyolojik, psikolojik ve fiziksel ihtiyaçlarının karşı-
landığı aynı zamanda kamusal iletişim ve etkileşimin olduğu mekânlar-
dır. Kamusal alanlar ise kentlinin ihtiyaçları, davranışları ile kimlik kaza-
nır (Özdemir ve Cengizoğlu, 2016). 

Küreselleşme; ülkelerin ulusal sınırları aşarak maddi ve manevi biri-
kimlerinin dünyaya yayılması ve kapitalizmin ekonomik, yönetimsel, 
kültürel bağlamda dünyayı kuşatmasıdır (Çakır, 2015). Tüketim; ihtiyaç-
ların karşılanabilmesi için ürünleri veya hizmetleri edinebilme, sahiple-
nebilme, kullanabilme veya yok edebilme olarak tanımlanmaktadır. Ba-
udrillard’a (2015) göre tüketim, “etkin ve sosyal bir davranış olmanın 
yanı sıra; bir zorlama, bir ahlak, bir kurum ve bir sosyal değerler siste-
midir” (Dal, 2017). Tüketim toplumu; liberal ekonomi ve küreselleşme 
sürecinde artan tüketim ihtiyacının topluma yansımasıdır (Akıncı, 2013). 
Artan bu tüketim ihtiyacı ihtiyaçlar ve istekler şeklinde kategorize edil-
mektedir. İhtiyaçlar için yapılan harcamalar zorunlu tüketimdir, istekler 
için yapılan harcamalar ise bireysel zevklerdir. Bu eylemin gerçekleştiği 
mekânlar ise tüketim mekânlarıdır. Tüketim mekânları da değişen tüke-
tim ihtiyacına göre şekillenmektedir. Alışveriş merkezleri; perakendeci 
dükkânlarının ve farklı faaliyetlerin bir arada toplandığı kompleks bir ya-
pıdır (Gürün, 2010). Yer, insanın duygularının mekânla bütünleşmesidir. 
Yersizlik, insanın mekânda aidiyet duygusunu hissedememesidir. 

Alışveriş Merkezlerinin Tarihsel Süreç İçinde Gelişimi 

Takas sistemiyle başlayan alışveriş eylemi, paranın bulunmasıyla ve 
sosyal yönün değişmesiyle alışveriş eylemi de değişime uğramıştır. Alış-
veriş eyleminin yapısının değişmesinin yanı sıra bu eylemin yapıldığı 
mekânlar da değişime uğramıştır (Erin ve Gönül, 2015). Sanayi devri-
minden sonra Avrupa’da değişen sosyo-kültürel ve demografik yapı 
mekâna da yansımıştır. Çok katlı mağazalar ve ‘Department Store’ birim-
leri ortaya çıkmıştır. Kırsal yaşamdan kentsel yaşama hızlı bir geçiş ol-
muştur. Bunun sonucu olarak hipermarket, süpermarket ve kent dışı alış-
veriş merkezleri ortaya çıkmıştır. Teknolojik gelişmelere bağlı olarak 



 

 

 

 

180 Büşra KÖMÜRCÜ – Büşra FAZLA
 

motorlu taşıt kullanımının özendirilmesi birçok işlevin yeni yerlerde 
planlamasına zemin hazırlamıştır (Zengel, 2008). AVM’lerin ilk örnekle-
ri ABD’de 1920’lerin ortasında büyük mağazaların etkisiyle, Avrupa’da 
ise 1970’lerde daha çok süpermarket ve hipermarketler ile ortaya çıkmış-
tır. 1980’lere gelindiğinde AVM’lerde dönüşüm yaşanmıştır. Yeni şehir-
cilik akımıyla paralel olacak şekilde kapalı form terkedilmiş, yeni İngilte-
re tarzında iki katlı, ibadethanesi, kütüphanesi, ofisi, konut alanları, parkı 
ve meydanı olan ufak kasabalara dönüşmeye başlamıştır (Lowe, 2005). 
Bu dönüşümün ilk örneği 1960 yılında inşa edilen Mashpee Commons 
AVM 1986’da alışveriş köyüne dönüşmüştür. Ancak araca bağımlılık 
noktasında bir değişiklik olmamıştır. Ticaret alanları önce kenti terk et-
miş sonrasında kente dönüş yapmıştır fakat bu dönüş kenti kopyalayarak 
gerçekleşmiştir. Ayrıca, bu alanlar küresel kriz nedeniyle ölü alışveriş 
merkezleri haline gelmeye başlamışlardır. 2007 verilerine göre ABD’de 
1100 adet AVM kapanmıştır (Özer, 2010). 

Alışveriş Merkezlerinin Kent Yaşamına Etkileri ve Geleceği 

Günümüzde AVM’lerin kamusal alan olarak kullanımı bu kadar 
yaygın iken bu yapıların kentle bütünleşmesi de önemli konulardan biri-
dir. Kentsel mekân aynı zamanda bir kamusal alandır ve içinde kentlilerin 
aktivitelerini gerçekleştirebileceği, ihtiyaçlarını giderebileceği sosyolojik, 
mekânsal, kültürel ve ekonomik nitelikler barındırır. Çağdaş AVM’ler ise 
kamusal ve kentsel mekândan ayrışmaktadır (Birol, 2005). Çağdaş 
AVM’ler kamusal alan olarak görülseler de alışveriş ve ticari başarı 
amaçlandığı için tam olarak kamusal alan olarak değerlendirilememekte-
dir (Özdemir ve Cengizoğlu, 2016). Bir organizma olan kent ise yaşam 
biçimi, kültür, sosyal, fiziksel ve ekonomik özellikleriyle kendini yenile-
yebilme niteliğine sahiptir. AVM’ler içinde kurgulanmaya çalışılan kent 
mekânı algısında yönetilebilme ve ticari başarı elde etme amaçlandığı 
için bu alanlar kendini yenileyebilme niteliğine sahip değildir (Birol, 
2005). Çağdaş AVM’ler, arazi değerinin uygun ve ucuz olmasından do-
layı kent çeperinde yer seçmektedir. Kent çeperinde yapılan yer seçimleri 
kent merkezi ve alt merkezler ile rekabet durumundadır (Gürün, 2005). 

Perakende birimlerinin desantralizasyonu ülkelere göre farklılık gös-
termektedir. Belçika, Batı Almanya ve İskandinav ülkeleri perakende bi-
rimlerinin kent çeperinde gelişimini engellerken; Fransa, İspanya, Porte-
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kiz ve İngiltere kent çeperindeki gelişimini desteklemiştir. Ancak bu geli-
şimi desteklerken kent merkezine zarar verecek yapılaşmaların açılmasını 
sınırlamıştır. AVM gelişiminin kent merkezine vereceği zarar düşünüle-
rek, bu konuda en hassas davranan ülkeler ise İtalya, İsveç ve Avrupa ül-
keleri tamamen yasaklamıştır. Kent merkezi dışında konumlanan pera-
kende birimleri mevcut dokuya, yerel halka ve perakendecilere de zarar 
vermektedir (Özüduru, 2013).  

Türkiye’de hızla artan nüfusun ihtiyaçları da bu durumla paralellik 
göstermektedir. Kent merkezinde açılan AVM’lerin açıldıkları dönemler-
de karşılaştıkları yüksek ilgi bunun bir ispatı niteliğindedir (Çakır, 2015). 
AVM sayısının artmasıyla özel araç kullanımı artmıştır ve beraberinde 
ekolojik anlamda olumsuzluklar gelmeye başlamıştır. Özel araç kullanı-
mının artmasıyla egzoz emisyonunun artması, çevre ve gürültü kirliliği, 
kentin yayılarak büyümesi, yerellik kavramlarının yok olması, zaman 
kaybı, sosyal dışlanmışlık, kent merkezinin canlılığını yitirmesi, kamusal 
hayatın ve toplum ruhunun çökmesi, sosyal sınıf ayrımının oluşması, kü-
çük esnafın kent merkezinde tutunamaması, kapandığı durumda veya atıl 
hale geldiği durumda milli sermayeye verilen zarar gibi olumsuzluklar 
artmaktadır. Son dönemde tüketim alışkanlıklarının değişmesiyle insani 
ilişkilerin yerini nesnelerle olan ilişkiye bıraktığı görülmektedir. 

Baudrillard’a (1997) göre modernizm sonrası tüketim kavramı, top-
lumu sosyal bütünlükten koparma noktasına gelmiştir. AVM’ler ile ken-
tin ve kentlinin sorunlarından kopuk, ayrışma tarzına bürünmüş kentsel 
yoksulluk, toplumsal çöküş gibi kavramlardan ve tüm olumsuz yönlerden 
uzaklaşarak yapı içinde kent simülasyonu yaratmaya çalışılmaktadır (Gü-
rün, 2005). 

Alışveriş merkezlerinin kent yaşamına olduğu kadar birbirlerine de 
etkileri olmaktadır. Hızla artan AVM sayısı beraberinde ekonomik reka-
beti de getirmektedir. AVM’lerin içindeki mağazalar yakın olsalar bile bir-
birleri arasında bir görev ayrımı içindedirler. AVM’lerin konumlanmasın-
da yer seçimi kriterlerinin büyük önemi vardır (Chebat vd., 2005). Yer se-
çimi yaparken; bölgenin demografik yapısı, erişilebilirlik, beklenen talep 
düzeyi, rekabet koşulları, kültür, altyapı ve ekonomik ölçütler gibi faktör-
ler alışveriş merkezlerinin kent yaşamına etkileri noktasında dikkat edilme-
si gereken faktörlerdir. AVM’lerin ticari başarı elde etme amacıyla belirli 
bölgelerde toplanmaları beraberinde rekabeti getirmektedir. AVM’lerin 
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bölgede tutunabilmesi, müşteri kitlesi, yer seçimi, karakteri, yerleşimi, 
büyüklüğü gibi faktörlere bağlıdır. Demografik özelliklerin AVM üzerin-
deki etkisine bakıldığında, nüfus, yaş ortalaması, cinsiyet durumu, proje 
içerisindeki kiracı karmasının oluşmasında etkili olduğu görülmektedir 
(Ünlükara, 2017).  

AVM’ler kapsamında sosyal dışlanmışlık farklı yönlerden tartışıl-
maktadır. Sosyal ve ekonomik durumlarından dolayı belli bir yerde yaşa-
dıkları için sosyal ve ekonomik yönden toplumdan dışlananlar (yoksul-
luk, işsizlik, kötü yaşam ve sağlık koşullarının kötü olduğu yerlerde ya-
şayanlar), alışveriş olanaklarına erişemeyen dezavantajlı tüketiciler (yaş-
lılar, engelliler, toplu taşıma erişimi olmayan yerlerde oturanlar) açısın-
dan değerlendirme yapılmaktadır (Özüduru, 2013). Mekân kimliğine yö-
nelik yapılan çalışmalar genellikle AVM’de yaratılan kent simülasyonu 
üzerinedir. Kent meydanı, sokaklar, kent mobilyaları gibi kentsel eleman-
ların kullanılmasıyla kent simülasyonu yakalanmaya çalışılmaktadır (Ün-
lükara, 2017). Ancak Uzzel’e (1995) göre “bu mekânlar içindeki aşırı 
kontrol dolayısıyla, kullanıcı katılımıyla dönüşebilirlik, kendiliğindenlik 
sağlanmadığı için küçük bir kent oluşturma düşüncesi, ancak bir ümit 
olarak kalmaya mahkûmdur”. 

Bir alışveriş merkezinin en önemli büyüleme faktörlerinden biri za-
man unsurudur. Soyut mekânın kendine ait bir zamanı vardır, aslında 
zaman tamamen ortadan kaldırılarak, zamansız büyülü bir dünya yarat-
mak ana amaçtır (Fitoz, 2004). Bu şekilde zaman kavramını yok ederek 
sınırsız ve sürekli olarak tüketime odaklanmaları amaçlanmıştır. Günü-
müz tüketim alanları, bulundukları yerden-dışından kopuk, içe dönük, do-
layısıyla hiçbir yere ait olmayan veya her yere ait olabilen, gece-gündüz 
ayrımının yok edildiği, kendi kurguladıkları zamanı yaşatan mekânlardır 
(Ritzer, 2000).  

Tüketim odaklarının bir diğer özelliği de, ait olma duygusu yerine 
ait olmama/yersizlik duygusu yaratmasıdır. Küreselleşme sonucu bu or-
tamlar kimliklerinden arınmış, bir kente, bir kültüre ait olmama, her yere 
ait olma ve her yerde olduğunu hissettirebilme özelliği göstermektedirler. 
Yani herhangi bir mekâna ve zamana ait değildirler. Yüzey, binayı bu-
lunduğu yerden, zamandan ayırır, mekânın kendisi tüketim nesnesi haline 
gelir (Süer ve Sayar, 2001). Yersizlik duygusu oluşturmanın en güzel ör-
nekleri olarak temalı alışveriş merkezleri gösterilebilir. Temalı alışveriş 
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merkezleri kendi içinde dışarıdan tamamen farklı yeni dünyalar oluştur-
mayı hedefler. Denizi ya da su sınırı olmayan şehirlerde oluşturulan deniz 
ve su temalı bir alışveriş merkezi, o şehrin kullanıcıları için görevini tam 
olarak yerine getirebilecek birer çekim merkezi olmuştur. İnsanların çok 
fazla sayıda yaşamadığı deneyimleri bir arada hazır bir paket olarak onla-
ra sunan, temalı alışveriş merkezleri tüketim hızının artmasına ve her gün 
yenilenmesine neden olmaktadır. İhtiyaçlarından daha fazlasına, daha ön-
ce deneyimlediği mekânlardan çok daha farklı ya da çoğunu içinde ba-
rındıran mekânlarda, bireyler sadece tüketime programlanmaya çalışıl-
maktadır.  

SAHA ARAŞTIRMASI 

1980 sonrası yeni bir ekonomik yapılanmaya giren Türkiye’deki tü-
ketim mekânlarının birçoğu 1988 yılından sonra açılmıştır. AVM’lerin 
ilk örnekleri İstanbul ve Ankara’da görülmeye başlamıştır. 1990’lı yıllar-
dan sonra ekonominin dış dünyaya açılmasıyla tüketim mekânları ve tü-
ketim alışkanlıkları da değişim göstermeye başlamıştır. 1990’lı yıllar ile 
birlikte Türkiye, perakende sektöründe stratejik konumu, genç nüfus ya-
pısı ve buna bağlı olarak tüketim potansiyeli nedeniyle yabancı yatırımcı-
lar tarafından tercih edilmeye başlanmıştır. Yabancı yatırımcıların pera-
kendecilik sektörüne olan tercihleri ulusal ve yerel yatırımcıların da sek-
töre yönelmesini desteklemiştir. Avrupa’daki kurumsallaşmış şirketler 
uzun vadeli geri dönüşü olan AVM yatırımları yaparken, Türkiye’de ya-
pılan yatırımlarda ise araştırma yapılmadan sektöre girilmekte ve bu du-
rum ulusal yatırımcı, yabancı yatırımcı, yerel yatırımcı ve inşaat şirketleri 
arasında rekabete neden olmaktadır. Ulusal yatırımcılar sektörün kurum-
sallaşmasını sağlamaktadır. Planlama alanında kontrol eksikliğinden do-
layı perakendecilik sektörü yerli ve yabancı yatırımcılar açısından odak 
haline gelmektedir. 2000 yılında uluslararası yatırımcılar fazlayken 
2000’li yıllardan sonra yerel yatırımcılar sektörde yatırımlarını artırmış-
lardır. Yabancı yatırımcılar da artan bu tüketim talebine karşılık AVM 
yapımını artırarak farklı ticari mekânlar oluşturmuşlardır. Türkiye’de 
1995 yılında 200.000 m² olan brüt kiralanabilir alan 1996 yılında 400.000 
m²’ye ulaşmıştır (Özüduru, 2013).  

Türkiye’de AVM’lerin artmasıyla ortalama hane halkı harcamala-
rında artış gerçekleşmiştir. Bu artışın devam edeceği öngörülerek AVM 
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sayıları da hızla artmaya devam etmektedir. Resim 1 incelendiğinde en 
fazla artışın olduğu yıllar 2006, 2011 yıllarının olduğu görülmekte ve 
2016’da 369 olan AVM sayısının 2018’de 448’e yükselmesi beklenmek-
tedir.  

 
Resim 1: Türkiye’de yıllara göre artan AVM’ler (EVA Gayrimenkul, 2015). 

TÜİK kaynaklı verilerde, perakende harcamaları ile asgari ücretin 
yıllara göre değişimi Resim 2’de gösterilmiştir. Buna göre hane halkı ay-
lık perakende tüketiminin yaklaşık üç katına çıktığı görülmektedir. Bu ar-
tışta ekonomik gelişme ve kalkınma düzeylerindeki değişimlerin etkisi 
büyüktür. Diğer yandan asgari ücret ile aylık perakende tüketimi arasın-
daki farkın yıllara göre düzenli olarak arttığı ve aylık perakende tüketi-
mindeki artışın, asgari ücretteki artışa göre daha yüksek olduğu görül-
mektedir. 

 
Resim 2: Hanehalkı aylık perakende tüketimi ile asgari ücretin yıllara  

göre değişimi (Çakır, 2015). 

Toplam ciroya göre sağlık, eğitim ve enerji stoklarından sonra dör-
düncü sırada organize perakende sektörü gelmektedir. Türkiye, Avru-
pa’daki en canlı ve hızlı büyüyen perakende sektörüne sahip bir ülke ol-
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masına rağmen, 1.000 kişi başına düşen kiralanabilir alan Avrupa’da 120 
m² iken, bu sayı Türkiye’de 57,4 m²’dir. AVM’lerin %77’si nüfusun yo-
ğun olduğu metropol kentlerde yer almaktadır (Özüduru, 2013). Bu de-
ğerlendirmede 31 büyükşehir ve diğer şehirler arasında yapılan karşılaş-
tırma sonucu elde edilen veriler büyükşehirlerdeki AVM oranının daha 
fazla olduğunu göstermektedir (Tablo 1).  

Tablo 1: Türkiye’de AVM sayısının dağılımı 

 
Kaynak: Özüduru, 2013 

AVM’lerin illere göre dağılımına ilişkin metropol şehirler ile diğer 
şehirler arasında bir karşılaştırma yapılmıştır. AVM sayısının en fazla ol-
duğu iller sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya şeklindedir. Resim 
3’te AVM’lerin metropol şehirlere göre yüzdelik oranları gösterilmiştir. 

 
Resim 3: Türkiye’de AVM oranının illere göre dağılımı (AYD, 2014). 

Türkiye’de AVM sayısının önümüzdeki yıllarda da artmaya devam 
edeceği öngörülmektedir. Tablo 2’de 2020 yılı sonuna kadar İstanbul, 
Ankara ve diğer şehirlerdeki bitirilmesi hedeflenen inşaat halindeki AVM 
sayıları belirtilmektedir.  
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Tablo 2: Türkiye’de AVM’lerin 2020 yılındaki gelişimi 

 
      (*2020 yılında tamamlanması hedeflenen AVM sayısı) Kaynak: JLL, 2017 

Ankara’da saha araştırması kapsamında görüşmeler, akademisyen-
ler, yöneticiler, tüketiciler ve esnaflar ile yapılmıştır. Bu görüşmeler neti-
cesinde, AVM’lerin kente, mekâna, insana ve zamana olumlu ve olumsuz 
etkilerinin olduğu tespit edilmiştir. 

Ankara’da kentsel gelişim, son yıllarda araç odaklı olarak gerçek-
leşmiştir. Toplu taşım ile erişim ve transferler sağlıklı bir şekilde sağla-
namamaktadır. Kent içinde erişimi sağlamak için, kent merkezi olan Kı-
zılaydan ulaşılacak yere gidilmektedir. Ara kesitler bulunmamaktadır. 
Ankara’da kişi başına düşen araç sahipliliği sayısı İstanbul’daki araç sa-
hipliliği sayısından fazladır. Ankara, kişi başına düşen AVM alanı açısın-
dan da ilk sırada gelmektedir. Bunun sebebi insanların kolay erişilebilir, 
hızlı hareket edebileceği, korunaklı, iklim şartlarından bağımsız hareket 
edebileceği bir yer arayışında olmasıdır. Ankara’daki AVM’lerin sayısının 
hızla artışı bir takım sorunları da beraberinde getirmektedir. AVM’lerin 
belli bölgelerde yoğunlaşması ve bölgelerde teknik ve ulaşım altyapısının 
yetersiz oluşu bölgede özellikle Eskişehir-Konya yollarında trafik sıkışık-
lığına yol açmaktadır. Ankara’da açık alan, yeşil alan, donatı alanlarının 
sosyal ve kültürel mekân eksikliği vardır. Bu sebeple AVM’ler talep 
görmektedir. Bu bağlamda yatırımcı açısından bakıldığında Ankara’ya 
yatırım yapmak anlamlı olmaktadır. Tüm bu gerekçeler dikkate alındı-
ğında Ankara’nın AVM yatırımları bakımından henüz doyuma ulaşmadı-
ğı görülmektedir. Demografik açıdan bakıldığında genç nüfus da alışveriş 
merkezlerini aktif bir şekilde kullanmaktadır. Bu sebeple üniversiteler et-
rafında alışveriş merkezleri konumlanmaktadır. Öğrenciler ihtiyaçlarını 
karşılayabilmek için kent merkezi yerine daha erişilebilir olan AVM’leri 
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tercih etmektedirler ve artan bu talep beraberinde arzı getirmektedir. Plan-
lamada kontrollü gelişmeyi sağlayan, nüfusa ve talebe göre AVM alanla-
rının büyüklüklerini yönetmesi gereken yerel yönetimler gerekli hassasi-
yeti gösterememektedirler. Yurtdışı örneklerinde olduğu gibi perakende-
cilik sektöründe kayıt dışı olan alanları kayıt içi hale getirmek, yer seçimi 
kriterleri ve şehircilik ilkelerine göre yapılması gereken ve merkezi yöne-
timle işbirliği yapılarak şekillenmesi gereken yatırımların plansız gelişimi-
ne yerel yönetimler tarafından sessiz kalınmaktadır. Yerel yönetimler de 
AVM yatırımlarını desteklemektedir ve bazı durumlarda emsal artışına 
ve plan değişikliğine gidilmektedir (Özüduru ve Varol, 2011).  

Eskişehir yolu üzerinde konumlanan Gordion AVM doğalgaz koru-
ma bandının, AVM ve rezidansa dönüşmesiyle oluşturulmuş bir yerdir. 
Bu anlamda kamu mülkiyetinin özel mülkiyete dönüşümünün iyi bir ör-
neğidir. Emsal artışına bakıldığında Kentpark AVM buna iyi bir örnektir. 
Ankara’daki AVM’ler erişilebilir yerleri seçmektedirler ve kümelenme-
den güç oluşturmaktadırlar (Resim 4). Kentpark ve Cepa bu duruma ör-
nektir. Fakat belli bir gelir grubu ve tüketici kitlesini takip edemeyen, 
AVM işletilmesi ve yönetilmesinde başarısızlık yaşanması ve yanlış yer 
seçimi sebebiyle kapanan AVM’ler de bulunmaktadır. Bu AVM’ler Mi-
nesera, ViaLife, Maximum, Malltepe ve ParkVera AVM’dir (Resim 5). 
Galleria AVM ise müşteri profiline hitap edebilmek için yeniden inşa 
edilmiştir. AVM’lerin tutunması için yönetim, yer seçimi ve müşteri pro-
filine hitap edebilmek önemlidir (Sözlü görüşme, 2017a). 
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Resim 4: Ankara’da aktif durumdaki AVM’ler ve kümelenmiş AVM’ler  

(Yazarlar tarafından üretilmiştir, 2018). 

Kümelenmiş durumda bulunan AVM’lerin bir kısmı farklı müşteri 
kitlesi ve profiline hitap ettiği için rekabetten olumsuz etkilenmemişler-
dir. Benzer şekilde, zincir mağazaların da rekabetten olumsuz etkilenme-
diği görülmektedir. Aynı aks üzerinde birçok AVM’nin bulunması yakın 
gelecekte birbirlerini olumsuz yönde etkileyecekleri ve müşteri kitlesi ile 
marka paylaşımı konusunda rekabetin ortaya çıkacağı tahmin edilmekte-
dir. Yönetici grubu için, farklı alternatif alanların olmaması nedeniyle 
AVM’lerin tercih edildiği ve Ankara’nın daha fazla AVM potansiyeline 
sahip olduğu ifade edilmektedir. AVM’lerin tercih edilmesinde sosyal 
donatıların varlığı, dinlenme alanları, ferah bir mekân olması, otopark 
alanının büyüklüğü, temizlik ve güvenlik gibi faktörler yönlendirici ol-
maktadır. Bu alanların sadece tüketim alanları değil aynı zamanda yaşam 
merkezi işlevine de sahip olduğu belirtilmektedir. Karum AVM ise diğer 
AVM’lerden farklı olarak kat mülkiyetine göre yönetilmektedir. Karum 
AVM’nin eski popülaritesini kaybetmesinin nedeni, artık insanların yer-
leşim yerine yakın olan AVM’leri tercih etmeye başlamış olmasıdır (Söz-
lü görüşme, 2017b). 
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Resim 5: Ankara’daki kapanan AVM’ler  
(Yazarlar tarafından üretilmiştir, 2018). 

Yatırımcılar açısından, AVM yatırımları için yapılan araştırmalar 
sonucunda ise yer seçiminde etkili olan faktörler; erişilebilirlik, ekono-
mik faktörler, demografik özellikler, rekabet ortamı, gelecekteki gelişme-
ler ve fiziksel olanaklar şeklinde sıralanmaktadır. Erişilebilirlik açısından, 
trafik yoğunluğu, caddelere ve otoyola yakınlık, duraklara yakınlık, araç 
trafiğinin akışı ile uyumlu olma gibi etkenler göz önünde bulundurulmak-
tadır. Ekonomik faktörler; bölgedeki kira düzeyi ve yapım maliyeti, de-
mografik özelliklerde; ortalama gelir ve belirli uzaklıktaki nüfus, rekabet 
ortamı; rakipler ve mağaza karması, gelecekteki gelişmeler ise; mağaza 
karmasının geliştirme imkânı ve yakın bölgedeki gelişmeler, fiziksel ola-
naklar; AVM’ye ve mağazalara ait fiziksel olanaklar yatırımcılar için yer 
seçimi kriterleri açısından önem taşımaktadır (EVA Gayrimenkul, 2015). 
Resim 6’da Ankara’daki AVM’lerin yer seçimi gösterilmektedir. 
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Resim 6: Ankara’daki AVM’lerin yer seçimi  

(Yazarlar tarafından üretilmiştir, 2018). 

Kent merkezinde olması gereken eğlence, kültürel etkinlikler gibi 
faaliyetlerin AVM’lerde yer alması da kent merkezinin canlılığını kay-
betmesindeki etkenlerdendir. AVM’lerin kapladığı alanlar alternatif alan-
ların oluşumunu sınırlandırmakta ve otopark, açık alan, yeşil alanların 
oluşumunu olumsuz yönde etkilemektedir. AVM’lerin oluşumunu yerel 
ve merkezi yönetimler de desteklemektedir. 2006-2008 yılları arasında 
hazırlanan üç yasa taslağı vardır. Bunlardan birincisi, Büyük Mağazalar 
Kanun Tasarısı (Ekim 2006), ikincisi Perakende Ticaret, Alışveriş Mer-
kezleri ve Büyük mağazalar ile Esnaf ve Sanatkârlık Hizmetlerinin Dü-
zenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı (Mart 2008), üçüncüsü ise, Pera-
kende Ticaret ile Esnaf ve Sanatkârlık hizmetlerinin Düzenlenmesi Hak-
kında Kanun Taslağı (Mayıs 2008) kanun tasarılarıdır.  

Perakende piyasasına yönelik; AVM’ler, küçük esnafın kent merke-
zindeki aktifliğini etkilediği kadar zincir mağaza ve zincir marketlerde 
küçük esnafı olumsuz yönde etkilemektedir.  2017 verilerine göre hızla 



 

 

 

 

 
Ankara’daki Alışveriş Merkezlerinin Kent Yaşamına Etkileri ve Geleceği 191 
 

artan AVM ve zincir marketlerin faaliyete geçmesi ile birlikte, 240.000 
olan bakkal sayısının 165.000’e düştüğü görülmektedir. AVM’lerin bu-
lunduğu bölgede tutunamaması durumunda atıl hale geldiği veya farklı 
bir işlevde kullanılmak amacıyla dönüştürüldüğü araştırmalar sonucu el-
de edilmiştir. Bu durum sonucunda, her yıl 250.000 ve 300.000 m²’lik alan 
atıl hale gelmektedir (Sözlü görüşme, 2017c). Resim 7’de Ankara’daki 
AVM’lerden örnekler gösterilmektedir. 

 
Resim 7: Ankara’daki AVM örnekleri (Yazarların kişisel arşivinden, 2018). 
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İmar planı kararlarına göre gelişen AVM’ler imar planlarında alışve-
riş merkezi şeklinde bir nitelendirmenin olmaması nedeniyle farklı tanım-
lamalar altında yer almaktadırlar. 1990’lardan sonra yapılan imar planın-
da bulunan kent merkezindeki çalışma alanlarının kent merkezinden 
uzaklaştırılması amacıyla kentin ana arterleri üzerinde konut dışı kentsel 
çalışma alanları olarak nitelendirilen alanlarda konumlandırılmaktadırlar. 
Yasal olarak AVM’lerin yer seçimini engelleyecek bir düzenleme bu-
lunmaması Ankara’daki AVM’lerin geniş alanlara yapılmasını sınırlan-
dırmamaktadır.  

Bazı AVM’ler ise imar planı değişikliklerindeki kullanım kararları-
nın değiştirilmesi sonucu gerçekleşmişlerdir. Daha önce plan kararı olan 
ve üst ölçek planlara dayandırılmadan plan değişikliği yapılarak ticaret 
alanlarına dönüştürülen alanlar bulunmaktadır. Bir diğer grup ise kentsel 
dönüşüm projeleri kapsamında yapılan AVM’lerdir. Bu AVM’ler ofis ve 
konut birimleri de olacak şekilde geliştirilmiştir. Bu projeler, alanın ön-
ceki kullanımıyla veya alanın çevresindeki kullanımlardan bağımsız ola-
rak gelişmektedirler ve yerel yönetimler tarafından desteklenmektedirler. 
Bu projelerin sayısı az olsa da, Ankara’daki kentsel gelişimi olumsuz 
yönde etkilemektedir. Son olarak, kamu arazilerinin özelleştirilerek yap-
işlet sistemine göre inşa edilen AVM’lerdir. 1990’lı yıllarda yapılan 
AVM’ler bunlara örnektir. Ankara’da bu sürecin ağırlıklı olarak İmar 
Planı Kararlarına ve İmar Planı Değişikliklerine göre geliştiği görülmek-
tedir. Sektörde ağırlıklı olarak yerli yatırımcıların etkin olduğu görülmek-
tedir. Resim 8’de mekânsal yer seçim süreci görülmektedir. 

Ankara genelinde tüketicilerin AVM tercihlerini, AVM’lere bakış 
açılarını, AVM’leri değerlendirirken önemsedikleri özellikleri saptamak 
amacıyla 160 kişinin katıldığı bir anket düzenlenmiştir. Anket sonuçları 
incelendiğinde; ağırlıklı olarak kadınların, 18-25 yaş arası tüketicilerin, 
öğrencilerin ve orta gelir gurubu tüketicilerin AVM’leri tercih ettiği gö-
rülmektedir. En az tercih eden müşteri profilinin ise üst gelir grubu oldu-
ğu görülmektedir. Tablo 3’te Ankara’daki AVM’leri tercih eden müşteri 
profili katılım oranları belirtilmektedir. 
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Resim 8: Ankara’daki AVM’lerin mekânsal yer seçim süreci ve yatırımcıları  

(Yazarlar tarafından üretilmiştir, 2018). 
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Tablo 3: Ankara’daki AVM’leri tercih eden müşteri profili katılım oranları 

 

      Kaynak: Yazarlar tarafından üretilmiştir, 2018 

Ankara’da en çok tercih edilen AVM’ler incelendiğinde ilk sırada 
%26 oranla Ankamall %13 oranla ikinci sırada Kentpark, Kızılay ve Op-
timum gelmektedir (Resim 9). 

 
Resim 9: Ankara’da en çok tercih edilen AVM’ler   

(Yazarlar tarafından üretilmiştir, 2018). 

 Ankara’daki AVM’lerin kullanım sıklıkları incelendiğinde; %53 
oranla haftada bir, %39 oranla iki haftada bir ziyaret edildiği görülmekte-
dir. Ayda bir gidilen oran ise %1’dir. Resim 10’da AVM’lerin kullanım 
sıklıkları belirtilmektedir. 
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Resim 10: Ankara’da AVM’lerin kullanım sıklıkları  

(Yazarlar tarafından üretilmiştir, 2018). 

AVM’lere erişim noktasında kullanılan ulaşım türleri incelendiğinde 
en çok toplu taşıma, sonra özel araç ve son olarak yaya kullanım türü ter-
cih edildiği görülmektedir (Resim 11). 

  
Resim 11: Ankara’da AVM’lere ulaşım türleri  

(Yazarlar tarafından üretilmiştir, 2018). 
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AVM’lerin kullanım amacı incelendiğinde %33 oranla alışveriş 
yapmak tercih edildiği görülmektedir (Resim 12). 

  
Resim 12: Ankara’da AVM’lerin kullanım amacı  

(Yazarlar tarafından üretilmiştir, 2018). 

AVM’leri tercih etme nedenleri incelendiğinde mağaza çeşitliliği ve 
hava şartlarından etkilenmemek amacıyla tercih edildiği görülmektedir 
(Resim 13). 

 
Resim 13: Ankara’daki AVM’lerin tercih edilme nedenleri  

(Yazarlar tarafından üretilmiştir, 2018). 
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Tüketicilerin AVM’ler hakkındaki görüşleri incelendiğinde, kamusal 
alan eksikliği sonucu AVM’lere yöneldiklerini belirtmektedirler. Bu du-
rumun sosyal yapının zayıflamasına, milli benlik kaybına, sosyalleşmeye 
olumsuz etkileri olmaktadır. Tek tip mekânların tek tip bireyleri oluştur-
duğu düşünülmektedir. Tüketiciler alışveriş alanlarında samimiyeti, doğa 
ile bütünleşmeyi ve sosyal ilişkiler kurabilmeyi talep etmektedirler. 

Ankara genelinde, tüketicilerin yaşadığı ilçelere göre bölgeleme ya-
pılmıştır. AVM toplam kiralanabilir alan büyüklüğü AVM’lerin ölçeğini 
belirlemektedir. Ölçekler bölgesel, orta, semt ve temalı olmak üzere 4 ka-
tegoridedir. Anket sonucu kullanım sıklığı ise 2, 3, 4, 5 olarak puanlan-
mıştır. Bu iki örneklem Ankara’daki AVM’lerin geleceği hakkında fikir 
vermektedir. Resim 14 incelendiğinde 9, 8 ve 7 puandaki AVM’lerin var-
lığını koruyacağı öngörülmektedir.   

 
Resim 14: Ankara’daki AVM’lerin ölçek ve kullanım sıklığı analizi  

(Yazarlar tarafından üretilmiştir, 2018). 
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DEĞERLENDİRME 

Çağdaş AVM’ler sosyalleşme ve buluşma alanları olan kamusal 
alanların yerini almaktadırlar ve kamusal ihtiyaçları fırsat bilerek toplu-
mun sosyal ihtiyaçlarını karşılayan faaliyetleri bir arada toplayarak çekim 
gücünü artırmayı hedeflemektedirler. Bu durumun hem kente, kentliye 
hem de planlama süreçlerine farklı etkileri olmaktadır. Arazi değerlerinin 
artışı ve arazi kullanımı değişimine sebep olmaktadır. 

Ankara, başkent olmasından dolayı planlama süreçlerinden etkilen-
me durumu daha farklı olmaktadır.  Kentsel rant ve kentsel politika me-
kanizmaları yerel yönetimler tarafından desteklenmekte ve Ankara’daki 
varlığını fazlasıyla hissettirmektedir. Ankara demografik, sosyal ve eko-
nomik nitelikleri açısından da diğer kentlerden farklıdır.  

Kentteki mevcut üniversite sayısı nedeniyle öğrenci nüfusu ve bu-
nunla birlikte, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan sabit gelirli, sosyal 
güvencesi olan kesimin oranı da diğer kentlerden yüksektir. Demografik, 
sosyal ve ekonomik yapının yanında, kentin coğrafi, iklimsel ve kültürel 
özellikleri de mekânsal gelişiminde büyük rol oynamakta, Ankaralılara 
kent ve çevresinde boş vakit geçirmek için sunulan aktiviteler de sınırlı 
kalmaktadır. İhtiyaç boşluğundan faydalanan AVM’ler bütün kamusal ih-
tiyaçları ticari başarı elde etmek amacıyla karşılamayı hedeflemektedirler 
ve kentlileri AVM kullanımına teşvik etmekten çok mecbur bırakmışlar-
dır. Bu durum da sosyal faaliyet alanı oluşumunu olumsuz yönde etkile-
mektedir. 

Ankara’daki AVM gelişiminde ana arterler üzerindeki kentsel ça-
lışma/servis alanlarında yer alan AVM’ler önemli bir yer tutmaktadır 
(ACity, Armada, Ankamall, Cepa ve Kentpark gibi). Genel olarak 
AVM’ler ana arterlerden biri olan Eskişehir Yolu üzerinde konumlanmış-
tır. Bu durumun nedeni, AVM’lerin erişilebilir olmasıdır. Kümelenmiş 
durumda olan AVM’lerin birbirlerine olumlu ve olumsuz etkileri vardır. 
Bu etkilerin şekillenmesinde etkili olan faktörler AVM’lerin hitap ettiği 
müşteri kitlesi ve profili, yaya ve araç erişimi, aktivite çeşitliliği, marka 
çeşitliliği şeklinde sıralanabilir. Kent çeperinde bulunan AVM’ler ise ya-
ya ve araç erişimi sağlandığı ve o bölgedeki müşteri profiline hitap ettiği 
sürece tutunabilmektedir. Ankara’da artan özel araç kullanımı ve otopark 
alanı eksikliği AVM’lere yönelimi artırmaktadır. Bu durum kent merke-



 

 

 

 

 
Ankara’daki Alışveriş Merkezlerinin Kent Yaşamına Etkileri ve Geleceği 199 
 

zinin canlılığını olumsuz yönde etkilediği kadar kentin genel formunu da 
olumsuz yönde etkilemektedir. Bu oluşumlar kent çeperinde yer almakta 
ve kentsel yayılmaya sebep olmaktadırlar. Bazı gruplar tarafından Anka-
ra’da alternatif alanların olmamasından dolayı AVM’lere yönelim olduğu 
söylenmektedir. Fakat hızla artan AVM sayısı, kullanılan alan ve yapılan 
yatırımlar alternatif alanların oluşumunu sınırlandırmaktadır. AVM’lerin 
hızla artması kent merkezindeki çöküşü tetiklediği kadar küçük esnafında 
aktifliğini ciddi oranda azaltmaktadır. AVM’ler gerekli müşteri kitlesini 
sağlayamadığı, yer seçim kararını doğru veremediği, çevresindeki 
AVM’lerle rekabet edemediği durumlarda kapanmaktadır. Bu durum ise 
her yıl 300.000 m² alanın atıl hale gelmesi sonucunu doğurmaktadır. Bu 
durum hem mekânsal açıdan hem de ekonomik açıdan milli sermayeye 
tehdit oluşturmaktadır. AVM sosyal açıdan da insanları soyutlamaktadır. 
Belli gelir gruplarına hitap eden AVM’ler kent merkezi kadar aidiyet his-
sini verememektedir. Sosyal sınıf farkını artırmaktadır.  

Ankara’da AVM’ler genellikle Eskişehir yolu üzerindedir. Bunun 
nedeni ise, Eskişehir yolunun Ankara’nın ana arterlerinden biri olmasıdır. 
12 km’lik aks üzerinde yedi adet AVM konumlanmıştır. Bu durum reka-
beti tetiklediği kadar bazı AVM’ler açısından olumlu etki yaratmaktadır. 
Kentpark ve Cepa açısından olumlu etki yaratırken diğer alışveriş mer-
kezleri değişen tüketim anlayışına ve artan talebe karşılık verebilmek için 
emsal artışına yönelmektedir veya rekabete dayanamayıp atıl hale gel-
mektedir. Park Vera, Vialife, Maximum ve Malltepe alışveriş merkezleri 
bunlara örnek teşkil etmektedir.  

Yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda 
yakın gelecekte AVM sayısının artacağı öngörülmektedir. Anket çalışma-
ları sonucunda ise, tüketicilerin kendiliğinden oluşan ve aidiyet hissini 
uyandıran alışveriş mekânlarına yöneleceği öngörülmektedir. Yurtdışı 
örnekleri incelendiğinde AVM’lerde form değişikliğine gidilerek aidiyet 
hissini uyandıran mekânların oluşturulması amaçlanmaktadır. Tablo 4’te 
AVM’lerin yer seçim süreci, faaliyet durumu, kullanım sıklığı gibi bilgi-
lerin yer aldığı matris görülmektedir. 
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Tablo 4: AVM bilgi matrisi 

 
Kaynak: Yazarlar tarafından üretilmiştir, 2018 
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SONUÇ 

Ankara’da AVM sayısı arz- talep ilişkisine göre artmaktadır. Anka-
ra’da açık-yeşil alan, kültürel faaliyet alanı, sosyal donatı alanları eksikli-
ği mevcuttur ve büyük alanlarda kurulan AVM’ler nedeniyle alternatif 
alanlar ve sosyal donatı alanlarının yapımı sınırlandırılmaktadır. Büyük 
alanlarda yer alan alışveriş merkezleri sürecin devam etmesiyle atıl veya 
işlevi değişmiş mekânlar olarak ortaya çıkmaktadırlar. AVM yatırımları 
ekonomik, mekânsal olarak milli sermayeyi ciddi oranda etkilemektedir. 
Yapılan AVM yatırımları genel olarak yerli ve yabancı yatırımcılar tara-
fından desteklenmektedir. Türkiye başta Ankara olmak üzere pazar alanı 
olarak görülmektedir. Bütün bunlar kent merkezindeki canlılığı olumsuz 
yönde etkilediği gibi AVM’ler kent çeperlerinde konumlanmalarından 
dolayı kentsel yayılmaya sebep olmaktadır. Kent merkezindeki esnafları 
ve sosyal iletişimi sınırlandırmaktadırlar. İnsani ilişkilerden çok nesneler-
le olan ilişki artmaktadır. AVM’ler çevresindeki arazi değerlerini artırır-
ken aynı zamanda köhneleşmiş bölgeleri ve kentsel dönüşümü ortaya çı-
karmaktadır. Çevrelerindeki konut alanlarının ticaret alanlarına dönüşü-
münü tetikleyerek ve ikincil etki alanındaki konut ve nüfus yoğunluğunu 
etkileyerek arazi kullanımı değişimine neden olmaktadırlar. Sadece tüke-
tim odaklı oluşturulan AVM’ler sadece ticari başarıyı hedeflemektedir. 
Bu başarılmaya çalışılırken, aynı zamanda kentsel aidiyet hissi yok edil-
mekte, toplumsal statü ayrımı ve ihtiyaç dışı tüketim beraberinde getiril-
mektedir. Kent içinde kent merkezinden ve toplumsal yapıdan kopuk ye-
ni bir kent simülasyonu veya kamusal mekân oluşturulmasıyla kent mer-
kezinin tarihi ve kültürel birikimi olumsuz yönde etkilenmektedir. 
AVM’ler tarihi ve kültürel yapıdan kopuk mekânlar olduğu için tüketici-
ler de aidiyet ve yer kavramının oluşmasında başarılı olamamışlardır. 
Aynı zamanda yer seçiminden dolayı özel araç kullanımını teşvik etmek-
tedirler. Bu durum beraberinde trafik sıkışıklığını ve egzoz emisyon artı-
şını getirerek hava ve çevre kirliliğini de tetiklemektedir. Sonuç olarak 
AVM’lerde maksimum ticari kâr elde etme amaçlanmaktadır ve bir met-
ropol şehir olan Ankara’da AVM’lerin gelişimi bütün olarak değerlendi-
rildiğinde kente olumsuz etkilerinin olduğu görülmektedir. 
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BİR BAŞKENT OLARAK ANKARA’NIN ULUSLARARASI 
ÖLÇEKTE TANINMA SORUNU 

Derya YEŞİLKUŞAK, Elif ÖZPERTO 

GİRİŞ 

Küreselleşme sürecinin başlangıç yıllarında ülkeler birbirleri ile re-
kabet etmekteydi. Günümüzde ise şehirlerin ekonomileri birbiriyle reka-
bet etmeye başlamıştır. Kentler rekabette bir adım önde olabilmek için 
ayırt edici özelliklerini ve yereldeki potansiyellerini kullanmaktadır. Ayırt 
edici özelliklerini kendilerine özgü marka ve imaj oluşturmak için kulla-
nırken yereldeki potansiyellerini kent içi turizm için kullanmaktadır. 
Dünya kentleri uluslararası imajlarını önemsedikleri kadar yereldeki 
imajlarını da önemsemektedir. Güçlü imaj sahibi olan kentlerin bilinirliği 
yüksek olmaktadır. Kentlerin uluslararası ölçekte bilinirliği ekonomi ve 
turizm açısından önemli bir konudur. Ankara, dünyada imaj sorunu yaşa-
yan kentlerdendir. Bu durum Ankara’nın uluslararası bilinirliğini olum-
suz yönde etkilemektedir. Ankara yerelde siyasi merkez olarak bilinmek-
te ancak uluslararası ölçekte güçlü bir başkent olarak tanınmamaktadır.  

Küreselleşme sürecinin etkisiyle dünyada görülmekte olan sorunlar-
dan biri de ülkelerin başkentleri ile ön plana çıkamamasıdır. Başkentler 
ülkede ön plana çıkan küresel şehirlerin gölgesinde kalarak tanınma so-
runu yaşamaktadır. Küresel şehirlerin finans merkezi olma ve uluslararası 
etkinliklere ev sahipliği yapma özelliği güçlüdür. Örnek olarak Çin’in 
başkenti Pekin’dir ancak Hong Kong dünyada daha fazla tanınan bir şe-
hirdir. Brezilya’nın başkenti Brasilia’dır ancak Rio de Janeiro dünyada 
daha fazla tanınmaktadır. Türkiye’de de İstanbul, uluslararası bilinirlik 
anlamında başkent Ankara’nın önündedir. Başkent Ankara, İstanbul’un 
uluslararası etkinlikler yönünden hep tercih edilir olması, finans kuruluş-
larının İstanbul’da yer seçmesi ve İstanbul’un köklü bir tarihinin olma-
sından dolayı İstanbul’un gölgesinde kalmaktadır. 

Kentlerin yatırımcıları ve turistleri kendine çekip, dünyaya açılması 
için markalaşması gerekmektedir (Yılmaz ve Yücel, 2016, s.64). Dünya-
da kentler öncelikli olarak ekonomik rekabet ortamında ön plana çıkmak 
için uğraşmaktadır. Rekabet ortamında ön sıralarda yer alabilmek için de 



 

 

 

 

206 Derya YEŞİLKUŞAK – Elif ÖZPETRO
 

kentlerin yatırımcılar ve turistler açısından bir odak olarak tanımlanması 
gerekmektedir. Dolayısıyla şehirler kendi markalarını yaratmak ve dışa 
açılmak için birçok yöntem denemektedir. Şehirlerin markalaşması, bir 
kent imajı belirlenmesi ile başlar (Işık ve Erdem, 2015; Eroğlu ve Yalçın, 
2014). Ankara’da maalesef kurum ve kuruluşların ortak bir vizyonu bu-
lunmamaktadır. Dolayısıyla Ankara için ortak bir kent imajı belirlene-
memiştir (Sözlü Görüşme, 2017a). Halbuki Ankara marka şehir olma ko-
nusunda birçok kültürel, doğal ve tarihsel zenginliğe sahiptir. Fakat şehir 
bu zenginliklerini kullanamamakta, kente yabancı turistleri ve çok uluslu 
şirketleri çekme konusunda geri planda kalmaktadır.  

Bir şehrin tanınabilmesini sağlayan en önemli unsurlardan biri tu-
rizmdir. Kentlerin gelişmesi bakımından önemli bir faktör olan turizm 
sektöründen Ankara’nın yeterince faydalanmadığı görülmektedir. Bu du-
ruma karşılık Ankara sahip olduğu tarihi değerler, kültürel altyapı ve baş-
kent oluşu gibi pek çok önemli unsuru bünyesinde barındırmasıyla aynı 
zamanda turizm sektöründe ülkenin en geri kalmış illeri arasında yer al-
maktadır (Özaslan, 2011, s. 342). Ankara turistik alt yapı bakımından ye-
terince gelişmiş olmasına rağmen turizm faaliyetlerinin yeterli tanıtımının 
yapılmaması ve iç turizme odaklı bir anlayışa sahip olmasından dolayı tu-
rizm yönünden gelişememiştir (Güçer ve Dündar, 2014, s. 862). 

Ankara sahip olduğu beşerî, fiziki ve sosyal sermaye altyapısı nede-
niyle, küresel sisteme eklemlenme ve Türkiye’de rekabet edebilme kapa-
sitesi yüksek olan kentlerden biridir. Ayrıca Ankara başkent olduğundan 
yönetimin ve bürokrasinin merkezidir. Dolayısıyla birçok yabancı şirke-
tin yönetim merkezi burada bulunmaktadır. Ankara Cumhuriyet’in kuru-
luşundan günümüze sanayi sektörü başta olmak üzere, ekonomide önemli 
gelişmeler göstermiş, ulaştığı teknolojik düzey ve bilgi birikimi açısından 
önemli atılımlar gerçekleştirmiştir. Bunun yanı sıra lojistik, çeşitli ulaşım 
araçları ve lokasyon yönünden avantajlı konumdadır. Ankara’nın sahip 
olduğu avantajların yanında geri kaldığı noktalar olarak marka kent olma 
konusundaki başarısızlığı, turizm sektöründen oldukça az pay alması, li-
man kenti olmaması ve direkt uçuşların yaygın olmamasıdır.  

Uluslararası ölçekte bilinirlik sorunu özellikle gelişmekte olan ülke-
lerde görülmektedir. Türkiye gelişmekte olan ülkeler arasında yer almak-
ta olup başkenti Ankara bu sorunu yaşamaktadır. Ankara coğrafi konum, 
ulaşım, lojistik ve eğitim açısından Türkiye’nin odak noktası konumun-
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dadır. Buna bağlı olarak bünyesinde tarihi, kültürel ve doğal değerler ba-
rındırmaktadır. Nitekim bu potansiyellerini kendini tanıtma konusunda 
henüz etkili bir şekilde kullanamamıştır. Bu çalışmanın temel amacı, baş-
kent Ankara’nın uluslararası arenada tanınmaması ve akılda kalıcı bir algı 
yaratmaması sorununu derinlemesine incelemektir. Çalışmada derinleme-
sine görüşme (röportaj), saha araştırması ve belge analizi yöntemleri bir-
likte kullanılmıştır. Ankara’da Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara 
Kalkınma Ajansı, Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Türk İş birliği 
ve Koordinasyon Ajansı, Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, 
Ankara Sanayi Odası, Ankara Ticaret Odası, Ankara Enstitüsü Vakfı ve 
Ankara Kulübü Derneği kurumlarında çalışan toplamda 21 kişiyle röpor-
tajlar yapılmıştır. 

Makale altı bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Ankara’nın 
küresel anlamda marka bir kent olmaması sorunu kısaca açıklanmıştır. 
İkinci bölümde şehirlerin markalaşması konusu üzerine kuramsal ve kav-
ramsal bir çerçeve çizilmiştir. Üçüncü bölümde, tespit edilen soruna iliş-
kin saha araştırmasında elde edilen verilere yer verilmiştir. Dördüncü bö-
lümde sorun Ankara özelinde değerlendirilmiştir. Makale, sonuç bölü-
müyle tamamlanmıştır.  

KURAMSAL VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Dünyada ticaretin başlamasıyla farklı medeniyetler içinde yer alan 
tüccarlar kendi ürettikleri ürünleri tanıtmak amacıyla semboller oluştur-
muşlardır. Bu sembollerin oluşmasıyla markalaşma süreci başlamıştır. 
Markalaşma sürecinin şehirlere etki etmesi 1980’li yıllarda küreselleşme-
nin etkisiyle gelen küresel rekabet sonucu olmuştur. Şehirler, diğer şehir-
lerden ayırt edilmek amacıyla kendilerine özgü özelliklerle özdeşleşerek 
farklılaşmaya gitmiştir. Bu farklılaşma bu şehirlerin dünyada bilinirlikle-
rini arttırmış, kentler rekabet halinde kendilerine turist ve yatırımcı çek-
meye başlamışlardır. Küresel kent olma ve markalaşma sürecinde bazı 
şehirlerin kentsel algısı ve imajı biçimlenmiştir (Başpınar, 2015; Yaylı, 
2012; Kaypak, 2013).  

Başkent: Başkentler “bir ülke geneline ya da eyalet bütününe yöne-
lik genel siyasetin belirlendiği ve yönetim fiziksel düzeyde cisimleştiği 
yerler olarak” tanımlamaktadır. Başkentlerin “yönetim ve hükümet mer-
kezi olarak uzun ve güçlü bir merkezlilik; ulusal kimlik statü ve iktidarı 
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sembolize etmek, diğer kentler arasında önde gelmek, türlü alanlarda de-
netim ve kontrol merkezi olmak” gibi özellikleri vardır.  Başkentlerin yer 
seçimi ekonomik, siyasal ve sosyal duruma bağlı olarak değişmektedir. 
Başkentler iç ve dış faktörler sonucu belirlenen ilişkilerle ortaya çıkmak-
tadır. İçsel faktörler toplumun sosyal ilişkileri, ekonomik yapısı ve tarihi 
geçmişi iken dışsal faktör ise diğer devletlerle kurulan ilişkileri ifade et-
mektedir. Başkentler ülkelerinin sembolü ve toplumun ekonomik ve sos-
yal durumunun göstergesidir (Uluğ, 2004, s.39). 

Küreselleşme ve Küresel Kent: Antony Giddens küreselleşmeyi, 
birbirinden uzak şehir ve devletlerin birbirleriyle ilişkilendirildiği, yerel 
oluşumların binlerce kilometre uzaklıktaki olaylarla şekillendirildiği ev-
rensel boyuttaki toplumsal ve kültürel ilişkilerin yoğunlaşması ve dö-
nüşmesi olarak ele almaktadır (Giddens, 1994, s.4). 1980’li yıllarda ivme 
kazanan günümüzde yaygın olarak etkisini sürdüren küreselleşme eko-
nomik, sosyal, siyasal ve kültürel yönden toplumları etkileyen bir süreç-
tir. Küreselleşmeyle büyüyen ve yeni bir sürece giren dünya ekonomisi-
nin bir sonucu olarak yeni bir kent tipi ortaya çıkmıştır. Bu kentler küre-
sel kent olarak ifade edilmektedir. Küresel kentler, ekonomik faaliyetlerin 
yoğun olarak yapıldığı, üretimin arttığı, malların, hizmetlerin ve ham mad-
delerin işlenerek diğer kentlere ihraç edildiği ve bu ilişkilerin odağında yer 
alan merkezlerdir (Kayan, 2015, s.271). Friedmann’a göre kentleşme ve 
uluslararası iş gücünün bölünmesi arasında bir bağ vardır. Bu noktada kü-
reselleşme, küresel ekonomi ve işgücünün kentlerin fiziksel dönüşümle-
rine katkısı yadsınamaz. Bu doğrultuda, Friedmann kentler arasında hiye-
rarşik bir düzen bulunduğunu ileri sürer. Dünya kentlerini merkez ve yarı 
çevre devletleri arasında ikiye bölerek değerlendirir. Friedmann, Türkiye 
gibi yarı çevrede bulunan devletlerin başkentlerinin genelde ikincil sıra-
daki dünya kentleri olduğundan bahseder. Küresel kent ya da dünya kenti 
olarak isimlendirilen kentler ise çoğu zaman merkez devletlerin birinci sı-
radaki kentlerinden oluşmaktadır (Friedmann, 1986, s.72). 

Küreselleşme ile ilgili olumlu düşüncelerin yanında olumsuz düşün-
celer de vardır. Ekonomik açıdan küreselleşme dünya kaynaklarının ve-
rimli bir şekilde kullanılmasını sağlarken Batı dünyasında hâkim olan ka-
pitalizmin dünyaya yayılmasına, gelir dağılımının bozulmasına ve çevre 
kirliliğine neden olmuştur. Siyasal açıdan küreselleşme demokrasinin ve 
insan haklarının yaygınlaşmasını sağlarken gelişmiş olan ülkelerin az ge-
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lişmiş ülkelerin işlerine müdahale etmesine ve ülkelerin aynılaşmasına 
sebep olmuştur. Uluslararası düzen açısından bakıldığında dünya üzerin-
de yönetimsel kavgaları azaltırken bir taraftan da uluslararası çatışmalara 
ve terörün yaygın olmasına, açlık, yoksulluk ve sefaletin yaygınlaşmasına 
neden olmuştur (Çeken vd., 2009, s.23; Dumanlı Kürkçü, 2013, s.1; Yay-
lı, 2012, s.334). Küreselleşme ile ilgili olumlu ve olumsuz görüşlere rağ-
men ekonomik olarak ilerleme, yaşam standartlarının yükselmesi ve tek-
nolojide ilerlemeden dolayı ülkeler küreselleşme sürecine kayıtsız kala-
mamaktadır (Çeken, vd., 2009, s.24). 

Kentsel Rekabet: Günümüzde rekabet kavramı işletme biliminin 
kullandığı bir kavram olarak bilinse de giderek kentler için de kullanıl-
maya başlanmıştır. Pazarlanabilir ve imaj sahibi olma artık sadece ürün-
ler için değil kentler içinde kullanılmaya başlanan kavramlar haline gel-
miştir. Bu durumda kentlerin yerel kimliklerinin keşfedilmesi ve yerelde-
ki potansiyellerinin kullanılması kentler için küresel platformda rekabet 
edebilmesini sağlayan faktörler olarak ifade edilmektedir (Birol Özerk, 
Akgün Yüksekli, 2011, s.85). Kentsel rekabet bölgesel, kentsel veya kü-
resel bazda gerçekleşebilmektedir. Bölgesel rekabet edebilme kapasitesi 
ile ilgili olarak ele alınan temel yaklaşım ise kentlerin veya bölgelerin ya-
tırım ve turizm gibi faktörleri çekebilme ve bu faktörleri bünyesinde tu-
tabilme becerisi olarak ifade edilmektedir. Kentlerin yatırım ve turizm 
faaliyetleri bakımından üstünlüğü rekabetçi olmayan kentlerden rekabetçi 
kentlere doğru gitmektedir (Eroğlu ve Yalçın, 2014, s.21). Bu sebeple 
kentler istemeseler de kentsel rekabete katılmak zorundadır (Cevher, 
2012, s.108). Kentlerde mevcut tarihi yapıların ön plana çıkarılması ve 
benzer yapıların inşa edilmesi kentlerin markalaşma çabalarının bir sonu-
cu olarak ifade edilebilir. Bunun yanı sıra kentler olimpiyat gibi büyük 
etkinliklere ev sahipliği yapabilmek amacıyla rekabet etmektedirler. Aynı 
zamanda bu yapılar kentleri kimliksizleştirmeye itmektedir. Kentler bir-
birine benzemekte ve dünyada tek bir kültür anlayışı oluşmaktadır (Birol 
Özerk ve Akgün Yüksekli, 2011, s.85; Çeken vd., 2009, s.31). Ulagay’a 
(2001) göre küresel rekabete gelişmiş ülkelerin katılması sonucu az ge-
lişmiş ülkeler bu rekabete katılacak gücü bulamamakta ve bunun sonu-
cunda giderek zayıflamaktadır (Ulagay, 2001, s.26). Rausch’a (2009) gö-
re küresel rekabet sadece ülkeler arasında değil bir ülkede bulunan şehir-
ler arasında gerçekleşmektedir. Bu nedenle şehirler kendi kültürleriyle 
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uyumlu stratejiler geliştirerek markalaşmaya çalışmaktadır (Rausch, 
2009, s.65). Ashworth ve Kavaratzis’a (2009) göre şehir yöneticileri re-
kabet ortamında ayakta kalabilmek için markalaşmaya gitmektedirler 
(Ashworth ve Kavaratzis, 2009, s.3). Kentsel rekabet sonucunda kentler 
günümüzde yatırımcıların, turistlerin ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşı-
lamak amacıyla yarışa girmiştir. Kentsel rekabet kavramı beraberinde 
kentlerin markalaşması kavramını gündeme getirmiştir. 

Markalaşma: Bir ürünün veya hizmetin sahip olduğu sembole in-
sanlar tarafından yüklenen anlamdır. Markalaşma kavramı geçmişten gü-
nümüze kadar birçok unsurun işaretleyicisi olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Başta ürünler için kullanılırken günümüzde şehirler için kullanılmaya 
başlanmıştır. Şehirlerin markalaşmasıyla beraber kentsel rekabet artmış 
ve kentler birbirleriyle yarışır hale gelmiştir. Yarışta önde olmak amacıy-
la kendilerine ait marka değerleri belirlemişler ve marka değerlerini ön 
planda tutarak markalaşmışlardır. Şehirlerin markalaşmasındaki temel 
amaç yatırımcı ve turist çekme olanaklarını artırarak şehrin ekonomisini 
canlandırmaktır. Ekonominin canlanmasıyla beraber şehirlerin tanıtımı ve 
akılda kalıcılığı artmaktadır. Bununla beraber insanlar o şehri merak et-
mekte ve o şehirde yaşamak istemektedirler (Başpınar, 2015; Kaypak, 
2013). Kentler küresel kent ağına dahil olmak amacıyla markalaşmak is-
temektedirler (Birol Özerk ve Akgün Yüksekli, 2011, s.84).  Şehirler 
markalaşmak için öncelikle kendilerine ait bir marka belirlemeleri ge-
rekmektedir. Kentlerin kendilerine ait markalarına kent markası denmek-
tedir. Kent markalarının belirlenmesi sonucu Marka Şehirler oluşur. 

Marka Şehir: “Marka, strateji ve tekniklerinden yararlanarak be-
lirli bir şehrin hedef kitle zihninde sıradan bir yerleşim yeri algılanması 
yerine, insanların yaşamlarını devam ettirmek, çalışmak, yatırım yapmak, 
eğitim almak ve ziyaret etmek isteyecekleri cazibe yaşam merkezlerine 
dönüştürülmesi için yürütülmekte olan tüm faaliyetlerdir”. Marka Şehir 
olan kentler yatırımcı ve turistler tarafından tanınmış ve tercih edilmiş 
kentler olarak karşımıza çıkmaktadır. Marka şehirler birçok yönden diğer 
kentlere göre daha gelişmiştir. Bu kentler ulaşımları hızlı, ileri teknoloji-
ye sahip ve hızlı iletişim ağları olan kentlerdir.  Marka şehirler genellikle 
başkentlerde görülmekte ve her birinin kendine özgü kent imajı ve kent 
algısı bulunmaktadır. Kent imajı ve kent algısı Marka Şehirler açısından 
çok önemlidir. Bu durum kentin diğer kentlerden farklılaşmasını sağla-
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maktadır. Farklılaşmalar sonucu birbirine benzeyen şehirlerin ayırt edil-
mesini sağlamaktadır (Başpınar, 2015; Kaypak, 2013). İlgüner ve Asp-
lund’a (2011) göre marka şehirlerde kent estetiği önemlidir. Kent esteti-
ğini oluşturan kültürel miras yapıları, yeşil alanlar ve gelişme alanları bir 
bütün olarak alınması sonucu kent daha iyi bir şekilde markalaşmaktadır. 
Bununla birlikte kentler eski kimlikleri ile korunmalı ve yeni-eski uyumu 
oluşturulmalıdır (İlgüner ve Asplund, 2011, s.221-229). 

Kent markalaşmasının etkisiyle kentler kendilerini marka şehirlere 
dönüştürmektedirler. Bazı araştırmacılara göre süreç olumlu olarak ele 
alınırken bazıları olumsuz yaklaşmışlardır. Kent markalaşmasını eleşti-
renler kenti “uluslararası güzellik yarışmalarında yatırım çekmek, turist 
çekmek, etkinlik, alışveriş yapmak isteyenler ve kent sakinleri için boy 
göstermesi” olarak yorumlamaktadırlar. Kentlerin satılacak ürün olmadı-
ğını belirtmektedirler. Fakat bunu ifade ederken sosyal ve ekonomik ger-
çekleri görmezden gelmektedirler. Markalaşmanın kentin ticarileştirilme-
sini sağlamak için olduğunu ve toplumların kendilerine ait tarihi geçmişi-
ni satışa sunduğunu düşünmektedirler. Kentler markalaşma sürecinde 
kendi kimliklerine özgü değerleri tüketime yönelik birer pazarlama aracı-
na dönüştürerek kentlerin birer meta haline gelmesine yol açmaktadır. Bu 
durumun kentte bir yansıması olarak şehirlerin birbirine benzer görünüm-
lere sahip olmasına neden olmaktadır (Birol Özerk ve Akgün Yüksekli, 
2011, s.83-86). Bazı araştırmacılar kentleri markalaştırırken kentin tarih-
sel, sosyal ve kültürel geçmişini kaybetmesine sebep olacağını ve kentli-
nin yaşadığı mekâna yabancılaşacağını ifade etmektedirler (Beyazıt ve 
Güneş, 2017, s.328). Bunun yanı sıra kentler tarihi geçmişlerini tanıtma 
yoluyla turist çekmektedir. Dolayısıyla kente gelen turistler kenti tanı-
makta ve tanıtmaktadırlar (Akturan ve Oğuztimur, 2016, s.123). Bunun 
yanı sıra kentlerde yaşanan markalaşma süreci olumlu olarak ele alındı-
ğında kentlerin güçlü yanlarını ortaya koyan ve kente kültürel, ekonomik 
ve sosyal açıdan değer katan bir kavram olarak ifade edilmektedir (Birol 
Özerk ve Akgün Yüksekli, 2011, s.). 

SAHA ARAŞTIRMASI 

Küreselleşmenin etkisi Türkiye’de 1980’li yıllarda görülmeye baş-
lamıştır. Bu yıllarda Türkiye küreselleşme sürecinde etkin olabilmek 
amacıyla birçok politika geliştirmesine rağmen uygulamada sorunlar ya-
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şamış ve bu durum kentlerini de etkilemiştir. Türkiye kentleri küresel re-
kabete katılmak amacıyla Marka Şehir olmak için yöntemler belirlemiş-
lerdir. Türkiye’de Marka Şehir kavramını ilk olarak 2003 yılında Gazian-
tep şehri kullanmış ve Türkiye’nin ilk Marka Şehri olmuştur. Gazian-
tep’le başlayan markalaşma süreci Türkiye’nin birçok şehrini etkilemiş 
ve şehirler marka şehir olmak adına rekabete girmiştir. Nitekim şehirlera-
rası rekabete katılanlardan biri de Türkiye’nin başkenti Ankara’dır (Re-
sim 1). Ankara’ya bakıldığında bürokrasinin merkezi olması, başkent ol-
ması ve elçiliklerin bulunması marka şehir olma potansiyelinin gösterge-
sidir (Işık ve Erdem, 2015; Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, 2013; 
Sözlü Görüşme, 2017b). Ankara Marka Şehir olma yolundaki marka de-
ğerlerini kullanmamakla beraber akılda kalıcı bir unsur barındırmadığın-
dan tanınma sorunu yaşamaktadır. 

 
Resim 1: Ankara’nın küreselleşme ve markalaşma sürecine katılımı  

(Yazarlar tarafından üretilmiştir) 

Ankara yakın tarihte başkent olmuş bir şehirdir. Osmanlı Döne-
mi’nde bir kasaba iken Cumhuriyet döneminde başkent olarak ilan edil-
miş ve şehir bu dönemde planlı bir gelişme göstermiştir. Ankara’nın baş-
kent olmasındaki temel faktör Ankara’nın konum olarak Orta Anadolu 
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bölümünde yer alması, askeri ve siyasi açıdan güvenli bir konumda bu-
lunmasıdır. Ayrıca Ankara ulaşım ve iletişimde ülkenin merkezinde yer 
almaktadır (URL1). Dolayısıyla başkent Ankara Türkiye’nin eğitim, 
sağlık ve lojistik merkezidir ve diğer şehirlerle bağlantısı çok güçlüdür 
(Ankara Kalkınma Ajansı, 2017). 

 
Resim 2: Ankara’nın ulaşım bağlantıları (URL2; URL3). 

Dünya üzerinde bulunan başkentler, kendilerine ait bir özellikle ta-
nınmakta ve markalaşma adına vizyon belirlemektedirler (Resim 3). Tür-
kiye’nin başkenti Ankara kendine ait birçok özelliği olmasına karşın 
uluslararası arenada ön plana çıkamamıştır. Bu sorun ulusal çapta da 
kendini göstermektedir. Ankara bir başkent olarak ülkede bulunan diğer 
kentlere göre akılda kalıcı olması gerekirken bunu başaramamaktadır. 
Ankara’nın kendine ait bir marka değerinin olmaması bu durumu ortaya 
çıkarmaktadır.  Buna karşılık uluslararası ölçekte Türkiye’nin başkenti 
dini, tarihi ve ekonomik yönden İstanbul olarak bilinmektedir. İstanbul ve 
Ankara kıyaslandığında İstanbul’un 1600 yıllık başkentlik geçmişi olma-
sına karşın Ankara’nın 94 yıllık başkentlik geçmişi vardır. Bu durum bi-
linirlik açısından İstanbul’u daha tanınır kılmaktadır. İstanbul köklü bir 
tarihe sahiptir ve birçok medeniyete başkentlik yapmıştır. Bu yüzden şeh-
re birçok ziyaretçi gelmekte ve ziyaretçilerin algısında İstanbul başkent 
olarak yer etmektedir. İstanbul’un son 30 yıl içerisindeki dünya finans 
merkezlerinden biri olma eğilimi sonucunda Ankara’da bulunan bazı fi-
nans kuruluşlarının merkez teşkilatlarını İstanbul’a taşımaları da Ankara’yı 
geri plana itmiştir.  



 

 

 

 

214 Derya YEŞİLKUŞAK – Elif ÖZPETRO
 

 
Resim 3: Kent ve Bölge Markalaşma Altıgeni (Kuzeydoğu Anadolu  

Kalkınma Ajansı, 2013). 

Şehirler kendilerini tanıtmak amacıyla yatırım ve turizme önem 
vermektedir. Ankara’ya bakıldığında yatırımları ve turistleri çekmek ko-
nusunda yetersiz kalmaktadır. Dolayısıyla uluslararası ölçekte tanınma 
sorunu yaşamaktadır. Aşağıda Ankara’nın uluslararası ekonomik gücü, 
turizmin Ankara’nın markalaşmasına katkısı ve marka kent olma potan-
siyelleri hakkındaki bilgi ve değerlendirmeler sunulmaktadır. 

Ankara’nın Uluslararası Ekonomik Gücü 

Ankara’nın bir başkent olması ve coğrafi konum olarak Türkiye’nin 
odak noktasında bulunması yatırımlar üzerinde etkili olmaktadır. Türki-
ye’nin bürokrasi merkezi ve Türkiye’deki ulaşım ağlarının odak noktası 
olan Ankara yatırımlar anlamında 5. sırada yer almaktadır. Bu durum 
Ankara’nın kıyı kenti olmamasından ziyade tanıtımının yeterince yapıl-
maması, dış ticaret açığı vermesi ve serbest bölgesinin olmamasından 
kaynaklanmaktadır. 

Uluslararası yatırımcılar yer seçimi yaparken birçok kritere göre yer 
seçimi yapmaktadır. Ankara pek çok özelliğe sahip olmasına karşın tanı-
nırlık yönünden zayıf olduğundan şehrin yatırım potansiyeli düşüktür. 
Ankara’nın sahip olduğu potansiyeli tanıtamaması ve kullanamaması bu 
durumu ortaya çıkarmaktadır. Ankara, Türkiye yatırım teşvik sisteminde 
1.bölgede yer aldığından bölgesel teşvik ve genel teşvik uygulamaların-
dan yararlanmaktadır. Fakat Ankara’nın 1.bölgede yer alması yatırımcılar 
için dezavantajlı bir durum oluşturmaktadır (Sözlü Görüşme, 2017c). 
Ankara’nın ekonomik yapısını incelemek amacıyla kentin ihracat duru-
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mu, uluslararası yatırım durumu, sahip olduğu üniversiteleri, teknopark-
ları, Ar-Ge ve lojistik merkezi aşağıda incelenmiştir (Ankara Kalkınma 
Ajansı, 2017). 

Ankara’nın ihracat ve ithalat durumu: Bir kentin ekonomisini et-
kileyen en önemli unsurlardan biri ithalat ve ihracat durumuna bağlı olan 
dış ticaretidir. Ankara’nın ihracat durumuna bakıldığında Türkiye sırala-
masında 5.sırada yer almaktadır. Ankara’nın ithalat durumuna bakıldı-
ğında Türkiye sıralamasında 2.sırada yer almaktadır. Ankara’nın 2017 dış 
ticaret açığına bakıldığında -3.933 milyon dolar olduğu görülmektedir 
(Ankara Kalkınma Ajansı, 2017). Son 3 yılda Ankara’nın ihracatında dü-
şüş olduğu gözlemlenmektedir. Dolayısıyla Ankara’nın ekonomisindeki 
dalgalanmalar yatırımcılar açısından cazip olarak görülememektedir. Bu 
durum Ankara’nın yatırım çekme gücünü zayıflatmaktadır (Ankara Kal-
kınma Ajansı, 2017) (Resim 4). 

 
Resim 4: Ankara’nın 2013-2017 yılları arasında ithalat, ihracat ve dış ticaret  

açığı durumu (Ankara Kalkınma Ajansı, 2017; URL4) 

Ankara’nın uluslararası yatırım durumu: Kentlerin uluslararası 
yatırım durumunu kentte bulunan uluslararası şirketler belirlemektedir.  
Türkiye’de bulunan uluslararası sermayeli şirket sayısı sıralamasına ba-
kıldığında Ankara’nın 3.sırada yer aldığı görülmektedir. Başkent Anka-
ra’da 2931 adet uluslararası sermayeli şirket faaliyette bulunmaktadır.  
Uluslararası şirketlerden aldığı ekonomik pay oranı %5,5’tir. Ankara’da 
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faaliyette bulunan uluslararası sermayeli şirketlerin başta toptan ve pera-
kende ticaret (896 adet) olmak üzere gayrimenkul kiralama ve iş faaliyet-
leri (482 adet) ve imalat sektöründe (341 adet) yoğunlaştığı görülmekte-
dir. Ankara 2012-2016 yılları arası uluslararası sermayeli yatırım projele-
ri sıralamasına bakıldığında 5.sırada yer almaktadır. Bu yıllar arası top-
lamda 56 adet yatırım projesi bulunmaktadır. TOBB sanayi veri tabanın-
da Ankara’da 71 adet uluslararası sermayeli üretici firma faaliyet göster-
mektedir. Bu üretici firmalara bakıldığında ilk üç sırada Almanya (18), 
İspanya(10 adet) ve Fransa (8 adet) yer almaktadır (Ankara Kalkınma 
Ajansı, 2017). 

Kentlere yapılan yatırımları sahip olduğu üniversiteler, OSB’ler, 
TGB’ler ve lojistik merkezler etkilemektedir. Ankara’da 20 adet üniversi-
te, 35 adet Ar-Ge, 8 adet teknoloji geliştirme merkezi, 7’si faal olmak 
üzere 12 adet OSB ve Türkiye’nin önemli lojistik merkezlerinden biri 
olan Kazan Lojistik Üssü bulunmaktadır. Ankara Kazan Lojistik Üssü, 
Ankara şehrinin uluslararası ticaretten daha fazla pay almasını ve tanın-
masını sağlamaktadır (Başpınar, 2015, s.73). 

 Ankara’nın sahip olduğu teknoloji geliştirme merkezilerinde ve 
OSB’lerinde ileri teknoloji kullanımından dolayı şehir Türkiye’de tekno-
lojinin odak noktası olma potansiyelini de barındırmaktadır. Ankara yıllık 
üniversite mezun sayısı Türkiye ortalamasının üzerinde yer alması nite-
likli işgücüne sahip olduğunun göstergesidir. Ankara’nın bu özelliklerine 
bakıldığında yatırımcıları çekme potansiyelinin olduğu görülmektedir 
(Ankara Kalkınma Ajansı, 2017). Ankara’da bulunan OSB, Teknopark-
lar, Ar-Ge’ler ve üniversitelerin işbirliği içinde çalışmaması yatırım çek-
me gücünü zayıflatıcı bir etken olup ileri teknolojinin yaygınlaşmasını 
yavaşlatmaktadır (Sözlü Görüşme, 2017d). 

Turizmin Ankara’nın Markalaşmasına Katkısı 

Kentlerin uluslararası bilinirliğini artırmak amacıyla kendilerine iyi 
bir imaj ve marka değeri oluşturması gerekmektedir. Bu durum sonucun-
da kentin bilinirliği artmakta ve kent turizmi gelişmektedir. Günümüzde 
deniz-kum-güneş turizminin yanında alternatif turizmlere ilginin artma-
sıyla kent turizmi gelişmektedir (Şarkaya İçellioğlu, 2014, s.37-38). An-
kara genelinde alternatif turizm çeşitleri söz konusudur. Bu faaliyetlerin 
yeterince tanıtılmamasından ve geliştirilmemesinden dolayı şehir ziyaret-
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çiler açısından cazip bir yer olamamaktadır. Ankara’da yer alan farklı tu-
rizm çeşitleri termal, medikal, kültür, yayla, kış, doğa, inanç ve festival 
turizmi olarak sıralanabilir. Bununla beraber Ankara kongre, kültür, 
inanç, festival, fuar ve kış turizmi potansiyellerini yeterince kullanama-
makta ve var olan turizmini geliştirememektedir. Bu durum şehre gelen 
ziyaretçi sayısını etkilemektedir. Ankara iline 2015 yılında Esenboğa Ha-
valimanı’ndan 366.540 yabancı ziyaretçinin giriş yaptığı görülmektedir. 
Bu durumun sebebi olarak kente direkt uçuşların yaygın olmaması göste-
rilebilir. Bunun yanı sıra Ankara çevre illerin turizm geçiş noktası oldu-
ğundan kente giriş yapan yabancı ziyaretçilerin ne kadarının Ankara’da 
bulunmak için ne kadarının çevre iller için geldiği bilinmemektedir 
(SGK, 2011) (Resim 5 ve Resim 6) 

 “Ankara’yı çektiği ziyaretçi sayısı açısından ülkenin önemli şehirle-
ri arasında değerlendirmek güçtür. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ya-
yınladığı turizm sektörü verilerine göre 2015 yılında Türkiye’ye gelen 
yabancı ziyaretçi sayısı 36,244 milyon kişidir. Ankara Esenboğa havali-
manı ile Türkiye’ye doğrudan giriş yapan ziyaretçilerin sayısı 2015 yı-
lında 366 bin kişi olup, konaklama tesislerine gelen yabancı ziyaretçi sa-
yısı ise aynı yıl için 451 bindir. Sayısal veriler çerçevesinde Ankara ülke-

ye gelen yabancı ziyaretçilerin sadece %1,5’ini çekebilmektedir.” (SGK, 
2011)  

 

 
Resim 5: Ankara ilindeki Turizm Bakanlığı işletme belgeli tesislere  

gelen ziyaretçi sayısı (URL5) 
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Resim 6: Esenboğa giriş kapısından Türkiye’ye gelen yabancı  

ziyaretçi sayısı (URL5) 

Ankara sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel değerleri ile kültür tu-
rizmi için önemli bir kenttir. Turizm faaliyetleri açısından daha çok yerli 
turizm için uygun olduğu ve Ankara’ya gelen turistlerin günübirlik tu-
rizmi tercih ettiği görülmektedir. Ankara’da Anıtkabir, birinci TBMM 
binası, Ulucanlar Cezaevi Müzesi yerli turistlerin günübirlik ziyaret ettik-
leri yerlerdendir. Ankara’ya gelen ziyaretçilerin kalış süresinin kısa ol-
ması kentin tanınırlığı açısından olumsuz bir faktördür. Ankara’nın ko-
naklama altyapısı gelişmiş bir düzeyde olmasına karşın ziyaretçilerin ka-
lış süresinin kısa olmasının sebebi Ankara’nın turizm geçiş bölgesi olma-
sından kaynaklanmaktadır. Coğrafi konum bakımından Nevşehir, Ço-
rum ve Konya gibi kültür turizmi için önemli olan bu kentlere yakın ol-
ması Ankara için hem avantajlı hem de dezavantajlı bir durum oluştur-
maktadır. Bunun yanı sıra Ankara siyasi merkez olmasından dolayı yılın 
her döneminde kentte bulunan kamu kurumlarına da birçok ziyaretçi 
gelmektedir (SGK, 2011) (Resim 7). 

,0

50000,0

100000,0

150000,0

200000,0

250000,0

300000,0

350000,0

400000,0

450000,0

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015

G
İR
İŞ

 Y
A

P
A

N
 

Z
İY

A
R

E
T

Ç
İ 

S
A

Y
IS

I

YILLAR

Giriş
Yapan

Yabancı

Sayısı



 

 

 

 

 
Bir Başkent Olarak Ankara’nın Uluslararası Ölçekte Tanınma Sorunu 219 
 

 
Resim 7: Ankara’nın çevre illerle bağlantıları (Ankara Kalkınma Ajansı, 2017) 

Ankara’nın termal turizm ve medikal turizmde geliştiği görülmekte-
dir. Haymana, Kızılcahamam ve Ayaş ilçeleri termal turizm potansiyeli 
olan ilçelerdir. Özellikle Kızılcahamam İlçesi önemli bir termal turizm 
bölgesi olup bu talebe hizmet eden birçok konaklama yeri bulunmakta ve 
burada sağlık hizmetleri verilmektedir. Ankara sağlık hizmetlerinin yo-
ğun olarak geliştiği bir kenttir. Ankara’da bulunan sağlık kurumlarından 
faydalanmak isteyen yerli ve yabancı birçok ziyaretçi bulunmaktadır 
(SGK, 2011). Medikal ve termal turizm potansiyellerinin yanı sıra kentte 
kongre ve fuar turizmi potansiyeli bulunmaktadır. Kongre ve fuar turizmi 
kentlerin bilinirliği açısından önemli turizm faaliyetlerinden biridir. Fakat 
Ankara’ya bakıldığında bu turizm faaliyetleri için kente herhangi bir ala-
nın olmadığı görülmektedir. Ankara’da uluslararası seviyede etkinliklerin 
yapılmaması da bu turizmin gelişmemesine yol açmıştır.  
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Resim 8: Ankara’nın turizm çeşitleri ve odakları (Ankara Büyükşehir Belediyesi,  
2017; Ankara Kalkınma Ajansı, 2017) 

Bir kentin turizm açısından cazip olarak nitelendirilebilmesi için 
ulaşım altyapısının da gelişmiş olması önemli bir unsurdur. Ankara’nın 
ulaşım altyapısına bakıldığında şehir içi ve şehir dışı ulaşımının gelişmiş 
olduğu görülmektedir. Ankara şehir içi ulaşımına bakıldığında çeşitli ula-
şım araçlarının kentte hâkim olduğu görülmektedir. Şehir içi ulaşımının 
yaygın olması turizmi destekleyecek bir faktördür. Ankara’nın şehirlera-
rası ulaşımına bakıldığında demiryolu ve karayolu ağlarında gelişmiş ol-
duğu görülmektedir. Ankara karayolu ve demiryolu ağları bakımından 
Türkiye’nin odak noktasında olması turizmi olumlu etkilemekteyken 
yurtdışına direkt uçuşların yaygın olmaması kenti olumsuz etkilemekte-
dir. Ulaşım altyapısının yanı sıra sosyal altyapı yönünden de Ankara ye-
tersiz bir kenttir. Bir başkent olarak çeşitli etkinliklerin yapılacağı bir 
meydan olgusunun olmaması ve uluslararası spor müsabakalarının yapı-
lacağı herhangi bir alana sahip olmaması kentin tanınırlığını ve turizm 
yönünden gelişmesini olumsuz etkilemektedir (Resim 8).  
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Ankara’nın Marka Kent Olma Potansiyelleri 

Kentlerin markalaşmasındaki amaç kentin ekonomisini her yönden 
geliştirmektir. Ankara 5 milyonu aşkın nüfusu barındırmakta ve sahip ol-
duğu doğal, tarihi, kültürel, turizm ve ticari markaları bir bütün olarak 
Ankara’nın marka değerlerini oluşturmaktadır (Başpınar, 2015, s.55). Şe-
hirlerin markalaşması mimari, tarihi, turizm, lojistik ve eğitim sayesinde 
gerçekleşmektedir. Frigyalılardan kalan Gordion Antik Kenti, Romalılar-
dan kalan Ankara Kalesi ve Gavurkale, Anadolu Selçuklulardan kalan 
hanlar kentte sembol yapılardır. Tarihi dokunun hala varlığını sürdürdüğü 
Ulus Tarihi Kent Merkezi ve Tarihi Ankara Kalesi çevresi Ankara için ta-
rihi açıdan önem arz etmektedir. Mimari açıdan Hacı Bayram Cami, 
Beypazarı ve Hamamönü evleri tarihi yönden Ankara’nın potansiyelleri 
olarak nitelendirilmekte ve Ankara’nın sembol yapılarını oluşturmaktadır 
(Resim 9). 

 
Resim 9: Ankara’nın marka kent olmasını sağlayacak sembol ve potansiyeller  

(Yazarlar tarafından üretilmiştir) 

Ankara coğrafi bakımdan Türkiye’nin orta kısmında bulunmasından 
dolayı demiryolu ve karayollarının kesişim noktasındadır. Türkiye’nin 
tüm illerine ulaşım bakımından yakın durumdadır. Dolayısıyla lojistik 
açıdan gelişmiş bir kenttir. Türkiye’de Kocaeli, Bursa ve Gaziantep gibi 
şehirler sanayide marka kent olmuştur. Ankara’nın da sanayi yönünden 
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marka kent olma potansiyeli medikal ve savunma sanayinde bulunmakta-
dır. Aselsan, Roketsan, Havelsan, TUSAŞ ve TAİ gibi öncü kuruluşların 
bulunması savunma sanayide markalaşmasına katkı sağlamaktadır. Me-
dikal sanayide kümelenme oluşumlarının bulunması, bünyesinde pek çok 
sağlık kuruluşunu barındırması ve tıbbi bitki yetiştiriciliği potansiyelinin 
olması kentin bu sanayi alanında gelişip markalaşmasına olanak sağla-
maktadır (Ankara Kalkınma Ajansı, 2017) 

Kent markalaşmasında en önemli unsurlardan biri de sembol ve slo-
gandır. Ankara’da marka değeri oluşturabilecek pek çok sembol bulun-
maktadır. Bunlar Ankara kedisi, Ankara tiftik keçisi, kaplıcalar, üniversi-
teler, Hamamönü ve Beypazarı Evleri, Gordion Antik Kenti, Augustus 
Tapınağı, Ankara Kalesi, Anıtkabir, Kızılay Meydanı, Ulus Tarihi kent 
Merkezi, Hacı Bayramı Veli, TBMM Binası, Cumhurbaşkanlığı Köşkü, 
Ulucanlar Cezaevi, Ankara kenti giriş kapısı, Etnografya Müzesi, Anado-
lu Medeniyetleri Müzesi, Seğmenlik, Bacıerenler ve Ahilik kültürüdür. 
Bu sembollerin tanıtımı yapılmadığından dolayı Ankara belirli bir sembol 
ile ön plana çıkamamakta ve bilinirliğini azaltmaktadır.  

DEĞERLENDİRME 

Küreselleşme sürecinin sonucunda oluşan marka şehirler tanınırlık-
larıyla ön plana çıkmaktadır. Çalışma alanımız olan Ankara bir başkent 
olarak diğer ülkeler tarafından bilinirliği yüksek olması gerekirken diğer 
pek çok kentin gerisinde kalmıştır. Ankara için temel sorun olarak kabul 
ettiğimiz “Bir başkent olarak Ankara’nın uluslararası ölçekte tanınma so-
rununun temel nedenleri arasında kıyı kenti olmaması, tanıtım eksikliği, 
turizm faaliyetlerinin yeterince gelişmemiş olması ve kurumlar arası or-
tak vizyonun olmaması yer almaktadır. Ankara’nın marka kent olamama-
sındaki en büyük sorun kendi tanıtımını yapamamasıdır. Ankara’nın ken-
dine özgü tarihsel, kültürel ve doğal güzellikleri vardır. Fakat bu güzel-
liklerini ulusal ve uluslararası sınırlar içerisinde tanıtmada eksik kaldı-
ğından bir Marka Şehir olarak anılmamaktadır. Ankara’nın Marka Şehir 
olmamasında bir diğer neden ise kurum ve kuruluşların ortak vizyon ek-
sikliği ve iş birliklerinin olmamasıdır. Bu durumdan Ankara olumsuz et-
kilenmekte ve potansiyellerini ortaya çıkaramamaktadır. Saha araştırma-
sında yer alan kent ve bölge markalaşma altıgenine bakıldığında Anka-
ra’nın markalaşması yönünde eksiklikleri olarak turizmden düşük pay 
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alması, yerel ve yabancı politikalar bakımından eksik olması, yabancı ya-
tırımları yeteri kadar çekecek bir ortamının olmamasına karşın zengin 
kültürel mirası markalaşma açısından potansiyel olarak değerlendirilebi-
lir. Ankara tarihsel, kültürel ve doğal zenginliklerinin yanında gelişmiş 
bir sanayi altyapısına da sahiptir. Ankara sanayisinde ileri teknolojiyi 
kullanan bir kent olmakla beraber marka kent olma özelliğini taşımakta-
dır. Ankara özellikle savunma sanayi ve medikal sanayide gelişmiştir fa-
kat bunu pazarlayamamakta ve dünyaya açılamamaktadır. Bu sebepten 
dolayı Ankara bu yönde tanıtımını yapamamakta ve marka şehir olarak 
bilinmemektedir. 

Marka şehirlerde yatırım ve turizmin gelişmesi tanınırlığı artırmak-
tadır. Yapılan görüşmeler sonucu Ankara’nın yatırımcılar tarafından yer 
seçiminde ilk sırada yer almadığı görülmüştür. Bu durumun temel neden-
leri teşvik ve destekler konusunda eksikliklerin bulunması, altyapı sorun-
ları, tanıtım-imaj yönüyle zayıflıklar ve kurumsal kapasite eksikliğidir.  
Buna karşın Ankara Türkiye’nin Orta Anadolu bölümünde yer aldığından 
Türkiye’nin diğer kentlerine ulaşımının kolay olması ve ulaşımda kesişim 
noktası olarak yer alması bakımından güçlü bir konuma sahiptir. Bu du-
rum yatırımcılar için hem bir avantajlı hem de bir dezavantajdır. Deza-
vantaj olmasının temel nedeni Ankara’nın bir liman kenti olmamasıdır. 
Ancak Ankara’nın limanı olan kentlerle güçlü bir demiryolu ve lojistik 
bağlantısı bulunmaktadır. 

Ankara tarihi değerleri, kültürel mirası ve başkentlik kimliği ile öne 
çıkmaktadır. Ancak Ankara turizm sektöründen az pay aldığından bu açı-
dan ön plana çıkamamakta ve kendini bu sektörde yeterince göstereme-
mektedir. Ankara birçok farklı turizm potansiyeline sahip olmasına rağ-
men kurumsal vizyon eksikliği, tanıtım, imaj eksikliği ve kentin diğer il-
lere geçiş noktası olmasından dolayı bunları kullanamamaktadır. Öte 
yandan, bir başkent olarak sahip olması gereken kongre ve fuar turizmi 
için yeterli girişimler yapılmamasından dolayı turizm sektöründe geliş-
memiş durumdadır. Bununla beraber şehir kültürel mirasını yeterince ko-
ruyamamıştır. Bu durum tarihi kent merkezinde sorunlar yaşanmasına 
neden olmuş ve kültür turizmi bundan olumsuz etkilenmiştir. Bir baş-
kentte turizm faaliyetleriyle beraber meydanlar, yaya alanları, spor alan-
ları ve kültür sanat yapıları olması gerekirken bu alanlara şehirde yeterin-
ce önem verilmediğinden şehir tanınma sorunu yaşamaktadır. 
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SONUÇ 

Günümüzde küreselleşmenin etkisiyle şehirler dönüşmekte, turist ve 
yatırımcı çekmek amacıyla birçok yöntem ve teknik belirlemektedir. Di-
ğer şehirlerden farklılaşmak amacıyla kentler kendilerine marka değerleri 
katmaya çalışmaktadırlar. 1980’li yıllarda tüm dünyada etkisini göster-
meye başlayan küreselleşme süreci başkent Ankara’yı olumsuz yönde et-
kilemiştir.  Ankara küreselleşme sürecine katılmak amacıyla birçok poli-
tika izlemiş fakat uygulamada başarılı olamadığı için bu süreçten olum-
suz etkilenmiştir. Ankara küresel şehir olacak özelliklere sahip olamasa 
da marka kent olabilecek potansiyele sahiptir. Fakat marka kent olmak 
için önemli bir faktör olan turizm konusunda Ankara geri planda kalmış-
tır. Dolayısıyla bu yönden kendini yeteri kadar geliştirememiş ve ülkenin 
turizmde geri kalmış kentleri arasında yer almıştır. 

Kentlerin tanıtım yapmalarının asıl amacı yatırımcı ve turistleri ken-
dilerine çekerek ekonomilerini canlandırmaktır. Özellikle son yıllarda 
kentler yatırımcı ve turist çekmek için yarış halindedir. Bu yarış sonucu 
kendini dünyaya tanıtan şehirler Marka Şehir olarak adlandırılmaktadır. 
Marka Şehir olma özelliği dünya medeniyetlerinin ortaya çıktığı günden 
itibaren var olan bir kavramdır. Türkiye’deki şehirlere bakıldığında ise 
Marka Şehir olma süreci 2003 yılında başlamıştır. Başkent Ankara’nın 
henüz bir Marka Şehir olmadığı ve bu potansiyele sahip olmasına karşın 
bunu kullanmadığı görülmüştür.  

Ankara’nın uluslararası alanda bilinirliğini birçok kronik sorunun var-
lığı etkilemektedir. Başlıca sorunlardan biri olan direkt uçuşların yaygın 
olmaması ve yurtdışındaki birçok şehre uçuşların İstanbul üzerinden ak-
tarmalı olarak gerçekleşmesi Ankara’nın tanınırlığını etkilemekte ve Anka-
ra’ya gelen ziyaretçi sayısını azaltmaktadır. Bununla birlikte kentte güven-
lik sorunlarının yaşanması ve son yıllarda terör probleminin yaşanması zi-
yaretçilerin kente gelişini etkilemektedir. Bu sorunların yanı sıra ulaşım ve 
altyapı bakımından eksiklerinin olması, kurum ve kuruluşların kentin mar-
kalaşmasına yönelik ortak  çalışmalar yapmaması, kurumlar tarafından ya-
pılan çalışmaların reklamının yapılmaması, kentin sahip olduğu tarihi, kül-
türel ve mimari değerlerin koruma çalışmalarıyla değerlendirilmemesi, tu-
rizm odaklarının yeterince kullanılamaması, coğrafi olarak kıyı kenti ol-
maması ve kentin meydanlara, spor alanlarına ve uluslararası sembolik 
yapılara sahip olmaması kentin bilinirliğini önemli ölçüde etkilemektedir.  
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Sonuç olarak Ankara yatırımcı ve turist çekme konusunda birçok 
potansiyele sahip olmasına karşın bu potansiyelleri kullanmamakta, tu-
rizm faaliyetlerini geliştiremediğinden ve bu konunun çözümüne ilişkin 
uzun dönemli projeler geliştiremediğinden uluslararası ölçekte tanınma 
ve algılanma sorunu yaşamaktadır. 
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ANKARA’NIN KENT KİMLİĞİ YOKSUNLUĞU 

                                                                                     Merve ASLAN 

GİRİŞ 

Sürekli değişmekte olan sosyal, ekonomik, kültürel ve teknolojik ge-
lişmeler dünyada var olan tüm toplumları etkileyerek kent ve kent parça-
larının farklı şekilde biçimlenmesine neden olmuştur. Bu biçimlenme her 
kentin farklı bir kimlik edinmesini veya kimliksizleşmesini sağlamıştır. 
Geçmişte kentler doğal çevreyle uyumlu ve kültürel özelliklere göre şe-
killenirken bugün artık kentler daha çok ekonomiye ve teknolojiye bağlı 
olarak şekillenmektedir. 

  Hızlı nüfus artışı ve hızlı kentleşme ekonomik, teknolojik ve sosyal 
değişikliklerin yanında kentlerin mevcut dokusunu değiştirmiştir. Tekno-
loji alanındaki değişimler, bina yapım tekniklerinin değişmesi, kentsel 
mülkiyetin değişmesi, yıkım, dönüşüm ve yenileme hareketleri kentsel 
mekânın değişmesine neden olmuştur. Türkiye’de bu süreç 1950’lerden 
sonra nüfus artışı, hızlı kentleşme ve kırdan kente göç gibi faktörler se-
bebiyle başlamıştır. Ankara, dünyada ve ülkemizde yaşanan tüm gelişme-
lerden payını almıştır. 1980 sonrası yaşanan neo-liberal politikaların etki-
siyle çoğu Türk kenti gibi Ankara da hızla büyümüş, kentin geleneksel 
dokusu kısmen tahrip olmuştur. Kentin geçmiş dokusu köhneleşmeye bı-
rakılmış, yeni gelişme alanlarında modernizmin etkisiyle yeni kentsel de-
senler oluşmaya başlamıştır. Yaşanan bu süreç Ankara’nın bir kimlik 
sorgulaması yapma ihtiyacını doğurmuştur (Topçu, 2011). Bu bağlamda 
bu çalışmada sürekli olarak değişen ve gelişen Ankara kentinin mekânsal 
değişimi tarihsel gelişim süreci içerisinde değerlendirilerek, geçmiş ve 
günümüzdeki kimlik elemanları ortaya konulmuş ve kentin kimliğini 
olumlu ya da olumsuz yönde etkileyen faktörler belirlenmiştir.  

KURAMSAL VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

1945 yılından sonra hızla gelişim gösteren fiziksel çevreler ve kent-
sel doku parçaları tek düze olmaya başlamış bu durum tek kültürlülüğü 
beraberinde getirmiştir. Kentsel dokuda modernist ve postmodernist yak-
laşımlarla ortaya çıkan birbirinin aynı yapılara karşı 1970’li yılların ba-
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şında kentsel kimlik kavramı ortaya çıkmıştır. Yeni süreçte yerellik, ge-
lenekselcilik ve korumacılık önem kazanmaya başlamıştır. Tanım olarak 
kimlik, doğadaki canlı ya da cansız herhangi bir varlığı benzerlerinden 
ayıran ve farklı kılan özelliklerin tümüdür. Bu özellikler görsel, işitsel vb. 
duyularla algılanan kendine özgü olma durumuyla ifade edilmekte ve 
varlığa teklik yani özgünlük katmaktadır (Prohansky vd., 1983).   

Kimlik ya zaman içerisinde kendiliğinden oluşur ve değişim gösterir 
ya da bilinçli bir şekilde oluşturulabilir ve değiştirilebilir. Ayrıca kimliğe 
bireysel ve toplumsal normlara göre olumlu ya da olumsuz, güzel ya da 
çirkin gibi çeşitli anlamlar yüklenebilir. Tıpkı insanlar gibi kentlerin ve 
kent parçalarının da onu diğer kentlerden ayıran kendine ait kimlikleri ve 
özellikleri vardır.  Kent kimliği her kentte farklı ölçeklerde kendine özgü 
nitelikler taşıyan fiziksel, çevresel, kültürel, ekonomik ve biçimsel faktör-
lerle şekillenen kentlilerin ve sosyal yaşamın oluşturduğu sürekli gelişen 
ve değişen, kentlerin sürdürülebilir olmasını sağlayan ve geçmiş ile gele-
cek arasında uzanan anlam yüklü bütünlüktür. Doğal çevreden ve yapay 
çevreden oluşan kimlik elemanları, bu elemanların fiziksel yansımaları, 
tarihsel süreç içerisinde kazandıkları değerler ve önemler, mimari, sosyal 
yapı, coğrafya, içinde yaşayan toplumlar, geleneksel yapı, iklim, jeopoli-
tik konum, geçirilen afetler, ekonomik yapı, başkent olup olmaması gibi 
birçok özellik bir kentin özgün kimliğini oluşturmaktadır (Lynch, 1960; 
Ocakçı ve Southworth, 1995; Önem ve Kılınçaslan, 2005) (Resim 1). 
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Resim 1: Kentsel Kimliği Oluşturan Bileşenler (Lynch,1960’tan akt. 

Topçu,2011) 

Bu bağlamda kentler onları birbirinden ayırt eden farklı birçok de-
ğişkene bağlı olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımlamalar bazen dönemsel 
atıflarla “Demir çağı, Orta çağ kenti, Roma kenti”, bazen ait olduğu me-
deniyete ve devlete bağlı olarak “Osmanlı kenti, Amerikan kenti, Türk 
kenti”, bazense toprakları üzerinde var olan dini yapıya bağlı olarak “İs-
lam kenti” bazen de yer aldığı coğrafyaya bağlı olarak “Ege kenti” gibi 
isimler alırlar (Ünlü, 2017) (Resim 2).  
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Resim 2: Kentsel bellek ve kimlik oluşum sürecinde toplumsal bellek ile  

mekân arasındaki karşılıklı ilişkisi (Ünlü, 2017) 

Kompleks özellikler gösteren kent kimliği sadece fiziksel bir oluşum 
veya estetik bir sorun değil tarihsel süreç bağlamında toplumların yaşam 
ve kültürlerinin fiziksel mekândaki yansımalarıdır. Mekândaki bu yan-
sımlar geçmiş ve gelecek arasında bir köprü kurulmasını ve kuşaklar ara-
sında bir bağ oluşmasını sağlayarak bir yere ve bir ulusa ait olma duygu-
sunun ve kimliğin oluşmasını sağlar (Kiper, 2004). Kent kimliği, fiziksel 
çevre ve sosyal yaşamla bir bütündür dolayısıyla toplum tarafından bi-
çimlendirilir. Bu yüzden sürekli olarak değişim gösteren toplumsal yapı-
ya paralel olarak kent kimliği de değişim gösterir. Bu yüzden tarihsel sü-
reç içerisinde sabit bir kent kimliği varlığından söz edilemez, kimlik sü-
rekli olarak yeniden üretilir (Tekeli, 1990). Farklı kültürlerin ve topluluk-
ların bir araya geldiği kentler, birçok aktörün ortaklaşa oluşturduğu top-
lumsal belleğin önemli bir parçasıdır. Toplumsal tarihin oluşturulmasında 
kentler ve kent kimliği incelemeleri zorunlu bir konudur. Kent belleği ile 
mekân arasındaki ilişki bireylerin mekanı algılama biçimiyle doğrudan 
ilişkilidir ve bu algılama biçimleri ne kadar çeşitlenirse o kadar zengin-
leşmektedir (Ulu ve Karakoç, 2004). Bu bağlamda ortaklaşa belleği oluş-
turan kültür, dil, anı, geçmiş gibi özellikler mekâna özgünlük ve yerellik 
katar. Bu özelliklerin değişimine bağlı olarak fiziksel mekân sürekli ola-
rak değişim gösterir. Buna bağlı olarak kent kimliği de sürekli olarak de-
ğişir ve yeniden üretilir (Ünlü, 2017).  
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Kentler, birbirinden farklı ve bağımsız mekânların, toplulukların, 
kültürlerin ve ideolojilerin bir arada olduğu oluşumlardır. Geçmişte tüm 
bu faktörlerin mekâna yansıması, gösterdikleri farklı yapılanma biçimleri 
birbirinin üstüne ya da yanına eklenerek kent biçimini eş zamanlı oluştu-
rurken günümüzde kenti paylaşan birçok topluluğun, kültürün ve ideolo-
jinin aynı anda kentte var olmaya çalışması kentteki yapılı çevrede bir 
karmaşıklık yaratmaktadır. Bu karmaşıklık eskisinin yıkılıp yenisinin 
oluşturulmasıyla ortaya çıktığı için mekânı paylaşan kültürel karmanın 
özgün kimliğinin gerçekte ne olduğu anlaşılamamaktadır (Bilsel, 1994).  

Küreselleşmenin etkisiyle çok hızlı bir dönüşüm sürecine giren kent-
ler yatırımcı çekmek amacıyla birbiriyle yarışır hale gelmiş ve tek tip-
leşmeye başlamıştır. Bunun sonucu olarak hem kentler hem toplumlar 
önemli değişimler geçirmiş, özgün niteliklerini kaybetmiş ve tüketim top-
lumu haline dönüşmüştür. Bu değişimler sosyal sınıf farklılıklarının art-
masına, toplumsal bir ayrışmaya ve kentte bir parçalanmışlığa neden ol-
muştur. Kentlerdeki yapısal değişimler geleneksel değerler üzerinde bas-
kı yaratmış, geçmiş ile gelecek arasında bağ kurulmasını sağlayan kültü-
rel süreklilik yok olmuş ve kentler kimlik bunalımına girmiştir (Schroth, 
2000’den akt. Bilsel, 2002). 

Kent kimliğinin oluşumu ve değişimi toplumların yapısından etki-
lendiği kadar kent plancılarının geçmişi ve bugünün öğelerini yorumlayı-
şından da etkilenir. Bir açıdan kimlik yoksunu kentler planlama aracılı-
ğıyla ortaya çıkmaktadır. Kısa vadeli ekonomik çıkarlar elde etmek ama-
cıyla yapılan planlar yer’in anlamının değişmesine ve yitirilmesine, yer-
anı-kimlik ilişkisinin kaybolmasına ve kimlik ile mekân duyusunun yok 
olmasına neden olmaktadır (Burgess, 2000).   

Başkent kelimesi Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından “Bir devletin 
yönetim merkezi olan şehir, hükûmet merkezi, başşehir” olarak tanım-
lanmaktadır. TDK tarafından yapılan bu tanım başkenti yönetim merkezi 
olarak sınırlandırmaktadır. Başkent, sadece yönetim ve sosyo-politik gö-
revler üstlenen, ülkenin tümünde verilecek olan hizmetlerin, ekonomik 
üretimin şekillendiği kent olmanın yanı sıra ülke vatandaşlarının tamamı 
tarafından bilinen sembolik ögelerin de merkezidir. Dolayısıyla başkent-
ler devletin ve ulusun kimliğini temsil eden özellikler taşır. Bu açıdan di-
ğer kentlerden farklılık göstermeleri gerekir (Paquet, 1993). Dünyada I. 
ve II. Dünya savaşlarından önce yalnızca kırk ulus devlet varken bu sayı 
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savaşlardan sonra dağılan ve bağımsızlığını ilan eden devletlerle beklen-
medik bir artış göstermiştir. Buna bağlı olarak da başkentlerin sayısı art-
mıştır. Bu kapsamda başkentler ani değişimler geçirmiş, kimileri önemini 
kaybederken kimi kentler yeni roller ve işlevler üstlenmiştir. Dolayısıyla 
kent kimliklerinde değişimler meydana gelmiştir (Kaymaz ve Müftüoğlu, 
2016) (Resim 3). 

 
Resim 3: Hall (2006)’e göre başkentlerin sınıflandırılması 

Bu görüşler doğrultusunda bu çalışmada tarihsel süreç içerisinde 
kent belleğini oluşturan dönemlerin fiziksel yansımaları kent kimliği açı-
sından değerlendirilmiş, kimliksel ve sembolik ögelerinin değişiminin 
kent kimliğine olan etkisi ortaya konmuş ve mekânda yarattığı sonuçlar 
irdelenmiştir. 

SAHA ARAŞTIRMASI: ANKARA 

 
Resim 4: Ankara’nın Türkiye içerisindeki konumu (KUDEB, 2010) 

Ankara, Anadolu’nun kuzeybatısında ve Türkiye’nin merkezinde 
yer alır (Resim 4). Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan önce bir bozkır ka-
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sabası olan Ankara barındırdığı ulaşım, haberleşme ve konum gibi avan-
tajları sayesinde Kurtuluş Savaşının yönetim merkezi haline gelmiş, daha 
sonra yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti ilan edilmiştir. 
Başkent olduktan sonra şehir çeşitli plan, politika ve projelerle hızla ge-
lişmiş, nüfusu artmış, merkezinin etrafında özellikle batı koridoru denilen 
İstanbul ve Eskişehir aksı boyunca 40-50 km. çepere yayılarak, çevre 
yollarının da etkisi ile bugünkü makro formuna ulaşmıştır (Resim 5). 
Günümüzde Türkiye’nin en gelişmiş ve en kalabalık ikinci şehridir. An-
kara’nın geçmişi M.Ö. Hititlere kadar uzanmaktadır. Takip eden dönem-
lerde Frig, Galat, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı’ya ev sahipliği 
yapmıştır. Son olarak çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin vizyonunu ve he-
deflerini yansıtan bir başkenttir.   

 
Resim 5: Ankara Makraform Gelişimi (URL 1, Güzey, 2014) 

Farklı Dönemlerde Ankara Kent Kimliğinde Meydana  
Gelen Değişimler 

Birçok önemli topluma ve kültüre ev sahipliği yapmış, güçlü bir kül-
tür birikimine sahip Ankara’nın geçmişi M.Ö.2000’lere kadar uzanmak-
tadır. Yapılan kazılarda Ankara’da Hitit, Frig, Galat, Roma, Bizans ve 
Osmanlı dönemine ait kalıntılara ve yerleşmelere rastlanmıştır. Ankara 
çağlar boyunca kale ve çevresinde gelişme göstermiştir. Savunma amaçlı 
yapılan kale, uzun yıllar Ankara’nın önemli bir noktası olmuştur. Günü-
müzde kale halen Ankara’nın kimliğini yansıtan en önemli ögelerden bi-
ridir. Tüm bu dönemler boyunca Ankara kimi zaman bu toplumların bir 



 

 

 

 

234 Merve ASLAN
 

kenti (Hitit, Bizans, Selçuklu), kimi zaman başkenti (Galat, Roma), kimi 
zaman ise ticaret merkezi (Osmanlı, Roma) olmuştur. Her dönem Anka-
ra’nın kimliğine ve belleğine kültür çeşitliliği, tarihsel zenginlik, din, dil 
ve sembol zenginliği katmıştır. Bugün varlığını devam ettiren bazı kimlik 
elemanları Ankara’nın önemli imgesi olmaya devam ederken kimileri 
yok olmaya yüz tutmuştur. 

Türkiye Cumhuriyeti öncesi tüm bu dönemler içerisinde Ankara’nın 
kimliğine etki eden en önemli dönemin Osmanlı dönemi olduğu görül-
mektedir. Osmanlı Devleti’nin kurulmasıyla Selçuklu Devleti’nin elinde 
ve Ahi Beylerinin yönetiminden devralınan Ankara’nın bu dönemde fi-
ziksel ve işlevsel olarak yenilendiği ve bu dönemde yeni bir kimliğe ka-
vuştuğu bilinmektedir. Bu dönemde Osmanlı devleti fethettiği tüm top-
raklarda dirlik ve düzeni sağlayıp, güvenlik sorununu çözme politikası 
doğrultusunda kentin güvenliğini sağlamıştır. Bunun sonucu olarak şe-
hirde savunma gereksinimleri azalmış sur dışı gelişmeler ve yerleşmeler 
görülmeye başlamıştır. Kervan yollarında güvenliğin sağlanmasıyla bu 
yollar üzerinde önemli bir konuma sahip olan Ankara’da, dünyada üreti-
minde tekel durumda olduğu SOF üretimi hızla artış göstermiş; Ahi ve 
Lonca örgütlenmeleri ile ekonomik, sosyal ve dini alanda düzen ve kont-
rol sağlanmış; tüm bu gelişmeler sonucunda Ankara ekonomik olarak ge-
lişmiş ve canlanmış; Anadolu eyaletinin ticari merkezi haline gelmiş, hat-
ta Osmanlı Bankası burada inşa edilmiştir. Sosyal ve yönetimsel sorunlar 
çözülmüş şehir fiziki oluşum açısından bir kent görünümüne kavuşmuş-
tur. Bu dönemin en önemli kimliksel karakteristiğini ticari faaliyetlerin 
yoğunlaştığı “hanlar” bölgesi ve çevresinde yerleşimlerin kümelendiği 
“Hacı Bayram Camii” oluşturmaktadır. Ayrıca kent merkezinin yakın 
semtleri bağ semtleri olarak gelişmeye başlamış, kışın ticaretle uğraşan 
halk yazın bağ evlerine göçmeye başlamış ve bağ kültürü bu dönemde or-
taya çıkmıştır. Ankara bu dönemde Türk- İslam şehri özelliği kazanmış, 
sur dışına doğru hızla genişlemiş ve nüfus büyük oranda artış göstermiştir 
(Kurtar ve Somuncu, 2013) (Resim 6). 
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Resim 6: Ankara Hanlar Bölgesi Gelişimi (Tunçer, 2001) 

Osmanlıdan sonra Ankara’nın tarihsel süreç içerisindeki kimlik olu-
şumuna bakıldığında, bağımsızlık mücadelesinde Kurtuluş Savaşı’na 
sunduğu konum, iletişim ve haberleşme gibi olanaklar ile yönetim mer-
kezi görevini üstlendiği görülür. Ankara, milli mücadelenin ve Türk az-
minin göstergesi haline gelmiş, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla 
başkent ilan edilmesinin ardından Erken Cumhuriyet Dönemi olarak ad-
landırılan 1920-1950 yıllarını kapsayan dönemde pek çok eser ve imar 
faaliyeti gerçekleşmiştir (Resim 7).  

Ankara bu dönemde yeni kurulan çağdaş Türkiye’nin gücünü, viz-
yonunu ve hedeflerini yansıtan modern ve örnek bir kent olma görevini 
üstlenmiş, Ankara’nın başarısı Cumhuriyetin başarısıyla özdeşleştirilmiş-
tir. Bu yeni Ankara eski Ankara’nın devamı değil tamamen yeni bir şehir 
olarak planlanmıştır. Böylelikle Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yeni vatan, 
yeni sosyete, yeni devlet” (C.H.P. 4ncü Büyük Kurultayı Görüşmeleri Tu-
tulgası, 1935, s.15) sözleriyle ifade ettiği gibi yeni devletin yeni başken-
tinde yeni bir şehir dolayısıyla yeni bir kimlik ortaya çıkmıştır. Türki-
ye’de yenilik hareketlerine paralel olarak yeni imar çalışmalarının başla-
dığı, eskiyle bağların koparılması noktasında tam bir modernite sürecinin 
yaşandığı bu dönemde yeni kimlikle birlikte Ankara’da hem fiziksel hem 
de sosyal değişikliklerin gerçekleştiği görülmektedir.  
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Resim 7: Tarihsel süreç içerisinde kent belleğini oluşturan dönemler ve 
günümüzdeki uzantıları (Geçmiş Fotoğraflar URL 2; Güncel fotoğraflar  

Yazarın Kişisel Arşivi, 2017) 
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Resim 8: Cumhuriyet dönemi eserleri ve günümüze uzantıları  

(Yazarın Kişisel Arşivi, 2017). 

Fiziksel olarak modern bir kent kurmak istenirken aynı zamanda bu 
kentte yaşayan vatandaşlarında modernleşmesi hedeflenmiştir. Cumhuri-
yet yaşamını temsil eden yeni modern ve çağdaş bir “Ankaralı” kavramı 
ortaya çıkmıştır. Yabancı gazeteci ve gezginler bu dönemin Ankaralısı 
için “Derisini değiştiren halk”, “Ankaralı olmak bir Türk için bugün en 
yüksek asalet unvanı” gibi tanımlarda bulunmuşlardır. Sosyal anlamda 
yaratılmak istenen değişimin fiziksel mekân üzerinden gerçekleştirilmek 
istendiği bu dönemde topluma yeni bir bellek ve kimlik kazandırmak için 
halkın bir araya toplanmasını ve zaman geçirmesini sağlayacak kamusal 
mekânlar önem kazanmış ve yaygınlaşmıştır. Böylelikle modern olarak 
oluşturulan kamusal mekânlara bağlı olarak mekânı kullanan insanların 
da buna uygun olarak davranacağı ve modernleşeceği düşünülmüştür. 
Cumhuriyetin ilanından 1930’a kadar Ankara nüfus artışına bağlı olarak 
hızla gelişme göstermiştir. Kurtuluş Savaşı’nda Ulus Meydanı’nda bulu-
nan Taşhan binasının meclis binası olarak kullanılması, Cumhuriyetin 
ilanından sonraki süreçte ise milli mücadelenin simgesi olması ve yöne-
tim binalarının burada inşa edilmesinden dolayı Ulus Meydanı kent mer-
kezine dönüşmüştür (Taşdizen ve Kayhan, 2016). Ulus, yönetim merke-
zinin burada olması sebebiyle sanatçı, aydın ve politikacılar tarafından 
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tercih edilen bir mekân halini almıştır. Ulus Meydanı diplomatik karşıla-
maların, miting, gösteri, konuşma gibi etkinliklerin gerçekleştiği kamusal 
bir mekân olmuş zamanla çevresinde diplomatların kaldığı oteller artmış 
ve kentin en prestijli alanına dönüşmüştür. 1927 yılında Zafer Anıtı’nın 
meydana yerleştirilmesi ile Millet Meydanı ismini almış, bu tarihten son-
ra anıt, meydanın en belirleyici unsuru haline gelmiş, 1930 yılında ise 
ismi Ulus Meydanı olmuştur. 1925 yılında Sıhhıye’de 150 hektarlık bir 
alanın konut alanı olarak planlaması ile kentin gelişme yönü belirlenmiş 
bazı bakanlıkların da o çevrede yer seçmeye başlamasıyla Yenişehir’in 
gelişmesi hızlanmıştır. 1930 sonrası modernleşme hedefine varma süre-
cinin hızlandığı; bunun etkilerinin mekân ve toplum üzerinde görüldüğü; 
apartmanlaşmanın yayılmasıyla yeni kentsel dokuların ortaya çıkmaya 
başladığı; verilen mimari eserlerin daha modernist çizgiler yansıttığı ve 
özellikle Osmanlı ve Selçuklu motiflerinden arındırıldığı; dünyadaki 
ekonomik kriz nedeniyle devletçilik politikasının önem kazandığı ve dev-
let eliyle bankaların kurulduğu bir dönem yaşanmıştır. Bazı bankalar, 
meclis binaları ve bakanlıklar Ulus Meydanı’ndan Kızılay’a doğru giden 
Atatürk Bulvarı üzerinde konumlanmış, bankaların özellikle Ulus tara-
fında yer seçmesiyle Ulus aynı zamanda bir finans merkezi olmuş ve çev-
resinde sinema tiyatro gibi sivil kullanımların artmasıyla kültürel bir odak 
haline gelmiştir. Bahçelievler’de yapılan kooperatif konutları imar planı 
sınırları dışında planlanan, dönemin bürokratlarının konut ihtiyacını kar-
şılamak için yapılan ve Ankaralıların modern yaşantısını temsil eden, dö-
nemin kimliği yansıtan konut alanları olarak karşımıza çıkmaktadır. Son-
raki süreçte Atatürk Bulvarı’nın iki tarafı çok zaman geçmeden bakanlık 
ve bankalara ait anıtsal yapılarla sarılmıştır. Kızılay Meydanı bu dönem-
de Atatürk Bulvarı’nda yer alan bakanlıklar ve bankalar sebebiyle politik 
bir alt merkez olarak önem kazanmaya başlamıştır. Daha çok yeni Anka-
ralıların tercih ettiği Güvenpark’ın açılması ve geniş bulvarları ve kafele-
riyle gezinti alanı sunan Atatürk Bulvarı’nın etkisiyle Kızılay Meyda-
nı’nın önemi giderek artmış, sivil kullanımın yoğun olduğu bir meydan 
ve merkez özelliği kazanmıştır (Özdemir, 2009). 1950 sonrasında Ulus’ta 
işhanlarının ve çarşıların yapılmasıyla ticari işlev artmıştır. Kızılay ve 
çevresinde sinema, kitapevleri gibi kültürel kullanımların artmasına bağlı 
olarak Ulus, kültürel odak olma özelliğini kaybetmiştir. Yönetim merke-
zinin Kavaklıdere’ye kaymasıyla Ulus merkez olma özelliğini belli ölçü-
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de yitirmiştir. Bu süreçte Ulus alt ve orta gelir grubunun tercih ettiği bir 
meydan halini alırken, Kızılay orta ve üst gelir gruplarının tercih ettiği bir 
meydan haline gelmiştir (Resim 8).  

1957 yılına kadar uygulanan Jansenn Planı boyunca eski kentte her-
hangi bir koruma uygulaması yapılmamış, yapılan tekil koruma uygula-
maları yetersiz kalmış, bölge kaderine terkedilmiştir. Osmanlı’nın son 
dönemlerinde ve Cumhuriyet’in başında çıkan yangınlar ve savaş sebe-
biyle zaten tahrip olan tarihi kent dokusu terkedilmeye, ticari işlevini yi-
tirmeye başlamış ve köhneleşmeye yüz tutmuştur. 1950 sonrasında tüm 
Türkiye’de kırdan kente göç hareketlerinin yaşanma sürecinden Ankara 
da payını almış, kırdan kente gelen insanlar fiziksel bir değişime neden 
olurken mekanlarda da ayrışmıştır. Göç ile gelenler konut sıkıntısından 
dolayı öncelikle Altındağ sırtlarında gecekondulaşmaya sebep olmuş bu 
gecekondulaşma hızla Ulus’un çeperlerine ve kale çevresine yayılmıştır. 
Nüfusun hızla artmasına ve konut sıkıntılarının yaşanmasına bağlı olarak 
Ulus ve çevresi hızla modern görünümünden uzaklaşmış, plansız ve di-
siplinsiz bir yapılaşma ve gelişme sergilemeye başlamıştır (Resim 9). Er-
ken Cumhuriyet döneminde Eski Ankaralı ve Yeni Ankaralı olarak ayrı-
lan kullanıcı grupları yerini gelir gruplarına göre ayrılan kullanıcı grupla-
rına bırakmıştır. İşhanlarının ve esnafın fazla olduğu ve kente yeni gelen 
alt gelir grubunun yerleştiği Ulus ve çevresi bu dönemde kültürel, finan-
sal ve yönetimsel özelliklerini kaybederek orta ve alt gelir grubuna yöne-
lik ticari hizmetlerin yoğunlaştığı bir bölge haline gelmiştir Resim 11). 
Yenişehir ise birçok hizmeti birlikte sunması yeni tüketim alışkanlıkları-
na cevap vermesi ve planlı gelişmesi sebebiyle orta ve üst gelir grubunun 
tercih ettiği bir merkez durumuna gelmiştir. 1980 sonrasından günümüze 
kadar neoliberal politikaların etkisi ve artan nüfus ve konut ihtiyacına 
bağlı olarak Cumhuriyetin ilk 50 yılında 3-5 katlı yüksek olmayan bina-
lardan oluşan kent dokusu yerini 8-10 katlı yüksek yapılara bırakmaya 
başlamıştır. AVM’lerin hızla artış göstermesi ve yayılımından dolayı Kı-
zılay alt ve orta gelir grubuna hitap eden ticari işlevleri ağır bir meydan 
özelliği kazanmıştır (Resim 10). Meydana anlam katan Güvenpark’ın 
önemli bir kısmının dolmuş durakları olarak ayrılması ve kaldırımların 
daraltılıp yolların genişletilmesi gibi uygulamalardan sonra yaya dolaşımı 
bölgede kısıtlanmış ve Kızılay trafiğin yoğun olduğu bir kavşak noktası 
haline gelmiştir (Erkal vd., 2005). 
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Resim 9: Ankara’ya Keçiören ve Kale’den genel bakış  

(Yazarın Kişisel Arşivi, 2017) 

Ankara’da geçmişte var olan su kıyısı kültürü bugün hemen hemen 
yok olmuştur. Bent Deresi, Hatip Çayı, Çubuk Çayı ve İncesu gibi yıllar-
ca çevresinde rekreasyon alanlarının olduğu su varlıklarının kent içinden 
geçen kısımları menfezeler içine alınmış, işlevsiz kalan yıllara tanıklık 
eden üzerindeki köprüler yıkılmış ve üzerlerinden yollar geçirilmiştir. Ay-
rıca Dikmen, İmrahor gibi vadiler yapılaşmaya açılmış, Atatürk Orman 
Çiftliği içerisinde verimli tarım toprakları üstüne büyük çaplı projeler ha-
yata geçirilmiştir. Geçmişte Ankara’nın 32 semtinde bulunan bağ evleri 
hızlı modernleşme süresince yapılaşmaya açılmış, önce 3-4 katlı daha 
sonra 8-10 katlı yapılaşmayla şehir hızla betonlaşmıştır.  

Görsel Analizler 

Yapılan literatür araştırması ve belge incelemeleri sonucunda kentin 
tarihsel süreç içerisinde anlamını korumuş, kent belleğinde yer etmiş ve 
kimliksel bir değer kazanmış konut dokuları, cadde ve bulvarlar, anıtsal ve 
sembolik yapılar çalışmada tespit edilmiştir. Bu alanların görsel bir analizi 
yapılmıştır. Bu analizlerde kimliksel değere sahip alanların kent içindeki 
konumu ve bu alanlarda çekilen fotoğraflar gösterilmiş ve alanların za-
man içerisinde geçirdiği kimliksel değişim verilmiştir (Resim 12). 
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Resim 10: Kızılay ve Atatürk Bulvarı’nın geçirdiği değişimler (Geçmiş  

fotoğraflar URL 3; Güncel fotoğraflar Yazarın Kişisel Arşivi, 2017) 



 

 

 

 

242 Merve ASLAN
 

 
Resim 11: Ulus tarihi kent merkezi odak noktaları ve geçirdiği değişimler  

(Yazar tarafından üretilmiştir, 2017) 
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Resim 12: Ankara genelinde kimliksel odaklar  

(Geçmiş fotoğraflar: URL 4) 

  



 

 

 

 

244 Merve ASLAN
 

Anket Görüşmesi Sonuçları 

Yapılan belge incelemeleri ve görsel analizler sonucunda ulaşılan 
önemli kimlik elemanlarının kullanıcılar için de aynı değere sahip olup 
olmadığını, kullanıcıların içinde bulundukları ortamı kent kimliği bakı-
mından nasıl algıladıklarını ve değerlendirdiklerini belirlemek için çalış-
ma kapsamında 75 kişi ile anket yapılmıştır. Anket yapmak için görsel 
analizler sonucunda ulaşılan iki önemli odak olan Ulus ve Kızılay çevresi 
tercih edilmiştir. Tablo 1 anket yapılan kullanıcıların genel profilini yan-
sıtmaktadır. 

Tablo 1: Anket yapılan kullanıcı profili 

Kişisel Bilgiler Kategori Kişi Sayısı ( % ) 

Cinsiyet Bay 44 58,7 

Bayan 31 41,3 

 

 

Yaş 

18-25 21 28 

26-35 21 28 

36-45 19 25.3 

46-60 11  14.7 

60+ 3 4 

 

 

Eğitim Durumu 

Okuma yazma bilmiyor 2 2.7 

Okuma yazma biliyor 2 2.7 

İlkokul  10 13.3 

Ortaokul 9 12 

Lise 31 41.3 

Üniversite 20 26.7 

Yüksek Lisans veya Doktora 1 1.3 

 

 

 

Meslek 

Ev hanımı 3 4 

Özel Sektörde Ücretli 37 49.3 

Kamuda Ücretli 7 9.3 

İşveren 8 10.7 

Öğrenci 14 18.7 

Emekli  4 5.3 

İşsiz 2 2.7 
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Konut Sahipliği 
 

Ev Sahibi 46 61.3 

Ev sahibi (birden fazla) 0 0 

Kiracı 29 38.7 

 

Araba Sahipliği 
Araba Sahibi 37 49.3 

Araba sahibi (birden fazla) 1 1.3 

Araba sahibi değil 37 49.3 

 

Doğum Yeri 

Ankara 40 53.3 

Ankara’nın yakın ilçesi 2 2.7 

Ankara dışı 33 44 

 

 

İkamet Süresi 

1 yıldan az 6 8 

1-5 yıl 9 12 

6-10 yıl 4 5.3 

11-15 yıl 3 4 

15+ 53 70.7 

 

Yapılan anketlerde kişilere konuyla ilgili olarak sorulan ilk soru, 
“Ankara deyince aklınıza ilk gelen nedir?” olmuştur. Bu soru açık uçlu 
bir soru olarak sorulmuş, kişilerin hafızasında olumlu ya da olumsuz ilk 
olarak şehre dair ne kaldığı saptanmak istenmiştir. Daha sonra 
“Ankara’nın kimliğini ne belirler? sorusu yöneltilmiş, bu soruyla bilinçli 
olarak zihinde yaratılan imaj ya da kullanıcıların kenti nasıl algıladıkları 
öğrenilmek istenmiştir. Son olarak kullanıcıların zihninde kalan yapılı 
çevre elemanlarından ilk üçünü sıralamaları istenmiştir. Bu sorunun 
yöneltilme amacı kullanıcıların zihninde kalan kente dair tekil ya da 
çoğul kimlik elemanlarını belirlemektir. Bu sorulara verilen cevapların 
genel değerlendirmesi aşağıdaki tabloda verilmiştir. 
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Tablo 2: Anket görüşmeleri genel değerlendirmeler 

 
Ankara Deyince Akla 
İlk Gelen Özellik 

Ankara’nın Kimliğini 
Ne Belirliyor? 

Akılda Kalan, 
Göze Çarpan 
Hatırlanan  
Yapıların ilk 3’ü 

Ankara 

Akla Gelen  
Kavramların  
ilk 5’i 

(%) 
Belirlediği  
Düşünülen  
özelliğin ilk 5’i 

(%) Kale 

Başkent 31 Tarihi/Geçmişi 36 Ulus Zafer Anıtı 

Aitlik 16 
Merkezi  
Konumda Olması 

19 
Hacı Bayram  
Camii 

Kale 8 
Kalabalık ve Aktif 
Olması 

16 Anıtkabir 

Betonlaşma 7 Yüksek Yapılaşma 12 Hamamönü 

Memuriyet 5 İş olanakları 7 Samanpazarı 

 

Anket sonuçları doğrultusunda kentte referans verilen yapılı çevre 
elemanlarının bazen bir yapı veya bir bulvar, bazense bir pazar veya bir 
kamusal mekân olduğu saptanmıştır (Tablo 2). Bu doğrultuda referans 
verilen nokta ne olursa olsun bu mekanlar kentlilerin belleğinde üzerin-
den uzun yıllar geçmiş olmasına rağmen büyük oranda ortak bir anlam 
ifade etmekte ve hatırlanmaktadır. Yani kentlilerin büyük oranda Kale, 
Hacı Bayram Camii, Anıt, Anıtkabir ve Kızılay gibi noktalara referans 
vermeleri ortaklaşa üretilen bir belleğe ve kentliler için aynı anlamı taşı-
yan bir kimliğe işaret etmektedir. Ankette kent kimliğini olumsuz etkile-
diği belirtilen yüksek yapılaşma ve betonlaşma yönünde verilen cevaplar, 
kentlilerin bu durumdan rahatsız olduğunu göstermektedir.  

DEĞERLENDİRME 

Ankara’nın kent kimliğinin geçirmiş olduğu değişimi göstermek ve 
günümüzdeki durumu ortaya koymak amacıyla yapılan bu çalışma, An-
kara’nın farklı dönemlerde farklı gelişim süreçleri izlediğini ortaya koy-
muştur. Bu süreçler sonucunda farklı karar ve ideolojilerle üretilmiş ve 
üretilmeye devam eden kentsel doku ortaya çıkmıştır.   

Tarihi kent merkezini ve çevresini oluşturan Ulus; Cumhuriyet son-
rası modern olarak geliştirilmeye çalışılan Yenişehir veya Kızılay ve 
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dünyada yaşanan gelişmeler sonucu 1950’lerden sonra her Türk şehrinin 
maruz kaldığı modernist hareketlerle gelişmiş Ankara’nın diğer bölgeleri 
kentte birbirinden bağımsız ve mekânda çatışmaya neden olan bir görün-
tüye sebep olmuştur. Kent kimliğinin oluşumunda geçmişteki fiziksel, 
sosyal ve ekonomik ögelerin büyük bir anlam ifade ettiği düşünülürse bu 
anlamda Ankara için önemli bir değere sahip Ulus tarihi kent merkezinin 
modernleşme süresince gerektiği gibi korunamadığı; alınan koruma ka-
rarlarının tekil uygulamalarla sınırlı kalıp bölgeyi bir bütün olarak ele 
almada yetersiz kaldığı; 2000’lerden sonra yapılan koruma, sağlıklaştır-
ma ve düzenleme çalışmalarının da bir kimlik değişimine sahip olduğu ve 
bu yeni kimliğin kolektif bellekteki anlamla çatıştığı görülmektedir. Tür-
kiye Cumhuriyeti’nin kurulması ve Ankara’nın başkent ilan edilmesi An-
kara için bir dönüm noktası ve yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur. Bu 
dönemde Ankara geçmiş dönemlerinden bağımsız bilinçli bir şekilde yeni 
bir şehir olarak planlanmış bu yeni şehir kent için önemli bir kimliksel 
değişime sebep olmuştur. Ankara önceleri planlı ve düzenli gelişirken, 
başkent olmanın getirdiği avantajlarla kentin nüfusu hızla artmış ve yapı-
lan planlar ihtiyaçları karşılayamaz hale gelmiştir. Ayrıca tarımda maki-
neleşmenin kırsalda bir çözülme yaratmasına bağlı olarak hızlı bir kırdan 
kente göç hareketinin başlamasıyla hızla Ankara’da plan dışı gelişmeler 
görülmeye başlanmıştır. Plan kararlarıyla yapı yükseklikleri, gecekondu-
laşma ile plan dışı yapı yoğunluğu artmıştır. Bu hem Ulus tarihi kent 
merkezine zarar vermiş hem de Cumhuriyet sonrası gelişen kentin mo-
dern görünümünden hızla uzaklaşmasına neden olmuştur. 

Yapılan literatür taramaları, görsel analizler ve anket sonuçlarına gö-
re önemli iki kimlik odağı olan Ulus ve Kızılay, kent belleği açısından da 
önemli kentsel mekanlardır. Fakat tarihsel süreç içinde kullanıcı grupları-
nın mekânı kullanım amaçları, kamusal anlamda mekanın tanımı ve an-
lamı değişmiştir. Fiziksel mekân üzerinde yaşanan bu anlam değişiklikle-
ri hem yapılı çevre bağlamında kent kimliğini etkilemiş ve değiştirmiş 
hem de kentin belleğinde sürekli olarak bir anlam çatışması yaratmıştır. 

Değişimin kaçınılmaz ve doğal bir süreç olduğu gerçeğinden hare-
ketle doğal ya da yapay çevreler zamanla zorunlu bir değişim sürecine 
uğrar. Buna bağlı olarak toplumlar, yaşam şekilleri ve mekânlar değişim 
gösterir. Mühim olan nokta bu değişimler karşısında ortaya konan tutum-
lardır. Türkiye ve Ankara özelinde bu değişime karşı gösterilen tutumun 
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belirleyicisi büyük oranda yönetimler olmuştur. Bu süreç içerisinde ge-
nellikle kentlerin sosyal ve fiziksel kimlikleri gözetilmemiş, mekânın sem-
bolik değerleri göz ardı edilmiştir. Farklı dönemlerin ideolojik simgeleri 
rant kaygısıyla gerektiği gibi korunamamış, kent belleğinde öncelikli ola-
rak ismiyle tanınan ve anılan mekanların ismi bile değişime uğramıştır.  

SONUÇ 

Yapılan araştırmalar ve analizler sonucunda güçlü bir tarihsel biri-
kime ve kent kimliğine sahip Ankara farklı doğrultularda gelişerek bu-
günkü şeklini almıştır. Cumhuriyet sonrasında yaşanan yaşamsal ve 
mekânsal değişiklikler kent kimliği ögelerinin bazen değişmesine bazen 
de yok olmasına neden olmuştur. Kentliler için geçmiş ile bir köprü gö-
revi gören ve kente ait olma duygusunun oluşmasını sağlayan kent kimli-
ği ve onu oluşturan taşınır veya taşınmaz kültür varlıkları, kentsel dokular 
gerektiği gibi korunamamış bazen yakın geçmişteki anlamlarını dahi yi-
tirmiş, onları çekici hale getiren özellikleri desantralizasyon süreci ile 
tüm kente yayılmış ve bu durum kimlik ögelerinin kolektif bellekteki an-
lamıyla çelişen bir hale girmesine neden olmuştur. Sonuçta bugün Anka-
ra için bir mekânsal süreklilik ve bütünlükten bahsetmek oldukça zor hale 
gelmiştir. Kent kimliği açısından önemli sembolik mekanlarda yaşanan 
değişimlerde fiziksel anlamda bir tutarlılık bulunmamaktadır. Ankara 
Cumhuriyet’in ilanı ve başkent oluşuyla bir dönem yapılı çevresi, parkla-
rı, kamusal alanları ve düzenli gelişimiyle tüm Türkiye’ye örnek kent ol-
mayı başarmış fakat özellikle 1980’lerden sonra etkisini ciddi anlamda 
gösteren neoliberal politikalarla yeniden yapılanmış ve bu yapılanmayla 
modern başkent görüntüsünden hızla uzaklaşmış, globalleşmenin etkisiy-
le “dünya kentleri sistemi” içinde tek tipleşmeye başlamıştır. Bu yüzden 
geçmişten günümüze var olan kent kimliğini korumak ve ortaya çıkarmak 
için üst üste birikerek Ankara’nın kentsel belleğini oluşturan dönemlerin 
eserleri saptanmalı, belgelenmeli ve korunmalıdır. Böylelikle Ankara di-
ğer kentlerden farklılaşarak kent kimliğini oluşturabilir ve uluslararası 
arenada tanınabilir. Aksi takdirde kültürel ve doğal çevresini görmezden 
gelen işlevsiz ve farksız bir kent haline dönüşecektir. 
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ANKARA KENTİNİN EKONOMİK KALKINMA  
YETERSİZLİĞİ 

Osman Nuri HAFIZOĞLU, Ebubekir AYVACI 

GİRİŞ 

Bu çalışma, Ankara’nın temel sorunlarından biri olan ekonomik kal-
kınma yetersizliği sorunu ile ilgilidir. Çalışmada bu sorunun ne olduğu ne 
zaman nasıl ortaya çıktığı ve sorunun oluşmasındaki etkenler üzerinde 
durulmuştur. Sorunun zamanla nasıl geliştiği, sorunun kaynağı ve sonuç-
ları çalışmada detaylı incelenmiştir.  

Çalışmanın amacı Ankara kentinin ekonomik kalkınma yetersizliği 
sorununun sebeplerini ve sonuçlarını keşfetmektir. Bu sorun işlenirken 
çeşitli kaynaklara başvurulmuştur. Çalışmanın hedefi, sorun tespiti yap-
mak, sorunu besleyen faktörleri bulmak, sorunun yayılmasını ve uzun 
dönemde beraberinde meydana getirdiği sonuçları ve ülke genelinde so-
runun etkilerini inceleyerek değerlendirmeler yapmaktır. 

Çalışmada seçilen sorun genelden özele işlenmiştir. Başkent Ankara, 
ekonomik büyüklük açısından Türkiye iller sıralamasında üst sıralarda 
yer almaktadır. Türkiye’de bir başkent için bu değerler yeterli olsa da 
uluslararası düzeyde karasal başkentler ile karşılaştırıldığında şehrin kal-
kınması yetersiz durumdadır. Şehir gelişmişlik kriterleri açısından ince-
lendiğinde ve iyi kalkınmış karasal başkentlerle karşılaştırıldığında soru-
nun ciddiyeti ortaya çıkmaktadır (Sözlü Görüşme, 2017a).  

Kalkınma uzun vadeli bir süreçtir ve kalkınmak için bazı etkenlere 
ihtiyaç vardır. Bu etkenlerden en önemlisi ekonomik büyümedir. Büyüme 
mutlaka diğer etkenlerle de desteklenmelidir. Türkiye içinde yapılan eko-
nomik değerlendirmelerde Ankara’nın sektörel payı her ne kadar fazla 
çıkıyor olsa da İstanbul, Kocaeli ve İzmir gibi şehirlerin etkisi altında 
kalması şehrin gelişim sürecini olumsuz etkilemiştir (Aktaş, 2008). Bu 
durum Ankara’nın alternatif sektörlere yönelmesine neden olmuştur. Ta-
rım sektörünün etkisinin giderek azalması ve sanayi sektöründe yıllar 
içinde yaşanan gerileme ve çeşitliliğin azalması, şehirde hizmetler sektö-
rünün artmasına ortam sağlamıştır. Ankara’da sanayi sektöründeki geri-
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lemenin temel nedeni imalat sanayinde yaşanan düşüşler ve yüksek tek-
nolojiden faydalanamamadır (Doğanay ve Çavuş, 2013). Şehirde mevcut 
potansiyelin değerlendirilmemesi ve sadece savunma sanayinde şehrin ön 
plana çıkması sanayi sektöründe inovasyon eksikliği ile ilgilidir (Sözlü 
Görüşme, 2017b). Sanayi ve tarım sektörlerindeki azalmalar hizmetler 
sektöründe artışları beraberinde getirmiştir. Hizmet sektöründeki artışlar 
ise inşaat sektörü üzerinden pay almaktadır. Bu da gayrimenkul yatırım-
larını arttırmış ve şehirde gereğinden fazla konut üretilmiştir. Hizmet sek-
törü şehirde çeşitlenememiş, turizm ve kültür-sanat alanındaki Anka-
ra’nın potansiyelleri yeterince değerlendirilememiştir. İhracatın ithalatı 
karşılamaması ve ileri teknoloji yöntemlerin kullanılmaması şehrin dışa 
bağımlılığını arttırmaktadır (Sözlü Görüşme, 2017c). Dünya başkentleri-
nin teknoloji alanına yönelmesi kalkınmanın temelinde teknolojik geliş-
melerin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Ankara’da düşük ve 
orta düzey teknoloji gelişmeleri görülmektedir. Bugüne kadar şehirde 
yüksek teknolojiden yeterince faydalanılamamıştır. Yıllar içinde meyda-
na gelen değişimler Ankara ekonomisinde olumsuzluklara neden olmuş 
ve şehirde giderek büyüyen bir ekonomik kalkınma yetersizliği sorunu 
baş göstermiştir (Küçük, 2010). 

Ankara’nın ekonomik kalkınma yetersizliği sorununu ortaya koyma 
noktasında birçok kaynaktan yararlanılmıştır. Saha araştırması öncesinde 
konuya ilişkin bir literatür taraması yapılarak akademik makalelere ula-
şılmıştır. Literatür taraması üzerinden problem tespiti yapılmış, kuramsal 
ve kavramsal çerçeve oluşturulmuştur. Saha araştırması esnasında Anka-
ra Kalkınma Ajansı, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ticaret Bakanlığı, 
Kalkınma Bakanlığı, TÜİK, TMMOB, T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve 
Bütçe Başkanlığı ve Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ile derinleme-
sine görüşmeler yapılmıştır.  

Çalışma 5 ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde problem 
genelden özele incelenmiştir. İkinci bölüm kuramsal ve kavramsal çerçe-
vedir. Bu kısımda sorun düşünsel boyutta değerlendirilmiş ve konuya 
ilişkin kavramlar incelenmiştir. Üçüncü bölümde saha araştırmasında el-
de edilen verilere yer verilmiştir. Dördüncü bölümde elde edilen birincil 
ve ikincil veriler detaylı şekilde değerlendirilmiştir. Sonuç bölümüyle ça-
lışma tamamlanmıştır. 
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KURAMSAL ve KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Ekonomik kalkınma konusunda geçmişten günümüze genel olarak 
kabul görmüş dört farklı düşünce modeli vardır. Bunlar Merkantalist, 
Fizyokrasi, Klasik ve Marksist kuramlardır. 

Merkantalist kurama göre kalkınmış ve güçlü olabilmek için dış ti-
caretin pozitif dengede kalması gerekir. Pozitif dengede kalabilmek için 
değerli madenler gibi doğal kaynaklara sahip olmak ve bu kaynakları dü-
şük maliyetle ithal etmek gerekir. Hammadde kaynakları ile sanayi geliş-
tirilerek nihai mal ihracatı arttırılmalıdır. Ekonomik gelişimde devlet 
ekonomiye müdahale etmelidir. Bu dönemde siyasi güç ekonomik güce 
etki ederken, ekonomik güç ihracatın artışına etki etmektedir. İhracatın 
artması için üretim gücüne yani nüfusa ihtiyaç vardır.  

Merkantalist kuram, ekonomik büyümenin sanayi ile gerçekleşece-
ğini düşünürken, Fizyokrasi kuramı ekonominin tarıma dayalı gelişeceği-
ni savunmaktadır. Fizyokrasi kuramına göre devlet ekonomiye müdahale 
etmemelidir. Etmesi durumunda ekonomik verimlilik olumsuz yönde et-
kilenir. Bu kurama göre ekonomide en önemli sektör tarımdır; ancak ta-
rım ile kalkınma sağlanabilir. Kuram, ticaret ve sanayiyi kısır faaliyetler 
olarak değerlendirmektedir (Alataş, 2014; Nafziger 2006). 

Klasik kurama göre devlet ekonomiye sınırlı şekilde gerektiğinde 
müdahale ettiğinde ve iş bölümü yapıldığında ekonomi büyür ve toplum 
refahı artar. Ekonominin güçlü olması, her zaman tam istihdam sağlan-
masına ve rekabet içinde olmaya bağlıdır. Bu kuramın öncülerinden biri 
olan Adam Smith’e göre firmalar bir alanda uzmanlaşarak ekonominin 
sağlıklı bir şekilde ilerlemesini sağlamalıdır. Ekonomik kalkınma için 
firmalar mal üretmeye teşvik edilmesi gerekir. Hem kişisel çıkarlar hem 
de toplumsal çıkarlar gözetilmelidir. Kişiler sadece kendi çıkarlarını değil 
toplumun çıkarlarını da ön planda tutarak hareket ettiğinde ekonomik ge-
lişime katkı sağlayacaklardır (Myint, 2006). 

Marksist kuramın kalkınma modelinde zenginlik artarken sosyal 
öğeler de ihmal edilmemektedir. Günümüzde gelişmiş ülkelerde yıllar 
içinde tarımın payı azalmış, sanayi ve hizmetler sektörünün payı artmış-
tır. Ayrıca teknolojik değişimler ülkelerin kalkınma sürecini olumlu yön-
de etkilemiştir (Myint, 2006). 

21. yy. da kalkınma sürecinde farklı stratejilere yönelinmiştir. Bu 
yüzyılda hizmetler sektörü gelişimin merkezinde yer almaktadır. Sanayi 
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sektörü her ne kadar geri planda tutulsa da üreten kentler imalat sanayi ile 
teknolojiyi birlikte entegre ederek canlılığını korumaktadır. Kentler sek-
törel gelişimlerini sağlarken küresel alanda rekabet edebilmeleri için ino-
vasyon şarttır. İleri teknolojinin imalat sanayi ve hizmetler sektörüne en-
tegre edilmesi gerekmektedir (Görkemli, 2011). 

Ankara’nın ekonomik kalkınma yetersizliği sorunu incelenirken ko-
nu ile ilgili bazı kavramlar öne çıkmaktadır. 

Ekonomik büyüme, üretilen mal ve hizmetlerdeki artış anlamına 
gelir. Yani ülkede fert başına GSYH’nin sürekli artmasıdır. Ekonomik 
büyüklüğü ölçmek için ortalama büyüme hızı ve yıllık hız hesaplanmak-
tadır (URL1). Ekonomik Büyüme ve Ekonomik Kalkınma kavramları 
farklıdır ve karıştırılmamalıdır. Ekonomik kalkınma, uzun vadede eko-
nomik büyümenin yanında, ekonomik yapının ve üretimin de gelişmesi 
anlamına gelmektedir. Maddi refahın artması, tarım sektörünün ekono-
mideki payının azaltılıp sanayi ve hizmet sektörünün payının artmasını, 
eğitim kalitesinin artmasını ve nitelikli işgücünün arttırılmasına kadar 
birçok alanı kapsar (Alataş, 2014; Nafziger 2006). 

Ekonomik Kalkınma ve Büyüme arasındaki fark bilinmelidir. Eko-
nomik kalkınma sayısal olmayan ifadeler içerirken ekonomik büyüme ni-
celiksel gelişmelerle ilgilidir. Ekonomik kalkınmanın gerçekleşmesi için 
ekonominin büyümesi, üretim artışının gerçekleşmesi, kişi başına 
GSYH’da artış yaşanması gerekir. Fakat ekonomik büyüme tek başına 
ekonomik kalkınma için yeterli değildir (Myint, 2006). 

Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla (GSYH), belirli bir dönemde (genellikle 
bir yıl) bir ülkenin ülke sınırları içinde, üretim faaliyetleri sonucunda olu-
şan mal ve hizmetlerinin toplamıdır. Farklı bir ifadeyle, GSYH belli bir 
dönemde ülke sınırları içinde üretilen yerli ve yabancı tüm mal ve hiz-
metlerin para birimi ile ifade edilmesidir (URL 2). Ülkelerin sektörel 
GSYH’deki payları incelendiğinde Türkiye’nin GSYH değeri 7.834 ile 
gelişmiş ülkelerin biraz gerisindedir. Türkiye’deki sektörlerin 
GSYH’deki payları incelendiğinde ise hizmetler sektörünün en yüksek 
paya sahip olduğu görülürken tarım sektörü en düşük paya sahiptir. Kent-
lerin Gayri Safi Katma Değer (GSKD) payları incelendiğinde İstanbul 
%26,9 ile ilk sırada yer alırken, Ankara %8.7 ile ikinci sırada yer almak-
tadır (Tablo 1). 
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Tablo 1. Ülkelerin Sektörlerde GSYH’ deki Payları ve Bazı Bölgelerin  
GSKD’deki payları (Cari Fiyatlarla) 

Ülke-Bölge 
Kişi Başı GSYH 

(USD) 
Tarım Sanayi Hizmetler 

AB 27 25.518 %1,6 %25,6 %72,8 

Almanya 36.127 %0,9 %27,9 %71,2 

Hollanda 41.110 %2,0 %23,9 %74,2 

İspanya 25.596 %2,7 %26,1 %71,2 

İtalya 29.163 %1,9 %25,3 %72,8 

Türkiye 7.834 %9,5 %26,4 %64,1 

 

 

 

 

 
 

Kod Bölge GSKD (TL) Toplam GSKD’deki Payı 

TR10 İstanbul 263.657.981 %26,9 

TR51 Ankara 84.838.769 %8,7 

TR31 İzmir 63.297.473 %6,5 

Kaynak: Dünya Bankası (2013) verilerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. 

 

Ekonomik gelişmişlik düzeyini belirleyen 4 faktör vardır. İnsani 
kalkınma, kalkınmayı gelir artışının yanında eğitim ve sağlık gibi gös-
tergelerle ölçer. Aynı zamanda uluslararası karşılaştırmalarda sıkça kul-
lanılır (Altınkaya, 2007). Bir yerleşmenin Coğrafi konumu, o bölgenin 
ticaret ve dış bağlantılarını gösterir. Bağlantılar ne kadar güçlü ise eko-
nomiye katkısı o kadar fazladır. Dışa açıklık, uluslararası ticaretin verim-
liliğini gösterir. Dışa açıklık doğrudan teknoloji aktarımı sağlayarak, do-
laylı olarak ise kişi başına düşen geliri etkiler (Görkemli, 2011). 
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 Resim 1: Yıllara Göre Ankara İli İhracatın İthalatı Karşılama Oranı  

(TÜİK, 2015a) 

Kurumsal kalite, devletin rolünün ekonomik kalkınma üzerindeki 
etkisini inceler. Gelişmiş kurumlara sahip kentler sanayi ve teknoloji ala-
nında daha fazla yatırım çekmekte, ekonomik olarak kalkınmaktadır 
(Alataş, 2014; Nafziger 2006). 

Ekonomik kalkınma için şu 4 faktörün geliştirilmesi gerekir. Bu fak-
törlerden ilki dış ticarettir. Uzun vadede sürekli ve yüksek bir GSMH ar-
tış hızı yakalayabilmek için dış ticaretin gelişmiş olması gerekmektedir 
(Resim 1). Dış ticaret diğer faktörlere göre daha önemli bir rol oynamak-
tadır. Dış ticaret ile dışa dönük sanayileşme ve dünya ekonomisiyle bü-
tünleşme sağlanabilmektedir. İkincisi Küreselleşmedir. Küreselleşme 
kavramı gelişmekte olan ülkelerin hedefleri arasına girmiştir. Dünya eko-
nomisinde gelişen teknoloji ile küresel alanda tutunabilmek için ileri dü-
zey teknolojiden yararlanılması gerekmektedir. Yeni teknolojilerin yara-
tılması rekabetçi ekonominin tamamlayıcı bir parçası haline gelmiştir. Bu 
gelişmeler için kaynak oluşturacak diğer unsur nüfustur. Ekonominin ge-
lişmesi için üretimin artması, üretimin artması için nüfus artışı gerekir 
(URL 1). Çalışan nüfusu elinde tutabilmek için devletin bazı destekleri 
çalışanlara sağlaması gerekir ve bu şekilde girişimci bireyler meydana 
gelecektir. Girişimci ticaret veya sanayi sektöründe belirli sermaye ile iş 
yapmaya girişen, kar hedeflemek amacıyla risk alan yatırımcıdır (Gerni, 
2003; Çokgezen, 2010). 

Bu kavramlar kent ölçeğine inildiğinde, dış ticaret kentin yurt için-
den ziyade yurt dışına gerçekleşen mal alım-satım durumunu belirtir. 
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Kentin ekonomisini doğrudan etkilediği gibi ülke ekonomisinde de etki-
lidir. İthalat-ihracat oranları ülkenin küresel alandaki rekabet gücünü et-
kiler. Rekabet ortamının oluşmasında şirketlerin büyük payı vardır. Bu 
şirketlerin girişimcilik potansiyelleri ile kentin ekonomik gelişim sürecini 
doğrudan etkiler. Yerli firmaların yatırımlarından daha çok yabancı fir-
maların girişimciliği rekabet gücünü arttırır ve kentin küreselleşmesi adı-
na büyük önem arz eder. Yerli ve yabancı firmaların yatırımlarında bili-
şim teknolojileri alanına yönelmeleri gerekir. Kentlerin yatırımlara ola-
nak sağlayacak nitelikli insan göçü almaya ihtiyacı vardır (Döm, 2008). 

SAHA ARAŞTIRMASI 

Ankara’da nüfus artış hızı 2007 yılı öncesinde %3.43’lük ortalama 
ile artmakta iken 2007 yılı sonrasında %2.02’lik ortalama artış hızına ge-
rilemiştir. Ankara yılda sadece 110.000 kişi nüfus tutabilmektedir. Ankara 
daha çok inşaat, sanayi vb. sektörler için niteliksiz elemanlar göç alırken, 
ortanca yaş grubundan (25- 40 yaş) kayıplar yaşamaktadır (Resim 2). 

 
Resim 2: Ankara’nın En Çok Göç Aldığı ve Verdiği İller  

(TÜİK, 2015a ve 2015b verilerinden düzenlenmiştir). 

Ankara’nın nüfus dağılımı 45-59 yaş aralığında Türkiye ortalaması-
nın üstündedir ve 60 yaş ve üzeri gruplarda Türkiye ortalama değerine 
eşittir (Resim 3). Ortanca yaş tablosuna göre Ankara’nın 2015-2023 yıl-
ları arasında beklenen nüfusu, Türkiye ortalamasının üstüne çıkmaktadır. 
2015 verilerine göre Ankara’da yaşlı nüfusun oranı %6,9 iken 2023 yı-
lında bu oranın %9.2’ye çıkacağı öngörülmektedir (TÜİK, 2015b). 

000

100.000

200.000

Alınan Göç Verilen Göç



 

 

 

 

258 Osman Nuri HAFIZOĞLU – Ebubekir AYVACI
 

 
Resim 3. Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı. 2015  
(TÜİK, 2015b ve URL 3 verilerinden düzenlenmiştir). 

Ankara, niteliksiz göç alan ama beyin göçü veren bir şehirdir. Anka-
ra’nın beyin göçü verme nedenleri şu şekilde sıralanabilir:  

� Aşırı betonlaşan bir kent olarak açık yeşil alanların azalması,  

� Ulaşım sorunları nedeniyle sosyal hayatın yavaşlaması,  

� Yaşam kalitesinin diğer büyükşehirlerde daha yüksek olması,   

� Ekonomik kararlılığın olmaması,  

� Ankara halkının gelecek kaygısı içinde olması, 

� Siyasetin iş hayatını kontrol etmesi,  

� Bilim ve teknolojiye gereken değerin verilmemesi,  

� Bilgi üretiminin finansal anlamda desteklenmemesi, 

� İş bulamama.  

Bu kısımda temel ekonomik göstergeler üzerinden Ankara, diğer 
Avrupa başkentleri olan Berlin, Roma ve Madrid ile karşılaştırılmıştır. 
Ankara’nın nüfusu diğer başkentlere göre daha fazladır ancak Ankara’nın 
gayri safi yurtiçi hasıladaki (GSYH) payı daha azdır. Ankara’da aylık or-
talama maaşlar diğer başkentlere göre daha düşüktür. Berlin’de alanda 
uzmanlaşma ve yatırım ortaklığı politikası izlendiğinden şirketler daha 
geniş coğrafyalara hizmet etmektedir. Roma’da moda sektörü çok çeşitli 
olduğundan şehirdeki şirket sayısı Berlin’den daha fazladır. Ankara’da 
ise alanda uzmanlaşma ve sektör çeşitliliği az olduğundan şehirde şirket 
sayısı azdır. Ankara’da şirket sayısının az olması üretimi de etkilemekte-
dir. Şehirde ihracat ve ithalat oranı birbirini karşılamamaktadır ve dış ti-
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caret açığı ortaya çıkmaktadır. Dış ticaret açığı, Ankara’nın yeni yatırım-
ları kendisine çekememesine neden olmaktadır (Tablo 2). 

Ankara’da satın alma gücü düşük olduğundan yerli yatırımcılar çok 
kazanç sağlayacak projelerden vazgeçip kolay kazanç sağlayacak gayri-
menkul projelerine yönelmiştir. Ankara’da konut m2 fiyatları diğer baş-
kentlere göre daha düşük seviyelerdedir. Ankara’nın ekonomik büyüme 
oranı diğer başkentlerden yüksektir ancak Ankara ekonomisi hala geliş-
me aşamasındadır (Tablo 2). 

Tablo 2. Farklı Başkentlerin Temel Ekonomik Göstergelerinin  
Karşılaştırılması (TL* Cinsinden Tutarlar) 

 Ankara Berlin Madrid Roma 

Nüfus 5.2 Milyon 3.5 Milyon 3.2 Milyon 3 Milyon 

Şehir Bütçesi 

(2017) 
6.037.907.000 TL 18.476.387.000 TL 17.710.345.000 TL 19.508.320.000 TL 

Gayri Safi Yurtiçi 
Hâsıla (2017) 

360 Milyar TL 585 Milyar TL 405 Milyar TL 378 Milyar TL 

Şirket Sayısı 
(2016) 

94,025 168,943 85,922 237,489 

İhracat/İthalat 
Oranı (2016) 

72% 127% 96% 115% 

Aylık Ortalama 
Net Maaş (vergi 

hariç, 2016) 
2.259 TL 7.773 TL 6.110 TL 6.345 TL 

Satın Alma Gücü 
Endeksi 

46.35  
(Düşük) 

92.62 

(Orta) 

78.42 

(Orta) 

68.09 

(Orta) 

Ortalama m2  
Konut Değeri 

(2016) 
2.265 TL 8.426 TL 11.754 TL 13.176 TL 

DYY**  
Büyüklüğü (2014)

523.340.000 TL 1.045.438.500 TL 1.268.240.000 TL 601.320.000 TL 

Ekonomik  
Büyüme Oranı 

(2016) 
%3,2 %2,7 %3,7 %2,08 

Yaşam Endeksi 
(2016) 

123.36 (Yüksek) 
157.91 (Çok 

Yüksek) 
141.92 (Yüksek) 

153.25  
(Çok Yüksek) 

Kaynak: Nuri, 2015; Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2017; URL 4, URL 5, URL 6, 
URL 7, URL 8, URL 9, URL 10, URL 11 verilerinden düzenlenmiştir. *Dolar 3,47 
ve Euro 3,66 TL olarak hesaplanmıştır. **Doğrudan Yabancı Yatırım. 
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Ankara’da %2,8 Tarım, %25,7 Sanayi ve %71,5 Hizmetler sektörü 
hâkimdir (Resim 4). 

 
Resim 4: 2015 yılı sektörel dağılım projeksiyonu (TÜİK, 2015a ve  

Dünya Bankası, 2013 verilerinden düzenlenmiştir). 

Sektörel dağılımına bakıldığında Ankara ekonomisinin Hizmet sek-
törüne dayandığı ve ekonomik gelirinin büyük çoğunluğunun hizmet sek-
töründen geldiği görülmektedir. Ekonomik kalkınma yetersizliğinin kı-
rılma noktası olarak 2007-2009 yılları arası gösterilebilir. Bu yıllar ara-
sında sanayi sektöründe düşüş meydana gelmiş, tarım sektöründe dura-
ğanlık başlamış, hizmet sektöründe artış hızlanmıştır (Resim 5). 

 

 
Resim 5: Ankara’da Yıllara Göre Sektörlerden Elde Edilen Gayrisafi Katma  

Değer (Cari Fiyatlarla. TL) (TÜİK, 2015a verisinden düzenlenmiştir). 
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Türkiye 10% 26% 64%

Berlin 00% 33% 67%

Ankara 03% 26% 71%
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Günümüzde Ankara’da iş olanakları Hizmet sektörüne kaymıştır. 
Hizmet sektöründe istihdam edilen kişi sayısı diğer iki sektörün 2,5 katı-
na yaklaşmıştır. Sanayi sektöründeki düşük istihdam oranı Ankara’nın 
ekonomik kalkınmasını olumsuz etkilemektedir. Türkiye genelinde eko-
nomisi gelişmiş 3 il incelendiğinde Ankara 2.sırada yer almaktadır. Fakat 
tabloda belirtilen kriterlere göre en yakın rakibi İstanbul’dan oldukça ge-
ride kalmış vaziyettedir (Tablo 3). 

Tablo 3. İBBS 2.Düzey (26 Bölge) sanayi ve hizmetler sektörü göstergeleri 

 
Yerel birim  

sayılarının Türkiye 
toplamı içindeki payı

Çalışan  
sayılarının Türkiye 

toplamı içindeki payı

Maddi mallara  
ilişkin brüt  

yatırımların Türkiye  
toplamı içindeki payı 

Şehirler (%) Sıra (%) Sıra (%) Sıra 

İstanbul 24.2 1 30.0 1 31.5 1 

Ankara 6.6 2 8.8 2 14.3 2 

İzmir 6.1 3 6.4 3 4.6 6 

Kaynak: TÜİK, 2015a verisinden düzenlenmiştir. 

Ankara kentinin sektörel yapısı incelendiğinde Tarım sektörünün 
payı yıllar geçtikçe azalmıştır. 2013 yılında tarım sektörünün payı %3.20 
iken, 2015 yılında %2,80’e gerilemiştir. Günümüzde tarım sektörü şehir-
de önemini büyük oranda yitirmiştir (Resim 6). 

 
Resim 6: 2013-2015 Yılları Arası Ankara Kenti Sektörel Projeksiyon Analizi  

(TÜİK, 2016 verisinden düzenlenmiştir). 

Ankara, imalat sanayisinde dış ticaret açığı vermektedir. Bu durum 
şehrin ekonomik büyümesinin önünde ciddi bir risk oluşturmaktadır. 
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2008’de yaşanan küresel ekonomik krizin Ankara üzerindeki etkileri gö-
rülmektedir. 2010 yılından sonra önemli nitelikte 10 farklı imalat alt sek-
töründen sadece 4 tanesi durumunu düzeltebilmiş fakat diğer alt sektörler 
eski üretim gücüne erişememiştir (Tablo 4). Ankara’nın orta ve ileri tekno-
loji sektörlerindeki ihracat ve ithalat oranı düşüktür. 2002-2011 döneminde 
Ölçek Yoğun ve Farklılaştırılmış ve Bilim Bazlı sanayilerde Ankara’da 
hiçbir zaman ihracat ithalatı karşılayamamıştır. Ankara’nın toplamda $25 
Milyar (Ankara Bölge Planı, 2014-2023, ss.99) dış ticaret açığı vardır. 

Tablo 4. Ankara’da Türüne Göre İmalat Sanayinde İhracatın  
İthalatı Karşılama Oranları 

 2008 2009 2010 2011 

Ham madde yoğun sanayiler 131.8 154.3 99.5 71.8 

Gıda ürünleri ve içecekler 167.1 232.7 172.5 194.1 

Metalik olmayan diğer mineral ürünler 255.5 318.0 227.2 143.4 

Ölçek yoğun sanayiler 80.0 72.9 56.1 56.2 

Ana metal sanayi 86.8 130.9 54.8 78.4 

Motorlu kara taşıtı ve römorklar 116.5 129.7 77.7 61.2 

Emek Yoğun Sanayileri 201.2 191.7 151.5 154.3 

Metal eşya sanayi 384.9 394.2 250.3 241.8 

Farklılaştırılmış ve Bilim Bazlı sanayi 41.3 39.2 38.4 36.7 

Tıbbi aletler; hassas optik aletler 13.1 17.1 12.4 11.8 

Genel Toplam 73.8 67.7 57.4 55.7 

Kaynak: Ankara Kalkınma Ajansı (2016) verisinden düzenlenmiştir. 

Ankara ham madde ve emek yoğun sanayide ihracat ile öne çıkar-
ken, ölçek yoğun ve farklılaştırılmış bilim bazlı sanayide ithalat ile öne 
çıkmaktadır. Bu durum ekonomik gelişimde kırılganlık meydana getir-
mekte ve şehrin dışa açıklığını olumsuz yönde etkilemektedir (Tablo 5). 
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Tablo 5. Türlerine Göre Ankara İmalat Sanayisindeki Net  
İhracat ve İthalat Değerleri (2002-2011) 

Faktör Kullanım Yoğunluklarına Göre  
Sektör Kategorileri 

Net İthalat veya Net İhracat 

Ham madde Yoğun Sanayiler 444 

Net İthalat Toplamı -994 

Net İhracat Toplamı 1,438 

Emek Yoğun Sanayiler 1,715 

Net İthalat Toplamı -1,411 

Net İhracat Toplamı 3,126 

Ölçek Yoğun Sanayiler -8,563 

Net İthalat Toplamı -8,563 

Net İhracat Toplamı 0 

Farklılaştırılmış ve Bilim Bazlı Sanayiler -18,398 

Net İthalat Toplamı -18,398 

Net İhracat Toplamı 0 

Toplam  -24,803 

Kaynak: Ankara Kalkınma Ajansı (2016) verisinden düzenlenmiştir. 

Ankara, kentsel sektörlerinde orta teknolojiye bağlı kalmış ve bu 
alanda gelişme göstermiştir. Fakat ileri teknolojiden yeterince yararlan-
mamıştır. Bunun en temel sebebi yatırımcıların bu konuda gerekli eko-
nomik desteği bulamamasıdır. Bu yüzden şehir orta teknolojiye bağlı 
kalmıştır (Tablo 6). 

Tablo 6. Türkiye ve Ankara İmalat Sanayi İhracatının Teknoloji  
Düzeyine Göre Gelişimi 

 

Türkiye Ankara Türkiye Ankara Türkiye Ankara Türkiye Ankara
2007 32,69 12,15 30,34 34,38 32,52 44,95 4,45 8,53
2008 28,29 8,55 37,66 39,62 30,92 44,49 3,13 7,33
2009 31,73 9,65 34,42 35,91 30,36 44,54 3,50 9,91
2010 32,61 10,92 31,80 31,64 32,17 46,93 3,41 10,50
2011 32,35 10,84 32,52 33,69 32,01 46,86 3,12 8,61

Yıllar
Düşük Teknoloji 

(%)
Orta Düşük 

Teknoloji (%)
Orta Teknoloji (%) İleri Teknoloji (%)

 
Kaynak: Ankara Kalkınma Ajansı (2016) verisinden düzenlenmiştir. 
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Ankara orta-ileri ve ileri teknoloji alanlarında, yerel birim sayısı ve 
istihdam değerlerinde Türkiye ortalamasının üzerindedir. Ancak üretimde 
düşük ve orta teknoloji yöntemlerinin tercih edilmesi, ileri teknolojiden 
faydalanılmaması uzun vadede şehrin ekonomik gelişimi için risk oluş-
turmaktadır (Tablo 7). 

Tablo 7. Bazı Göstergeler Açısından Ankara ve Türkiye İmalat  
Sanayinin Teknolojik Yapısı 

Teknoloji Düzeyi 
Türkiye Ankara Türkiye Ankara 

Yerel Birim Sayısı (%) İstihdam (%) 

Düşük Teknoloji 63.1 60.8 54.7 40.1 

Orta-Düşük Teknoloji 27.3 24.4 25.7 29.3 

Orta-İleri Teknoloji 9.2 14.2 17.6 25.3 

İleri Teknoloji 0.3 0.6 2.1 5.3 

Kaynak: Ankara Kalkınma Ajansı (2016) verisinden düzenlenmiştir. 

Ankara üretiminde ihracat değerlerine bakıldığında ileri teknoloji ile 
üretilen ürünlerin şehirde düşük olduğu görülmektedir. Teknoloji düzeyi 
Türkiye genel ortalamasının üstünde olmasına rağmen gelişmiş dünya 
ekonomileri ile karşılaştırıldığında düşük kalmaktadır. Ankara büyük öl-
çüde orta ve düşük seviyeli teknolojilerden yararlanarak üretim yapmak-
tadır (Resim 7). 

Resim 7:  İleri ve Orta İleri Teknolojinin Bazı Ülkelerin İhracatlarındaki Payı  
(OECD, 2007 verisinden düzenlenmiştir). 
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Ankara dış ticarette teknoloji açığı vermekte ve bu açık Türkiye dü-
zeyinin altında kalmaktadır. Bu durum dış ticareti olumsuz etkilemekte 
ve teknolojik faaliyetlerin gelişimini zorlaştırmaktadır (Tablo 8). 

Tablo 8. Türkiye ve Ankara İli İmalat Sanayi İhracat ve  
İthalatının Teknolojik Düzeyi 

Teknolojik 
Düzey 

Puanı (TDP)
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Türkiye

İhracat 1,9 1,94 2,02 2,02 2,07 2,09 2,09 2,06 2,06 2,06

İthalat 2,6 2,61 2,65 2,62 2,6 2,57 2,54 2,58 2,58 2,55

Teknoloji 
Açığı -0,7 -0,67 -0,64 -0,6 -0,53 -0,48 -0,45 -0,52 -0,51 -0,5

Ankara

İhracat 2,41 2,51 2,42 2,43 2,46 2,5 2,51 2,55 2,57 2,53

İthalat 2,77 2,79 2,77 2,79 2,85 2,9 2,88 2,96 2,97 2,93

Teknoloji 
Açığı

-0,36 -0,28 -0,35 -0,36 -0,39 -0,4 -0,37 -0,42 -0,4 -0,4
 

Kaynak: Ankara Kalkınma Ajansı (2016) verisinden düzenlenmiştir. 

Ankara kentinin sektörel dağılımında %72,2’lik pay ile hizmetler 
sektörü ön plandadır. Hizmetler sektörünün dağılımında ise % 31’lik pay 
ile inşaat sektörü ilk sırada yer almaktadır. İnşaat sektörünü %21,8’lik 
pay ile lojistik sektörü takip etmektedir. Ankara’da inşaat sektörünün bü-
yük bir paya sahip olması ve hizmetler sektöründeki gelirin büyük oranda 
gayrimenkule dayanması Ankara’nın ekonomik kalkınmasında en önemli 
riski oluşturmaktadır (Resim 8). 
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Resim 8: Ankara Hizmet Sektöründeki Dağılım, 2017 (URL 12 verilerinden  

hareketle hesaplanmıştır, 2017). 

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin gelir ve gider kaynakları tablosu 
incelendiğinde giderler için ayrılan bütçenin altında belediye harcaması 
yapıldığı görülür. Fakat gelir kaynakları hesaplandığında, beklenen gelir-
den daha azı tahsil edilebilmiştir (Tablo 9-10).  

Tablo 9. Ankara Büyükşehir Belediyesi Gider Kesin Hesap Tablosu 

Gider Hizmetleri Ayrı lan Bütçe  (TL)Yapı lan Harcama (TL) Fark (TL)

Genel Kamu Hizmetleri 1.336.249.789,00 1.321.062.212,08 15.187.576,92

Savunma Hizmetleri 7.476.233,00 7.475.156,48 1.076,52

Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 130.852.633,50 100.410.238,57 30.442.394,93

İskan ve Toplum Rafahı Hizmetleri 334.078.410,00 326.099.439,03 7.978.970,97

Ekonomik İşler ve Hizmetleri 2.016.916.486,00 2.002.246.202,71 14.670.283,29

Sağlık Hizmetleri 29.586.180,00 26.062.951,72 3.523.228,28

Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri 1.401.542.788,00 1.280.136.395,68 121.406.392,32

Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri 278.297.480,50 274.127.281,12 4.170.199,38

Toplam 5.535.000.000,00 5.337.619.877,39 197.380.122,61  
Kaynak: Ankara Büyükşehir Belediyesi (2017) verisinden hareketle hesaplanmıştır. 
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Tablo 10. Ankara Büyükşehir Belediyesi Gelir Kesin Hesap Tablosu 

Gelir Kaynakları Beklenen Gelir (TL) Net Tahsilat (TL) Fark (TL)

Vergi Gelirleri 231.260.912,76 101.566.476,54 -129.694.436,22

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 119.460.184,42 104.404.672,73 -15.055.511,69

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 466.306,30 29.137.224,17 28.670.917,87

Diğer Gelirler 4.009.362.340,43 3.737.757.698,45 -271.604.641,98

Sermaye Gelirler 2.027.266.262,80 1.297.032.336,91 -730.233.925,89

Alacaklardan Tahsilat 100.001,00 90.878.779,57 90.778.778,57

Toplam 6.387.916.007,71 5.360.777.188,37 -1.027.138.819,34   
Kaynak: Ankara Büyükşehir Belediyesi (2017) verisinden hareketle hesaplanmıştır. 

Hizmetler sektöründe %31 ile en büyük paya sahip olan gayrimen-
kul sektöründe son yıllarda konut yatırımları artmıştır (Tablo 11). Gayri-
menkul sektöründeki konut artışı, şehrin nüfus artışından fazladır. Bu du-
rum Ankara ekonomisinin gayrimenkul sektörüne dayandığını ve gayri-
menkul sektörünün şehirdeki hizmet sektörünü çizgisinden saptırdığını 
göstermektedir. 

Tablo 11. Yıllara Göre Konut ve Nüfusla İlgili Bazı Değişkenler 

 

Yıl Yeni Daire Sayıs ı
Yeni Dairelerin 

Karş ılayacağı Nüfus 
Artış ı

Gerçekleşen Nüfus 
Artışı

2005 55.308 181.092 66.548

2006 56.106 185.193 67.586

2007 55.394 183.413 68.641

2008 45.991 151.942 82.183

2009 57.136 188.627 101.863

2010 63.742 211.118 120.914

2011 66.053 218.963 119.177  
Kaynak: TÜİK (2015a ve 2015b) verilerinden hareketle hesaplanmıştır.  

Ankara kentinin ekonomik kalkınma yetersizliğinin en büyük sebe-
binin, hizmetler sektöründeki %31’lik payla gayrimenkul sektörü olduğu 
anlaşılmaktadır. Fakat bu sorun sadece Ankara’da değil ülke genelinde 
görülmektedir. Ankara’da girişimciler büyük yatırım riskli yüksek gelirli 
projeler seçmeyerek daha kolay ve rant odaklı yatırımları tercih etmekte-
dir. Ankara, üniversitelerinde öğrenim görmüş genç bireyleri iş hayatında 
elinde tutamayıp başka şehirlere beyin göçü vermektedir.  
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DEĞERLENDİRME 

Ankara nüfus artış hızının azaldığı ve göç dengesinin bozulduğu bir 
şehirdir. Şehrin ekonomisini geliştirecek nitelikli insanların Ankara’da 
kalmaması, şehrin ekonomisini olumsuz yönde etkilemektedir. Ankara’da 
ortanca yaş nüfusu azalmakta ve bu nüfus istihdamda aktif şekilde kulla-
nılamamaktadır. Mevcut ortanca yaş nüfusunun çoğunluğunu memur ke-
simi oluşturmaktadır. 

Ankara diğer karasal Avrupa başkentleri ile kıyaslandığında nüfusu 
fazla olmasına rağmen GSYH’sı düşük bir şehirdir. Bunun sebebi şehir-
deki şirket sayısındaki azlıktır. Üretim ve tüketim anlamında Ankara, yi-
ne diğer karasal Avrupa başkentlerine göre daha fazla dış ticaret açığı 
vermektedir. Şehirde şirket sayısının az olması ve dış ticaret açığının var-
lığı şehrin DYY (Doğrudan Yabancı Yatırım) çekememesine neden ol-
maktadır. Ankara’da aylık ortalama maaşların diğer Avrupa başkentle-
rinden düşük olması kentte satın alma gücünü olumsuz etkilemektedir. 
İlginç bir nokta olarak şehirde satın alma gücünün düşük olması konut fi-
yatlarını etkilememiştir çünkü Ankara’da konut üretimi, diğer Türkiye ve 
Avrupa kentlerine göre daha fazladır. Bu durum fazladan üretilen konu-
tun daha ucuz fiyatlara satılmasına neden olmaktadır. Ankara’nın eko-
nomik büyüme oranı diğer karasal Avrupa başkentlerine göre daha yük-
sektir ancak şehir halen ekonomik gelişimini tamamlamamıştır. 

Ankara’da tarım sektörünün payı giderek azalmaktadır. Fakat bu 
azalma kontrollü şekilde ilerlememektedir. Avrupa başkentlerinde de ta-
rımın payı zamanla azalmakta ancak bu kontrollü şekilde yönetilmekte-
dir. Bu başkentler organize organik tarım, agroturizm, kentsel tarım gibi 
faaliyetlerle yeni ekonomik gelir kaynakları elde etmeye çalışmaktadır. 

Tarım sektörünün Ankara’daki payı azalırken sanayi sektöründe de 
değişimler meydana gelmektedir. 2008 yılında dünya genelinde yaşanan 
ekonomik krizden diğer dünya başkentlerinin sanayisi gibi Ankara sanayisi 
de etkilenmiştir. Bu krizden sonra özellikle Ankara imalat sanayisinde 
yıllar içinde gerileme ve duraklamalar meydana gelmiştir. Bu durum ken-
tin üretim kapasitesini olumsuz etkilemektedir. Üretimde meydana gelen 
azalmalar kenti ithalata yönlendirmekte ve rekabet gücünü azaltmaktadır. 
Avrupa başkentleri farklı sanayi alanlarında uzmanlaşmaya çalışırken, An-
kara sanayisinde yenilikçi girişimlerden söz edilememektedir.  
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Tarım ve sanayi sektöründe meydana gelen olumsuzluklar ekonomi-
nin hizmetler sektörüne kaymasına yol açmış ve hizmetler sektörü kent 
ekonomisine yön vermeye başlamıştır. Ankara’da yerli yatırımcılar kolay 
para kazanma düşüncesiyle gayrimenkul sektörüne yönelmektedir. Bu 
durum kentsel yatırımların ve hizmetlerin seyrini etkilemekte ve kentin 
ekonomik kalkınmasında ayak bağı olmaktadır. Dünyada bilim, sanayi ve 
sağlık alanında önemli teknolojik gelişmeler meydana gelmektedir. Dün-
ya başkentlerinde özellikle bilim bazlı sanayi ön plana çıkmaktadır. Yatı-
rıcımlar arasında ortaklık sağlanmakta ve iş birliği ile faklı alanlarda uz-
manlaşma görülmektedir. Ankara’nın ileri düzey teknolojiden yeterince 
faydalanamaması ve orta-ileri teknolojide yoğunlaşmaması şehirde ihra-
catın artmamasına sebep olmuş ve ithalat-ihracat dengesini bozmuştur. 
Teknoloji açığı vermesi şehrin küresel alanda kendisine yer bulamaması-
na ve rekabetçi özelliğinin gelişmemesine yol açmaktadır. Dünya kentle-
rinin ihracatçı olmasındaki temel faktör, ileri düzey teknolojiden en ve-
rimli şekilde faydalanmalarıdır. Dünya başkentleri özellikle imalat sanayi 
ve teknoloji alanında ithalat açığı vermemektedir. Gelişmiş kentler farklı 
sektörlerde teknolojik gelişmeleri takip ederek yatırımlarını geliştirmek-
tedir. Teknoloji sayesinde bilgi üretip bu bilgiyi ekonomik kaynak olarak 
kullanmaktadır. Bu durum toplum ve gelecek için tutarlı yatırımların şe-
hirlerde gerçekleşmesine olanak sağlamaktadır. Ankara teknoloji kulla-
nımında sanayilerini ve üniversitelerini harekete geçirerek yeni ekonomik 
faaliyetlere yönelmelidir. 

SONUÇ 

Bu araştırma Ankara’nın ekonomik durumunun Türkiye genelinde 
üst seviyelerde olduğunu ancak karasal Avrupa başkentleri ile kıyaslan-
dığında şehir ekonomisinin yeterli seviyede olmadığını göstermiştir. An-
kara, kentte öğrenim gören üniversite mezunlarına cazip bir iş ortamı su-
namamaktadır. Bu yüzden üniversite mezunları başkentten başka şehirle-
re göç etmektedir.  

Ankara ekonomik gelişiminin büyük çoğunluğunu gayrimenkul sek-
töründen sağlayarak iç ekonomisini geliştirmiştir. Bu durum maalesef 
şehrin dış ticarette açık vermesine yol açmış, şehirde hizmetler ve sanayi 
sektörü olumsuz etkilenmiştir. Ankaralı girişimciler, yatırımlarda kısa 
vadeli kolaya kaçan bir model izlemekte, geleceğe yönelik uzun vadeli 
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yüksek gelirli zorlu sektörlere girmemektedir. Ankara kenti ekonomisini 
geliştirecek potansiyelleri sürekli göz ardı etmektedir. Mevcut kentsel ya-
tırımlar, güçlü yatırım ortaklığından mahrum şekilde gelişmektedir. Bu 
durum şehirdeki aktif ve vizyoner girişimci eksikliğinin de bir sonucudur.   

Ankara, sanayi anlamında üreten bir şehir konumunda değildir. Şe-
hirde sanayi sektörünün gelişimi halen olumsuz yönde seyretmekte, özel-
likle imalat sanayisinde önemli gerilemeler yaşanmaktadır. Bunun yanın-
da bilim sanayisi gelişmek için yeterli finansal desteği bulamamakta bu 
sebeple Ankara ithalat açığı vermeye devam etmektedir. Ankara çoğu 
alanda ihracatçı olmuş bir şehir değildir buna karşın şehirde hizmetler 
sektörü gelişmeye devam etmektedir. Teknolojik gelişmeler hizmetler 
sektörüne yeterince yansımamaktadır. İleri teknoloji için kentsel sektörle-
re kaynak sağlanamamakta, bu yüzden Ankara’da ekonomik sektörler or-
ta-ileri teknolojiye bağlı kalmaktadır. Bu gelişmeler ülke düzeyinde An-
kara’yı ilk sıralara taşısa da ulusal ölçekte Türkiye’nin teknoloji açığını 
kapatmasına imkan sağlamamaktadır. 

Türkiye artık inovasyon kavramına çoğu sektörde yer vermeye baş-
lamıştır. Dünya ülkelerinde özellikle sanayi ve teknoloji alanında yenilik-
çi adımlar atılmış ve teknolojinin hakimiyeti giderek artmıştır. Anka-
ra’nın üniversiteleri ve teknoloji geliştirme bölgeleri şehir ekonomisine 
çok sınırlı katkı sağlamaktadır. Ekonomik potansiyeller şehirde harekete 
geçirilmemekte, yerli yatırımcılara güçlü kaynak desteği sağlanamamak-
tadır. Yerli yatırımcılar, yatırım ortaklıklarına yönelmeme ve alanda uz-
manlaşmaya gitmeme tercihlerinden dolayı küresel pazarda rekabet gücü 
elde edememektedir. Sektörler arası kümelenme meydana gelememekte, 
ekonomik gelişmelere tarım ve sanayi sektörlerinin katkısı sınırlı kalmak-
tadır. Ankara temelde ekonomisi gelişmiş bir başkent olarak görülse de 
kalkınma sürecini etkileyen birçok faktörden dolayı gelişimini henüz ta-
mamlayamamış ama kalkınma noktasında büyük potansiyele sahip bir 
başkenttir.  
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ANKARA’DA KENTSEL RAYLI SİSTEMİN DİĞER TOPLU  
TAŞIM ARAÇLARIYLA ENTEGRE EDİLMESİ 

Ömer KOÇ, İrem ÇEVİK 

GİRİŞ 

Günümüzde nüfusun artmasıyla birlikte yolculuklar da artmıştır. Şe-
hirlerde yolculuk ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için gereğinden fazla yol 
ve otoparkların yapılmasıyla beraber bireysel araçların kullanım oranları 
da artış göstermiştir. Bu çalışmada, kentsel ulaşımın geliştirilmesi için 
hangi politikalar uygulanmalıdır? Herkesin faydalanabileceği bir ulaşım 
sistemi nasıl olmalıdır? Neden toplu taşım kullanılmalıdır? Toplu taşım 
araçlarının kapasitesi ve türü neye göre belirlenmelidir? Toplu taşımayı 
teşvik etmek için hangi politikalar izlenmelidir? gibi sorulara cevap 
aranmaktadır. Bu cevaplar ile yolculuk hacmini ve trafiğini en aza indir-
mek için bölgenin özelliklerine göre toplu taşım araçları sistemli, konfor-
lu, güvenli, dakik, öncelikli, hızlı olup, birbiri arasındaki bağıntıların çö-
züm odaklı olması aranmaktadır. Ankara’da ulaşım sisteminin iskeleti 
olan raylı sistemler merkezde toplanıp dağılmakta, ana yerleşimin çeper-
lerinin birbirleriyle raylı sistem bağıntısı bulunmamaktadır. Bu eksiklik 
küçük taşıma kapasitesine sahip toplu taşıma sistemleriyle karşılanmaya 
çalışılsa da bu tür çözümler kısa vadeli olmakta, uzun vadede ise trafik 
sıkışıklığını artırmaktadır. 

Kentsel ulaşım dünyada sanayi devriminden sonra toplumların geniş 
alanlara yayılması, özel araç ihtiyacını doğurmasıyla başlamış,  ikinci 
dünya savaşının ardından otomobilin ve motorlu taşıtların sayılarının hız-
la artışına bağlı olarak ön plana çıkmıştır. Otomobil arzının artması, buna 
karşılık karayolu ağlarının yetersizliği, kent içinde trafik sorunun doğma-
sına neden olmuştur. Bu sorunu çözebilmek amacıyla bir takım çalışma-
ların ve planlamaların yapılması gereği ortaya çıkmıştır. Özel otomobil 
kullanımının hızlı artışı birçok büyük kentte işletilen raylı sistemlerin atıl 
kalmasına ve hatta kapatılmasına neden olmuştur. Fakat uzun vadede nü-
fusun da artmasıyla trafik sıkışıklığı, hava kirliliği, gürültü kirliliği, eşit 
seyahat hakkının sağlanamaması gibi ciddi sorunlara yol açtığı fark edil-
miş, bu da toplu taşımaya olan ihtiyacı artırmıştır. 
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1970’li yıllarda ülkemizde yerli otomobil fabrikalarının açılmasıyla 
birlikte özel araç kullanımları daha da artmış, konfor ve erişilebilirlik 
beklentilerinin de yükselmesiyle özel araca yönelik planlamalar yapılmış-
tır. Hatta ülkemizin toplu taşımada öncü şehri olan İstanbul’da 1930’lu 
yıllarda özel aracı olmayan kişilerin otobüs ve tramvay sırası beklemek 
istememeleri, özel araca olan özentileri nedeniyle dolmuşlar ortaya çık-
mıştır (Ülkemizde ilk dolmuşun ne zaman kullanılmaya başlandığı bilin-
memektedir). 1939 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 
resmen tanınmasıyla dolmuşun kullanımı daha kapasiteli olan raylı sis-
temlere rakip olacak seviyede artmış ve raylı sistem hizmetlerine talep 
azalmıştır. Daha sonra dolmuşların artışı kontrol altına alınarak birbirini 
besleyecek ve alternatif olarak kullanılacak şekilde planlanmıştır 
(Keskin, 1992). 

Araç sayısının hızla artması Ankara’da da gözlemlenmiş, kent mer-
kezinde yığılmalar olması sebebiyle trafik sorunları doğmaya başlamıştır. 
Aynı dönemlerde lastik tekerlekli toplu taşım araçlarında da önemli artış 
olmuştur. 1970’li yıllarda toplu taşımaya öncülük edecek olan raylı sis-
tem planlamaları düşünülse de kapsamlı bir planlama yapılamamıştır. 
1985’ten sonra Ulaşım Ana Planının yapılmaya başlamasıyla Ankara’da 
raylı sistemler planlanıp hayata geçirilmiştir. Günümüzde hayata geçiri-
len raylı sistemler yetersiz kalmakta, ihtiyacı olan birçok bölgeye ulaşa-
mamaktadır. Raylı sistemler sadece merkezde toplanıp dağılmakta, çeper-
lerin birbiriyle direk raylı sistem ulaşımı sağlanamamaktadır.  Raylı sis-
temlerin ihtiyacı olan bölgelere ulaşamaması toplu taşımanın daha küçük 
kapasiteli lastik tekerlekli toplu taşımlarla sağlanmasına ve trafik yoğun-
luğunun artmasına neden olmuştur. 

Bu çalışmanın amacı, Ankara’daki kentsel ulaşımı kapsamlı bir şekil-
de ele alarak yapılan analizler ışığında bireysel araç kullanımını azaltacak 
toplu taşım kullanımını artıracak öneriler geliştirmektir. İnsanların daha 
konforlu, hızlı yolculuk yapacakları, daha az alan kaplayan, çevresel yakla-
şımların önemsendiği toplu taşım araçları olan raylı sistem ağının genişle-
tilmesi ve raylı sistemleri besleyecek olan daha küçük kapasiteli besleyici 
toplu taşımlar ve bisiklet yollarıyla entegre edilmesi hedeflenmektedir. 

 Yapılan araştırmalarla Ankara’da kronolojik olarak sorun tespit edi-
lip, literatür taramasıyla soruna ilişkin farklı düşünceler ele alınarak plan-
lar irdelenmiştir. 23-27 Ekim 2017 tarihleri arasında kamu kurum ve ku-
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ruluşlarıyla (Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Gazi Üni-
versitesi ve Gazi Üniversitesi’ne bağlı olan KUTEM, EGO Genel Müdür-
lüğü) görüşmeler yapılarak veriler elde edilmiş ve önerilen fikirler değer-
lendirilmiştir. Alana ilişkin yapılan gözlemler detaylarıyla ele alınarak 
incelenmiştir.  

Çalışmanın giriş bölümünde kentsel raylı sistemin yetersizliği ve en-
tegrasyon sorunları genel olarak ele alınmış, sorunların ortaya çıkış ne-
denleri ve doğurduğu sonuçlar incelenmiş, çalışmanın amacı, kapsamı ve 
yöntemi ortaya koyulmuştur. Kuramsal ve kavramsal arka plan bölümün-
de, sorunlar ve bu doğrultuda çözümler düşünsel boyutta ele alınmıştır. 
Üçüncü aşama olan saha araştırması bölümünde analizler yapılarak An-
kara’da bu sorunun varlığına ilişkin veriler irdelenmiştir. Çalışmanın 
dördüncü aşaması olan değerlendirme bölümünde saha araştırması verile-
ri yorumlanmıştır. Sonuç bölümünde, tespit edilen soruna yönelik yapıl-
ması gereken değişikliklerden bahsedilmiş ve Ankara’nın bu durumdan 
nasıl etkileneceği değerlendirilmiştir.  

KURAMSAL VE KAVRAMSAL ARKA PLAN 

Sürdürülebilir ulaşımın sağlanmasında toplum için değer ve birey 
için değer kavramlarının çakıştırılması büyük önem taşımaktadır. Bunun 
yolu da toplumsal hizmetlerden memnuniyet durumudur. Kişi bazında 
düşündüğümüzde bireyin memnun olduğu ve faydalandığı hizmetlerden 
diğer bireylerin de yani toplumun da faydalanmasıdır. Böylece bireyin 
faydalanmasından diğer bireyler rahatsız olmayıp, onlar da aynı hizmet-
ten faydalanmış olur (Knoflacher ve Öcalır, 2011). “Özel otomobil kulla-
nıcısı hareket özgürlüğü kazanırken kentsel büyümede sınırlar kaybedil-
miştir. Sonuçta ulaşılan ekolojik ayak izinin büyüklüğü, dünyanın kaldır-
ma kapasitesinden üç kat fazladır. Özel aracın çekiciliği sürdürülebilir 
yapıların fark edilmesini engellemektedir” (Knoflacher ve Öcalır, 2011). 
Özel araç kullanımının artması, seyahat süresinin uzamasına ve akaryakıt 
kullanımını artırarak çevreye daha fazla sera gazının salınımına ve yaşam 
kalitesinin düşmesine sebep olmaktadır. Özel araç yerine toplu taşımanın 
kullanılması ekonominin gelişmesine, ulaşım altyapısı için daha az kent-
sel alan ihtiyacına, daha az enerji tüketimine, daha az çevre kirliliğine, 
merkezi iş alanlarına daha hızlı ve kolay erişim sağlanmasına ve kentlile-
re eşit seyahat hakkı sunulmasına imkân sağlamaktadır. 
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Özel araç kullanımında kişi daha serbest gibi düşünülse de kullan-
dıkları enerjiden dolayı ekolojik ayak izine fazla zarar vermekte ve kent 
merkezindeki yığılmalarla hava kirliliği artmaktadır. Bu kirliliğin azal-
tılması için bireysel araçların önceliği daha geriye alınıp yaya, bisiklet, 
toplu taşıma ve bireysel araç kullanımı olarak öncelik sıralaması yapılma-
lıdır (Knoflacher ve Öcalır, 2011). “Ulaşımın yüzeysel yaklaşımlarından 
birisi trafiğin tıkanmasıdır. Sorun böyle tespit edildiğinden, çözüm olarak 
da ek yollar yapılması ve kapasitenin artırılması gerektiği düşünülmüş-
tür. Bu çözüm başlangıçta geçerli olmakta ve belirli bir süre trafiği ra-
hatlatmaktadır. Ancak trafiğin uygun olması özel oto kullanımını daha da 

artırmakta ve sonuçta bu artışa paralel olarak trafik sıkışıklığı yeniden 
gündeme gelmektedir. Böylece sorun ve çözüm bir kısır döngüye girmek-
tedir” (Çubuk vd., 2003). Ulaşım sorununda yolların doğal, tarihi ve ara-
zi kullanım şartlarıyla sürekli genişletilememesi genişletilse bile kısa va-
deli çözüm olup ileride yığılmalar, hava kirliliği ve gürültü kirliliğinin 
artması nedeniyle daha büyük sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bu nedenle, 
yeni yollar yapmak, yolları genişletmek yerine daha küçük hacimli, daha 
çok kişiye hizmet veren, daha nitelikli olan toplu taşımlar kullanılmalıdır 
(Gökdağ, 1992). Toplu taşımada hızın artırılması için lastik tekerlekli 
toplu taşımlara özel yollar yapılmalıdır ama yapılacak olan özel yollar 
alan kullanımı açısından çok daha fazla maliyet gerektirmektedir. Lastik 
tekerlekliler için yapılacak daha fazla özel yol yerine kentsel raylı sistem-
lere alanlar ayrılması, ayrılacak olan alanın daha az olmasından dolayı 
maliyet yönünden daha uygun olmaktadır. Raylı sistemin yapılmasıyla 
karayoluna önceki kadar fazla alan gerekli olmayacaktır (Gökdağ, 1992). 
Belirli talep düzeyine kadar otobüslerin en ekonomik taşıma türü olduğu 
bilinmektedir. Fakat otobüsler yüksek talepli koridorlarda yetersiz kal-
makta, raylı sistemlere alternatif çözüm olamamaktadır. Raylı sistemler 
getirdikleri konfor ile özel araç kullanıcılarını kendine çekebilmektedir 
(Gündüz vd., 2011). 

 “Raylı sistemlerin avantajları bütün karşılaştırmalarda görülmesi-
ne rağmen bu sisteme fazla önem verilmemiştir. Raylı sistemler ile kaza-
sız ve risksiz seyahat etme hakkı sağlanacak, sürücü hataları en az sevi-

yeye indirilecek, yolcu taşımada birim başına harcanan enerji azalacak, 
elektrik enerjisi kullanılarak dışa bağımlılık azalacak, hızlı, konforlu, gü-
venli yolcu taşıması yapılabilecek, yolcu taşıma kapasitesi artırılacak ve 
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çevrenin kirlenmesi büyük oranda önlenecektir” (Gökdağ, 1992). Demir-
yolu ulaşımının raya bağlı olması, birçok kişi tarafından farklı kullanıl-
mayıp belirli bir güzergâhta eğitimli kişilerce kullanılması, hava şartla-
rından karayolu kadar fazla etkilenmemesi demiryolu ulaşımını daha gü-
venli kılmaktadır (Gökdağ, 1992). En düşük ücretle, en konforlu, en fazla 
yolcuyu en kısa sürede hedefe ulaştırmayı amaçlayan ulaşım planlama-
sında yer alan toplu taşım türü raylı sistemlerdir.  

Fakat gerek maliyet gerekse jeomorfolojik durumu açısından sorun-
larla karşılaşılan bölgelerde raylı sistemler uygulanamadığı için farklı 
toplu taşım araçlarıyla entegrasyonunun sürdürülebilirlik ilkesi çerçeve-
sinde sağlanması gerekmektedir (Baştürk, 2014). Hızla artan nüfus yü-
zünden artan ulaşım sorunlarına ekonomik ve verimli bir alternatif oluş-
turmanın en temel koşulu, diğer toplu taşım sistemleriyle entegre olmuş 
bir raylı sistem ağı oluşturulmasıdır. Raylı sistemlerin maliyeti yüksek 
olsa da bireylerin ekonomisi ve konforu açısından kazançlıdır (Gündüz 
vd., 2011). “Raylı taşıma sistemi maliyeti en aza indiren, buna karşılık 
sosyal yararı en fazla olacak şekilde tasarlanmalıdır. Ulaşım sorununa 
tam ve kesin bir çözüm getirilmek isteniyor ise, düşük kapasiteli, besleyici 
sistemlerin, raylı taşıma sistemleri ile ortak bir şekilde çalışması sağlan-

malıdır” (Gökdağ, 1992). 

Toplu taşımlar birbiriyle entegre edilmelidir. Tam olarak oturmamış 
ulaşım sisteminde farklı toplu taşım araçları her ne kadar rakip gibi gö-
rülse de, iyi planlanmış ulaşım sistemlerinde toplu taşım araçları birbiri-
nin destekler niteliktedir. Örneğin, önceki yıllarda İstanbul’da dolmuşlar 
tramvaya güçlü bir rakip olup tramvay kullanımını azaltmış, sonrasında 
kontrol altına alınmıştır. Ama günümüzde raylı sistemler ile lastik teker-
lekli düşük kapasiteli toplu taşım araçları birbiriyle entegre olmuş ve bir-
birini besler niteliktedir (Keskin, 1992). Her ulaşım sisteminin farklı ön-
celikleri vardır. Düşük kapasiteli araçlarda öncelik her yere ulaşmasıy-
ken, raylı sistemlerde en hızlı şekilde ulaşımın sağlanmasıdır.  Bu neden-
le, raylı sistemlerde hızlı ulaşımın sağlanması için düşük kapasiteli araç-
lara göre duraklar arası mesafe daha fazladır ve ana hatlardan geçmekte-
dir. Üst ölçeklerde planlanan raylı sistemlerin verimli olabilmesi için alt 
ölçeklerde planlanan, önceliği her yere ulaşmak olan ve daha az kapasite-
li toplu taşımla entegre edilmesi gerekmektedir (Elker, 2002). İmar plan-
ları yapılırken arazi kullanımına ve doğal şartlara göre ulaşım ana planın-
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dan yola çıkılarak sadece karayolu ulaşımı düşünülerek değil ileride nü-
fus artışı ile birlikte yapılacak raylı sistem hatları da göz önünde tutularak 
tasarımlar yapılmalıdır (Sabancılar ve Üstündağ, 1990). 

Şehir merkezinde ticari alanlardaki yığılmalar diğer ticaret merkez-
leri ve bunların birbiriyle entegresi ile çözülür. Şehir merkezindeki gerek 
tarihi doku gerekse yeterince geniş olmayan yollar sebebiyle gelişmiş ve-
ya gelişmekte olan bölgelerde metro sistemi iyi bir çözüm olarak görül-
mektedir. Metro sisteminin başarılı olması şehirdeki diğer ulaşım sistem-
lerinin entegrasyonuyla yakından ilgilidir (Dökmeci, 1990). Alternatif 
ulaşım türlerinde, raylı sistemlere eğilimin başlamasıyla hızlı, emniyetli 
ve konforlu ulaşım sistemi olan monoray teknolojisi de öne çıkmıştır. 
Monoray teknolojisinin tercih edilmesinin başlıca sebepleri arasında mo-
dern ulaşım sistemin olması, çevre dostu ve düşük maliyete sahip olması 
gelmektedir (Gür vd., 2016). Şehir merkezinde az kapasiteyle, bekleme 
yapmadan sürekli ulaşımın sağlanması bakımından 6-7 kişilik dolunca 
devam eden viyadük sistemli küçük raylı sistem olan “metrino kapsülle-
ri” şehir merkezinde trafiğe karışmadan küçük kapasiteli sürekli ulaşımı 
sağlamaktadır (Şensöz, 2015). 

ANKARA’DAKİ RAYLI SİSTEMLER  

Ankara başkent seçilmesiyle aldığı göç ile birlikte günümüzde nüfus 
bakımından Türkiye’nin ikinci büyük şehri haline gelmiştir. Bakanlıkla-
rın, önemli idari yapıların Ankara’da bulunması hizmet sektöründe ve 
özel sektörde çalışanların, memurların Ankara’da toplanmasına sebep 
olmuştur.  Nüfusun artmasıyla doğru orantılı olarak ulaşım ihtiyacı artış 
göstermiş ve bu nüfusun ihtiyacını karşılayacak daha kapasiteli ulaşım 
araçlarının kullanılması gereksinimi doğmuştur. Çalışmada Ankara, yapı-
lacak olan raylı sistem hizmetlerini karşılayacak olan kentsel ulaşım böl-
gesi ve raylı sistem hizmetini karşılayamayacak kentsel ulaşım dışı bölge 
olarak iki parçada ele alınmıştır. Kentsel ulaşımın dâhil olduğu ilçeler; 
Altındağ, Akyurt, Ayaş, Bala, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Yenimahalle, 
Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Sincan, Kazan, Etimesgut, Pursaklar şeklinde 
sıralanmaktadır. Tablo 1’den anlaşıldığı gibi Ankara genelindeki yolcu-
lukların süresi 0-30 dk. aralığındadır.  
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Tablo 1: Ankara genelinde yolculuk sürelerinin dağılımı 

 
Kaynak: KUTEM, 2013 verilerinden faydalanılarak yazarlar tarafından düzen-

lenmiştir. 

Resim 1’de görüldüğü gibi en çok kullanılan ulaşım türü yaya ula-
şımıdır. Yaya ulaşımından sonra belediye otobüsü ve hemen ardından 
özel araç yalnız sürüş gelmektedir. Bu ulaşım türleri en çok kullanılan 
ulaşım türüdür.  

 

Resim 1: Ankara genelinde kullanılan ulaşım türü (KUTEM, 2013) 

Tablo 2’ye bakıldığında bir araçlı, iki araçlı, üç araçlı ve hane başına 
düşen araç sayıları arasındaki karşılaştırmada ortalama olarak en düşük 
orana sahip ilçelerin Mamak ve Altındağ ilçeleri olduğu görülmektedir. 
Bu oranlar arasındaki karşılaştırmada ortalama olarak en yüksek oranlar 
ise Gölbaşı ve Kalecik ilçeleri olduğu görülmektedir. 
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Tablo 2: İlçelere göre araç sahipliği 

 
Kaynak: KUTEM, 2013 

 

Tablo 3’te toplu taşım türleri bağıntı sayısı, kapasite ve hızlarına göre 
incelendiğinde, raylı sistem bağıntılarının otobüs ve minibüse göre daha 
düşük kaldığı görülmektedir. Fakat kapasite ve hızlarına bakıldığında 
otobüs ve minibüsün raylı sistemlere göre düşük kaldığı görülmektedir. 
Bir yolcu başına tüketilen enerji yönünden incelendiğinde ise metronun 
otobüse göre 3,6 kat, Ankaray’ın otobüse göre 3,9 kat daha az olduğu gö-
rülmektedir. 
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Tablo 3: Ankara’daki raylı sistemler 

 
Kaynak: Baştürk, 2014 ve Gökdağ, 1999 verilerinden faydalanılarak yazarlar tara-
fından düzenlenmiştir. 

Resim 2’de görüldüğü gibi bütün raylı sistem ağı birbiriyle bağlantı-
lıdır. Merkezden geçen Metro 1 hattının ana hattı oluşturduğu varsayılırsa 
Metro 2,  Metro 3, Ankaray, Banliyö ve teleferik hattına farklı transfer 
noktalarından bağlanarak entegrasyon sağlandığı fark edilebilir. M1 hattı 
mevcuttaki tüm raylı sistem hatlarına transfer noktası sağlamaktadır. An-
karay,  M1 ve banliyö hatlarına bağlanmaktadır. 
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Resim 2: Yolculuk çekim noktaları (Ankara Büyükşehir Belediyesi,  

2016 ve URL 2 verilerinden yararlanılarak üretilmiştir). 

Tablo 4’e bakıldığında en fazla nüfusa kent merkezini kapsayan 
Çankaya ilçesi, ardından Keçiören ve Yenimahalle ilçeleri sahiptir.  Kent 
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merkezini kapsamayan ilçeleri ele aldığımızda Keçiören, Mamak, Eti-
mesgut, ve Sincan merkez ilçelerden sonra en yüksek nüfus yoğunluğuna 
sahip olan ilçelerdir. En az nüfus ise Kalecik ilçesinde bulunmaktadır.  

Tablo 4: Kentsel ulaşım alanındaki ilçelerin nüfusu 

 
Kaynak: URL 3 

Tablo 5’e bakıldığında şehir içi ulaşımındaki yolcu üretimleri AŞTİ 
135.000’dir. Esenboğa ve Tren Garının yolcu üretimini hesaplamak adına 
giden ve gelen yolcu sayılarına iki kişiye bir oranında uğurlama/karşılama 
yolcusu dâhil ettiğimizde toplam ½ oranında artış görülmüştür. Yani 
Esenboğa için toplam yolcu üretimi 53.064, Tren Garı için şehir içi top-
lam yolcu üretimi 19.500 kişidir. 

Tablo 5: Ankara’da otogar, havaalanı ve tren garının günlük yolcu sayısı 

 Giren Yolcu Sayısı 
(Günlük) 

Çıkan Yolcu Sayısı 
(Günlük) 

Toplam 

Aşti 61.430 73.570 135.000 

Esenboğa 26.130 26.934 53.064 

Tren Garı 9.750 9.750 19.500 

Kaynak: URL 4; URL 5; URL 6 

Resim 3’de otobüs işletmeleri bakımından oluşturulan bölgelemeler 
ile raylı sistemlerin aktarım yoğunluğu ve raylı sistemlerin yolcu taşıma 
yoğunluğu gösterilmiştir. 
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Resim 3: Raylı sistemler ile raylı sistemler arasındaki yolculuk ilişkisi  

(EGO Genel Müdürlüğü, 2017). 

Resim 4’deki verilere göre, Ankara toplu taşımında raylı sistemler 
ve otobüs arasındaki aktarmalara bakıldığında en fazla aktarmanın M1 
hattından otobüse ve otobüsten M1 Hattına olduğu görülmektedir. Ak-
tarmaların en az olduğu hat ise M3 Hattı ile otobüs arasındadır. M4 hattı 
2017 yılında yapılmıştır. Bir yılda kente etkileri analiz edilememiştir. 

 

Resim 4: Gün içerisinde raylı sistemler ve otobüs arasında yolculuk yoğunluğu 
(EGO Genel Müdürlüğü, 2015). 
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Tablo 6’ya bakıldığında en fazla aktarmanın 2. Bölgeden M1 hattına 
olduğu görülmektedir. Ardından 5. Bölgeden M2 hattına aktarma olduğu 
görülmektedir. Bu iki hat en fazla aktarmanın olduğu güzergâhlardır.  

Tablo 6: Bölgelerden raylı sistemlere aktarma sayısı 

 
Kaynak: EGO Genel Müdürlüğü, 2015 

Resim 5’de ise ilçe içinde en fazla yolculukların Çankaya, Yenima-
halle ve Keçiören ilçelerinde olduğu görülmektedir. Ardından Mamak, 
Sincan, Altındağ ve Etimesgut ilçeleri gelmektedir. Hanehalkı anketi so-
nuçlarına göre yolculuk yapılmayan güzergâhlar ise Elmadağ-Ayaş, El-
madağ-Bala, Ayaş-Çubuk, Ayaş-Kalecik, Ayaş-Akyurt, Bala-Kalecik, 
Bala-Kazan, Bala-Pursaklar şeklindedir. 
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Resim 5: İlçelerin kendi içinde ve birbiri arasında yolculuk yoğunlukları  
(KUTEM, 2013 ve EGO Genel Müdürlüğü,2017 verilerinden faydalanılarak  

yazarlar tarafından düzenlenmiştir). 

Tablo 7’de ise raylı sistemlerden bölgelere olan aktarmalar görül-
mektedir. Tabloya baktığımızda en yüksek aktarmanın M2 hattından 5. 
Bölgeye olduğu görülmektedir. Ardından M1 Hattından 1. ve 5. aktarma 
olduğu görülmektedir. 
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Tablo 7: Raylı sistemlerden bölgelere aktarma sayısı 

 
Kaynak: EGO Genel Müdürlüğü, 2015 

Tablo 8’de Ankara, Bursa ve Eskişehir şehirleri raylı sistemler açı-
sından karşılaştırıldığında Bursa ve Ankara’nın nüfus-hat uzunluğu-
istasyon sayısı-raylı sistem türü oranlarında birbirlerine yakın olduğu gö-
rülmektedir. 

Tablo 8: Ankara’daki raylı sistemlerin Türkiye örnekleriyle karşılaştırılması 

 

Kaynak: Baştürk, 2014 verilerinden faydalanılarak yazarlar tarafından düzenlenmiştir. 

DEĞERLENDİRME 

Ankara’da yolculuk yapan bireylerin yarısından fazlası yarım saat 
içinde bitiş noktalarına ulaşmaktadır. Diğer metropol şehirler ile karşılaş-
tırıldığında bu oranın kent içi ulaşımı için iyi bir süre olduğu söylenebilir. 
Fakat bir saatten fazla süren yolculuklar da Ankara için önemli bir orana 
sahiptir. Bir saatten fazla süren yolculukların şehirlerde yetersiz ulaşım 
ağından kaynaklandığı çoğunlukla değerlendirilmektedir. Ankara’da en 
çok kullanılan ulaşım türü yayadır. Bunun sebebi ev-iş ve ev-okul arası 
mesafelerin yakınlığıdır. Ankaralılar çoğunlukla ev ve okul gibi düzenli 
gittikleri mekânlara yakın mevkilerde yaşamayı tercih etmektedirler. Ya-
ya ulaşım türünden sonra Ankara’da en çok kullanılan ulaşım türü özel 
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araç ve belediye otobüsüdür. Bu tercihin arkasında yatan neden raylı sis-
temlerin ve raylı sistemlerle olan aktarmaların yetersiz olmasıdır. Raylı 
sistemlerin ve raylı sistemlerle bağıntının yetersiz olması, raylı sisteme 
erişimin zor olduğunu ve aktarma noktalarında yığılmaların olduğunu 
göstermektedir. Kent çeperlerine hizmet veren banliyö hattının kentin 
doğu ve batı çeperleri arasındaki ulaşımı sağlaması bakımından avantajlı 
olsa da toplu taşımla entegrasyonunun yetersiz olmasından dolayı diğer 
ulaşım türlerine göre kullanımı düşüktür. 

1. bölgeye bakıldığında nüfus ve yolculuk yoğunluğu fazla olmasına 
rağmen raylı sistemlerle yapılan aktarmaların düşük olması bu alandaki 
kentsel raylı sistem yetersizliğini destekler niteliktedir. Araç sahibi olma 
yönünden en yüksek orana sahip ilçeler Gölbaşı ve Kalecik’dir. Bu bağ-
lamda, Gölbaşı ve Kalecik ilçelerinde toplu taşım kullanımının ve toplu 
taşım sistemlerinin zayıf olduğu görülmektedir. Mamak’ta ise araç sahibi 
olma oranının düşük olması maddi yetersizlikten kaynaklanmaktadır. 
Çünkü Mamak Ankara’da merkez ilçelerden sonra en yüksek nüfusa sa-
hip ilçelerdendir. Buna rağmen raylı sistemlere aktarmaların, banliyö kul-
lanımının ve banliyöyü besleyen hatların yetersiz kaldığı değerlendiril-
miştir. M1 hattına bakıldığında diğer raylı sistem hatlarıyla bağıntısı var-
dır ve aktarma sayısı diğer raylı sistemlere göre daha fazladır. Bu doğrul-
tuda M1 hattı merkez hat olarak kabul edilmektedir 

5. bölgede raylı sistemlere yapılan aktarmalar en yüksek orana sa-
hiptir. Bu yüksek oranın sebebi nüfusu ve ulaşım yoğunluğu yüksek olan 
Etimesgut ve Sincan ilçeleridir. Fakat 5. bölgede bulunan M3 hattının 
otobüsle yaptığı aktarmalara bakıldığında aktarmaların düşük olduğu gö-
rülmektedir. Bunun sebebi raylı sistemi beslemesi gereken hatların yeter-
siz kalmasıdır. Çünkü bu bölgede banliyö hattının kullanımı da bu oranla-
ra göre çok düşük kalmaktadır. Banliyö hattının az kullanılmasının nede-
ni öncelikle, diğer raylı sistem ve toplu taşım ulaşımıyla entegrasyonunun 
yetersiz olması ve geçmişte çeperleri birbirine bağlaması amacıyla ya-
pılmasıdır. İstasyonların genellikle bireyler tarafından kullanımı az olan 
bölgelere yapılması banliyö hattının entegre edilmesini zorlaştırmaktadır. 
Buna rağmen Sincan, Etimesgut ve Mamak’ta kent merkezine gitmek için 
hızlı ve güvenilir ulaşım sağlamaktadır.  

Ankara’ya şehir dışından gelen ve şehir dışına çıkacak olan yolcula-
rın sayılarına bakıldığında AŞTİ’nin 135.000 yolcu çektiğini görmekteyiz. 
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AŞTİ’ye kadar hizmet veren  Ankaray  sayesinde, şehrin raylı sistemlerin 
ulaştığı her noktasından AŞTİ’ye ulaşılabilmektedir. Tren garına en yakın 
raylı sistem hattı yürüme mesafesinden biraz uzaktadır. Fakat M4 hattının 
uzatılarak tren garına bağlanması yapım aşamasındadır. M4 hattının ya-
pımı bittiğinde tren garı ve atıl kalan ATG alışveriş merkezinin kullanı-
mının artacağı değerlendirilmektedir. Günlük ortalama 53.064 kişinin 
yolculuk yaptığı Esenboğa Havalimanına ise raylı sistem bağıntısı yoktur. 
Esenboğa Havalimanına raylı sistem bağıntısının olmaması özel araç kul-
lanımını artırmakta ve trafik yoğunluğuna neden olmaktadır. 

Ankara’da Yenimahalle ve Sincan’da iki büyük sanayi bölgesi var-
dır. Bu sanayi bölgelerine yeterli seviyede raylı sistem erişimi sağlan-
maktadır. Fakat diğer çekim noktalarına bakıldığında, raylı sistemler bazı 
bölgeler için yetersiz kalmaktadır. Sincan alt merkezinin raylı sistem hattı 
ve bağıntısına ihtiyacı vardır. Yolculuk oranı yüksek olan üniversiteler 
ele alındığında ise Gazi ve Orta Doğu Teknik Üniversiteleri ile raylı sis-
tem bağıntısı bulunmasına rağmen Hacettepe ve Bilkent Üniversitelerine 
en yakın raylı sistem hattı yürüme mesafesinden biraz uzakta kalmakta-
dır. Diğer çekim noktası olarak değerlendirilen alanlar Kentpark, Opti-
mum Outlet ve Ankamall alışveriş merkezleridir. Bu alanlar, tercih edil-
me oranının fazla olması nedeniyle çekim noktası olarak belirlenmiştir. 
Ankamall ve Kentpark alışveriş merkezlerine raylı sistem hattının bu-
lunması tercih edilme oranını artırmıştır. Fakat Optimum Outlet alışveriş 
merkezi sadece raylı sisteme erişimi olduğu için değil aynı zamanda Sin-
can alt merkezine hizmet ettiği için de tercih edilmektedir.  

Çankaya ve Yenimahalle ilçelerinin kendi aralarında en fazla yolcu-
luk yapan ilçeler olmasının nedeni nüfusun fazla olmasının yanı sıra, kent 
merkezini kapsaması ve kendi içinde farklı çekim noktalarının olmasıdır.  
Kent merkezinin dışında Çankaya, Yenimahalle, Keçiören, Mamak, Sin-
can, Altındağ, Etimesgut, Pursaklar ve Gölbaşı ilçeleri arasında raylı sis-
tem bağıntıları yeterli değildir. İlçelerin kendi içinde yolculuk yoğunluğu 
nüfuslarıyla doğru orantılıdır. Fakat nüfusa ve ilçe içindeki yolculuk yo-
ğunluğu oranına göre Keçiören ile diğer ilçeler arasındaki yolculuk ilişki-
sinin düşük olduğu değerlendirilmektedir. 2017 yılında yapılan M4 hattı 
ulaşım yoğunluğuna etki etmektedir. Fakat raylı sistemlerin kenti nasıl 
etkilediği uzun vadede anlaşılacağı için analiz edilememiştir.  
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Ankara, Bursa, Eskişehir raylı sistem ulaşımı değerlendirilerek nü-
fus, hat uzunluğu oranları ve taşıma kapasitelerine göre analiz edilmiştir. 
en çok yolcunun Ankara’da sonra Bursa’da daha sonra da Eskişehir’de 
taşınmasının sebebi ise Eskişehir’de sadece tramvay kullanılması ve 
tramvay sisteminin yolcu kapasitesinin diğer raylı sistemlere göre daha 
düşük olmasıdır. Bursa’da da hem tramvay hem hafif raylı sistem kullanı-
lıyorken bu sistemlerden çok daha fazla yolcu kapasitesine sahip olan 
metro raylı sistemi kullanılmadığı için Ankara’dan geride kalmaktadır. 
Ankara’nın ulaşımı Türkiye’deki diğer şehirlerle karşılaştırıldığında iyi 
durumdadır fakat Ankara’nın kendi içinde ulaşım ihtiyacı analiz edildi-
ğinde raylı sistemler ve birbirleriyle entegresi yetersiz kalmaktadır.  

SONUÇ 

Bu araştırma sonuçlarına göre, Ankara’nın raylı sistem ulaşımı Tür-
kiye’nin diğer büyük şehirlerine kıyasla daha iyi durumdadır. Buna kar-
şın Ankara’da artan nüfus, ulaşım sirkülasyonu ve raylı sistemlerin kent 
çeperleri arasında bağıntısının olmaması nedeniyle ulaşım sistemi belirli 
bölgelerde sorun yaşamakta ve yetersiz kalmaktadır. Özellikle Çankaya, 
Altındağ (Ulus civarı) ve Yenimahalle’de yer alan kent merkezinde ula-
şım ve trafik yoğunlaşmakta, yığılmalar yaşanmaktadır. Bu bölgelere 
merkezin trafiğine dâhil olmayan alternatif ulaşım sistemlerinin getiril-
mesi, merkezdeki trafiğin yükünü azaltacak ve alan kullanımı açısından 
avantaj sağlayacaktır. Kentin çeperleri (merkezi kapsamayan ama kentsel 
çalışma alanı içinde kalan bölgeler) arasında raylı sistem bağıntısı bu-
lunmamaktadır. Kentin çeperleri arasında raylı sistem bağıntısı sağlana-
rak ulaşımın farklı ilçelere dağıtılmasına ve böylece adı geçen ilçelerde 
trafik yığılmalarının hafifletilmesine ihtiyaç vardır. Kentsel yolculuk ora-
nının-üretiminin fazla olduğu Tren garı ve havalimanına raylı sistem ba-
ğıntısı yoktur. Şehir dışı yolculuğun kentsel raylı sistemlerle entegre 
edilmesi özel araç kullanımını azaltacak ve tercih edilmelerini arttıracak-
tır. Ulaşımın yoğun olduğu ilçelerde raylı sistemlerin geliştirilmesi ve 
çevre ilçelerle entegrasyonunun sağlanması bu ilçelerde özel araç kulla-
nımını azaltacaktır. Entegrasyonun sağlanmasıyla beraber kent merkezi-
nin diğer merkezlerle bağıntısının güçlendirip canlandıracaktır. 

Kent merkezinde raylı sistem olarak metro ve hafif raylı sistemin 
kullanılması merkezdeki ticari alanlar arasındaki mesafenin artmasını ya-
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ni yolların kademesinin yükseltilip hızının artmasını engellemiştir. Kent 
merkezindeki yığılmalar için yol genişletilmesi gibi çözümler üretmek 
hemzemin kullanımını daha fazla artıracağı gibi ticari dokuya da zarar 
verecektir. Dolayısıyla merkezde işleyen ticari canlılığa engel olmadan 
metrino ve monoray gibi alternatif sistemlerin yapılması bölgedeki özel 
araç kullanımını azaltarak yığılmaları hafifletecektir. Böylece hemzemin 
araçların kullanım gereksinimi azalacaktır. Ayrıca yoların genişletilmesi-
nin önüne geçilip ticari yapılar arasındaki araç hızını arttıracak ve işlevle-
rini azaltacak eşikler oluşmayacaktır. 

Ankara’da belirtilen çerçevede planlar yapılırsa nüfus yoğunluğunun 
karşılayacağı kapasitede ulaşım araçları kullanılacak ve diğer ulaşım 
araçlarıyla entegre olacaktır. Bu entegrasyon ile toplu taşımlar hem birbi-
rini besleyecek hem de birbirine alternatif çözüm olacaktır. Ankara’da 
daha kapasiteli, güvenli, hızlı, erişilebilir ve güvenilir olan raylı sistemle-
rin geliştirilmesi ve entegrasyonuyla bireysel araç kullanımının çekicili-
ğini raylı sistemler alacaktır. Herkese yönelik ortak kullanılan toplu taşım 
kullanımının artmasıyla toplumsal sınıflandırma azalacaktır. Raylı sistem 
ağının genişlemesi trafik yoğunluğunu, şehir merkezindeki yığılmaları, 
hava kirliliğini ve gürültü kirliliğini azaltacak, kentler otomobillere göre 
değil çevreye daha duyarlı, sürdürülebilir olan toplu taşımlara göre plan-
lanarak yaşanabilir bir şehrin basamaklarından hızlıca çıkılacaktır. Özel 
araç kullanımının azalmasıyla yolcu başına düşen enerji tüketimi azaltıla-
rak ülke ölçeğinde ekonomik tasarruf sağlanacaktır.  

Raylı sistemlerin ulaşım süresini ve zorluğunu azaltmasıyla insanla-
rın yolculuk durumu artacak, merkezler arasındaki ilişki güçlendirilecek ve 
ekonomik durum geliştirilecektir. Türkiye’nin başkenti olan Ankara’nın 
belirtilen niteliklerde örnek ulaşım sistemine sahip olması hem ülkemizi 
temsil etmesi hem de diğer şehirlere örnek olması açısından önemlidir. 
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ANKARA KENT MERKEZİ İLE KENT MERKEZİ  
DIŞINDA KALAN KIRSAL İLÇELER ARASINDAKİ  

SOSYO-EKONOMİK FARKLILIKLAR 

Sabri Gökhan ÖZTÜRK, Burak GÖNÜLTAŞ 

GİRİŞ 

Toplum olgusunun mekandaki sınırlarını oluşturan yerleşme, bir 
toplumsal kümenin ya da daha kalabalık bir nüfus topluluğunun, yaşamak 
ve ekonomik etkinliklerini sürdürebilmek amacıyla seçip yerleştikleri 
mekân olarak tanımlanmaktadır. İnsanlar ihtiyaçlarını en iyi şekilde kar-
şılayabilmek için yaşadıkları yerleşmede ortaya çıkan problemleri çözme-
leri gerekmektedir. Bu çalışmada Ankara İdari İl Sınırları içerisinde top-
luma, çevreye ve ekonomiye ciddi zarar veren, geniş kitlelerin etkilendiği 
ve planlama yöntemleri ile çözüme kavuşabilecek kronik bir sorun masa-
ya yatırılmıştır. 

Ankara’da altyapısal ve sosyal hizmetlerin yetersizliği, istihdam sağ-
lanamaması, nüfus kaybı, yerel kaynakların değerlendirilememesi, sanayi 
ve tarımda inovasyonel sistemlerin kullanılmaması gibi nedenlerle denge-
li bir kentsel gelişme gözlenememiştir. Dengesiz kentsel gelişmeyi besle-
yen bir diğer unsur üretim ve hizmet akışının koordinasyonlu biçimde 
yapılamamasıdır. Ankara’da üretimden pazarlamaya kadar olan süreçte 
pratiklik, süreklilik ve ekonomiklik sağlanamamış, kentsel hizmetler ras-
yonel biçimde dağıtılamamıştır. 

Ankara’da kent merkezi ile kent merkezi dışında kalan kırsal ilçeler 
arasında sosyo-ekonomik farklılıklar vardır. Bu çalışmada sorunu çözüm-
leyebilmek için Ankara idari il sınırları içinde yer alan ilçelerin sosyo-
ekonomik gelişmişlik durumlarını gösteren değişkenler kullanılarak ilçe-
ler arası sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralaması yapılmıştır. Devamında 
üretilen sıralama kullanılarak Ankara’da sosyo-ekonomik gelişim denge-
sizliğinin ortaya çıkışı ve nedenleri tartışılmıştır. 

Çalışma altı bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde çalışmanın önemi, 
amacı ve kapsamı verilmektedir. Kaynak taraması üzerinden sorun tespiti 
yapılmaktadır. İkinci bölümde tespit edilen problemin temellerine inile-
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rek kuramsal çerçevesi çizilmektedir. Üçüncü bölümde çalışmada kulla-
nılan metodoloji ve yöntemler anlatılmaktadır. Dördüncü bölümde Anka-
ra’nın sosyo-ekonomik durumuna dair çeşitli bilgi ve analizler paylaşıl-
maktadır. Son bölümde ise Ankara’daki sosyo-ekonomik gelişmişlik far-
kının sonuçlarına vurgu yapılmakta ve çalışma kapsamında elde edilen 
bulguların genel bir değerlendirilmesi yapılmaktadır. 

KURAMSAL VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Sosyo-ekonomik Gelişme Kavramı  

Kalkınma, dünya, ülke ve bölge genelinde ekonomik, toplumsal, 
mekânsal ve kurumsal yapılardaki olumlu değişimler ile uzun solukta dün-
yaya yön veren çevresel ve insani doğruları kapsayan çok boyutlu bir kav-
ramdır. Kalkınmanın dar kapsamda ele alınmasına “sosyo-ekonomik ge-
lişme” denmektedir. Bu doğrultuda sosyo-ekonomik gelişme iktisadi, de-
mografik, sağlık-eğitim-altyapı hizmetleri, mekânsal ve kültürel yapılar-
daki gerileme veya ilerlemeyi kapsayan bir bütündür. Bu bütün, yaşamsal 
faaliyetlerin sürdürüldüğü kişi başına düşen gelir ile özetlenebilecek eko-
nomik değişimin beraberinde mekânsal ve sosyal gelişmeyi içine alan ve 
ölçülen bütün göstergeleri içermektedir (Dinçer ve Özaslan, 2004). 

Sosyo-ekonomik gelişme, medeniyet tarihi boyunca insan hayatında 
yer etmiş bir kavramdır. Tarihi boyunca yapılan keşifler, icatlar, toplum-
sal olaylar ve bunların ortaya çıkardığı sonuçlar toplumların sosyo-
ekonomik gelişmişliğine olumlu veya olumsuz etkide bulunmuştur. Sos-
yo-ekonomik gelişme kavramının yıllar içinde nasıl şekillendiğini anla-
yabilmek için öncelikle kalkınma kavramının ortaya çıkışını incelemek 
gerekir (Erkal, 1982)  

17. yüzyılda Batılı devletlerin sömürgecilik politikasına ve sanayi 
üretiminde makine kullanımına bağlı olarak kalkınma kavramı ortaya 
çıkmıştır. Bu dönemde kalkınma, üretime dayalı ekonomik gelişme ile 
ölçülmüştür. 19. yüzyıl başlarına kadar ekonomi ve üretimde gelişmiş 
devletler kalkınmış devletler olarak tanımlanmıştır. İlerleyen süreçte 
dünyada siyasi bilinçlenme, kadın-erkek eşitliği, nükleer rekabet ve çev-
reci hareketler görülmüştür. 1960-80 arası yirmi yıllık dönemde yaşanan 
hareketlilik, dünyada sosyal değerlerin gelişmesini sağlamıştır. Bu dö-
nemde kalkınmanın sadece ekonomik değerlerin yükselmesiyle sağlana-
cağı düşüncesi yetersiz bulunmuş, kalkınmanın ekonomik kazanımlarının 
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yanı sıra sosyal boyutunun da olması gerektiği vurgulanmıştır. Kalkın-
manın sadece üretim ve ekonomik kazançla sağlanamayacağı, toplumun 
yaşam şartlarının da aynı oranda iyileşmesi gerektiği düşüncesi savunul-
maya başlanmıştır. Bu fikir ışığında gelişen kalkınma anlayışı neticesinde 
sosyo-ekonomik gelişmişlik kavramı ortaya çıkmıştır. Kalkınma çok bo-
yutlu bir gelişimi kapsarken sosyo-ekonomik gelişim ölçülebilen nüfus, 
eğitim, sağlık, altyapı vb. göstergeler üzerindeki gelişimi ifade eder. 

Sosyo-ekonomik Gelişmişlik Farkı, Sebepleri ve Sonuçları 

Sosyo-ekonomik gelişmişlik, belli ölçütlerle ele alınan bir konudur. 
Ülke veya bölgelerin çeşitli sosyal ve ekonomik etmenler bakımından 
değişimlerini kapsamaktadır. Ülke ve bölgeler arasındaki sosyo-
ekonomik farklılık “gelişmiş bölge” ve “az gelişmiş bölge” ayrımıyla ta-
nımlanmaktadır. Gelişmiş bölge ülkenin diğer bölgeleri ile kıyaslandı-
ğında sosyal ve ekonomik yönden daha ilerde olan yerdir. Bu yerde kişi 
başı gelir seviyesi yüksektir ve diğer bölgelere göre kişi başı gelir daha 
hızlı artış göstermektedir. Gelişmiş bölge, sağlık, eğitim, altyapı hizmet-
leri ve kültürel yapı bakımından zengin ve ülke ortalamasının üstündedir. 
Bu nedenle çeşitli sektörel yatırımlara ev sahipliği yapmaktadır. Gelişmiş 
bölgede istihdam imkanlarının yüksek olması bölgeye sürekli göçü artır-
maktadır. Gelişmiş bir bölgede sinema, tiyatro, alışveriş merkezi gibi 
sosyo-kültürel ihtiyaçlar büyük oranda karşılanır (Tümertekin ve Özgüç, 
2007). Az gelişmiş bölgelerde ise gelir seviyesi düşüktür ve gelir adalet-
siz dağıtılmıştır. Az gelişmiş bölgeler mevcut potansiyellerini değerlendi-
remeyen veya kaybeden yerlerdir. Az gelişmiş bölgelerde sosyal ve eko-
nomik etmenler ülke ortalamasının altında bir gelişim gösterir. Buralarda 
ekonomik faaliyetler genel olarak tarım ve hayvancılığa dayalıdır; istih-
dam çeşitliliği az ve niteliksiz işçi nüfusu fazladır. Az gelişmiş bölgelerde 
iş imkanlarının yetersiz olmasından kaynaklı işçi göçleri görülmektedir 
(Kulaksız, 2008). 

Tarihsel süreçte sosyo-ekonomik gelişim dengesizliğinin bazı bölge-
lerde belirgin bir seviyeye gelmesinde etkili bazı olaylar olmuştur. 16. 
yüzyılda makineli üretim ile gelişen sanayileşme, ülkelerin ekonomisinin, 
beşerî kaynaklarının, sosyal ve kültürel hizmetlerinin belli bölgelere çe-
kilmesine sebep olmuştur ve bu durum bölgeler arası dengesizliği ortaya 
çıkarmıştır. Dünyada küreselleşme sürecinin ülkeler arasındaki sınırları 
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kaldırması ve belli bölgeler arasındaki etkileşimleri artırması sosyo-
ekonomik dengesizliği üreten bir diğer faktör olmuştur (Gündüz, 2006; 
Elmas, 2001).  

Zaman içinde ülkelerin gelişim etkinliklerinde farklılıklar meydana 
gelmektedir.  Doğal kaynaklar, demografik yapı ve yerleşim tarihi her 
bölgede farklı oranlarda birikmektedir. Ülkelerde uygulanmakta olan ik-
tisadi ve sosyal politikalar da gelişmeyi doğrudan ya da dolaylı olarak et-
kilemektedir (Erkal, 1982). Bölgelerarası farklılıkların öncelikle doğal 
sebepleri üzerinde durmak gerekir. Dünyada her yörenin coğrafik yapısı, 
yerüstü ve yeraltı kaynakları eşit ve aynı imkanlara sahip değildir. Bu du-
rum bölgelere doğuştan gelen avantaj veya dezavantajlar sağlamaktadır. 
Petrol, doğalgaz, altın vb. hammadde kaynakları ve verimli tarım arazile-
ri, zengin su kaynakları üzerinde bulunan bölgeler bu yönlerini kullana-
rak ekonomik gelişme sağlarlar. Bu duruma bağlı nüfus ve hizmetlerin 
çekim noktaları olurlar (Dinler, 2005). Bölgelerin demografik, toplumsal, 
kültürel ve tarihsel birikimleri de gelişmişlik farklarının oluşmasında 
önemli bir etkendir. Her yörenin tarihsel birikimi aynı değildir. Büyük 
medeniyetlere ev sahipliği yapmış bölgelerde biriken nüfus, zamana bağlı 
mekânsal ve teknolojik gelişimler bu bölgeleri çekim noktaları haline ge-
tirmektedir. Altyapı, sağlık, eğitim gibi hizmetlerin bölgeler arası dengeli 
dağıtılamaması yani sosyo-ekonomik gelişmişlik farklılığı aslında yöne-
timsel bir sorundur (Uzay, 2005). 

Çeşitli sebepler sonucu bölgeler arası sosyo-ekonomik gelişim fark-
lılıklarının oluşması gelişmiş ve az gelişmiş bölgelerde farklı sonuçlara 
yol açmaktadır. Gelişememiş yerleşimlerde yaşayan bireyler geçim sıkın-
tısı yaşadığından ayrıca sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını tam olarak gide-
remediğinden gelişmiş bölgelere göç etmektedir. Kalkınmış metropoller-
de biriken nüfus, altyapı hizmet kapasitesini olumsuz etkilemekte ve kent 
içinde sağlıksız yerleşimlerin oluşmasına yol açmaktadır. Artan aşırı nü-
fus trafik sıkışıklığını ve yüksek yaşam maliyetlerini beraberinde getir-
mektedir. Kentsel yerleşimlerdeki iş kollarının gereklerini karşılayama-
yan bireyler kentlerdeki işsizlik oranlarını yükseltmektedir. Dolayısıyla 
bölgeler arasındaki gelişmişlik farklılığı kalkınamamış bölgelerin oluğu 
kadar kalkınmış bölgelerin de temel sorunlarındandır. Beşerî sermayesini 
kaybeden gelişmemiş bölgelerde geri kalmışlık giderek artan kısır bir 
döngüye girmektedir (Dinçer ve Özaslan, 2004). 
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Kalkınma Yaklaşımlarındaki Gelişmeler 

1929-39 yılları arasında görülen Büyük Buhran sonucu dünya gene-
linde ortaya çıkan problemler Keynes’in iktisat politikaları ile çözülmeye 
çalışılmıştır. Bu politikalar kamunun ekonomik ve sosyal politikalardaki 
karar verme yetkilerini ve kamu kuruluşlarının yerel yönetimlere karşı 
otoritesini artırmıştır. Bu anlayış çevresinde 1970 öncesi bölgesel kal-
kınma yaklaşımları klasik (merkeziyetçi) bölgesel kalkınma politikaları 
olarak adlandırılmaktadır. Bu politika geri kalmış bölgeleri sanayileştire-
rek yöreler arasındaki dengesizliği gidermeyi amaçlamıştır. Merkeziyet-
çiliğe dayandırılmış bu kalkınma modelinin temelinde, gelişen merkezin 
dışsal ekonomi etkisiyle çevresindeki bölgelere fayda sağlaması fikri 
yatmaktadır. Yatırımların belli sektörlere ve bölgelere yapılması ve karar 
aşamasında halka danışılmaması uygulanan politikaların yetersiz kalma-
sına yol açmıştır. Bölgeler arasındaki gelişmişlik farkı azalacağına daha 
da artmıştır (Stöhr ve Taylor, 1981) 

1970 sonrasında yaygınlaşan neo-liberal düşünce çevresinde ivme ka-
zanan küreselleşme, kalkınma anlayışındaki değişimin ana unsuru olmuş-
tur. Küreselleşme süreciyle ortaya çıkan neo-liberal kalkınma yaklaşımı 
bölgeler arasındaki mekânsal sınırları yok saymakta, çok uluslu bir kal-
kınma anlayışı gütmektedir. Bu yaklaşımda kalkınma politikalarında dev-
letin başrol olmasının gelişmeyi olumsuz etkilediği ve kalkınma atılımları-
nın serbest ekonomiye bağlı yapılacağı düşüncesi hakimdir. Rekabet etme 
gücü olmayan bölgeler kalkınma yarışında geri kalacak ve zamanla böl-
geler arasında gelişmişlik farklılıkları oluşacaktır (Dolun ve Atik, 2006). 

Sosyal refah anlayışıyla gelişen içsel bölgeselcilik kalkınma yakla-
şımı, geçmiş dönem kalkınma politikalarının yetersiz kalmasıyla 1980 yı-
lında ortaya çıkmıştır. Bu yaklaşım, yörelerin coğrafi, demografik ve 
kaynak potansiyelleri üzerinde durarak gelişme sağlayacak dinamiklerini 
ön plana çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu süreçte karar mercileri yerel yö-
netimlerdir. İçsel bölgeselcilik kalkınma modelinde kalkınmanın sağlan-
ması beşerî sermaye ve teknolojik ilerlemeyle paralellik göstermektedir. 
Bölgeler nüfuslarını tutabilmek için yerleşimlerdeki yaşam kaliteleri sü-
rekli gelişim göstermelidir (Taban, 2010). 

Günümüz devletler, bölgelerarası gelişim dengesizliklerini giderme-
de ve yörelerin kalkınmasında yeni bölgeselcilik kalkınma modelini ör-
nek almaktadır. Bu yaklaşımın önceki yaklaşımlardan farkı politikaların 
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üretilmesi ve uygulanması aşamasında çok yönlü katılıma önem vermesi-
dir. Kalkınmada merkezi yönetimin önemi tekrardan değerlendirilmiştir. 
Yerel yönetimle merkezi yönetimin rolleri tekrardan çizilmiştir. Merkezi 
yönetim gerekli altyapıyı sağlarken yerel ve çeşitli katılımcı gruplar bilgi 
ve deneyimlerini paylaşmaktadır (Deviren ve Ataseven, 2011). 

Türkiye’de Uygulanan Kalkınma Politikalarının Gelişimi 

Türkiye’de bölgelerin kalkınması ve bölgelerarası dengesizliklerin 
giderilmesine yönelik geliştirilen politikalar 3 dönemde incelenebilir. 

1960 öncesi ekonomik gelişmeye dayalı kamu kalkınmasının amaç-
landığı plansız dönemdir. Bu dönemde karar ve uygulama aşamaları 
merkezi yönetim tarafından yürütülmüştür. Ekonomik kalkınma ile yerle-
şimlerde mekânsal ve sosyal gelişimlerin gözleneceği varsayılmaktadır. 
Bu dönemde uygulanan politikalar bölgeler arası sosyo-ekonomik geliş-
mişlik farklılıklarını giderememiş, aksine dengesizlikler artış göstermiştir 
(Dinler, 2010). 

1960 sonrası planlı dönemde kalkınmada kurumsallaşmaya gidilmiş-
tir. Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) kurulmuş ve beş yıllık kalkınma 
planları hazırlanmaya başlanmıştır. Bölgesel kalkınmanın politikaları bu 
dönemde ulusal kalkınma hedefleri arasına girmiştir. Kalkınma öncelikli 
bölgelerin oluşturulması gibi çabalar istenileni vermemiştir. Merkezi yö-
netimin ağırlığı bu dönemde de hissedilmiş, yerel aktörler geri planda 
kalmıştır. Bu durum kalkınmaya etki eden yerel kaynakların bilinçsiz 
kullanımı, yörelerin beşerî kaynaklarının yanlış yönlendirilmesi gibi so-
nuçlara yol açmıştır (Elmas, 2006). 

2000 yılına kadar olan süreçte bölgelerarası dengesizliklerin gideril-
mesi, kalkınmanın hızlandırılması ve sürdürülebilirliği üzerine yapılan ça-
lışmalar istenileni vermemiştir. Oluşan sonuç kaynakların değerlendirilmesi 
ve yörelerin örgütlenmesindeki eksiklikleri gündeme getirmiştir. AB uyum 
süreci ile başlayan bu dönemde kalkınmaya çok aktörlü katılım üzerinde 
durulmuştur. Bölgelerin ve illerin düzey sınıflandırması yapılmıştır. Yöre-
lerin kaynak ve potansiyel tespitleri üzerinde durulmuştur. Bu dönemde 
kurulan Kalkınma Ajansları bölgesel kalkınmada önemli aktörlerden ol-
muştur. Ajanslar, katılımcıları bir araya getirmede, bölgesel eylem planları 
hazırlamada, merkezi ve yerel yönetimlerin ve yatırımcıların yönlendiril-
mesinde etkili birer aktör olmuştur (Bakır ve Öngen, 2013; Demir, 2017) 
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Kırsal Kalkınma ve Kırın Yeni Rolü ‘Kırsal Turizm’ 

Kırsal Alanlar, nüfus yoğunluğu düşük olan, ekonomik hayatın do-
ğal kaynak kullanımına bağlı olduğu, ekonomik, teknolojik, toplumsal ve 
kültürel değişimlerin yavaş olduğu, sosyal ve ekonomik imkanların kent-
sel alanlara göre gelişmemiş olduğu, doğal zenginliklere sahip yerleşim-
lerdir. 

Kırsal Kalkınma, kırsal alanda yaşayan insanların ekonomik, top-
lumsal ve kültürel olanaklara, göç etmeden de erişebilmelerini sağlayarak 
bireylerin yaşam koşullarını iyileştirebilmek için izlenen politika ve sü-
reçler bütünüdür. Kırsal kalkınmanın temel hedefleri şunlardır: 

 Sahip olunan kaynakları etkin kullanmak, 

 İstihdam olanaklarını artırmak, 

 Bireylerin yaşam kalitelerini yükseltmek, 

 Kent ile Kır arasındaki sosyo-ekonomik gelişmişlik farkını en aza 
indirmek, 

 Üretilen çözümlerin sürdürülebilir olmasını sağlamak, 

 Sağlıksız göç olayını ortadan kaldırmak, 

 Sağlıklı yaşam alanları oluşturmak. 

Küreselleşen dünyada ülkeler dışa bağımlı olmamak için tarımsal 
üretim yapmayı her zaman desteklemişlerdir. Sadece tarım ve ormancılık 
sektörleriyle öne çıkan kırsal alanlarda tarımda modernleşme yoluna gi-
rilmiştir. Fakat bu modernleşme anlayışı kırsalda hedeflenen gelişmeyi 
sağlayamamış, kırsal alanlar zamanla çekiciliğini kaybetmiş ve hızla nü-
fus kaybetmeye başlamıştır (Ellis ve Biggs, 2001). 

Günümüzde tarım dışı sektörlerin gelişmesiyle üretenden çok tüke-
ten bir kırsal anlayışı vardır. Kırsalda hizmet sektörüne geçiş söz konusu-
dur. Tarım sektörünün yanında istihdam ve ek gelir fırsatı olarak kırsal 
turizmin, imalat sanayinin ve kırsal yaşamda üretilen ürünlerin pazarla-
masının yapıldığı sektörler desteklenmektedir. Kırsal alanlarda insanların 
gelirini artırıp kentsel alanlardaki yaşam koşulları kırsalda sağlanmaya 
çalışılmaktadır. Dünyada turizm artık bir ihtiyaç haline gelmiştir. Her 
toplum kesiminin artık tatil yapma imkanının olması turizm sektörünün 
önemini artırmaktadır. Kentsel alanların olumsuzluklarından kaçma iste-
ğinin çıkış yolu olarak kırsal alanlar dinlenmeyi tercih etme sebebi olarak 
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görülmektedir. Birçok ülke kırsal alanların rekabet edebilirliğini artırmak, 
yerel varlığı değerlendirerek kaynaklardan fayda sağlamak amacıyla kır-
sal turizme yönelmiştir.  

Küreselleşen dünyada kırın rekabet edebilirliğini sağlamak için po-
tansiyellerin en iyi şekilde değerlendirilebileceği sektör turizm olarak gö-
rülmektedir. Bu yüzden birçok ülke, kırın yeni rolünü kırsal turizm olarak 
tanımlamakta ve yerel halkı eğiterek bu alanda yatırımlar yapmaktadır 
(Resim 1). 

 

Resim 1: Kırsal Turizm Bileşenleri (Çeken, 2007) 

SAHA ARAŞTIRMASI 

Ankara Kent Merkezi 

Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursak-
lar, Yenimahalle ve Sincan’ı kapsayan; Ankara nüfusunun %89’luk kıs-
mına ev sahipliği yapan; şehirleşmenin, eğitim düzeyinin, sosyal hizmet-
lere ve fiziki altyapıya erişimin ve gelir seviyesinin yüksek olduğu; An-
kara’nın sosyal ve ekonomik faaliyetlerinin önemli bir kısmının gerçek-
leştirildiği bölgedir. 

Ankara Kent Merkezi Dışında Kalan Kırsal İlçeler 

Bala, Evren, Haymana, Şereflikoçhisar, Çubuk, Kalecik, Kızılcaha-
mam, Çamlıdere, Ayaş, Beypazarı, Güdül, Nallıhan, Akyurt, Elmadağ, 
Kazan ve Polatlı ilçelerini kapsayan; genellikle tarım ve hayvancılık sek-
törünün hâkim olduğu; eğitim ve sosyal hizmetlerde kent merkezine bağlı 
olan; gelir seviyesinin düşük olduğu ilçelerdir (Resim 2). 
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Resim 2: Ankara İli Mekânsal Ayrımlar 

Ankara’daki Sosyo-ekonomik Gelişmişlik Farkının  
Tarihsel Süreci 

Ankara’da merkez ve çevre ilçeler arasında sosyo-ekonomik farklı-
lığın oluşması, Ankara İl’inin 1923 yılında başkent olmasıyla başlamıştır. 
Bu süreçte ilgi odağı olan Ankara, çevre il ve ilçeler tarafından nüfus çe-
kim noktası olmuştur. Başkent vizyonuyla kurulan kentte sosyal ve altya-
pısal hizmetler güçlü bir şekilde kurulmuştur. Zamanla kent merkezinde 
artan sosyal yaşam kalitesi, nüfusun kent merkezinde toplanmasına sebep 
olmuştur. 1950’li yıllarda Türkiye’de görülen hızlı kentleşme ile kırsal 
alanlardaki nüfus kentlere göç etmeye başlamıştır. Günümüzde de devam 
eden Ankara kent merkezindeki hızlı nüfus artışı, beşerî sermayenin kent 
merkezinde toplanmasına sebep olmuştur. Süreçten etkilenen çevre ilçe-
ler, kent merkezine yoğun göç vermiş ve böylelikle rekabetçi potansiyel-
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lerini kaybetmiştir. 1960’lı yıllara kadarki plansız dönemde gelişmişlik 
yaklaşımları ekonomik kalkınma üzerinedir. Kentlerin diğer kentlere göre 
rekabetçi gücünün artması, hızlı bir ekonomik kalkınma ile sağlanacağı 
fikrine dayanıyordu. Bu düşünce dünyada ve Türkiye’de kalkınma yakla-
şımlarında sosyal ve mekânsal gelişime yönelik politikaların geri planda 
kalmasına sebep olmuştur. 1960 öncesi plansız dönemdeki bu oluşum, 
kırdaki sosyal yaşamın gelişmesine imkân sağlamamıştır. Halihazırda 
hizmet kenti vizyonuyla kurulan Ankara’da kent merkezi mevcut potan-
siyelleri ve vizyonu doğrultusunda sosyo-ekonomik açıdan gelişirken, 
çevre ilçeler zamanla uygulanan yanlış politikalar ve nüfus kaybıyla sos-
yo-ekonomik açıdan geride kalmıştır. 

Sosyo-ekonomik Gelişmişlik Analizinde Kullanılan  
Göstergeler ve Yöntemler 

İlçelerin Sosyo-ekonomik Gelişmişlik Göstergeleri 

Sosyo-ekonomik gelişmişlik çok boyutlu (demografik, sağlık, eği-
tim, rekabet gücü, yaşam kalitesi) veri setleri ile belirlenmektedir. Çalış-
mada Ankara’daki sosyo-ekonomik durumun hangi boyutlarda olduğuna 
dair bilgi verecek veri setleri (sosyoekonomik gelişmişlik göstergeleri) 
incelenmiştir (Tablo 1). Araştırmaya kaynak olacak veriler Türkiye İsta-
tistik Kurumu, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, Gelir İdaresi Başkanlığı, 
Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ve Ankara Kalkınma Ajansı’ndan 
elde edilmiştir. Bu göstergeler çalışmada ilçelerin sosyo-ekonomik ge-
lişmişlik sıralaması hazırlanırken kullanılacaktır (Resim 3). 
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Resim 3: Sosyo-ekonomik gelişmişlik analizinde kullanılan göstergeler 

Bu araştırmada, genel değerlendirme yapabilmek ve ilçelerde oluşan 
gelişmişlik farkının boyutlarını görmek için bir sosyo-ekonomik geliş-
mişlik sıralaması yapılmıştır. Gelişmişlik sıralaması Temel Bileşenler 
Analizi Yöntemi kullanılarak yapılmıştır (Resim 4). Bu yöntem, birçok 
ülkede benzer araştırmalarda kullanılan en yaygın analiz biçimidir. Hiçbir 
bilgi kaybı olmadan oluşturulabilen bir analiz biçimidir. Diğer istatistik-
sel analiz yöntemlerine göre daha tutarlı sonuç vermektedir (Ersungur 
vd., 2007). 
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Resim 4: Temel Bileşenler Analizi Boyut İndirgeme 

Çalışma kapsamında yapılacak olan sosyo-ekonomik gelişmişlik sı-
ralamasında kullanılacak göstergeler aşağıdaki kriterlere göre belirlen-
miştir (Resim 5): 

 Ülkeler, bölgeler ve iller bazında yapılmış olan çalışmalarda kul-
lanılan göstergelerle paralellik göstermesi, 

 Sosyo-ekonomik gelişmenin temel göstergelerini (demografik, 
sağlık, eğitim, rekabetçi kapasite, yaşam kalitesi) ilçe ölçeğinde 
temsil edebilecek göstergeler olması, 

 Temel bileşenler analizi için tutarlı ve güvenilir olduğu çeşitli 
testler ile belirlenmiş göstergeler olması,  

 Göstergelerin aynı yıl içerisinde oluşturulmuş 2014 yılına ait ve-
rilerden seçilmesi. 
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Resim 5: Ankara İlçelerinin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralaması  

(turuncu sütunlar kent merkezini, yeşil sütunlar kent merkezi dışındaki kırsal  
ilçeleri göstermektedir.) (Yazarlar tarafından üretilmiştir, 2017) 

Sosyo-ekonomik Gelişmişlik Analizi 

Ankara kent merkezindeki ilçeler ve kent merkezi dışında kalan kır-
sal ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasını ve gelişmişliğin bo-
yutunu büyük resimde görebilmek için aşağıda sosyo-ekonomik gelişmiş-
lik değer sıralaması ve sosyo-ekonomik gelişmişlik analizi yapılmıştır. 

İlçelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik değerlerine bakıldığında, bi-
rinci sırada gelen Çankaya İlçesi ile son sırada gelen Çamlıdere İlçesi 
arasında yaklaşık 4 kat fark olduğu görülmektedir Kent-kır ayrımı yapıl-
dığında kırsal ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik değeri ortalaması ile 
merkez ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik değer ortalaması arasında 3 
kat fark olduğu anlaşılmaktadır. Bu oranlar kent merkeziyle kent merkezi 
dışındaki kırsal ilçeler arasındaki sosyo-ekonomik gelişmişlik farkının 
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boyutunu göstermektedir. Ankara kent merkezinden çeperlere doğru gi-
dildikçe sosyo-ekonomik gelişmişlik değerindeki düşüş açık bir şekilde 
görülmektedir (Resim 6). 

 
Resim 6: Ankara ilçeleri sosyo-ekonomik gelişmişlik değer sıralaması  

(Yazarlar tarafından üretilmiştir, 2017) 

Akyurt İlçesi (Planlı Alan: %12.26) 

Kent merkezine yakın olması, ulaşım ağları üzerinde bulunması, ge-
niş ve uygun maliyetli yatırım arazilerinin varlığı ve sanayi kuruluşlarının 
burada yer seçmesi Akyurt ilçesini avantajlı kılmaktadır. İlçede 390 civa-
rında sanayi kuruluşu (Elektrik, Elektronik, Gıda, Lojistik, Otomotiv, 
Tekstil, Mobilya) yer almaktadır. Bu sanayi kuruluşlarında yaklaşık ola-
rak otuz bin kişi istihdam edilmektedir. Ancak ilçede nitelikli çalışan ek-
sikliği görülmektedir. 

Gazi Üniversitesi Akyurt Yerleşkesi, Otonomi ve Fuar Alanı gibi 
büyük projeler de bu ilçede yer almaktadır. Esenboğa Havalimanı’nın 
yakınında yer alması ilçenin gelişmesine katkı sağlayan bir diğer unsur-
dur. Bu sebeplerden dolayı kırsal nitelikli Akyurt İlçesi, gelişmişlik sıra-
lamasında kentsel ilçe olan Pursaklar’ın üstünde yer almıştır. 
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Ayaş İlçesi (Planlı Alan: %0.19) 

Ayaş İlçesi, sebze ürünleri üretiminde Ankara genelinde önde gelen il-
çelerdendir. Farklı tarımsal ürünler yetiştirilmesine olanak sağlayan mikro 
klimatik bir iklime sahiptir. Jeotermal kaynaklara da sahip olması ilçeye 
avantaj sağlamaktadır. Turizm potansiyeli olarak İpekyolu, Kral Yolu, Ayaş 
içmeleri ve Asartepe Baraj Kanyonu’na sahiptir. Ayaş, sahip olduğu bu po-
tansiyelleri doğru bir şekilde değerlendirememiştir. Proje desteklerinden il-
çeye ayrılan pay azdır. Bu sebeple birçok göstergede ilçe ortalamaya yakın 
değerler sergilemektedir. Çalışma kapsamında hazırlanan gelişmişlik sıra-
lamasında Ayaş, ortalamanın altında bir sırada yer almaktadır. 

Bala İlçesi (Planlı Alan: %1.17) 

Bala İlçesi’nde hâkim olan sektör tarım ve hayvancılıktır. Ankara 
bütününde hububat üretiminde 2. sırada yer almaktadır. Küçükbaş hay-
van sayısı bakımından yüksek rakamlara sahip olan ilçede çok sayıda taş 
ocağı bulunmaktadır. Ankara’nın en çok güneş alan bölgesinde yer alma-
sı ilçe için ayrı bir potansiyel olarak değerlendirilmektedir. Gösterge 
grupları incelendiğinde, Bala İlçesi’nde yüksek nüfus kaybı, eğitim ve 
sağlık imkanlarında yetersizlikler görülmektedir. Fiziki altyapı, sosyal 
hizmetler, ulaşım ve barınma imkanlarında da yetersizlikler söz konusu-
dur. İlçeye proje desteklerinden yeterli bütçe ayrılmamaktadır. Bala, ge-
lişmişlik sıralamasında son sıralarda gelen bir ilçedir. 

Beypazarı İlçesi (Planlı Alan: %1.03) 

Beypazarı İlçesi, turizm potansiyeli (İnözü vadisi, Gündüzalp ve 
Bulgur Dede türbeleri vb.) ve tarihi dokusu ile Ankara’nın gözde mekan-
larındandır. İlçede turizmle birlikte tarım ve hayvancılıkta yapılmaktadır. 
Sebze (havuç, marul ve domates) üretiminde Türkiye genelinde söz sahi-
bi bir ilçedir. İlçe çeşitli tarımsal üretime elverişli iklime sahiptir. Kanatlı, 
kovan ve küçükbaş sayısı varlığı bakımından önde gelen ilçelerden olan 
Beypazarı, Ankara’nın markalaşmış değeri olan Tiftik Keçisi varlığı ba-
kımından ilk sırada yer almaktadır. İlçenin marka değeri yüksek mineralli 
suyudur. Gösterge grupları incelendiğinde ilçe nüfus artış hızı pozitif 
yönde artış göstermektedir. Diğer göstergelerde ise ortalamaya yakın de-
ğerlere sahip olması ve proje desteklerine yeterince bütçe ayrılmaması 
nedeniyle Beypazarı gelişmişlik sıralamasında orta sıralarda yer almıştır. 
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Çamlıdere İlçesi (Planlı Alan: %0,79) 

Doğal güzellik bakımından zengin olan Çamlıdere İlçesi’nin geçim 
kaynağını ormancılık ve ağaç işlemeciliği oluşturmaktadır. İlçe doğal tu-
rizm potansiyeline sahiptir. Ankara’nın önemli içme su kaynaklarından 
olan Çamlıdere Barajı burada bulunmaktadır. Bu potansiyellerin doğru 
kullanılamamasından kaynaklı olarak Çamlıdere İlçesi, Ankara’nın en 
fazla 2. nüfus kaybeden ve en yaşlı nüfusun yaşadığı ilçe olmuştur. Ana 
ulaşım güzergahlarından uzakta kalması, ekilebilir tarım arazisinin eksik-
liği ve ilçede aktif çalışan nüfusun azlığı gelişmişlik sıralamasında Çam-
lıdere İlçesi’ni son sıraya yerleştirmiştir. 

Çubuk İlçesi (Planlı Alan: %4.52) 

Çubuk, büyükbaş, kovan ve kanatlı hayvan sayısı bakımından Anka-
ra’nın en fazla hayvan varlığına sahip ilçesidir. İl genelinde en fazla 
meyve (vişne, armut ve elma) üretiminin yapıldığı yerdir. İlçenin marka-
laşabilecek ürünü Çubuk Turşusu’dur. İlçe rüzgâr enerjisi potansiyeline 
sahiptir. Kent merkezine ve havaalanına yakınlığını avantaja çevirmiş 
olan ilçe hizmet çekebilmekte ve istihdam sağlayabilmektedir. Gösterge 
gruplarına bakıldığında Çubuk İlçesi ortalamaya yakın değerlere sahip 
olduğundan ve proje desteklerinden ortalamaya yakın bir bütçe aldığın-
dan gelişmişlik sıralamasında orta sıralarda kendine yer bulabilmiştir. 

Elmadağ İlçesi (Planlı Alan: %1.22) 

Elmadağ İlçesi’nde önemli sanayi kuruluşları yer almaktadır. Sadece 
ilçe nüfusuna istihdam sağlayan değil ülke ekonomisine de katkı sağlayan 
Barutsan ve Roketsan bu ilçe sınırları içinde yer almaktadır. Ulaşım ağla-
rı üzerinde bulunması üretilen ürünlerin pazara dağılmasını kolaylaştır-
maktadır. Rekabetçi kapasite göstergeleri incelendiğinde istihdamın fazla 
olduğu ve ortalama günlük kazancın en fazla olduğu 2. ilçedir. Diğer gös-
terge grupları incelendiğinde ortalamaya yakın veya ortalamanın biraz 
üstünde değerlere sahip olması nedeniyle gelişmişlik sıralamasında ilçe 
ortalarda yer almaktadır. 

Evren İlçesi (Planlı Alan: %1.22) 

Ankara’nın en az nüfusuna sahip Evren İlçesi’nde hâkim olan sektör 
tarım, hayvancılık ve balıkçılıktır. Hirfanlı Baraj Gölü’nün yakınında bu-
lunması nedeniyle Ankara’nın yazlık bölgesi olarak adlandırılmaktadır. 
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Bu sebepten dolayı ilçe nüfusu yaz aylarında yüksek oranda artmaktadır. 
İlçede turizm ve balıkçılık potansiyeli olmasına rağmen bu potansiyel de-
ğerlendirilmemektedir. Ana ulaşım ağlarına ve kent merkezine uzaklığı 
ilçeyi olumsuz yönde etkilemektedir. Eğitim, sağlık, fiziki altyapı ve sos-
yal hizmetlerde yetersizlikler olan ilçe, gösterge gruplarında ortalamanın 
çok altında değerlere sahip çıkmaktadır. Bu yüzden ilçe gelişmişlik sıra-
lamasında son sıralarda yer almıştır. 

Güdül İlçesi (Planlı Alan: %0.32) 

Güdül İlçesi’nde geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Markalaşabi-
lecek ürün olarak Güdül Leblebisi görülmektedir. İlçe jeotermal kaynaklar 
açısından zengindir. Tiftik keçisi varlığı bakımından Ankara’da 2.sırada 
yer almaktadır. Güdül’de tarımsal ve hayvansal üretimler ekonomik bir de-
ğer kazanamamıştır. Ana ulaşım ağından uzak kalması hizmetlerin ve yatı-
rımların bu bölgeye gelmesini olumsuz yönden etkilemektedir. Gösterge 
grupları incelendiğinde ilçe ortalamanın çok altında değerlere sahiptir. Bu 
yüzden ilçe gelişmişlik sıralamasında son sıralarda yer almıştır. 

Haymana İlçesi (Planlı Alan: %0,84) 

Haymana, jeotermal kaynakların fazla olduğu, Ankara’nın en fazla 
güneş alan ilçesidir. Ancak bu potansiyeller yeterince değerlendirilme-
mektedir. İlçede hâkim olan sektörler tarım, hayvancılık ve turizmdir. 
Gelişmişliği olumlu yönden etkileyecek göstergelerde ilçe ortalamanın 
çok altında değerlere sahiptir. Bu yüzden ilçe gelişmişlik sıralamasında 
son sıralarda yer almıştır. 

Kalecik İlçesi (Planlı Alan: %0,83) 

Sahip olduğu mikroklimatik iklim sebebiyle çeşitli tarımsal üretim 
yapmaya uygun olan Kalecik’te geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. 
Markalaşabilecek ürünü Kalecik Karası Üzümü’dür. İlçedeki tarımsal ve 
hayvansal üretim ekonomik getiriye dönüştürülememiştir. İlçe, kent mer-
kezine ve havalimanına yakınlığını çok fazla avantaja çevirememiştir.  
Kalecik, gelişmişlik sıralamasında son sıralarda yer almıştır.  

Kazan İlçesi (Planlı Alan: %13,66) 

Akıncı ovası üzerine kurulmuş olan Kazan’da hakim olan sektör ta-
rım ve hayvancılıktır. İlçenin kent merkezine yakın olması, geniş ve uy-
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gun maliyetli yatırım arazilerinin varlığı, sanayi kuruluşlarının (TAİ ve 
TUSAŞ) bu ilçede yer seçmesine neden olmuştur. Türk Hava Kuvvetleri 
üslerinden olan Mürted Üssü ilçe sınırları içerisinde yer almaktadır. İlçe, 
potansiyellerini değerlendirebilmiştir ve ilçenin rekabetçi yapı gösterge 
değerleri yüksektir. Bu yüzden Kazan, gelişmişlik sıralamasında Sincan 
ve Mamak kentsel ilçelerini geride bırakıp üst sıralarda (Gelişmişlik Sıra-
sı:7) yer almıştır. 

Kızılcahamam İlçesi (Planlı Alan: %0.57) 

Dağlık ve ormanlık arazide kurulan ilçe önemli jeotermal kaynaklara 
ve mesire alanlarına (Soğuksu Milli Parkı) sahiptir. Sağlık göstergeleri 
dışında diğer göstergelerde ortalamanın altında değerlere sahip olması 
nedeniyle Kızılcahamam gelişmişlik sıralamasında ortalamanın altında 
bir sıraya yerleşmiştir. 

Nallıhan İlçesi (Planlı Alan: %0.39) 

Nallıhan’da hâkim olan sektörler turizm, maden, tarım ve hayvancı-
lıktır. İlçede çok çeşitli tarımsal üretim yapılabilmesi dışında hayvan 
(Tiftik ve kıl keçisi, ipekböceği, arı kovanı) varlığı bakımından Anka-
ra’nın önde gelen ilçelerindendir. İlçe İpekyolu üzerinde yer almaktadır. 
Aynı zamanda ilçe yüksek bir turizm potansiyeline (Juliopolis Antik 
Kenti, Tapduk Emre Türbesi, jeolojik oluşumlar, Nallıhan Kuş Cenneti, 
yaylalar ve mesire alanları) sahiptir. Göstergeler ortalama günlük kazan-
cın en fazla olduğu ilçenin Nallıhan olduğunu göstermektedir. Diğer gös-
tergelerde ortalamanın altında değerlere sahip olması nedeniyle ilçe ge-
lişmişlik sıralamasında ortalamanın altında bir sıraya yerleşmiştir. 

Polatlı İlçesi (Planlı Alan: %1.57) 

Verimli tarım toprakları açısından zengin olan Polatlı İlçesi ülkenin 
tahıl ambarlarından biridir. Büyükbaş hayvan varlığı bakımından Çubuk 
İlçesi’nden sonra 2.sırada gelmektedir. İlçede sanayi sektörü gelişmiştir. 
Ankara-Eskişehir yolu, Ankara-İzmir Otoyolu ve Ankara demiryolu ile 
karayolunun kesiştiği konum üzerinde bulunması ilçenin avantaja çevir-
diği önemli potansiyelidir. Turizm açısından önemli alanlara (Gordiyon 
Antik Kenti, Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı) sahiptir. 
Gösterge grupları incelendiğinde nüfus artış hızı pozitif yönde artan ilçe-
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de, diğer gösterge değerleri ortalamanın üstünde olması nedeniyle geliş-
mişlik sıralamasında Polatlı ortalamanın üstünde bir sıraya yerleşmiştir. 

Şereflikoçhisar İlçesi (Planlı Alan: %0.57) 

Şereflikoçhisar’da temel ekonomik faaliyet tarımdır. Ankara’nın en 
fazla güneşlenme süresine sahip ilçesi olması ve Tuz Gölü’nün bir kısmı-
nın ilçe sınırları içerisinde yer alması ilçenin en büyük potansiyelidir. Nü-
fus kaybeden ilçenin gösterge grupları incelendiğinde sağlık göstergeleri 
dışında tüm değerler ortalamanın altındadır bu sebeple gelişmişlik sıra-
lamasında Şereflikoçhisar ortalamanın altında kalmaktadır.  

Kent Merkezi (Planlı Alan: %14.38-%60,75) 

Ankara kent merkezinde kalan ilçeler, yüksek nüfusa sahip oldu-
ğundan, büyük üniversiteleri, sağlık kuruluşlarını ve yüksek gelirli şirket-
leri içinde barındırdığından, yoğun hizmetler sektörü faaliyeti içerdiğin-
den gelişmişlik sıralamasında en üst sıralarda yer almıştır. Tüm gösterge 
gruplarında ortalamanın üstünde değerlere sahip olan Çankaya İlçesi ge-
lişmişlik sıralamasında birinci, Altındağ İlçesi ise ikinci sırada yer almak-
tadır. Nüfus yoğunluğu bakımından ikinci sırada yer alan, önemli sanayi 
alanlarını ve büyük projeleri sınırları içerisinde barındıran Yenimahalle 
İlçesi eğitim göstergelerinde üst sıralarda yer alması ve diğer gösterge 
gruplarında da ortalamanın çok üstünde değerlere sahip olması nedeniyle 
gelişmişlik sıralamasında üçüncü sırada yer almaktadır. Nüfus artış hızı 
bakımından ilk sırada gelen ve önemli ulaşım bağlantılarının üzerinde bu-
lunan Etimesgut İlçesi gelişmişliği pozitif yönde etkileyen gösterge grup-
larında ortalamanın üstünde değerlere sahip olmasından dolayı gelişmiş-
lik sıralamasında dördüncü sırada yer almaktadır. Ekolojik ve rekreasyo-
nel alanlara sahip olan, koruma bölgesi ilan edilen ve gösterge grupların-
da ilk sıralarda yer alan ilçeleri takip eden değerlere sahip olması nede-
niyle Gölbaşı İlçesi gelişmişlik sıralamasında beşinci sırada yer almakta-
dır. En küçük ikinci ilçe olmasına rağmen, nüfus yoğunluğu en fazla olan 
Keçiören İlçesi gelişmişliğe olumlu etkide bulunan göstergelerde merkez 
ilçeleri takip eden değerlere sahip olması nedeniyle gelişmişlik sıralama-
sında altıncı sırada yer almaktadır. Nüfusu artan ilçeler arasında yer alan 
ve hâkim olan sektörün sanayi olduğu, önemli ulaşım ağları üzerinde yer 
almasını avantaja çevirmiş olan Sincan İlçesi gösterge gruplarında ilk sı-
ralarda gelen değerlere sahip olması nedeniyle gelişmişlik sıralamasında 
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sekizinci sırada yer almıştır. Plansız konutlaşmanın fazla olduğu Mamak 
İlçesi gösterge gruplarında ortalamanın üstünde değerlere sahip olmasın-
dan dolayı gelişmişlik sıralamasında dokuzuncu sırada yer almaktadır. 
Yüzölçümü bakımından en küçük ilçe olmasına rağmen gelişen ilçeler 
arasında olan Pursaklar İlçesi, gösterge gruplarında ortalamanın üstünde 
değerlere sahip olmasından dolayı gelişmişlik sıralamasında on birinci sı-
rada yer almaktadır. 

DEĞERLENDİRME 

Sosyo-ekonomik gelişmişliği belirleyen göstergeler ve az gelişmiş-
liğin ilçeler özelinde irdelenmesi göz önüne alındığında Ankara’da olu-
şan sosyo-ekonomik farklılığın sebepleri şu şekilde sıralanabilir: 

 Finansal kaynakların kısıtlı olması, 

 Koordinasyon yeteneği zayıf yönetimlerin varlığı, 

 Merkezi yönetim ile yerel yönetimin farklı siyasi örgütlenme içe-
risinde olması, 

 Bazı ilçelerin konumları itibariyle hizmet merkezlerine ve ana 
ulaşım ağlarına uzak olması, 

 Kalkınma için önerilen projelerin yer seçiminde siyasi düşüncele-
rin ön planda tutulması, 

 Uygulanması düşünülen proje ve politikaların merkezi yönetim-
lerin siyasi düşünceleriyle belirlenmesi, siyasetin katılımcı yakla-
şımın önüne geçmesi, 

 Çalışacak yaşta olan nüfusun azlığı, göç veren bir yerleşim yeri 
olması gibi gelişmişliği olumsuz yönden etkileyecek olan sosyal 
sebeplerin fazla olması, 

 Bazı ilçelerde yeraltı ve yerüstü kaynaklarının azlığı, yeryüzü şe-
killeri ve iklim gibi yaşamaya ve çalışmaya uygun olmayan coğ-
rafi dezavantajların olması, 

 Potansiyellerin doğru bir şekilde belirlenip değerlendirilememesi, 

 Kaynakların sürdürülebilir bir şekilde kullanılmaması. 

Bu sebepler ilçeler özeline indirgendiğinde her ilçenin az gelişmişli-
ğinin sebepleri görülebilmektedir. Siyasi sebepler sadece Haymana İlçe-
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si’nde etkilidir. Bunun sebebi yerel yönetim ile merkezi yönetimin farklı 
siyasi örgütlenme içerisinde olmasıdır. Siyasiler aktif olarak finansal 
kaynakların dağıtılmasında ve yapılacak projelerin yer seçiminde etkin 
rol almaktadır. Dolayısıyla Büyükşehirden ilçelere kaynak aktarımı nok-
tasında siyasi sebepler bir ilçenin gelişmesinde en önemli faktöre dönüş-
mektedir (Resim 7). 

 

Resim 7: Ankara’nın ilçelerinde az gelişmişliğin sebepleri 
(Yazarlar tarafından üretilmiştir, 2017) 

 

SONUÇ 

Ankara’nın başkent olması planlamada kent egemen yaklaşımların 
uygulanmasına yol açmıştır. Bu durum yatırımların kent merkezi ve ya-
kın çevresine yönlendirilmesine sebep olmuştur. Sağlık, eğitim, altyapı 
ve istihdam hizmetleri yönünde Ankara kent merkezi hızlı gelişmiştir. 
Kırsal ilçeler ise genel itibariyle hizmetten yoksun yerler olarak kalmıştır. 
Zaman içerisinde ihmal edilen kırsal bölgeler ile kent merkezi arasında 
sosyo-ekonomik gelişmişlik farkı üç katına çıkmıştır. 
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Ankara kırsalının gelişiminde içsel potansiyeller iyi bir şekilde ana-
liz edilememiştir. Bu durum kırsal ilçelerin potansiyellerini etkin kulla-
namamasına sebep olmuştur. Kırsal ilçeler tarım ve hayvancılık dışında 
gelir sağlayacak farklı sektörlere yönelememiştir. Avrupa Birliği gibi 
uluslararası platformlara bağlı gelişen kalkınma politikalarında coğrafi 
özellikler ve toplumsal değerler geri planda kalmaktadır. Bu doğrultuda 
kırın ihtiyaçları karşılanamamış, Ankara’da kent-kır arasındaki sosyo-
ekonomik farklılık azaltılamamıştır. Ankara’da kırsal alanlar yeni kal-
kınma yaklaşımlarına göre şekillenmemektedir. Bu durum kırsalın reka-
betçi gücünü azaltmış ve bireylerin kırsal kesime olan ilgisini yitirmesine 
sebep olmuştur. 

Ankara’da görülen sosyo-ekonomik gelişmişlik farklı, ilçelerin iç 
dinamiklerinden de kaynaklıdır. Her ilçenin doğal kaynakları, coğrafi ve 
beşerî yapısı farklılık göstermekte, ilçelere avantaj veya dezavantaj ola-
rak dönmektedir. Bu durum ilçeler arasında zorunlu olarak sosyo-
ekonomik farklılıklar oluşturmaktadır. Zaman içerisinde kamusal müda-
halelerle kabul edilebilir boyutlara indirgenemeyen bu farklılık birbirini 
tetikleyen faktörlerle kısır döngüye dönüşmüştür.  

Ankara’da ilçeler arası dengesizliklerin giderilmesi, kırsal ilçelerin 
sahip olduğu kaynakları ve potansiyelleri etkin bir şekilde kullanmasına 
bağlıdır. Ankara’nın kırsal yerleşimleri tarımsal üretime dayalı tek sek-
törlü gelişme çabasından kurtulup çok sektörlü gelişim göstermelidir. 
Sektörel çeşitlilik ile artan istihdam alanları kırsal alanlarda oluşan işsiz-
liği önleyecektir. Kır-kent arasındaki sosyal hizmetlerin sunumundaki 
farklılıkların da azaltılmasına ve sosyal yaşamda dengenin sağlanmasına 
ihtiyaç vardır. Bu sayede sosyal ve ekonomik koşulları iyileşmiş kırsal 
alanlardan kentsel alanlara olan sağlıksız göç önlenebilecektir. İlçelerin 
gelişmesi, Ankara’nın da kalkınması anlamına gelmektedir.  
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KENTSEL TERÖRE KARŞI GÜVENLİ KENT YAKLAŞIMI 

  Sıla ALAN, Gizem GÜREL 

GİRİŞ 

Dünyada gerçekleşen terör olaylarında şehirler (New York, Barselo-
na, Londra, Manchester, Paris, İstanbul, Ankara) kentsel terörizmin hedef 
noktası haline gelmiştir. Toplu etkinlikler ve ulaşım ağları hedef alınan 
bu olaylarda insanların kente karşı duyduğu güven sarsılmış ve insanlarda 
korku duygusu ortaya çıkmıştır.  

Tarihsel süreç içerisinde birçok ülkede kentsel terörü önlemek için 
mücadele veren batı devletleri 11 Eylül 2001’den sonraki yıllarda terör 
kavramını önemsemeye başlamıştır. İlk olarak ABD, kentsel terörü ortadan 
kaldırmayı tüm ülkelerin ortak hedefi olarak ele alıp bu terör saldırılarını 
önlemek amacını hedef haline getirmiştir. Bu amaç doğrultusunda kentsel 
terör kavramı uluslararası bir önem kazanmıştır. “ABD’de Bush Doktrini 
olarak bilinen, uluslararası sistemde terör grupları gibi küçük yapıların 
kendisinden daha büyük güçlere zarar verdiği, bu gerekçeyle de aktif hale 

gelmeden yok edilmesini ön gören Önleyici Saldırı Konsepti, ulusal güven-
lik stratejileri arasında yer almaya başladı”. Kentsel terör olaylarından 
büyük oranda zarar gören ABD, bu olaylar sonucunda durumu uluslararası 
boyuta taşıyarak önem vermeye başlamıştır (Akçay, 2009). 

Son yıllarda birçok ülkede ortaya çıkan terör saldırıları Türkiye’de 
de ele alınması gereken bir ulusal bir güvenlik sorunu haline gelmiştir 
(Aksoy ve Nisan, 2017). Dolayısıyla, Ankara’nın terör saldırılarına karşı 
direncinin nasıl artırılabileceği konusu gündeme gelmektedir. Bu çalış-
manın amacı, Dünyada ve Türkiye’de bugüne kadar gerçekleşen kentsel 
terör olaylarını irdeleyerek işlenen terör olaylarında hangi stratejilerin 
kullanıldığı ve bunları azaltmaya yönelik kent planlama eylem planları-
nın oluşturulmasına yönelik değerlendirmeler yapmaktır. Bu çalışmanın 
odak noktası ise, güvenli kent planlaması ile insanların yaşamını kolay-
laştıran ve temel ihtiyaçlarının yanında sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını gi-
derebileceği, kenti istediği saatte üstünde psikolojik bir baskı hissetme-
den kullanabilmesini sağlayacak şekilde tasarlanmasına yönelik öneriler 
geliştirmektir. 
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Ankara’da gerçekleştirilen saha araştırması süresince gözlem, röpor-
taj, görsel malzeme ve doküman analizi yapılmıştır. Doküman analizinde 
Çankaya İlçe Belediyesi Harita ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden 
Çankaya’nın kızılay bölgesinin dijital verileri elde edilmiştir. Devamında, 
derinlemesine görüşme için ilk olarak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Terör 
İle Mücadele Müdürlüğü’nde kentsel terör hakkında ve konu ile ilgili ça-
lışmaları olan uzmanlarla güvenli kent ve güvenlikli kent tasarımı, Anka-
ra-Kızılay Ulaşım Planı hakkında ve Kızılay’ın kent kimliğinin kaybol-
ması konusunda derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Derinle-
mesine görüşmelerin yanı sıra sahada gözlem ve analizler yapılmıştır.  

Çalışmanın birinci bölümünde, Ankara kenti için sorun olarak görü-
len kentsel terör olaylarına karşı planlamada eksik görülen ve kentsel te-
röre karşı önlemlerin sadece güvenlik adına kolluk kuvvet anlayışından 
oluştuğu ancak güvenli kent planlaması sürecinde hukuki ve uygulama 
araçlarının eksikliği tartışılmıştır. İkinci bölümde, dünyada ve Avrupa’da 
yapılan kentsel terör saldırılarının nerede yapıldığı, hedefin ne olduğu, 
hangi stratejilerin kullanıldığı irdelenerek çıkarımlar yapılmıştır. Bu ince-
lemeler yapılırken anlatım ve çıkarımların içerisindeki terim ve kavram-
lara açıklık getirilmiştir. Üçüncü bölümde, çalışma alanı olan Ankara ve 
Kızılay’ın tarihsel geçmişi, kimliği ve mevcut durumu değerlendirilmiş-
tir. Bu alanın neden seçildiği hakkında bilgiler verilerek görsel analiz, 
sentez, zihin haritaları gibi bazı çalışmalar yapılmıştır. Dördüncü bölüm-
de, ilk üç bölüm doğrultusunda verilen bilgilerin Ankara-Kızılay özelinde 
kentsel terör olaylarının hangi boyutta yaşandığı tartışılmıştır. Bu soruna 
ilişkin üretilen politika veya öneriler, neden-sonuç ilişkileri içinde değer-
lendirilmiştir. Beşinci bölümde, bu sorun dâhilinde yapılan araştırmalar 
kapsamında kentsel terörü önlemek amaçlı Ankara’nın güvenli kent mo-
deliyle neler kazanıp kaybettiği açıklanmıştır. 

KURAMSAL VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Günümüzde artan kentsel terör olayları neticesinde kentlerin daha 
güvenli bir ortam haline gelmesi konusu gündeme gelmiş olup birçok 
uzman tarafından tartışılmaktadır. Bu bölümde “dayanıklı kent” kavramı 
(URL 1)  ve şehirlerin karşılaştığı terör olaylarının çeşidi, amacı ve orga-
nize oluş tiplerine göre bazı terimlerin açıklamalarına yer verilmiştir. 
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Kavramsal Çerçeve 

Terör ve terörizm kavramları aslında birbirinden farklı kavramlardır. 
Terör, bir devlet ya da örgütün şiddet tekniklerini kullanarak ekonomik, 
siyasal, dinsel hedeflere ulaşmak amacıyla yaptığı, insanlara korku, yıl-
dırmaya yönelik şiddet içeren her türlü eylemdir (Ergil, 1992). Kısaca si-
lahlı eylemler marifetiyle kendini ve davasını duyurmadır. Terörle müca-
dele tüm stratejileriyle pratik yasa uygulayıcılarını, özellikle güvenlik 
güçlerini ilgilendiren bir unsurdur (Bal, 2006). Terörizm, belli bir gru-
bun devlet veya devlete ait politikaları protesto etmek amacıyla planlı bir 
şiddet ortamı yaratarak sivillere korku saçma amacı taşıyan eylemlerin 
tümüne denir (Stevens, 2005). Ayrıca terim olarak bakılırsa terör eylem-
lerini açıklayan, aktaran ve bu düşünceyi geliştirip strateji olarak savunan 
bir düşünce akımı ya da disiplini olarak tanımlanmaktadır. Terörizmle 
mücadele ise müdahale alanına konu olan insan topluluklarının akıl ve 
kalplerini kazanmaya yönelik faaliyetler toplamıdır (Bal, 2006). Kentsel 
Terör, şehir merkezlerinde sivilleri hedef alan ve korkutma, yıldırma 
amaçlı devlete karşı güvenin azalması ile kaos ortamını gerçekleştirmek 
isteyen eylemlerdir. Dünyadaki örneklere baktığımızda genel olarak in-
sanların toplu olduğu alanların seçimi ve tarihte bir güne mesaj niteliğin-
de ya da seçimlerin yaklaştığı zamanlarda insanların fikirlerinin değişme-
sine neden olacak şekilde düzenlendikleri de görülmektedir (Sözlü gö-
rüşme, 2017a). Şehir merkezleri, terörizmin öfkesinin sahne aldığı traje-
dik bir sahne haline gelmiştir. Örgüt, birçok kişiden oluşan bir grup in-
san veya kurumların ortak bir hedef doğrultusunda bir araya gelmesiyle 
oluşturdukları teşkilat, şiddet, bir hareketin, bir gücün derecesi anlamına 
geldiği gibi karşıt görüşte olanlara kaba kuvvet kullanma anlamına da 
gelmektedir (TDK, 2017). Şiddet ile terörizm kavramları birbirlerinden 
beslenen iki kavram olarak görülebilir; örneğin 1974 tarihli Britanya Te-
rörizmi Önleme Yasası “Bu yasaya göre terörizm, siyasal amaçlı şiddet 
kullanımıdır” demektedir (Nicklaus, 1980’dan akt. Özerkemen, 2012). 
Belirledikleri hedef doğrultusunda şiddet ve silahlı propagandaları hedef-
lerine ulaşmak için ana bir yol olarak gören terör örgütleri, mevcut olan 
düzeni bozmak ya da kendilerine uygun şekilde değiştirmek için şiddet 
olaylarını bir yöntem olarak benimsemektedirler. Toplumsal düzeni boz-
mak, topluma korku salarak bir kaos ortamı oluşturarak devlete karşı bir 
güvensizlik ortamı oluşturmak isteyen terör örgütleri, temel hedef olarak 
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toplumsal düzene karşı kendi politikalarını hükümete kabul ettirmek veya 
hükümeti etkilemeyi hedeflemektedirler (Gençtürk, 2012). Suç, toplum 
huzurunu bozacak zararlı eylemlerin hukuk kuralları çerçevesinde yasak-
lanmış olup cezasının olduğu eylemler olarak tanımlanmaktadır (Ana 
Britannica, 1994’den akt. Ayhan ve Çubukçu, 2007). Kentsel terör olay-
larının Ankara’da artmasıyla birlikte güvenlikli kent ve güvenli kent yak-
laşımları benimsenmeye başlanmıştır. Kentlerin güvenliği ilk olarak top-
lumsal güvenlik ve hizmetler güvenliği ile sağlanmaktadır. Güvenlikli 
kent, kolluk güçlerinin görev alanı içinde yer alan konular olup temelde, 
asayiş, toplumsal, kaçakçılık, terör ve trafik olayları olmaktadır. Bir süre 
sonra kentsel güvenlik tek başına ihtiyaca cevap verememektedir. Bu 
bağlamda, bağdaştırıcı, önleyici ve insan güvenliği bileşenleri arasındaki 
ilişki güvenli kenti oluşturmuştur (Frevel, 2006). Güvenli kent, insanla-
rın yaşamını kolaylaştıran ve temel ihtiyaçlarının yanında sosyal ve kül-
türel ihtiyaçlarını giderebileceği, kenti istediği saatte üstünde psikolojik 
bir baskı hissetmeden kullanabilmesini sağlayacak şekilde tasarlanan 
kentlerdir (Sözlü görüşme, 2017b). Dayanıklı kent, kenti oluşturan bir-
çok dinamiğin ekonomik, sosyal ve çevresel faktörler çerçevesinde verim 
olarak kapasite faydasının artırılması, kırılganlıklarının azaltılması, yeni-
liklere açık ve uyum sağlayan bir model olarak tanımlanan bir kent mo-
delidir (Sertesen, 2015). 

Uluslararası hukuk boyutunda teröre dayalı hareketlerin uluslararası 
kapsamda bir ceza sistemine geçilmesi için 1926 yılında Romanya devleti 
Milletler Cemiyeti’ne başvurmuş olup bu başvuruları kabul edilmemiştir 
(Saul, 2005). Günümüzdeki hukuk kurallarının etkin olmadığını Marsil-
ya’da 1934 yılında gerçekleşen Yugoslav Kralı ve Fransa Dışişleri Baka-
nı’nın bir terör faaliyeti olarak nitelendirilen suikasta uğramalarından 
sonra tespit etmiştir. Bu vaziyetten sonra Belçika temsilcisi tarafından 
toplanan bir komite evrensel bir ceza sistemi için bir çalışma yapmış olup 
söz konusu taslağı oluşturmuştur. Bu taslak yirmi dört devletin katılımıy-
la 16 Kasım 1937’de “Terörizmin Önlenmesi ve Bastırılmasına ilişkin 
Cenevre Sözleşmesini” kabul etmiştir (Saul, 2005). Günümüzde terör 
faaliyetlerini önlemek amacıyla uluslararası olarak kabul edilen 12 adet 
evrensel anlaşma bulunmaktadır. Bu anlaşmalardan 10 tanesi sözleşme 
olup 2 tanesi protokol şeklindedir (Saraçlı, 2007; Öktem, 2004’den akta-
ran Semercioğlu, 2016). 11 Eylül 2001 yılında ABD’de gerçekleşen tüm 
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dünyanın bildiği terör faaliyeti sonucu, Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi terörizmle mücadele konusunda 368 (2001) sayılı ve 1373 
(2001)  sayılı kararları almıştır (Kılıç, 2007; Öktem, 2008’den akt. Se-
mercioğlu, 2016). 2005 yılında BM, Terörle Mücadele Uygulama Görev 
Gücü (CTITF) kurulmuştur. Terörle mücadele faaliyetlerini gerçekleştir-
mek isteyen devletler 2006 yılında BM Küresel Terörle Mücadele Strate-
jisi üzerinde anlaşarak, terörle mücadelede yeni bir dönem başlatmışlar-
dır. 11 Eylül 2011’de ABD’ye karşı düzenlenen terör saldırılarını takiben 
Güvenlik Konseyi 1373 sayılı kararla Terörle Mücadele Komitesi’ni 
kurmuştur (Sökmen, 2015). Türkiye’deki hukuksal boyutuna bakılırsa; 
1991 yılında 3713 Terörle Mücadele Kanunu çıkartılmıştır ancak bu ka-
nun dışında hukuksal ya da fiziksel tasarım boyutunda bir çalışma yoktur. 
NATO’nun İstanbul’da 2004 yılında gerçekleştirdiği zirvede terörizmle 
mücadele etmek amacıyla soğuk savaş zamanlarında da uygulamakta ol-
duğu “ortak savunma stratejisini” ve “ortak mücadele stratejisine” dönüş-
türmeyi kararlaştırmıştır (Yaman, 2006’den akt. Semercioğlu, 2016). Ül-
kemizde 2015 yılında Antalya’da gerçekleştirilen G-20 toplantısında te-
röre karşı küresel mücadele ekonomi ve diğer konuların önüne geçmiştir 
(Sabah, 2015). T.C. İçişleri Bakanlığı Araştırma ve Etütler Merkezi 
(2015) küresel ve bölgesel örgütlerin terörizmle mücadele stratejileri hu-
susları oluşturmuştur (Semercioğlu, 2016). 

Ekonomik, sosyal ve psikolojik boyutları ele alındığında bir kentsel 
alanda kronik derecede artan terör faaliyetleri bu bölgede birçok sorunu 
da beraberinde getirmektedir. Bölgede yaşayan insanların sosyal, ekono-
mik ve psikolojik sorunları terör faaliyetlerinin sebep olduğu toplumsal 
ve psikolojik açıdan yıkımlara neden olduğu gibi bu bölgelerin gelişmiş-
lik sıralamasını da olumsuz etkilemektedir. Gelişmişlik düzeyi düşük 
olan illerde coğrafi şartlar, güvenlik sorunu, personel durumu ve dona-
nım, işsizlik ve ekonomik durum, düzensiz nüfus artışı, göç, eğitim du-
rumu, sosyo-ekonomik ve sosyo psikolojik sorunlar, sosyal yardımlar, 
din olgusu ve ahlaki çöküntü ve bölgedeki kaçakçılık sıralanabilir. Terör 
faaliyetlerini engellenmesi ve bu düşünce oluşumuna sebep olan nedenle-
rin tespit edilerek sosyal hayatın dinamiklerini yıkmaya çalışan bu faali-
yetleri sosyal politika ve stratejilerle minimize edilmesi gerekmektedir. 
Bütünden izole olan bu bölgeler sosyal ve kültürel hayatı olumsuz etki-
lemektedir. 
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Kurumsal ve yönetsel açıdan ele alındığında ise terörizm araştırma-
ları birçok kurumla bütünleşmiş şekilde araştırılmalıdır. Terör ve terö-
rizmle mücadele çok kurumlu, eşgüdümlü, doğru stratejilerle yapılması 
ve bu alana katkı sağlayacak her kurum devlet ve bireyin görüşünü müm-
kün olduğunca almaktır. Yapılan en büyük hata terör olaylarının ilk sıcak 
sonuçları anında duygusal, tepkisel bir ortamda terörü anladığını sanan, 
aceleci bir tutumla önlemler alan ülkelerde görülmektedir. Farklı seslerin, 
görüş ve deneyimlerin terörle ve terörizmle mücadele stratejilerine rehber 
edilmesi olmazsa olmazdır. (Şen, 2015; Muş vd., 2015; Bal, 2006). 

Kuramsal Çerçeve 

Bu bölümde dünya ve Avrupa’daki son on yıldaki terör saldırılarını 
mekan, saldırı türü, oluşturduğu etki, olay sonucu oluşan zayiat durumu, 
sonrasında hukuksal veya strateji  olarak alınan önlem ve saldırının 
hedefleri olarak kentsel terör olayları ele alınmıştır. Son olarak güvenlikli 
kent ile güvenli kent modeli arasındaki farklılıkları kapsayan diğer bakış 
açıları ele alınmıştır. Dünyadaki son on yılda gerçekleşen kentsel terör 
olaylarına bakıldığında başta dinsel boyutta mesaj niteliği olmak üzere 
siyasi, uluslararası ticareti sabote etmek ve buna bağlı olarak güçlü ülke-
lerin, zayıf ülkeler üzerinde yaptığı bir saldırıdır. Sivillerin hedef alındığı, 
insanların yoğunluğu nedeniyle terör saldırısına karşı potansiyel görülen 
ve halkın erişimi olan yerler seçilmektedir. Bu mekânlar alışveriş mer-
kezleri, insanlar için ilgi çekici mekânlar, bazı önemli caddeler, bar ve 
kulüpler, festival ve konser alanları, protesto ve miting alanları, ticaret 
merkezleri, ulaşım aksları, kalabalık yerler, kamusal alanlar gibi geniş bir 
yelpazede ele alınabilir (Tablo 1). 
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Tablo 1. Dünyadaki kentsel terör saldırıları 

 
Kaynak: Ulusal gazete haberlerinden derlenerek yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

Dünyadaki terör saldırına maruz kalan ülkelerin yerleri, olay tarihle-
ri ve anlık görselleri Resim 1’de gösterilmektedir. 
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Resim 1: Dünyadaki kentsel terör saldırıları (Ulusal gazete haberlerinden  

derlenerek yazarlar tarafından oluşturulmuştur). 

Terörizm, başta güvenliğin sürdürülmesi için 2000’li yıllar itibariyle 
araştırılan ve öncelikli hale gelen bir konu olarak değerlendirilmeye tabii 
tutulmaya başlanmıştır. Terörizm tehdidi AB için 11 Eylül 2001’de New 
York, 11 Mart 2004’te Madrid ve 7 Temmuz 2005’te Londra saldırıları 
büyük boyutlu terör eylemleridir. Birçok devlet ile işbirliği içerisinde bu-
lunarak terör örgütlerine karşı mücadele strateji yapılma ihtiyacı da gü-
nümüzdeki saldırıların artması ile oldukça önemli bir ihtiyaç haline gel-
mektedir. Bu kapsamda, AB’nin terörizmle mücadele etmek için oluştur-
duğu stratejileri diğer üye devletlerin de etkin katılımı ve çalışmaları ile 
desteklenmektedir. Terörizmle mücadele kapsamında birçok ülkenin stra-
tejisi bulunmakta olup AB’nin stratejisi dört amaçtan oluşmaktadır. Bu 
amaçlar önleme, koruma, izleme ve karşılık vermeden oluşmaktadır. Ola-
sı bir terör eylemi karşısında AB devletleri, alabilecekleri zararı asgari 
düzeye indirilmesini sağlamak için bu stratejilerini çok yönlü açıdan ele 
alarak bütünsel bir süreç olarak yürütmektedirler (Tangör ve Sayın, 
2012). Avrupa metropolleri geçtiğimiz yıllarda 17 tane terör saldırısına 
maruz kalmıştır. Bu saldırılarda hayatını kaybeden 3609 kişinin hepsi si-
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vildir. Avrupa’da terörü ortaya çıkaran unsurlar siyasi olaylar ve hükü-
mette karmaşıklığa neden olmaktır. Avrupa kentleri birçok ciddi ve ağır 
derecede bombalı saldırıya maruz kalmıştır. Genellikle siviller hedef alı-
narak gerçekleştirilen saldırılardan sonra yoğun güvenlik önlemleri ve 
eylem planları hazırlanmıştır. Saldırı alanları seçiminde ise toplanma 
alanları ve önemli ulaşım noktaları tercih edilmiştir. Bu sebepten dolayı 
Avrupa’daki kentsel terör olaylarında hayatını kaybetmiş olanların ço-
ğunluğun sivil halk olması şaşırtıcı değildir (Tablo 2). 

Tablo 2: Avrupa’daki kentsel terör saldırıları 

 
Kaynak: Ulusal gazete haberlerinden derlenerek yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

Avrupa’daki terör saldırına maruz kalan ülkelerin yerleri, olay tarih-
leri ve anlık görselleri Resim 2’de gösterilmektedir. 
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Resim 2: Avrupa’daki kentsel terör saldırıları (Ulusal gazete haberlerinden  

derlenerek yazarlar tarafından oluşturulmuştur). 

Küreselleşme süreci ile kentler birçok saldırının odak noktası haline 
gelmiştir. Teknolojinin gelişmesi ile tehditlere karşı güvenlik önlemleri 
alan kolluk kuvvetlerinin çabaları yetersiz kalmaktadır (URL 1). Kentsel 
terör saldırısının yapılmasındaki amaç kişileri korkutmak, siyasi iktidara 
karşı güven duygusunu sarsmak yani çöktürme politikası doğrultusunda 
sivil insanları hiçe sayan, savaş kuralı tanımayan örgütlü, sistematik öl-
dürme, kaçırma ve korkutma eylemi olarak belirmektedir (Güvenir, 
1980’den a akt. Öztürk, 2009). Bu gibi saldırılar olayın gerçekleştiği nok-
talarda yaşayan kişilerde birtakım sorunlar yaşatmıştır. Örneğin, saldırı-
nın olduğu mekânlara sivillerin gelmemeye çalışması ve bu alanların bi-
rer çöküntü mekânlara dönüşmesine sebep olmuştur. 

 Kentsel terör olayının başlangıcı coğrafi konuma bağlı olarak böl-
gesel eşitsizliğin artmasıdır. Dolayısıyla eşitsizliğin getirdiği dezavantaj 
ile eğitim seviyesinin düşük olması hatta olmaması sonucu işsizlik ve 
yoksulluk ortaya çıkmaktadır. Bunun sonucunda insanlar farklı arayışlar 
içerisine girerek etik olmayan yollardan para kazanmaya yönelerek bir 
yönden suç işleyerek cezalandırıldığında devlete karşı düşman olmakta-
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dırlar. Bununla beraber silah ve patlayıcı unsurlarına ulaşabilme kolaylı-
ğıyla bu tür kentsel terör olaylarının işlenmesinde rol oynamaktadır (Re-
sim 3) (Kılıç, 2007; Demirçivi, 2015). 

 

 
Resim 3: Yedi adımda kentsel terör (Kılıç, 2007; Demirçivi, 2015; Öztürk ve  

Çelik, 2009 yararlanılarak yazarlar tarafından oluşturulmuştur). 

Kent mekânda suç işlendikten sonra birtakım kısıtlamalar meydana 
gelmektedir. Güvensizlik hissi doğmakta, kentlerin yaşam kalitesinin 
düşmesine, yaşanabilirlik konforunun azalmasına hatta birçok kentsel 
fonksiyonun eskisi gibi verimi kullanılmasını engelleyen bir duruma 
gelmesine neden olmakta ve bu doğrultuda bir takım önlemler alınmakta-
dır. Kamusal alanlardaki aydınlatma, geçişler gibi tekniklerle suçtan etki-
lenme azaltılabilir (Dinçer, 2016). 

Wekerle ve Whitzman’a (1995) göre, kentteki suç oranlarını azalt-
mak için iki müdahale yöntemi vardır. Biri baskın yaklaşım olarak suçun 
yalnızca Anayasadaki cezalar ve kanunlar üreterek önlenmesi, polis sayı-
sının ve polis denetimlerinin çoğaltılması vb. öneriler ile güvenlikli kent 
yaklaşımlarıdır. İkinci yaklaşım ise, kentteki suçun ilk sebeplerine inen 
temel nedenler olan yaklaşımlardır. Sonrasında ise bu yaklaşımlara ek 
olarak yeni bir yaklaşım olan güvenli kent yaklaşımı ortaya çıkmıştır. 
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Lab’a göre bir kentsel bölgenin güvenli olarak nitelendirilmesi için 
suç önleme modeli üç aşamadan oluşmaktadır. Birincil aşama, kentlerde 
güvenli ortamın bozulmasına neden olabilecek sosyal ve fiziksel çevre 
için önlemlere değinilmektedir (Tablo3).  

Tablo 3: Lab’ın güvenli kent yaklaşımı 

 
Kaynak: Ataç, 2008 

Burada yer alan müdahaleler, çevresel tasarımla suçu engellemek 
(CPTED), suçun olmasını ortadan kaldıracak yeni tasarımlar yaratmak ve 
suçun olmasına neden olabilecek unsurların fiziksel çevreden kaldırmak 
şeklinde sıralanabilir. Bir kentsel mekânda güvenliği sağlamak ve suçu 
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engellemek için ilk olarak fiziksel ve sosyal müdahalelerin yapılması gel-
mektedir. Diğer iki aşama, ilk aşamayı destekleyecek şekilde çoğunlukla 
güvenlikli kent yaklaşımı müdahalelerini içermektedir (Ataç, 2008). 

Wekerle, Whitzman ile Lab’ın oluşturdukları güvenli kent model 
yaklaşımlarına bakılırsa bu üç yaklaşımın ortak özellikleri bulunmakta-
dır. Öncelikle güvenli kentsel mekânlar için gereken unsurların araştırıl-
masının büyük bir önem taşıdığı görülmektedir. Ayrıca suçun oluşup ge-
lişme ihtimaline karşı suçun türünün önemli olduğu buna göre oluşturu-
lan yaklaşımların birbirinden ayrılacağı ifade edilmektedir. Fakat yapıl-
ması gereken en önemli müdahalelerin başında, kentsel mekânda fiziksel 
açıdan alınacak önlemler gelmektedir. Bu durum kentte suçları engelle-
yecek planlamaların oluşturulmasında yapılacak olan analizleri ortaya 
koymaktadır (Wilson ve Geason, 1989). 

Newman kentsel suçun kentsel mekânın fiziksel özelliklerinin değiş-
tirilmesiyle önlenebileceğini, o mekânın kullanıcıları tarafından da olum-
lu yönde değişikliğe sebep olacağını ve mekânın değişimi ile sosyolojik 
anlamda bireyi de etkileyeceğini dile getirmiştir. Dolayısıyla bir kentsel 
mekâna yapılacak fiziksel müdahalenin, suç işleyecek kişileri caydırma 
ya da onları izlemenin kolaylaşmasını ve doğal unsurlarla bir kentsel 
mekânın suça elverişli olmasını engellemenin mümkün olacağına değin-
miştir. Bu doğrultuda Newman savunulabilir mekânı oluşturan dört temel 
unsur belirlemiştir. Bu unsurlar alan sahipliliği, izleme, görüntü ve çev-
reden oluşan savunulabilirliktir (Newman, 1972).  

Kentsel tasarımla birçok suç önleme teorileri güvenli kent yaklaşımı 
için ortaya çıkmıştır. Bunlar sırasıyla, iz teorisiyle temelinde kentlinin 
kenti nasıl gördüğü ve sokakları suçun gelişimi açısından gözlemlemeleri 
üzerine kurulmuştur (Strohecker, 1999). Jacobs’a göre, güvenli kent plan-
laması için özelden genele bir yaklaşım uygulanmalıdır. Bu yaklaşıma 
göre sokaktan başlayarak mahallelerin kendi içinde güvenliğini sağlan-
malıdır. Bu durum kentte bulunan tüm mekânlarda gerçekleştiği takdirde 
karma kullanımlar, farklı tasarımlar ile bireysel güvenlik önlemleri de, 
kentin tümünün güvenliğine yönelik alınması gereken kararlarıyla yaya 
yollarının güvenli kullanımı teorisini ortaya çıkarmıştır. Güvenlik için sa-
dece kolluk kuvvetlerini sorunlu alanda çok sayıda bulundurmak yeterli 
değildir. Bu kentteki sorunun yaygınlaşmasına engel olamaz, o mekânda 
yaşayan topluluğun kendilerini nispeten daha güvenli hissetmelerini sağ-
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lamaktadır. Wilson ve Kelling’ın kırılmış cam teorisi tasarlanmıştır. Bu 
teoriyle, fiziki açıdan kullanım ömrünü tamamlamış eski, köhneleşmiş 
binalar ile toplumsal değerlerini kaybetmiş bir toplum birbirine benzetile-
rek bu analojik benzetmeden yola çıkılarak yapılmış bir teoridir. Top-
lumda yaşanan küçük suçlar, kırılan tek cama benzetilmekte, camın kırı-
lışına aldırış göstermemek ise güvenliğe yönelik programların, tasarımla-
rın, kanun ve kişisel sorumlulukların alınmamasını ifade etmektedir 
(Ataç, 2008).  

Dünyada önemli bir sorun haline gelen küresel terör, kentleri terö-
rizmin öfkesini kustuğu odak noktaları haline getirmiştir. Bu olaylardan 
dolayı güvenliğin hâkim olduğu, insanların yaşamlarını sürdürebileceği 
mekânlar bağlamında “dayanıklı kent” kavramı ortaya çıkmıştır. Yurt dı-
şında bu konuda fikir sahibi olan birçok kurum ve kişi ile görüşülerek so-
run araştırılıp, çözüm arayışına bu şekilde girilmektedir. Böylelikle bü-
tünleşik bir yapı oluşmaktadır. Bu saldırıları önleme ve azaltma bağla-
mında  öne sürülen uygulama stratejileri beş tanedir. Bunlar:  

“Örtülmüş Mekân: Kentteki kamusal mekânların ve toplanma alan-
larının terör saldırılarının doğrudan hedef alınamayacağı şekilde görsel 
gizleme altına alınması. 

Kaygan Mekân: Kentteki kamusal mekanların dolaylı bir şekilde 
erişilebilecek biçimde tasarlanması. 

Pütürlü Mekân: Kentteki kamusal alanlarda patlama ve terör olay-
larına karşı önleyici elemanlar yerleştirilmesi, denetim noktaları oluştu-
rulması.  

Dikenli Kent: Kamusal alanlarda terör davranışlarını zorlaştıracak 
şekilde kent mobilyalarının yeniden ele alınması 

Gergin Mekân: Kentteki kamusal alanların etkin gözetim araçlarıyla 
sürekli izlenmesi” (Sözlü görüşme, 2017c). 

Bu yaklaşımlara göre Türkiye’de “gergin mekân” yaklaşımının be-
nimsenmiş olduğu görülmektedir. Kentsel açık mekânlarda güvenliğin 
sağlanması için emniyet birimlerince ve birtakım dijital cihazlarla alınan 
güvenlik önlemleri yeterli gelmemektedir. Kent merkezinin taşıt odaklı 
olmasıyla araçlı saldırıların gerçekleştirilmesine kolaylık sağlamaktadır. 
Ancak bu sirkülasyon kentlerde yaşayan bireylerde güvensizlik hissini ar-
tırmaktadır (Anonim,   2012).  
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SAHA ARAŞTIRMASI 

Bu bölümde Türkiye’de 2011-2017 yıllarında meydana gelen terör 
saldırılarındaki hedeflere ve alınan önlemlere değinilmektedir. Çalışma 
alanı olan Ankara kızılay bölgesinin kentsel terör olaylarında odak nokta-
sı olmasının nedenlerine ilişkin bulgular verilmektedir. Kızılay bölgesin-
deki kamusal alanları hedef alan terör saldırılarının en çok saldırı odağı 
olan Güvenpark ve çevresi değerlendirilerek bu alanın kullanımlarındaki 
sorunlar tespit edilmiştir. 

2011-2017 tarihler arasında Türkiye’de gerçekleşen 11 tane terör 
saldırısında 592 sivil ve 11 asker hayatını kaybetmiştir. En çok saldırıya 
maruz kalan ilk üç şehir İstanbul, Hakkâri ve Ankara’dır. “21 Mart 
2013’te bu terör saldırılarını üstelenen örgüt ile ateşkes ilan edilmiştir. 
Ancak bu örgüt süreç içerisinde toplum huzurunu bozacak yağmacı hare-
ketlerine devam etmiştir. 2013 yılında gerçekleşen Suruç patlaması ile 
ateşkes bozulmuştur” (URL 2). Terörizmin iki ana unsuru vardır; birinci-
si siyasal amaç, ikincisi ise şiddet eylemleridir. Türkiye’de terör olayları-
nın ortaya çıkmasındaki en önemli unsur siyasi otoriteyi zayıflatmaktır. 
Saldırıların hedefi genellikle kolluk kuvvetler ve kamu kuruluşları olmuş-
tur. Saldırıları gerçekleştirenlerin amaçları iktidarın yerine geçme istekle-
ri ve güvensizlik hissini kişilerde yaratarak toplum arasında iç çatışmaya 
neden olmaktır (Tablo 4). 

Gerçekleştirilen terör saldırıları türlerine bakıldığında en çok silahlı 
saldırı yapıldığı görülmektedir (Resim 4). 
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Tablo 4: Türkiye’deki kentsel terör saldırıları

 

Kaynak: Ulusal gazete haberlerinden derlenerek yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

 
Resim 4: Türkiye’de gerçekleştirilen saldırıların türlerine göre dağılımı 
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Türkiye’deki kentsel terör saldırılarının yerleri ve anlık görselleri 
Resim 5’te gösterilmiştir. 

 

  
Resim 5: Türkiye’deki kentsel terör saldırıları (Ulusal gazete haberlerinden  

derlenerek yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

Ankara’nın kalabalık bir şehir ve başkent olması birçok sorunlar or-
taya çıkarmıştır. Tüm dünyada olduğu gibi Ankara’nın günümüzdeki en 
büyük sorunlarından bir tanesi kentsel terördür. Kentin teröre karşı daha 
dirençli hale getirilmesi için tedbirler alınmalıdır. Bunun için hazırlanan 
eylem planları ne düzeyde yeterli, tartışılmalıdır. Kentsel terörü önlemek 
amaçlı yapılması gereken planlama yaklaşımları, insanları daha kısa za-
manda erişebilecekleri noktaları planlanmalıdır. Ankara’da kentsel işlev-
lerle bütünleşmeyen trafik yoğunluğu ve yaya akışı vardır. Toplu etkin-
likler ve ulaşım ağları hedef alınan bu olaylarda insanların kente karşı 
duyduğu güven sarsılarak, korku duygusu yaratmasına sebep olmuştur. 

Ankara’da patlamalar genellikle sabit tesisler hedef alınarak gerçek-
leştirilen bombalı araç saldırılarıdır. Yani bu saldırılar konumu değişme-
yen tesisleri hedef alır. Bu saldırılarda 143 kişi hayatını kaybetmiştir 
(Tablo 5).  
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Tablo 5: Ankara’daki kentsel terör saldırıları  

 
Kaynak: Ulusal gazete haberlerinden derlenerek yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

Ankara’daki sabit hedeflere yapılan terör saldırıları genellikle jan-
darma karakolları, kamu kuruluşları, elçilikler ve önemli ulaşım istasyon-
larından oluşmaktadır. Saldırılarda bombalı saldırı ve sabit tesis hedefleri 
seçilmiştir. Sabit hedeflere düzenlenen saldırıların çoğunluğu bakanlıklar 
çevresi ve ulaşım noktalarında gerçekleştirilmiştir (Resim 6). 

 
Resim 6: Ankara’da sabit hedeflere düzenlenen saldırıların dağılımı (Ulusal  

gazete haberlerinden derlenerek yazarlar tarafından oluşturulmuştur). 

Resim 7 Ankara’da düzenlenen saldırıların şeklini göstermektedir. 
Saldırılar en çok intihar saldırısı yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Ardın-
dan araçlı bombalı saldırı yapılmıştır. Saldırı şekillerine bakıldığında, An-
kara’nın önemli yerlerinin, doğrudan erişime açık olduğu görülmektedir. 
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Resim 7:  Ankara’da düzenlenen saldırıların şekli (Ulusal gazete  
haberlerinden derlenerek yazarlar tarafından oluşturulmuştur). 

Ankara’nın arazi kullanımına bakıldığında askeri alanlar ve bakan-
lıkların aynı bölgede olması, bu bölgeleri hedef haline getirmiştir. Resim 
8’de kentsel terör saldırılarının yapıldığı bölgeler gösterilmektedir Saldırı 
sonrası alınan önlemler ise genellikle emniyet birimlerince saldırı yerinde 
çelik kuvveti çoğaltma ve gözetimi artırma gibi stratejilerdir. Fakat 20 
Eylül 2011 yılı Kızılay saldırısına bakılacak olursa, çelik kuvvetin bir 
noktada toplanmasıyla bu stratejinin yanlış olduğu gösterilmektedir. An-
kara’da gerçekleştirilen kentsel terör saldırıları Resim 8’de sunulmuştur. 

Özellikle Kızılay bölgesinde gerçekleşen altı patlama Ankara’nın di-
rençli kent olarak zayıf olduğunu gözler önüne sermektedir (Resim 9). İlk 
olarak 20 Eylül 2011 tarihli Güvenpark saldırısı, insanlarda büyük bir 
korku hissi bırakmıştır. Devamında meydana gelen patlamalarda birçok in-
sanda sosyolojik ve psikolojik bozulmalara sebep olduğu görülmektedir.  
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Resim 8: Ankara’daki kentsel terör saldırıları (Ulusal gazete haberlerinden  

derlenerek yazarlar tarafından oluşturulmuştur). 

  
Resim 9: Ankara-Kızılay Bölgesinde Gerçekleşen Kentsel Terör  

Olaylarının Konumu (URL 3). 
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Kızılay, Ankara‘nın merkezinde bulunan Çankaya ilçesinde yoğun 
kullanılan bir bölgedir (Resim 10). Kentin merkezi iş alanı Ulus ile ya-
yılmaya başlamıştır. Giderek büyüyen ve tanınan kentin, merkezi iş ala-
nının temelleri atılmaktadır. Sonraki yıllarda ise, Kızılay kentin modern 
merkezi iş alanını üstlenmiştir. Bu durum Ankara’da düzenlenen saldırı-
ların saatini etkilemiştir (Resim 11). 

 

 
Resim 10: Kızılay Kent Merkezi (Yazarların kişisel arşivinden, 2017). 

Ankara’daki ortak kamusal alanlara bakıldığında Kızılay bölgesinin 
yoğun olarak kullanıldığı fark edilmektedir. Kızılay kent merkezi plan-
lama ve kuruluş amacına uyulmayan bir şekilde fiziksel olarak işlevine 
devam etmektedir. Kızılay binasının yıkılması ile bu yerin alışveriş mer-
kezi olmasıyla ortak kamusal alanların yok edilmesi sonucu kimlik kay-
bına uğramıştır. Güvenpark ‘Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koru-
ma Kurulu’ tarafından 3591 sayılı karar ile 1. Derece Doğal Sit Alanı ilan 
edilmiştir (URL 4). 
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Resim 11: Ankara’da düzenlenen saldırıların zamanlaması (Ulusal gazete  

haberlerinden derlenerek yazarlar tarafından oluşturulmuştur). 

Güvenparkın meydan ve park alarak nitelenmesine rağmen bugüne 
kadar kalan kısmının alan dışı faaliyetlerde kullanıldığı görülmektedir 
(Resim 12).  

 

  
Resim 12: Kızılay-Güvenpark dolmuş alanı  

(Yazarların kişisel arşivinden, 2017). 

Parkın büyük bir kısmının kamu kullanımına kapatılması sivilleri 
zorlamıştır. Alanı genellikle yayalar kullandığından, kişilerin merkez içi 
ve merkeze ulaşımı için önemlidir. Park bir geçiş mekânı olarak kulla-
nılmaktadır. Kızılay otomobil ağırlıklı politikalar neticesinde, her geçen 
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gün yıpranan merkez haline dönüşmektedir. Kentin merkezine erişim 
sağlayan iki adet metro ve Ankaray hattı önemli ve yüksek kapasiteli hat-
lardır. Kızılay hem insan hem taşıt hem de yapı yoğunluğunun fazla ol-
duğu bir bölgedir. 

Kızılay’da bombalı saldırının gerçekleşmesiyle ulaşımda birtakım 
kısıtlamalar getirilmiştir. Örneğin Milli Müdafaa Caddesi saat 16.30’da 
tek şerit 17.30’da ikinci şerit kapatılarak trafik, tek şerit üzerinde devam 
etmiştir. Ayrıca Güvenparkın 1. Dereceden Doğal Sit Alanı olmasına kar-
şın dolmuş depolama alanı olarak kullanıldığı görülmektedir. Ankara 
kent merkezi transit trafiğe açık bir yerdir. Kent merkezinin yoğunluğu-
nun fazla olması ve bu alanda bulunan ticaret alanları, kamu alanları, 
alışveriş merkezleri ve kamusal alanlara erişimin rahat olması sebebiyle 
saldırılarda ön plana çıktığı gözlemlenmiştir. Böylelikle terör faaliyet çe-
şitlerinden biri olan bombalı araç ile saldırma faaliyetlerini kent merkez-
lerine uygulamakta hiçbir zorluk ile karşılaşmadıkları görülmektedir 
(URL 5).  

Milli Müdafaa Caddesi ise taksi depolama alanı olarak kullanılmak-
tadır. Alandaki kaldırımda ise taksi depolama birimi vardır. Bu caddenin 
büyük bir oranını taksiler ve dolmuşlar işgal etmektedirler. Kızılaydaki 
araç sorunun bir başka boyutu ise kent merkezinde pik saatlerde trafik 
yoğunluğunun görülüyor olmasıdır. Bu alanın aktarım noktası olması ne-
deniyle bölgede yaya yoğunluğuna ve trafik sıkışıklığına da sıkça rast-
lanmaktadır. 

 Güvenpark alanı ve çevresindeki oturma elemanlarını incelersek, 
alan içinde mermerden yapılmış sert bir malzeme oluşturulmuş iken ala-
nın çevresinde, standart ahşap banklar tercih edilmiştir. Park alanında 
kullanılan oturma birimi malzemesinin amacı terör olayları sırasında in-
sanların saklanabileceği güvenli alanlar yaratmak amaçlıdır. Ancak böyle 
bir kentsel tasarıma gidilirken görsel estetik anlamına bir şey kalmamak-
tadır. Güvenpark alanındaki büfeler parkı sınırlandırmakta ve parka giriş-
çıkışları engelleyecek konumdadır (Resim 13). 
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Resim 13: Kızılay-Güvenpark (Yazarların kişisel arşivinden, 2017) 

Bir başka husus ise Milli Müdafaa Caddesindeki kaldırımlarda in-
sanlar vakit geçirmekteyken, Güvenparkın içindeki alanlar ise daha az 
oranla kullanılmaktadır. Alanda park alanı dışında bakanlıklar da bulun-
maktadır. Bu durum park ile kamu kuruluşlarının net bir sınırı olmama-
sıyla ve kamusal alandaki barikat vb. engeller ile yayaların geçişlerini sı-
nırlandırmaktadır. Bu tür engeller insanlarda korku eğilimini artırmaktadır. 
Tasarımlarda herkes için güvenlik yaklaşımı benimsenmelidir (Resim 14). 

 
Resim 14: Kızılay-Güvenpark’ın giriş noktalarından biri  

(Yazarların kişisel arşivinden, 2017). 
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Güvenli kentler tasarlanırken güvenilirlik hissini oluşturmak gerek-
mektedir. Güvenlik x-reylerden geçerek, insanları bir şeylerin içine hap-
sederek değil, onlara ‘güvenilirlik hissi’ vererek oluşturulmalıdır. Kent 
merkezlerindeki, merkezi iş alanlarının gece de kullanılması için konut, 
yurt alanları gibi karma kullanımlı donatı yerleri kurulması ve destek-
lenmesi gerekmektedir. Bir alanda re-organizma yapılarak, terk edilmesi-
ni önlemek gerekmektedir. Güvenlikli kentler ise emniyet birimlerince 
yapılan denetim ve gözetimlerdir. Temel prensip bu iki kent algısı arasın-
daki farklılıkları algılamaktır. Bunları planlarken dikkat edilmesi gereken 
bir diğer husus ise ölçekler arası ilişkiye dikkat etmektir. Çünkü küçük 
bir alandaki güvenliği sağlamak adına daha geniş alanlarda başka bir gü-
venlik probleminin ortaya çıkmasına neden olunabilir (Sözlü görüşme, 
2017d).  

DEĞERLENDİRME 

Türkiye’de şehirlerdeki güvenliği artırmaya yönelik faaliyetler ka-
musal alanlardaki kolluk kuvvet sayısının ve güvenlik kamera sistemleri-
nin artırılmasından öteye gitmemektedir. Ancak, alınan bu önlemlerin 
kentlerde teröre karşı kullanıcıların korkularını azalmaktan ziyade arttığı 
görülmektedir. Ankara kentsel terör sorununu çok ciddi oranlarda yaşa-
maktadır. Saha araştırması kapsamında elde edilen bulgulara göre, bu so-
runlar ulaşım, kulanım, erişilebilirlik ve entegrasyon bölümleri altında sı-
nıflandırılabilir. 
         Ulaşımına bakıldığında; Kızılayın ulaşım odağı yani aktarım nokta-
sı olmasından kaynaklı Güvenpark sadece bir geçiş mekânı olarak kulla-
nılmaktadır. Güvenparkın içindeki taksi depolama alanı, EGO araçları ve 
dolmuş duraklarının parkı sınırlandırdığı ve yaya-taşıt kargaşasına dönüş-
tüğü görülmektedir. Çoğu kamu kurumlarının Kızılayda yer seçmesi se-
bebiyle kurumlara ait servislerin pik saatlerde ulaşıma eklenmesi de trafik 
sorununu artırmaktadır. Kızılay merkezinden Batıkent-Kızılay ve Çayyo-
lu-Kızılay metro hatları ile Ankaray geçmektedir. Bu nedenden dolayı 
Kızılay bu üç ulaşım türünün aktarım noktasıdır ve bu bölge raylı sistem 
kullanıcıları tarafından yoğun olarak tercih edilmektedir (Resim 15). 
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Resim 15: Süreler, mesafeler ve durak sayıları üzerinden Kızılay  

Merkezinin mevcut durum tespiti (Saha araştırmalarından  
yararlanılarak yazarlar tarafından oluşturulmuştur). 

Kızılay kent merkezinin gelişmesi sebebiyle birden fazla noktada in-
sanların çıkış yapabileceği karmaşık bir bölge özelliği sergilemektedir. 
Resim 16’da görüldüğü gibi kent merkezinin 500 metre yarıçaplı 4 adet 
ring sistemine bölündüğünde, insanların 6 dakikalık yol yürümesi sonu-
cunda çok çıkışlı bir ulaşım planlamasının yapılabileceği söylenebilir. 
Böylelikle yeni metro hatlarının çevresinde, yeni potansiyel bölgeler olu-
şabilir. Bu bölgeler mevcut hatlar arası ilişkilere dayandırılarak fikir 
amaçlı önerilmiştir. Buradaki hedef, süreler ve mesafe bazında ulaşım 
sistemini daha iyi ve düzenli bir hale getirmektir. 

Kullanımına bakıldığında Kızılayın en çok ticari ve kamu fonksi-
yonlarının olduğu bir odak haline dönüştüğü görülmektedir (Resim 17). 
Kamu kuruluşlarının Eskişehir Yolu üzerinde yer alması ile kent merkezi 
cazibesini yitirmeye başlamıştır. Kızılay çoğunlukla ticari merkez işlevi-
ne sahip olması nedeniyle gündüz ve gece kullanım farkının yüksek ol-
ması dikkat çekmektedir. 
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Resim 16: Süreler ve mesafeler üzerinden Kızılay Merkezinin çok çıkışlı  

ulaşım planlaması tespiti (Saha araştırmalarından yararlanılarak  
yazarlar tarafından oluşturulmuştur). 

 

 
Resim 17: Kızılay Merkezinin Fonksiyonel Kullanım Grafiği (Saha  

araştırmalarından yararlanılarak yazarlar tarafından oluşturulmuştur). 
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Park/meydan erişilebilirliğine bakıldığında; güvenparka olan girişle-
rin kamu kuruluşlarına giden yollarla birleşik olmasıyla girişler sorunlu 
bir şekilde gerçekleşmektedir. Parkın kuzey cephesindeki büfe alanlarının 
hem görsel kirliliğe neden olduğu hem de parka girişleri zorlaştırdığı gö-
rülmektedir. 

Entegrasyonuna bakıldığında; Güven Anıtı’nın görselliğini ortaya 
çıkaracak düzenlemelerin yapılmaması nedeniyle, Güvenparkta görsel 
kirliliğin ortaya çıkması ve cazibesini yitirmesi, büfelerin konumu, yaya-
ların metro giriş-çıkışlarında sorun yaşamasına sebep olmaktadır. Güven-
parkın güneyinde parka girişlerin sağlanabileceği noktaların kolluk kuv-
vetlerinin barikatlarıyla dolu olması korku gibi psikolojik etmenlerin or-
taya çıkmasına neden olabilecektir. 

SONUÇ 

Bu araştırma sonucu, terör saldırıları sonrasında Ankara kenti sadece 
emniyet birimlerince korunduğundan, kentsel anlamda güvenli kent ol-
mayabilir. Toplumumuzda özellikle Ankara’da yaşanan terör saldırıları 
kişileri psikolojik olarak etkilediğinden insanlar artık Kızılay bölgesine 
gitmekten kaçınmaktadırlar. Ankara’da verilecek olan ulaşım kararları, 
kamusal alanda arazi kullanım kararları ve alt ölçekte verilecek olan te-
rörle mücadele tasarım ilkeleri ile daha güvenli bir kent modeli tasarlana-
bilir. Ankara’nın başkent olması ve Kızılay, bölgesinde bakanlıkların bir 
arada bulunmasıyla birçok terör olayına maruz kalmıştır. Kentsel tasa-
rımda sadece güvenlik önlemleri alarak değil, mekânda fiziksel müdaha-
leler alınarak terör olayları önlenebilir. Ankara’da gözetim sadece emni-
yet ve kolluk kuvvetler tarafından sağlandığından verilen arazi kullanım 
kararları ve belirli tasarım ilkeleri ile de gayri resmi bir gözetim oluşturu-
labilir. Kızılayda araç ve insan akışının fazla olması, terör olayları iş çıkış 
ve giriş saatleri gibi pik saatleri ya da toplanma merkezlerini seçmesiyle, 
bu bölgenin terör için hedef noktası haline gelmesine neden olmaktadır. 
Ankara’da büyük kalabalıklar çoğunlukla Kızılayda toplanmaktadır. Kı-
zılay metrolarından günde 15-20 bin insan çıkış yapmaktadır. Dolayısıyla 
bu kalabalık homojen şekilde dağıtıldığında yeni odakların oluşturulması 
ve çok büyük kalabalıkların tek bir yerde toplanmasının önüne geçilme-
sine yönelik çözümlere ihtiyaç vardır.  
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Özetle, plan ve projeler yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar-
dan bir tanesi de, arazi kullanımlarında işlevler ve ulaşım kararlarının 
ilişkisinin, güvenlik bakımından oluşturacağı sonuçların düşünülmesidir. 
Güvenli kentlerin tasarlanması için ilk olarak doğru stratejiler benimsen-
melidir. Bu stratejiler bu alanda yeterli bilgisi olan tüm kurum ve kişilerle 
görüşülüp, bütüncül bir araştırma sonucu oluşturulmalıdır.  
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KAMUSAL ALANLARIN OLUŞUM, DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM 
SÜREÇLERİ BAĞLAMINDA ANKARA 

Gamze ESER, Sümeyye DEMİROĞLU  

GİRİŞ 

Geçmişten günümüze yaşamın temelini oluşturan iki kavram üzerin-
de durulmaktadır. Bu kavramlardan ilki insan, ikincisi ise insanın yaşa-
mını sürdürdüğü ve toplumsal yapısının özelliklerini birebir yansıttığı 
kentlerdir. Bu doğrultuda kentsel mekân kavramı genel olarak insanların 
her türlü yaşamsal faaliyetlerini gerçekleştirdiği, her anlamda etkilediği 
ve etkilendiği mekânlar olarak tanımlanabilir. Kamusal alan kavramını 
anlayabilmek için öncelikle kentsel mekân kavramını doğru bilmek ve 
anlamak gerekir. Kentsel mekân kavramı sadece fiziksel özellikleri ile 
değil aynı zamanda sosyal, kültürel, toplumsal, psikolojik vb. birçok 
özelliği ile birlikte bütüncül olarak ele alınmalıdır. Kamusal mekânlar, 
kentte var olan kamunun yoğun olarak kullandığı ve kamuya ait alan nite-
liği taşımaktadır. Bu nedenle kamusal alanlardaki planlama süreçlerinde 
ve bu alanlarda yapılacak olan değişim ve dönüşümlerde temel aktör ka-
mu olmalıdır (Fırat, 2002). 

Kamusal alan kavramı teknolojinin gelişimi, eğlence kültürü ve boş 
zamanın değerlendirilmesi anlayışının değişmesi, tüketim odaklı kamusal 
alan olarak nitelendirilen özelleştirilmiş alanların artmasıyla değişikliğe 
uğramıştır. Bununla birlikte kamusal alanların oluşum, değişim ve dönü-
şüm süreçlerinde geçmişten günümüze birçok sorunla karşılaşılmıştır. So-
runların temel nedeni, kamusal alan olarak kullanılan bu alanların plan-
lanmasında siyasilerin etkin rol oynaması, bireysel çıkarların ön planda 
olması, kamunun ihtiyaçlarının göz ardı edilmesi, kamunun süreç içine 
dahil edilmemesi ve alanların belirli zümreye yönelik yapılması bu alan-
ların parçacıl ve plansız gelişimini doğurmuştur (Gökgür, 2008).  

Bu çalışmada geçmişten günümüze kentsel mekânlarda var olan ka-
musal alan kavramına, bu kavramı etkileyen diğer kavramlara, kamusal 
alan kavramıyla ilgili farklı bakış açıları ve modellere, bu alanlarda yaşa-
nan sorunlara, bu kavramın genel olarak nasıl tanımlandığına, yaşanan 
değişim, dönüşümlere ve planlama süreçlerine dünya, Türkiye ve Anka-
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ra’da özellikle sosyal aktivitelerin yoğun olarak gerçekleştiği büyük ka-
musal alanların dönüşüm süreçleri irdelenmektedir. 

 Çalışma kapsamında yapılan literatür taraması ve saha araştırması 
doğrultusunda Ankara’da var olan kamusal alanların dönüşüm sorunu 
tespit edilip, konuyla ilgili yapılan çalışmalar, öne çıkan farklı düşünceler 
ve örneklem alanlarla ilgili yapılan planlar incelenmiştir. 23-27 Ekim 
2017 tarihlerinde yapılan teknik gezi süresince Ankara’daki kamu kurum 
ve kuruluşlarıyla (Büyükşehir Belediyesi, Altındağ Belediyesi, İller Ban-
kası, Çankaya Üniversitesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür Turizm 
Bakanlığı, Şehir Plancıları Odası, İmar Müdürlüğü, Coğrafi Bilgi Sistem-
leri, Mekânsal Planlama Müdürlüğü, Gazi Üniversitesi, UTTA, KUDEP) 
görüşmeler yapılarak veriler elde edilmiştir. Kamusal alan yetkilileri ile 
derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmeler AKM böl-
gelerinde yer alan kurumlarda 10 yetkili kişi ile röportaj şeklinde yapıl-
mıştır. Yine AKM alanında bu alanı kullanan 100 kişilik bir anket çalış-
ması gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Ankara’nın farklı bölgelerinde yaşayan 
100 kişiyle de online anket çalışması yapılmıştır. Alanlara ilişkin tespitler 
röportaj, anket, saha araştırması ve gözlem yöntemleri ile belirlenmiştir. 

Çalışmanın ilk bölümde kamusal mekânın önemine, kamusal alan-
larda yaşanan problemler ve Ankara’ya ilişkin belirlenen kamusal alan 
probleminin var olma nedenleri ortaya konulmuştur. İkinci bölümde, ka-
musal alan kavramının ortaya çıkışından günümüze kadar olan süreçteki 
değişimine ve konuya ilişkin kavramların açıklanmasına yer verilmiştir. 
Üçüncü bölümde, Ankara’nın kamusal alanlarına ve bu kamusal alanların 
geçmişten günümüze hangi süreçlerden geçerek geldiğine, bu alanlarda na-
sıl planlamalar yapıldığına, yapılan planlamalardaki hatalara, bu alanların 
kullanım mülkiyetine, kullanıcı profiline özetle Ankara’da var olan büyük 
kamusal alanların geçirdiği değişim, dönüşüm süreçlerine detaylı bir şe-
kilde yer verilmiştir. Dördüncü bölümde ise, kuramsal çerçeve, saha araş-
tırması kısmında verilen bilgiler ve yapılan tespitler ışığında değerlen-
dirmeler yapılmıştır. Beşinci bölümde, seçilen alanlarla ilgili değerlen-
dirmelerde, ele alınan problemin çözümüne ilişkin öneriler sunulmuştur.  

KURAMSAL VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Kamusal alanlar, insanların gündelik ihtiyaçlarını karşılayabildiği, 
sosyal, kültürel ve ekonomik nedenlerle bir araya geldikleri ortak kulla-
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nım alanları olarak tanımlanabilir (Deniz, 2005). Zamanla eski Yunan ve 
Roma medeniyetlerinin Agora’sından ortaçağ kentlerinin pazar yerlerine, 
bugünün alışveriş merkezlerinden, özelleştirilmiş alanlara, meydanlardan, 
ortak alanlara kadar tüm kamusal alanlar, kentlerin olmazsa olmazı haline 
gelmiştir (Ercan, 2016). Kamusal alanlar kentlerin kültürü ve kimliğini 
yansıtması açısından önemli bir konumda yer almaktadır. Kamusal alana 
ilişkin tanımlamalar 18.yy’da başlamıştır. Temel sorunun bu kavramın 
tam olarak anlaşılamamasından kaynaklandığı görülmüştür. Birçok düşü-
nür tarafından farklı değerlendirilip tanımlamalarının yapıldığı ve bu ko-
nuyla ilgili yoğun tartışmaların tüm dünyanın gündeminde olduğu göz-
lemlenmiştir. Bu alanlarla ilgili tanımlamalar yapılırken alanın mülkiye-
tinin kamuda mı özel de mi olması gerektiği, kamusal alan ile özel alan 
arasındaki farkın tam olarak belirlenememesi, belirli bir ölçüt olmadan 
kullanım profilinin sınırlandırılmaya çalışılması bu alanlarda bireylerin 
birbirleriyle olan iletişim şekillerinin kamusal alan kavramına uygun olup 
olmadığı üzerinde durulmaktadır. Bu alanlara ilişkin kavramsal tanımlar 
aşağıda sunulmuştur. 

Kamusal alanla ilgili kavramlara ilk olarak Habermas’ın ‘Kamusal-
lığın Yapısallığın Dönüşümü’ isimli kitabında yer verilmiştir. Kitapta 17. 
ve 18. yüzyıllarda burjuva, liberal kamusal alan modelinin yapısı, işlevi, 
sosyal devlete dönüş ve iletişim araçlarının kamusal alanın değişimine 
neden olduğundan bahsedilmektedir. Batıdaki feodal otoritenin çözülmesi 
ile birlikte burjuva toplumunda özerkleşme sonucu kamusal alan ve özel 
alan ayrımı ortaya çıkmıştır. Kapitalizmin yavaş yavaş ortaya çıkması ile 
burjuva kamusal alanı ortadan kalkmıştır. Kamunun toplumsal dönüşü-
münün de kültürel akıl üreticilerinin tüketici konumuna geçmesi ile oldu-
ğu görülmektedir (Çukur, 2010). Kamusal alana yönelik farklı tanımla-
malar bulunmaktadır. İlk olarak Habermas kamusal alanın özelliklerini şu 
şekilde açıklamaktadır; katılım herkese açık, erişilebilir bir alan, herkes 
eşit ve özgür, konuşmalar açık, kamu katılımının önündeki engellerin 
kaldırıldığı, erişimin garanti altına alındığı, kamu alanı devlet kurumları-
nın dışında ve genel yarara ilişkin olması dışında bir gündem kısıtlaması-
nın olmamasıdır (Habermas, 2002). Arendt ise, kamusal alanı Antik Yu-
nandan hareketle kamusal alan-özel alan olarak ikiye ayırmakta ve arala-
rındaki farkları açıklamaktadır. Kamusal alanı kentin içinde hanenin dı-
şında yurttaşların eyleme geçtiği alan olarak ele almaktadır. Yurttaşların 
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politik olarak eyleme geçmelerinin ancak kamu-özel ayrımı ile gerçekleş-
tirilebileceği görüşündedir ve kamusal alanları özgürlükler alanı olarak 
tanımlamaktadır (Nalbant, 2016). Max Weber kamusal alanı; her türlü in-
sanın karşılaşma yeri olarak tanımlamakta ve karşılıklı ilişkilerin, karşıt-
lıkları ve müzakerelerin olduğu bir yer olarak ifade etmektedir. D.Wolton 
kentte üç alan tanımlamıştır. Bunlar ortak alanlar, kamusal alanlar ve po-
litik alanlardır. Ortak alan olarak tanımladığı alan alışveriş alanlarıdır. 
Kamusal alanlar ise başlangıçta fiziksel bir mekân olup, sonrasında sem-
bolik bir alana dönüşen caddeyi, sokağı, meydanı, parkı, alışverişi içinde 
barındıran alanlardır. Politik alanlar ise diğer iki alana göre en küçük 
alanlardır. Politik kararların alındığı daha sınırlı bir yerdir (Gökgür, 
2008). Sennett ise kamusal alanla ilgili kavramların değişim sürecinde 
olduğundan bahsetmekte, Avrupa’da feodalizmin çıkışı ile sekülerizm ve 
kapitalizmi kamusallığı kaldırmaya çalışan iki olgu olarak görmektedir. 
Sennet neoliberal düzende yeni üretim ilişkileri ve siyaset doğrultusunda 
mimari, yollar, sokaklar, kent tasarımı üzerinden kamusal alanın geçirdiği 
dönüşümle birlikte bireyin de dönüştüğünü kamunun, insanın çöktüğün-
den kamusal alanın, ortadan kaybolduğundan bahsetmektedir (Çalışkan, 
2014). Kamusal mekânlardaki fiziksel dönüşüm, küreselleşme, liberal-
leşme ve özelleşmenin desteklenmesi ile birlikte kamusal alan, yani her 
kesime hitap eden alan özelleşmiş, belli kişilerin girebildiği tüketim 
odaklı alanlar haline gelmiştir. Kamusal alanların tüketim odaklı 
mekânlar haline dönüşmesi günümüzde kamusal alanlarda oldukça önem 
arz eden ve belirginleşen bir sorun haline gelmiştir (Özbek, 2004). Yuka-
rıda bahsedilen düşünceler ve tarihsel süreç içerisinde kamusal alanların 
gelişimi Resim 1’de yer almaktadır. 
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Resim 1: Kamusal alanların kuramsal ve kavramsal çerçevesi 

Dünyada kamusal alan kavramı ve anlayışı küreselleşme ve neolibe-
ral politikalar sonucunda fiziksel ve işlevsel değişikliklere uğramıştır. 
Endüstri devrimi sonrası kentlerde terk edilmiş fabrika, liman alanları gi-
bi alanların kültürel miras olarak kabul edilip kentsel canlandırma işlemi 
ile kentlerde yeni mekânların üretiminden bahsedilebilir (Ercan, 2016). 
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Kentsel canlandırmanın Türkiye ve Ankara’da da örnekleri bulunmakta-
dır. Bu gelişmelere rağmen kamusallık kavramında, en son gelinen nokta 
kamusal alanların gün geçtikçe tüketim odaklı alanlara dönüşmesidir.  

Kamusal alanların oluşumu, değişimi ve dönüşümü süreçlerinde ön-
celikle kamu yararı gözetilmelidir. Alanların planlanmasında erişilebilir-
lik, okunabilirlik, çeşitlilik, katılım, uygulama, yöntem, yönetim, tasarım, 
deneyim ve müzakere çok önemlidir. Yapılacak plan, değişim dönüşüm 
gibi faaliyetlerde önceki planlar değerlendirilerek alan bütüncül düşü-
nülmeli, detaylı analiz ve görüşmeler yapılmalı, asıl kullanıcısı olan ka-
mu sürece dâhil edilmeli, kamuya ait alanlar siyasi ve bireysel çıkarlar 
uğruna heba edilmemelidir. Kamusal alanların etkin kullanımını sağlaya-
bilmek için bu alanlar arasında geçiş koridorları oluşturularak kamusal 
mekânların birbirleriyle bağlantıları ve sürekliliği sağlanmalıdır. Bu alan-
larda halkın erişilebilirliği göz önünde bulundurulmalı bu doğrultuda top-
lu taşımaların odak noktaları olmaları hedeflenmelidir. Her kesime hitap 
etmesi, güçlü bir tanıtımının yapılması, kamuyu teşvik edici olması, sos-
yal aktivitelerin çeşitliliğinin artması, güvenlik noktasında daha titiz dav-
ranılması alanların kullanım kapasitesini artıracaktır. 

Kamusal alan ile ilgili kavramlar kısaca açıklanacak olursa; Kamu-
sal mekân kavramının sözlük anlamı; hep, bütün, bir ülkedeki halkın bü-
tünü, hak, amme olarak çeşitli şekillerde tanımlandığı görülmektedir. Bu 
tanımlamalar doğrultusunda kamusal alan kavramı ülkede yaşayan bütün 
halkın bir araya gelip çeşitli etkileşimler içerisinde bulunarak kamu yararı 
doğrultusunda hareket etmesi olarak ele alınabilir (Eren, 2005). Özel 
alan; kamu otoritesinin müdahalelerine karşı kendini savunan bir kavram 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Kişinin kimliği özelde biçimlenir. Özel 
alan aile ve yakın ilişkiler alanından oluşmaktadır. Burjuva kamusallığı; 
özel bireylerin kendi yaşamlarının kurallarını kendilerinin belirlemeleriy-
le ilgili taleplerle kamu otoritesinin müdahalelerine karşı savunmacı nite-
likte oluşturulmuş bir kamusallıktır (Fırat, 2002). Burjuva kamusu, devlet 
ve toplum arasında bir alandır. Ama her zaman özel alanın bir parçası 
olarak yer almaktadır. Burjuva toplumunda kamu kendisini kamusal top-
luluk olarak bir araya gelmiş özel şahıslar olarak göstermektedir. Burjuva 
kamusal alanın da kişiler ait oldukları grubun kimliğindedirler. Salonlar-
da bir araya gelen bireyler aynı anda toplanmakta ve kamusal kararlar 
almak için tartışmalar ortaya koymaktadır (Varol, 2010). Liberal kamu; 
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özel alanın kamusal topluluk olarak bir araya geldiği özel şahısların kendi 
aralarındaki ilişkilerin genel meselelerini düzenledikleri özel bölümü ola-
rak ifade edilmektedir. Liberal kamu, iletişimsel eylemle ilişkilidir. Libe-
ral kamu bireyin fikirlerini özgürce paylaşmasına imkân veren bir alan-
dır. Liberal kamunun ortadan kalkması, bireylerin bu iletişim biçiminden 
uzaklaşması ve tamamen devlet tahakkümü altına girerek özgürleşmeden 
uzaklaşmalarını ifade etmektedir (Habermas, 2002). Modern kamusal 
alan kavramıyla 18. yüzyıldan sonra ortaya çıkan kamusal alan anlayışı 
ifade edilmektedir. Bununla ilgili tartışma ve önerilen farklı modellerden 
bahsetmek mümkündür. Ama öncelikle aydınlanma süreci önemlidir. 
Moderniteye geçişi belirleyen bilimsel, siyasal, kültürel, teknik ve en-
düstriyel olmak üzere dört devrimden bahsetmek mümkündür (Köroğlu, 
2013). Son olarak sosyal aktivite, kamusal alanların kullanıcıları tarafın-
dan etkin kullanımını sağlayabilmek için insan kavramını ön planda tu-
tup, kamunun istekleri doğrultusunda çeşitli faaliyetleri gerçekleştirebile-
cekleri (sosyal ve kültürel mekânlar) alanları esas alan bir kavram olarak 
tanımlanmaktadır.  

SAHA ARAŞTIRMASI 

Kamusal alanların kamunun ihtiyaçları doğrultusunda şekillenme-
mesi, kamu yararının göz ardı edilmesi, bütün kamuya hitap etmesi gere-
kirken kullanıcı profilinin sınırlı olması, bu alanlarda yapılan değişim, 
dönüşüm süreçlerine halk katılımının sağlanamaması, bu süreçlerin yan-
lış yönetilmesi sonucu bazı kamusal alanların kimliğinin yok olması, bu 
alanların erişilebilirliğiyle ilgili sorunların varlığı ve en önemlisi kamusal 
alanların AVM vb. şekilde kullanım amaçlarının farklılaşıp tüketim odak-
lı alanlar haline dönüşmesi yaşanan temel problemlerdir. 

Dünyada kamusal alanlarda yaşanan problemlerin benzer şekilde 
Ankara’da da var olduğundan söz etmek mümkündür. Ankara’da çeşitli 
yöntemler kullanılarak yapılan saha araştırması sonucunda, genel olarak 
kamusal alanlarda var olan sorunları gidermek için yeterli çalışmaların 
yapılmadığı tespit edilmiştir. Bu bağlamda, Ankara’da bulunan kamusal 
alanların tüketim odaklı olduğu, bu alanların kullanıcı profilinin sınırlı 
olduğu yani belirli zümreye hitap ettiği, eğlence odaklı kamusal alanların 
varlığının yetersiz olduğu ve kamusal alanların kamunun ihtiyacını karşı-
layacak düzeyde tasarlanmadığı gibi sorunların olduğu görülmektedir. 
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Ankara’da bulunan kamusal alanların yetersiz olması, genellikle açık 
kamusal alanlara talebin yoğun olması ancak bu talebin karşılanamıyor 
olması, ayrıca bu alanlarda ciddi güvenlik problemlerinin varlığı yapılan 
anket ve gözlem çalışmaları sonucu tespit edilmiştir. Kamusal alanlara 
erişimde çeşitli zorluklar yaşandığı kamusal alanların erişilebilir olması 
gerekirken bu özelliğini yeterince sağlayamadığı ve bu alanların yaya ön-
celikli olması beklenirken taşıt odaklı olduğu gözlemlenmiştir. Bir diğer 
önemli sorun ise, Ankara’da bulunan kamusal alanların şehrin başkent 
olması ve köklü bir tarihinin olması nedeniyle belirli kimliklere sahip 
olması ancak günümüzde bu alanların kimliklerinin önemsenmeden yok 
edilmeye çalışılmasıdır. Genel olarak Ankara’da bulunan kamusal alanla-
rın kullanımının tüketici talepleri doğrultusunda şekillenmesi, kamu yara-
rının göz ardı edilmesi ve yerel yönetimlerin bu konularda herhangi bir 
vizyon geliştirmemesinden kaynaklanan kısır bir döngünün varlığından 
söz etmek mümkündür. Ankara’da bulunan kamusal alanların yetersizli-
ği, tüketim odaklı kamusal alan olan AVM’lerin yoğunluğu Resim 2, 3, 4 
ve 5’te detaylı bir şekilde gösterilmiştir. 

 

 
Resim 2: Sosyal aktivite-rekreasyon alanları  
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Resim 3: Sosyo-kültürel tesis alanları  

 

 
Resim 4: Alışveriş merkezleri  
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Resim 5: Meydanlar-stadyumlar  

Çalışma kapsamında ele alınan örneklem alanları, Ankara’nın çeşitli 
bölgelerinde yer alan büyük kamusal alanlar olarak nitelendirilen Atatürk 
Kültür Merkezi, 19 Mayıs Stadyumu, Gençlik Parkı, Atatürk Orman Çift-
liği, Ankapark, Altınköy Açık Hava Müzesi ve Ulucanlar Cezaevi olmak 
üzere yedi farklı bölgede yer alan Ankara için özellikle sosyal aktivitele-
rin yoğun olarak gerçekleştiği büyük kamusal alanlardır. Bu alanlar, de-
taylı araştırma ve incelemeler sonucunda belirlenmiştir. Çalışmada özel-
likle kullanıcı profili, kullanım sıklığı, erişim olanakları bakımından so-
runlu olarak belirlenen ve gün geçtikçe tüketim odağı haline dönüşen, 
kamu yararının göz ardı edildiği kamusal alanların oluşum, değişim ve 
dönüşümleri sürecinde yaşanan problemleri, bu problemlere ne tür çö-
zümler getirildiği üzerinde yoğunlaşılmaktadır. Halkın kamusallık kav-
ramını ne düzeyde kavrayabildikleri, kamu adına tasarlanan bölgelerdeki 
katılımlarının ve isteklerinin göz ardı edilmesinin bu alanların dönüşüm 
süreçlerini ve kullanım şartlarını ne derece etkilediği üzerinde durulmak-
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tadır. Sorunsalı daha iyi ortaya koyabilmek adına kamusal alanların kul-
lanımı ve işlevlerini yerine getirme noktasında başarılı ve başarısız ör-
nekleri bir arada ele almak gerekmektedir. Genellikle sorunlu alanlar yo-
ğun olarak tercih edilmiştir  

Belirlenen alanlarla ilgili detaylı incelemelere geçmeden önce alan-
larda yapılmış olan ve bu alanları etkileyen planlara kısaca değinmekte 
fayda vadır. İlk olarak Lörcher Planında çalışma alanında yer alan AKM 
alanları olarak bilinen alanlar için, farklı sınırlar içinde farklı işlev öneri-
leri getirilmiştir. Fakat sonradan imar planı olarak kabul edilen Jansen 
Planı ile bu öneriler uygulamaya gidilmeden tamamen değiştirilmiştir. 
Jansen’in hazırladığı 1937 tarihli Ankara İmar Planı Raporu’nda kamusal 
alan olarak yeşil alan, spor ve rekreasyon alanlarına yer verilmiştir. Jan-
sen bu planında AKM alanı işlevleri ve sınırlarını 4 bölge olarak belirle-
miştir.  

Belirlenen alanlardan öncelikle Ankara için büyük önem arz eden 
Atatürk Kültür Merkezi Alanı 2450 Sayılı özel kanunla (1981) sınırları 
belirlenen ve 5 farklı bölgeden meydana gelen 167 hektarlık alandan 
oluşmaktadır. 1. Bölgede eski hipodrom alanı-kültür ve sanat bölgesi 
(AKM Binası, Devlet Opera ve Tiyatro Binası ve Kongre Kompleksi) bu-
lunmaktadır. 2. Bölgede spor yapıları alanı (19 Mayıs Stadyumu, Atatürk 
Kapalı Spor Salonu vb.) spor ve rekreasyon alanı (doğal-yeşil alan) bu-
lunmaktadır. 3. Bölgede Gençlik Parkı (rekreasyon alanı), 4. Bölgede 
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Selim Sırrı Tercan Spor Salonu, 
Çağdaş Sanatlar Müzesi bulunmakta ve son olarak 5. Bölgede Ulus Mey-
danı-Gençlik Parkı arası-müzeler alanı (Cumhuriyet Müzesi, Kurtuluş 
Savaşı Müzesi, Ankara Palas vb.) bulunmaktadır. AKM bölgeleri Resim 
6, 7, 8 ve 9’da detaylı bir şekilde gösterilmiştir.  
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Resim 6: Atatürk Kültür Merkezi Alanı ve 1. Bölge  

 

 
Resim 7: Atatürk Kültür Merkezi 2. ve 3. Bölge  
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Resim 8: Atatürk Kültür Merkezi 4. ve 5. Bölge  
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Resim 9: AKM bölgelerinin detaylı görünümleri (Yazarların  
kişisel arşivinden, 2017) 

AKM binası, 1981 yılında Atatürk’ün Doğumunun 100. yılının Kut-
lanması anısına bir armağan ve Cumhuriyetin sembolü olarak planlan-
mıştır. İlk yıllarda bazı önemli sanatsal sergilere tahsis edilen bu yapı da-
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ha sonra ticari amaçlı fuarlara kiralanarak amacı dışında kullanılmıştır. 
Bu yapının programı ve çevre düzenlemesi bir türlü tamamlanamamış ve 
ilk AKM binası Hipodromun açık alan boşluğunda yalnızlığa terk edil-
miştir. Saha araştırmasında, kamu kurumlarındaki yetkili kişilerle yapılan 
derinlemesine görüşmeler doğrultusunda 1990 yılına kadar AKM ile ilgili 
çeşitli projeler ve yarışmalar düzenlendiği fakat gerek devletin kültür ya-
pıları için çok kısıtlı kaynağının olması gerekse de projelerin sunulduğu 
siyasilerin projeleri beğenmemelerinden kaynaklanan plansızlığın bu pro-
jelerin uygulanmasına imkân vermediği tespit edilmiştir. AKM’nin bağlı 
olduğu mevzuat, tarihsel bağlam, kimlik değerleri, kentin simgesi, kent 
içindeki özgün konumu, kentle olan ilişkisi ve kentsel ihtiyaçları düşü-
nüldüğünde bunları karşılamada yeterli alana sahip olduğu görülmekte-
dir. Fakat yıllar içinde plansız ve bakımsız bırakılması diğer AKM alan-
ları ile entegrasyonunun sağlanamamış olmasına, kentin merkezinde bü-
yük bir kamusal alanın atıl bırakılmasına neden olmuştur (Sözlü Görüşme 
1). Ayrıca alana kamunun rahat bir şekilde giremediği, kamusal alan ola-
rak görülen bu alanın kamunun kullanımına tam olarak açık olmadığı ya-
pılan çalışmalar doğrultusun da tespit edilmiştir.  

AKM alanında var olan diğer bir yapı ise 19 Mayıs Stadyumudur. 
Bu yapının özgün mimarisi Paolo, Viola, Vietti’ye aittir. Bu yapı yapılır-
ken Avrupa’nın en iyileri arasında yer alacak, zamana uygun, tüm ihti-
yaçları karşılayabilecek, bir spor merkezi yapılması ve böylece Anka-
ra’nın bir spor şehri olması hedeflenmiştir. Stadyum, futbolun yanı sıra 
kentte atletizmin de mekânı olmuş, İstanbul’da yoğunlaşan spor kulüple-
rine karşı Ankara’da bir odak yaratılmıştır. Adını Gençlik ve Spor Bay-
ramından alan 19 Mayıs Stadyumu, bağımsızlık savaşında Cumhuriyete 
uzanan yolun başlangıcını temsil etmiştir. 23 Nisan ve 19 Mayıs şenlikle-
ri hep bu stadyumda yapılmıştır. 19 Mayıs stadına ilişkin gözlem ve gö-
rüşler sonucunda, stadyumun çok yönlü olduğu, birçok spor dallarına 
imkân sağladığı görülmüştür. Ayrıca modern mimarlığın ilginç yapıtla-
rından olan stadyumun özgün yapısının kapasite artırımı gerekçesiyle bo-
zulmuş olduğu, yine bu alanda yer alan kent için bir nirengi niteliğini ta-
şıyan Maraton Kulesinin ise yıkıldığı tespit edilmiştir. Stadyum günü-
müzde futbol ağırlıklı olarak görevini sürdürmektedir. Yapının tümünün 
üstü kapatılmış ve aydınlatma sistemleri konulmuştur. Bunun sonucunda 
Jansen’in tanımladığı kent tacı ile olan ilişkisi tümüyle kopmuştur. Jan-
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sen’in yaklaşımına karşın 1940’lardan bu güne spor alanına ilave birçok 
yapı eklemlendirilmiştir. Çok düzensiz, bakımsız, çevresinde bulunan boş 
alanların otobüs ve dolmuş durağı olarak kullanılması, ilave yapıların 
plansız ve sonradan yapılması nedeni ile fiziki yapı ve mimari açıdan bir 
çatışma içerisinde olduğu görülmektedir. Mevcut yönetim yapısı ile de 
sorunlu bir alan konumundadır. Cumhuriyetin simge yapılarından biri 
olma niteliği taşıyan stadyum artık eski işlevini yavaş yavaş kaybetmeye 
başlamıştır. Ayrıca tarihi bir niteliğe sahip olmasına rağmen koruma ça-
lışmaları yerine tarihi binanın yıkılacak olması Ankara için kimlik niteliği 
taşıyan bu alanın yok olması anlamına gelmektedir (Sözlü Görüşme 2). 
Dolayısıyla bu örnekle kamusal alanda kimlik kavramının yok ediliş sü-
reci açıkça gözlemlenebilmektedir. 

Bu bölgede yer alan diğer bir alan ise Gençlik Parkıdır. Kurumlarla 
yapılan derinlemesine görüşmeler ışığında Gençlik Parkının Türkiye’deki 
ilk büyük ölçekli Cumhuriyet Parkı olduğu ve 1936 yılında Bayındırlık 
Bakanlığında görev yapmış olan peyzaj mimarı Leveau tarafından proje-
lendirilip, 19 Mayıs 1943 tarihinde hizmete açıldığı tespit edilmiştir. Ay-
rıca 27 hektar büyüklüğündeki Gençlik Parkının işletme hakkı Kültür ve 
Turizm Bakanlığınca Ankara Büyükşehir Belediyesine devredilmiştir. 
Elde edilen veriler ışığında tespit edilen duruma göre Gençlik Parkı ala-
nında, orijinal projesinde ve kullanım alanı içinde bulunmayan oldukça 
geniş kapasiteli kapalı yapı ve tesisler inşa edilmiş durumdadır. Özellikle 
yeni Muhsin Ertuğrul Tiyatro Binası (kapalı), Tabiat Müzesi, Gençlik 
Merkezi gibi yapılar parkın kullanıcı profilini ve kullanım yoğunluğunu 
artırmasına rağmen önemli bir açık alan olma özelliğinin azaldığı göz-
lemlenmektedir. Açık kamusal alan özelliğinde olmasına rağmen aşırı öl-
çüde kapalı işlevler alanın parçacıl planları ile bütünlüğü sağlayamadığını 
göstermektedir. Ayrıca alanda yapılan detaylı incelemeler ve anket ça-
lışmalarından elde edilen veriler doğrultusunda kullanıcı profilinin kar-
maşık olduğu, her kesimin bu alanı rahatça kullanabildiği, bunun kamusal 
alan kullanımında olumlu olduğu ancak alanda güvenlik problemlerinin 
artmasına neden olduğu görülmektedir. 

AKM alanında yer alan dördüncü bölgenin içinde Cumhurbaşkanlığı 
Senfoni Orkestrası, Selim Sırrı Tercan Spor Salonu ve Çağdaş Sanatlar 
Müzesi bulunmaktadır. Bu alanlarda göze çarpan temel sorun erişilebilir-
lik ve kamunun belirli kesimine hitap etmesi ile ilgilidir. Özellikle CSO 
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binasına yaya erişiminin olmadığı ve bu alanın belirli bir kesime hitap et-
tiği gözlemlenmiştir. Şehrin merkezinde bulunan bu alanın yapımının he-
nüz tamamlanmamış olması ve çevresiyle bir bütünlük oluşturmaması 
gözlemlenen diğer sorunlardandır. Büyük kamusal alan olarak nitelendir-
diğimiz bu alanın çevresinde bulunan kamusal alanlarla bağlantısının ol-
madığı görülmektedir. 

AKM alanında yer alan son bölge ise Ulus Meydanından başlayıp 
Gençlik Parkı ve müzeler alanını da içine alan beşinci bölge olarak nite-
lendirilen alandır. Bu alanda özellikle Cumhuriyet Müzesi, Kurtuluş Savaşı 
Müzesi, Ankara Palas gibi yapılar dikkat çekmektedir. Cumhuriyet döne-
minden kalan bu yapılar Ankara için kimlik değeri oluşturmaktadır (Sözlü 
Görüşme 3). Ankara Palas’ın kamusal bir yapı olarak özgün mimarisini 
ve kimliğini tarih boyunca koruduğu ancak kamusal bir yapı olmasına 
rağmen belirli bir zümreye hitap ettiği tespit edilmiştir (Sözlü Görüşme 4). 
Alanda yer alan diğer yapıların ise (Cumhuriyet Müzesi, Kurtuluş Savaşı 
Müzesi) her yaş grubu tarafından rahat bir şekilde kullanılabildiği, tarihi 
değerleri yaşatan, milli iradeyi canlandıran kamusal yapılar olarak sık sık 
ziyaret edildiği gözlemlenmiştir. Özellikle son zamanlarda yaşanan olum-
suz olayların (15 Temmuz) ve MEB’in bu alanları ziyareti zorunlu kılma-
sının alanların kullanımını arttırdığı görülmektedir. Ayrıca yapıldığı gün-
den itibaren binaya özgünlüğünü bozacak eklentilerin yapılmadığı derin-
lemesine görüşmeler ile tespit edilmiştir (Sözlü Görüşme 5).  

Belirlenen alanlardan bir diğeri ise, yine Ankara için büyük önem 
arz eden günümüzde değişimi, dönüşümü açısından büyük problemler 
yaşanan Atatürk Orman Çiftliğidir. Bu alan Mustafa Kemal Atatürk’ün, 
tarımı desteklemek, kentin nefes almasını sağlamak ve tarımla uğraşan 
kesime öncü olmak için satın aldığı kentin dışında kalan büyük bir alan-
dan oluşmaktadır. Çiftlik kurulması çalışmalarına 5 Mayıs 1925 tarihinde 
öncelikle Abidin Paşa ailesinden 20.000 dönüm arazi satın alınarak baş-
lanmıştır. Bunun için Balgat, Etimesgut, Çakırlar, Macun, Güvercinlik, 
Tahar, Yağmur Baba Çiftlikleri ve çok sayıda tarla satın alınarak çiftlik 
büyütülmüştür. Ulu Önder Atatürk’ün kurmuş olduğu çiftliklerden biri 
olan Atatürk Orman Çiftliği’ni 11 Haziran 1937 tarihli vasiyet mektubu 
ile Hazineye hibe etmiştir. AOÇ içerisinde yer alan işlevlerin birbirleri ile 
olan ilişkilerinin çok zayıf olması, çiftliğin zamanla daha da karmaşık bir 
hal almasına neden olmuştur. Başlangıçta kent merkezi dışında konum-
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lanmış olan bu alan, zamanla plansız ve hızlı kentleşme sonucunda kentin 
içerisinde kalmıştır. Kenti kuzey ve güney olarak ikiye bölmesinden kay-
naklı alt yapı ve ulaşım çalışmaları bu alanı olumsuz etkilemiştir. Çiftli-
ğin plansız gelişme sonucu ulaşım arterleri arasında kalması bütünlüğünü 
ve sürekliliğini bozmuştur. Hazine arazisi olan bu alanın kamu kurumları 
tarafından yapılan devir, satış vb. işlemlerle işlev bütünlüğü yok edilmiş-
tir. Bu alanın zamanla yok olup parçalanması verimli tarım arazilerinin 
yok olmasına ve kalan arazilerin parçalanıp işletilmesinin zorlaşmasına 
neden olmuştur. Dolayısıyla alanda bakımsız bölgeler ortaya çıkmaya 
başlamıştır. Atatürk Orman Çiftliği Cumhuriyet yıllarında var olan ve 
Ankara için simgesel bir değer niteliği taşıyan bir yapı statüsündedir. An-
kara’ya kimlik kazandırmış önemli alanlardan biridir. Ancak zaman içeri-
sinde bu alanla ilgili dönüşüm planları yapılıp alanın kimliğini yok ede-
cek düzeye getiren çalışmalar (Ankapark vb.) gerçekleştirilmiştir. Dola-
yısıyla kamusal alanlarda yaşanan önemli sorunlardan biri olan kimliğin 
yok olması söz konusudur. Ayrıca alanda gözlemlenen diğer önemli bir 
sorun ise kamusal alan olarak tüm kesime hitap ettiği halde bu alana eri-
şimin yalnızca özel araçla sağlanabilmesi, toplu taşıma ile desteklenme-
mesidir. Alanda var olan sorunlar Resim 10’da görülmektedir. 

Belirlenen alanlardan bir diğeri ise, Atatürk Orman Çiftliği alanı yok 
edilerek elde edilen alanlardan en önemlisi olan Ankapark’tır. Bu alan 
Avrupa’nın en büyük tema parkı niteliğindedir. AOÇ alanlarının plansız, 
hızlı kentleşme ile birlikte kentin ortasında kalmış olması ve yapılaşmaya 
açılması ile birlikte bu alan varlığını göstermiştir. Yapımında halkın gö-
rüşlerinin ele alınmadığı ve katılımın sağlanmadığı gözlemlenmiştir. 
Kamusal alan olarak tasarlanan bu alanın belirli bir zümreye hitap ettiği 
ve tüketim odaklı olduğu yapılan araştırmalar ile tespit edilmiştir. Henüz 
tamamlanmamış olan alan Resim 11’de görülmektedir.  
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Resim 10: Atatürk Orman Çiftliği (Yazarların kişisel arşivinden, 2017) 

Resim 11: Ankapark alanından görünümler (Yazarların  
kişisel arşivinden, 2017) 
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Seçilen bir diğer alan ise kamusal alan oluşumları açısından olumlu 
bir örnek teşkil eden Altınköy Açık Hava Müzesi’dir. Ankara şehir mer-
kezinde 1930 1940 ve 1950'li yılların Anadolu’daki köy hayatını ziyaret-
çilerine yaşatabilmek için hayata geçirilmiş olan Altınköy Açık Hava 
Müzesi, Altındağ İlçesinde bulunmaktadır. Proje kapsamında bölgede bu-
lunan evlerin bir kısmı restore edilmiş, durumu kötü olan gecekondular 
yıkılmış, yıkılan evlerin yerine Karabük ve Kastamonu’nun orman köyle-
rinde bulunan çantı evler sökülüp getirilmiş ve Altınköy’de yeniden bir-
leştirilip restore edilmiştir. 500 dönümlük araziye eski Anadolu köy ha-
yatını yansıtan evler, bahçeler inşa edilmiştir. Kamusal kullanımı ve işle-
vi konusunda Altınköy hem rekreatif alan hem de sosyo-kültürel işlevi ile 
kente olumlu bir anlam katmaktadır (Resim 12). 

 
Resim 12: Altınköy Açık Hava Müzesi 

Son olarak belirlenen bir diğer alan ise dönüşümü açısından olumlu 
örnek niteliğinde olan Ulucanlar Cezaevi’dir. Cumhuriyetin ilk yıllarında 
1925 yılında Lörcher’in günümüzdeki yerini önermesi ile birlikte umumi 
hapishane olarak inşa edilmiştir. Yerini belirlerken çevresinde değerlen-
dirilecek arazi ve tarlaların olması cezaevindekilere farklı aktiviteler 
sunması, mimarı tarafından dikkat edilen unsurlardandır. Cumhuriyet ta-
rihinin en kötü anılarına şahitlik etmiş olan cezaevi 2009 yılında restore 
edilip farklı bir kimlikle karşımıza çıkmıştır. Kamusal alanın dönüşümü 
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noktasında önemli bir adım atılmıştır. Mülkiyeti Adalet Bakanlığına aittir 
ve sosyo-kültürel bir alan olarak işlevini sürdürmektedir. Kentin merkezin-
de olması, erişilebilirliğinin ve ulaşım olanaklarının yüksek olması kamu-
sallık açısından olumlu bir özellik göstermesine rağmen girişlerinin ücretli 
olması kullanıcı profilini sınırlandırmaktadır (Resim 13 ve Resim 14). 

 

 
Resim 13: Ulucanlar Cezaevi ve Atatürk Orman Çiftliği 
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Resim 14: Ulucanlar Cezaevinden Görünüşler (Yazarların kişisel  

arşivinden, 2017) 

DEĞERLENDİRME 

Kamusal alanlar çok farklı şekillerde farklı düşünürler tarafından ta-
nımlanmıştır. Ancak en genel ifadeyle kamusal alan her kesimden insanın 
bir arada bulunduğu, sosyal aktivitelerini gerçekleştirdiği,  kamu yararı-
nın esas alındığı alanlardır. Kamusal alanların oluşum, değişim ve dönü-
şümleri sürecinde kamu yararının göz ardı edilmesi ve bu alanların tüke-
tici talepleri doğrultusunda şekillenmesi gibi problemler kamusallık kav-
ramının amacı dışında kullanılmasına neden olmaktadır. Kentte bulunan 
kamusal alanların tüketim odaklı olduğu, bu alanların kullanıcı profilinin 
sınırlı olduğu, eğlence odaklı kamusal alanların varlığının yetersiz olduğu 
ve kamusal alanların kamunun ihtiyacını karşılayacak düzeyde tasarlan-
madığı tespit edilmiştir. Kentte kamusal alanlarla ilgili birçok projenin 
planlanmış olduğunun ancak çoğunun, maddi yetersizliklerden dolayı 
gerçekleştirilemediği görülmektedir. Kamusal alanların oluşumu, değişi-
mi ve dönüşümü sürecinde, yapılan planlarda kamu yararının göz ardı 
edilmesi ve kamunun yapılan çalışmalardan genellikle haberdar olmama-
sı önemli problemlerdendir. Belirlenen büyük kamusal alanlarda erişile-
bilirlik sorununun sıkça göze çarpması alanlar oluşturulurken detaylı ana-
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lizlerin yapılmadığını göstermektedir. Kentte kamunun tam anlamıyla ih-
tiyaçlarını karşılayan, sosyal aktivitelerini gerçekleştirebileceği alanların 
sınırlı olduğu, var olan kamusal alanların da yetersiz kaldığı, ayrıca bu 
alanların işlevlerini gereğince yerine getiremiyor olması kamu ve kamu-
sal alan için bir sorun teşkil etmektedir. Ankara’da bulunan kamusal alan-
ların yetersiz olduğu genellikle açık kamusal alanlara talebin yoğun oldu-
ğu ancak bu talebin karşılanamadığı, ayrıca bu alanlarda ciddi güvenlik 
problemlerinin yaşandığı tespit edilmiştir. Belirlenen alanlardan en 
önemli olanı kentin merkezinde bulunan beş bölgeden oluşan AKM ala-
nıdır. AKM alanında yer alan bölgeler arasında güçlü bir bağlantının ol-
madığı dolayısıyla alanın bütüncül olarak değerlendirilemediği görül-
mektedir. Birinci bölgede yer alan AKM binasını kamunun dilediği za-
man kullanamadığı, kamusal bir alan olarak kullanımının sınırlandırıldığı 
bu özelliğiyle kamusallık işlevini tam anlamıyla yerine getiremediği be-
lirlenmiştir. İkinci bölgede bulunan 19 Mayıs Stadyumunun Cumhuriyet 
Döneminde yapılan bir yapı olduğu, kent için önemli bir kimlik değeri ta-
şıdığı ve kentin belleğinde odak noktası olarak yer aldığı görülmektedir. 
Ancak işlevini yerine getiremediği gerekçesiyle yıkım kararı, bu yapının 
kamusal alanlarda kimlik kavramının önemsenmediğinin açıkça gösteril-
diği bir örnektir. Üçüncü bölgede bulunan Gençlik Parkı’nın, açık kamu-
sal alan olma özelliğinin içine yapılan kapalı yapılar ile azaldığı tespit 
edilmiştir. Bu alanın toplumun her kesimine hitap eden kamusal alan 
özelliğini devam ettiriyor olması, kentin merkezinde insanların rahat ne-
fes alabileceği bir alan olarak kullanılması kamusallık açısından olumlu 
özellik gösterse de bu özelliklerinin zamanla güvenlik zafiyetlerini artır-
dığı belirlenmiştir. Dördüncü bölgede yer alan, büyük kamusal alan ola-
rak nitelendirilen Cumhuriyet Senfoni Orkestrası binasına yaya ve toplu 
taşıma erişiminin olmadığı, bu alanın belirli bir zümreye hitap ettiği ve 
bu bağlamda kamusal alan kavramının seçkinleştirildiği (elitleştirildiği) 
tespit edilmiştir.  

Genel olarak bakıldığı zaman kentteki kamusal alanlarda yerel yöne-
timlerdeki değişikliklerin bu alanlara yönelik karar sürecini olumsuz etki-
lediği bunun nedeninin ise siyasi çıkarların farklılaşması olarak belirlen-
miş bu doğrultuda kamusal alanların kentsel kimliğin önemsenmediği ve 
zamanla yok olduğu (AKM ve AOÇ örneklerinde) tespit edilmiştir. Son 
olarak kamusal alanlarda yaşanan temel problemler, kamunun katılımının 
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sağlanamaması, kamusal alanlar arasındaki bağlantıların zayıf olması, 
erişilebilirliğinin olmaması, kamusal alanların belirli bir toplumsal sınıfa 
hitap etmesi ve tüketici talepleri doğrultusunda şekillenmesi olarak belir-
lenmiştir.  

SONUÇ  

Kamusal alanlar bütün kamuyu ilgilendiren alanlardır ve bu alanlar-
da planlama yapılırken kamunun süreç içine dâhil edilmesi esas üzerinde 
durulması gereken konudur. Bu çalışma kapsamında ele alınan kamusal 
alanlarda var olan temel problem halk katılımının sağlanamamış olması-
dır. Kamusal alanlar kentin kimliğini ve kültürünü yansıtan alanlar olma-
sı sebebiyle kent için büyük öneme sahiptir. Kamusal alanlar arasında 
bağlantıların zayıf olduğu görülmüştür. Dolayısıyla, bu alanların etkin 
kullanımını sağlayabilmek için alanlar arasında geçiş koridorları oluştu-
rulmalıdır. Bu alanlarda halkın erişilebilirliği göz önünde bulundurulmalı 
ve toplu taşıma sistemlerinin odak noktaları olmaları hedeflenmelidir. Her 
kesime hitap etmesi, güçlü bir tanıtımının yapılması, kamuyu teşvik edici 
olması, sosyal aktivitelerin çeşitliliğinin artması, güvenlik noktasında daha 
titiz davranılması alanların kullanım kapasitesini artıracaktır. Kamusal 
alanlarda yapılan dönüşüm süreçlerinin tam anlamıyla gerçekleştirilebil-
mesi için kamunun bu sürece etkin bir şekilde katılımı sağlanmalıdır. Ka-
musal alanların dönüşüm süreçlerinde halkın isteklerine önem verilmesi, 
kamu yararının dikkate alınması ve kamunun isteklerini tam anlamıyla kar-
şılayabilecek kamusal alanların oluşturulması temel amaç olmalıdır. Ka-
musal mekânlar planlanırken öncelikle bu alanlarda detaylı analiz çalışma-
ları yapılmalı ve elde edilen veriler ışığında bilinçli planlar yapılmalıdır.  

Özetle, kamunun içerisinde eylemlerini rahatça gerçekleştirebilece-
ği, toplumun ayrım yapılmadan bütün kesimlerinin ortak kullanımında 
olan kentle bağlantısının sağlandığı, kentin nirengi noktaları olarak göste-
rilebilen, erişilebilirliği yüksek, toplu taşıma akslarının üzerinde diğer 
kamusal alanlarla da bağlantısı geçiş koridorları ile sağlanan halkın yo-
ğun olarak kullandığı kamusal mekânlar oluşturmak temel hedef olmalı-
dır. Kamusal alanlarda yapılacak olan bilinçli dönüşümler ile bireysel çı-
karların, siyasi baskıların arka planda kaldığı, kamu yararının temel fak-
tör olarak alındığı planların yapılması ile bu alanların canlanacağı, nüfus 
ve istihdam anlamında büyük getirileri olacağı sonucuna ulaşılmaktadır. 
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BİR BAŞKENT OLARAK ANKARA’NIN ULUSLARARASI  
VE ULUSAL ZAYIF ETKİ GÜCÜ 

Şevval ZORLU, Büşra GÜNEŞ 

GİRİŞ 

Ankara başkent misyonuyla birlikte ülkenin merkezinde sahip oldu-
ğu tarihi kültürel güzellikleriyle tüm sektörlerde ülke ekonomisine büyük 
katkı sağlayan, beş milyonu aşan nüfusuyla Türkiye’nin en kalabalık ikinci 
kentidir. Her kentin kendine özgü niteliği, sahip olduğu bir kimliği vardır. 
Fakat bir başkentin ülkenin diğer kentlerinden onu farklı kılan özellikleri 
olmalıdır. Yönetim ve siyasi boyutu dışında ticareti, ekonomisi sanatı, bi-
limi ile kendinden söz ettirmelidir. Başkent, bulunduğu ülkenin ulusal öl-
çekte temsilcisi olmalıdır ve ülkeyi gelişmişlik anlamında ileriye taşımalı-
dır. Türkiye’nin başkenti olan Ankara coğrafi konum açısından avantaja ve 
potansiyellere sahiptir ancak bu potansiyelleri yeterince değerlendiremedi-
ği aşikârdır. Diğer karasal başkentlerle kıyasladığımızda Ankara’nın o 
başkentlerden belirli kriterlere göre daha geri kaldığı ve etki gücünün za-
yıf olduğu görülmektedir (Çapan, 2008; Çınar, 2004; Şahin, 2009). 

Bu çalışmanın amacı, Ankara’nın yurt içi ve yurt dışındaki etki gü-
cünü zayıf yönde etkileyen sorunların neler olduğunu tespit etmektir. Ça-
lışmada konu ile ilgili literatürdeki çalışmalar incelenerek Ankara’nın 
ulusal ve  uluslararası ölçekteki konumu tartışılmıştır. Çalışmanın konu-
sunun belirlenmesinde gözlem, derin görüşme, saha araştırması ve do-
küman analizi yöntemleri kullanılmıştır. Ankara’da 23-28 Ekim 2017 ta-
rihleri arasında Ankara Mimarlar Odası, Ankara Büyükşehir Belediyesi 
İmar Müdürlüğü, Ankara Kalkınma Ajansı, Çevre Şehircilik İl Müdürlü-
ğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Stratejik Yönetim ve Planlama Daire 
Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Stratejiler ve Çevre 
Düzeni Planları Dairesi Başkanlığı, Kalkınma Bakanlığı Bölgesel Geliş-
me ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü, Kalkınma Bakanlığı Strateji Ge-
liştirme Daire Başkanlığı kurumlarında toplam 15 kişiyle derinlemesine 
görüşmeler yapılmıştır. 
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Çalışma, giriş-problem tespiti, kuramsal ve kavramsal arka plan, sa-
ha araştırması, değerlendirmeler ve sonuç bölümleri olmak üzere 5 bö-
lümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde çalışmanın amaç, yöntem ve kap-
samı belirlenmiştir. İkinci bölümde, konuya ilişkin kavramlar açıklanarak 
kuramsal yaklaşımlar değerlendirilmiştir. Üçüncü bölümde, saha araştır-
ması kapsamında sorunun ortaya çıkış nedenleri ortaya koyulmuştur. 
Dördüncü bölümde, sorunun bugünkü durumu değerlendirilerek temel 
nedenleri açıklanmıştır. Son olarak beşinci bölümde, sorunun çözümüne 
yönelik öneriler ve politikalar sunulmuştur. 

KURAMSAL VE KAVRAMSAL ARKA PLAN 

Çalışmanın bu bölümünde Ankara’nın zayıf etki gücünü değerlendi-
rebilmek amacıyla öncelikle bazı kavramların tanımları aşağıda sunul-
muştur. 

Bir şehir veya bölgenin çevresinde bulunan başka şehirlerle sosyal, 
ekonomik ve ticari ilişki içinde bulunan etki alanına hinterlant (ardbölge) 
denir. Ankara’nın hinterlandı ekonomik ticari ve sosyal ilişkilerin yaşan-
dığı, bazı bölgeleri etkilediği iller olarak tanımlanmıştır. Ankara ile en 
fazla etkileşim içerisinde olan iller Kocaeli, Bursa, Eskişehir, Çankırı, Kı-
rıkkale ve Konya’dır ve bu illerle etkileşimleri en üst düzeydedir. Diğer 
bir unsur ise TR71 ve TR72 Bölgesi illeri Ankara’nın etkileşimi çok iyi 
olmasa da ard bölgesi içinde yer alan bölgeler olarak gösterilmiştir (An-
kara Kalkınma Ajansı, 2013; Resim 1). 

Başkent, bir bölgenin bir ülkenin yönetim merkezi, ülke geneline 
göre ön plana çıkmış kent olarak tanımlanmaktadır. Literatürde bu yönde 
modern başkentlere yönelik birçok tanım girişimi bulunmaktadır. Baş-
kentler ülkenin tamamının ya da siyasi bir biriminin yönetim merkezi 
olarak gösterilmektedir (Çapan, 2008). 
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Resim 1: Ankara ve ard bölgesi (Ankara Kalkınma Ajansı, 2013) 

Dünya genelinde farklı türde birçok başkent vardır. Bazı başkentler 
bu rolü sadece hükümetin gelmesi gerçeğine borçludur. Hall’ın yaptığı 
sınıflamaya göre başkentler 7 grupta toplanmaktadır. Bunlar: 

 Çok-fonksiyonlu başkentler, dünya genelinde en yüksek ulusal 
düzeydeki birçok fonksiyonu kendi bünyesinde barındıran kent-
lerdir (Londra, Tokyo, Paris ve Moskova gibi). 

 Global başkentler, başkentlik görevi yanı sıra ticari ve siyasi güçte 
de ulus üstü rolleri olan özel durumlu kentlerdir (Tokyo, Londra). 

 Siyasi başkentler, yalnızca hükümet ikametgâhı olup tarihi geç-
mişi bulunan başkentlerin diğer işlevlerinden yoksun kentlerdir 
(Canberra, İslamabad, Brezilya ve Ankara). 

 Eski başkentler, siyasi başkentlerin tam tersi konumda hükümet 
ikametgâhı vasfını yitirmiş fakat tarihi geçmişe sahip kentlerdir 
(Philadelphia, Rio de Janeiro, İstanbul). 

 Ex-imparatorluk başkentleri, bağlı oldukları imparatorlukların 
yıkılmasına rağmen ulusal başkent olarak işlev görüp eski toprak-
lar için aynı öneme sahip kentlerdir (Londra, Madrid, Viyana). 

 Bölgesel başkentler, federal ulus devletlerinde daha önceleri baş-
kent işlevi gören şu an ise bu görevi kaybettiği halde bölge içeri-
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sinde etkilerini sürdüren kentlerdir (Melbourne, Milano, Münih, 
Toronto, Stuttgart). 

 Süper başkentler, uluslararası büyük kuruluşların bulunduğu fa-
kat her zaman başkent olmayan kentlerdir (New York, Brüksel, 
Roma). 

Bu sınıflandırmada görüldüğü üzere tüm başkentler gözle görülür bir 
çizgiyle ayrılmamaktadır. Örneğin; Londra hem çok-fonksiyonlu hem kü-
resel hem de ex-imparatorluk başkentidir  (Mayer vd, 2017; Hall, 2006). 
Dünya kentlerinin birbirleriyle ekonomik, siyasi ve iletişim yönünden 
birbirlerine yaklaşıp bir bütün olmaya başlaması küreselleşme kavramını 
ortaya çıkarmaktadır (TDK, 2012). Küreselleşme dönem koşullarının ya-
şandığı, uzak şehirlerin birbiriyle ilişkilendirildiği, dünya çapında top-
lumsal ilişkilerin yoğunlaştığı kavram olarak ele alınmaktadır. Farklı bir 
yorumla küreselleşme farklı kültürlerin birbirlerine göre konumlarını ir-
deleyen bir süreç olarak da tanımlanabilir (Kaypak, 2011). Küreselleşme, 
kentlere ekonomik, politik ve kültürel yönde etki etmekte ve kentsel alan-
larda önemli değişikliklere sebep olmaktadır. Kentsel faaliyetlerin biçimi 
ve dağılımı, emek pazarının yapısı küreselleşmeyle hızla değişmektedir 
(Yaylı, 2012). Küreselleşme kavramı dünya kentleri olgusunu da berabe-
rinde getirmektedir. Uluslararası rekabet yerine kentsel rekabetin yoğun 
olduğu bu dönemde kendini tanıtabilen, etkin politikalar uygulayabilen 
kentler ön plana çıkarak kalkınmadan faydalanmakta, rekabet etme gücü 
olmayan kentler ise geri planda kalmaktadır. Kentsel boyutta yaratılan 
rekabet ortamı markalaşmayı ve diğerlerinden farklı olmayı öngörmekte-
dir. Kentler kendini tanıtabildiğinde her açıdan çekim merkezi olmakta-
dırlar. Rekabette öne çıkan kentler cazibe merkezleri olduğu için, diğer 
kentlerin özelliklerinin, değerlerini kendisine çekecektir (Kaypak, 2013). 

Dünya kenti, birçok farklı yönden etki alanı ülke sınırlarını geçen, 
küresel ölçekte ara malı üretiminin ve dağıtımının ulusal ölçekli şirketleri 
bulunan, diğer kentlere göre üstün fonksiyonlara sahip olan büyük kent-
lerdir (Keleş, 1998). Söz konusu kentler küresel anlamda gücün ve kont-
rolün merkezi olarak da tanımlanmaktadır. Sassen, bu kentlerin güçlü 
ekonomik ilişkilere bağlı olarak ortaya çıktığını söylemektedir. Genel an-
lamda dünya kentleri, dünya finans merkezi, uluslararası sermayelerin 
toplandığı, üretimin kontrol edildiği,  farklı üretim faaliyetleri için önemli 
kavşak noktaları, dünya ekonomisinde etkili her alanda birçok şirketi ba-
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rındıran, bilişim teknolojilerinde büyük ilerleme kaydeden dünya siyasal 
ve ekonomik gelişimini yönlendiren kentlerdir (Sarıoğlu, 2005; Short, 
1999). 

Genel olarak araştırmalarda küresel kent sıralamasında, New York, 
Londra ve Tokyo ilk üç kenti oluşturmaktadır. Sassen’in belirttiği gibi bu 
üç kent, sosyal ve ekonomik kurumsallaşmada benzer önemli değişiklik-
lere sahiptir.  Dünya ekonomisi bu üç kent tarafından kontrol edilmekte-
dir. Tüm diğer dünya kentleri, hızlanan para ve mal hareketlerinin yön-
lendirildiği merkezlerdir. New York, Londra, Tokyo dünya finans piyasa-
sında büyük önem arz ederken, ulusal şirketlerin küresel hizmetler sunup 
ucuz iş gücü ile destekleyen üretim sektörünün ön plana çıktığı alanlar 
olarak tanımlanmaktadır. New York, ülkenin en büyük 500 firmasının 
107’sinin yer aldığı kenttir. Bu durum New York kentinin, ayrıcalıklı ol-
masını sağlamaktadır. Bankaların varlıkları ve sermayenin yoğun olduğu 
bölgeler incelendiğinde en büyük 100 bankanın varlıklarının %36,5’inin 
Tokyo’da olduğu görülmektedir. Bu üç kentte, dünyanın en büyük çok 
uluslu şirketlerinin merkezleri bulunmaktadır. New York’ta 59, Lond-
ra’da 37 ve Tokyo’da 34 olarak bilinen çok uluslu şirketlerin merkezle-
riyle bu üç kent, uluslararası ekonominin yoğunlaştığı ve kümelendiği 
kentlerdir (Sarıoğlu, 2005). 

Serbest bölgeler, dış ticaret imkânlarından daha fazla yararlanmak, 
ihracat için üretimi artırmak, yabancı sermaye girişini hızlandırmak, tek-
nolojiyi geliştirmek, ekonominin girdi ihtiyacını temin etmek üzere kuru-
lan idari ve hukuki kurallarının kısmen ya da hiç uygulanmadığı, daha 
fazla talebin artırıldığı, ülkenin diğer kısımlarında ayrılarak gümrük alanı 
dışında sayılan yerler olarak tanımlanıp uluslararası ticaret politikalarda 
önem kazanmıştır (Tümenbatur, 2012). 

Çalışmada “Bir şehrin etki gücü” çalışmaları ile yapılan araştırma-
larda konuyla ilgili olan kavramlar nedir? Türkiye’de ve dünyada bu ko-
nuya nasıl bakılıyor, hangi çalışmalar yapılıyor? Bu durumda ulusal öl-
çekte bir başkentin gücü nasıl olmalıdır? Bir şehir diğer şehirler üzerinde 
nasıl bir etki gücüne sahip olabilir? Şehirlerarası ilişki nasıl olmalıdır? 
Gibi sorularla problem irdelenmeye başlanmıştır. 

Dünyada farklı özelliklere sahip birçok kent vardır. Bazı kentler ko-
numları, hinterlantları ve farklı fonksiyonları ile diğer kentlere göre daha 
çok adından bahsettirmektedir (Tablo 1). Bu kentler etki gücü yüksek 
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dünya kenti olarak anılan küresel ekonomiye katkı sağlayan kentlerdir. 
Örneğin; Tokyo, New York dünya finans piyasasında öne çıkan küresel 
kentlerken, Mekke dini fonksiyonuyla, Oxford ise eğitim alanında adın-
dan sıkça söz ettiren küresel kentlerdir. Bu bağlamda dünya çapında bazı 
başkentlerin etki güçleri incelendiğinde; Roma, karasal bir başkenttir. 
Küresel ölçekte sanatsal ve dini anlamda büyük bir etki gücüne sahiptir. 
Tarihi güzellikleriyle de ilgi odağıdır. Sektörel anlamda hizmet sektörü 
kentte büyük önem arz etmektedir. Amsterdam liman kentidir. Tarihi 
mekânlarının ilgi haline gelmesiyle ziyaretçi sayısını artırmıştır. Amster-
dam’da bulunan havalimanı dünyada en çok ziyaretçi ağırlayan havali-
manları arasındadır. Bu özellikleriyle Amsterdam küresel etki gücüne sa-
hip önemli dünya kentlerinden biridir. Paris kültürel, sanatsal fonksiyo-
nunun yanı sıra moda ve lüks yaşamın başkentidir. Uluslararası uçuşların 
genelde aktarma noktası olmaktadır (URL 1). 

Tablo 1: Şehirlerin etki gücü 

 
        Kaynak: URL 1 verilerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. 

Küresel sermayenin yeniden örgütlendiği dünyada kentler birbirle-
riyle rekabet içindedirler. Sahip oldukları değerlerle, potansiyelleriyle ba-
zı kentler diğer şehirlere göre daha çok önem kazanmışlardır. Günümüz-
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de kentler ürünlerini, hizmetlerini karlı bir şekilde satabilmekte ve gelen 
turistleri, yatırımcıları kendilerine çekmektedirler. Rekabetin yoğun ya-
şandığı bu dönemde kentler yaptıkları çalışmalarla hedef kitlenin zihnin-
de farklı bakış açısıyla yer almaya çalışmaktadır. Şehirler kendilerine 
farklı cazibeler olumlu imajlar katarak rekabet içinde fark edilmeyi ve 
hafızalarda yer edinmeyi hedeflemektedir (Pustu, 2006; Okay, 2014). 
Yerleşmelerin çevresindeki illerle hem de ilçeleriyle arasındaki bağlar da 
önem arz etmektedir. Çünkü iller birbirlerine etki alanı oluştururlar. Çev-
re illerle bağlantı kurmak iyi bir ulaşım altyapısı gerektirir. Şehirlerarası 
bağlantı yolları iyi düzeyde olmalıdır. Bu ulaşım demiryolu ile de sağlana-
bilir. Kentler birbirlerinin gelişmelerini takip edip o şehirlerden yeni fikir-
ler elde edebilirler. Özellikle şehirlerarası ilişkiler turizm ile sağlanabilir. 
Bir şehirden başka şehre seyahat eden ve gittiği yerde harcamalar yapan tu-
ristler, istihdama ve milli gelirin gelişmesine öncü olmaktadır. Turizmin 
sosyal ve çevresel etkisinden çok ekonomik etkisi daha fazladır. Bir şehir 
diğer illerinin turistlerine ihtiyacı vardır. Ayrıca gelen turistler o şehri da-
ha iyi tanıyarak kent hakkında bilgi sahibi olurlar. Bu da kentin marka-
laşması açısından önemli bir adımdır (Sözlü Görüşme, 2017a). 

Başkentlere yönelik çalışmalar ele alındığında merkezi yönetimin 
ikametgâhı olarak gösterilen başkentin bir ülkenin kuşkusuz herhangi bir 
kenti olmadığı,  ülkenin geneline yönelik siyasetin belirlendiği ve yöne-
timin fiziksel düzeyde cisimleştiği yer olduğu ve o ülkenin tüm kentleri 
arasında lider kent konumunda bulunduğu belirtilmektedir. Bu gösterge-
ler ışığında ülke geneline göre bir kentte bulunabilecek tüm fonksiyonla-
rın en üst düzeyde olması düşünülmektedir. Bir başka deyişle, başkent, 
basit anlamda bir yönetsel merkez olmanın ötesinde, yönetim, politika ve 
strateji alanlarında ilkeleri ifade etmektedir  (Mengi, 2007). 

SAHA ARAŞTIRMASI 

Ankara ülkemizin başkenti olmakla birlikte stratejik, coğrafik ve po-
litik yönleri ile insan gücü ve sanayide de Türkiye’nin en yaşanılabilir 
kentleri arasındadır. Uluslararası arenada Ankara’ya baktığımızda ise 
GaWC 2011’e göre Ankara küreselleşen dünya kentleri sıralamasında 
kendine yetebilen kentler kategorisindedir. Çalışmada kendine yeten 
kentler, küresel kent niteliği taşımayan ancak küresel kentlerine bağımlı 
olmayan kentler anlamına gelmektedir (Ankara Kalkınma Ajansı, 2013). 
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Ankara’nın yurt dışına direk uçuşlar ile erişebildiği ülke sayısı sınırlı 
sayıdadır. Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Tablo 2’de görüldüğü gibi 
14 ülkeden 25 şehrine aktarmasız direk uçuşlar vardır. Çin, İngiltere, 
Fransa, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Japonya, İtalya Hindistan bu 
ülkeler arasına yer almamaktadır. Ankara’dan direk uçuş olmayan şehir-
lerden bazıları ise Brüksel, Londra, Roma, Paris, Amsterdam ve Ham-
burg’dur (URL 2).                         

Tablo 2: Esenboğa havalimanın dış hatları 

 

           Kaynak: URL 2 verilerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. 
Yapılan araştırmalara göre Ankara’dan yurtdışına İstanbul aktarmalı 

olarak giden yolcu sayısının her yıl arttığı gözlemlenmiştir. Genelde 
yurtdışından pek çok kente uçuşlar İstanbul üzerinden gerçekleşmektedir. 
Bu durum Ankara’nın bağlantılarını kötü etkilemektedir. Özellikle büyü-
kelçileri dış ülke temsilcileri Ankara’ya İstanbul aktarmalı uçaklarla gel-
mektedir. Bu durum hem maddi açıdan hem de zaman açısından çok sı-
kıntı yaratmaktadır. Çoğu ülkeyle ticari ilişkileri olan Ankara uçuşların 
aktarmalı olması iş adamlarını zaman kaybı açısından olumsuz etkile-
mektedir. Bu durum iş dünyasında Ankara’ya yatırımcıların tercih sebep-
lerini etkilemektedir (Sözlü Görüşme, 2017b). 
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Bir ilin havayolu ile erişilebilirlik düzeyi;  ilin havalimanı varlığı 
(0,3), en yakın havalimanına erişim süresi (0,3), havalimanın uçuş yoğun-
luğu (0,2) ve bahsi geçen havalimanından diğer havalimanlarına kurulan 
bağlantı sayısının (0,3) ilişkisi olarak ifade edilebilir (Şimşek, 2015). An-
kara havayolu erişim endeks değeri 81,56 ile 2.sıradadır (Analiz sonucu, 
havayolu erişilebilirlik değeri 0 ile 100 arasında değer kazanmaktadır). 
Bu analiz sonucunda Ankara’nın 81.56 puan alması Ankara’nın bu konu-
da da kendini geliştirmesi gerektiğini göstermektedir. Aynı zamanda bu 
puanı almasında bir Türk firmasının yurt içi uçuşlarında Ankara’yı refe-
rans alması büyük pay sağlamaktadır (Sözlü Görüşme, 2017 b). 

Resim 2’de görüldüğü üzere Türkiye’nin demiryolu ağına bakıldı-
ğında, Ankara’nın Marmara Bölgesindeki serbest bölgelere Kayseri ve 
yeni yapılan Konya hattı ile Samsun’a demiryolu ile ulaşımının sağlandı-
ğı görülmektedir. Ankara sahip olduğu demiryolu ağının tüm serbest böl-
gelere ulaşamadığı göz önüne alındığında yeteri kadar iyi olmadığı söy-
lenebilir. 

 
Resim 2: Türkiye demiryolu ağı (Şimşek, 2015).  

Bir ilin demiryolu ile erişilebilirlik düzeyi ilin demiryolu ağına bağlı 
olup olmama durumu, en yakın istasyona olan uzaklığı, en yakın istasyo-
nun yolcu kapasitesi ve en yakın istasyonun yük kapasitesi ile belirlene-
bilir (Şimşek, 2015). Türkiye Demiryolu Erişim Endeksi Resim 3’de gö-
rülmektedir. 
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Resim 3: Türkiye demiryolu erişim endeksi (Şimşek, 2015). 

Tablo 3’de görüldüğü üzere, demiryolu erişilebilirlik endeks değeri 
açısından Türkiye genelinde Ankara 12. sırada yer almaktadır. Anka-
ra’nın demiryolu erişiminin yeteri kadar iyi olmadığı görülmektedir. Bu 
durum demiryolu ağı ile serbest bölgelere erişiminin kolay olmadığını, 
yük ve yolcu kapasitelerinin yetersiz olduğunu göstermektedir. 

Tablo 3: Demiryolu erişilebilirlik endeks değeri 

                                 

      Kaynak: Şimşek, 2015 
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Türkiye’de iller bazında genel erişilebilirlik endeks değeri illerin ka-
rayolu, demiryolu, havayolu ve denizyolu ağı bakımdan erişilebilirlik dü-
zeyleri gibi tüm kriterleri bir bütün olarak hesaplanmıştır. Genel erişilebi-
lirlik endeksi her türlü ulaşım yolundan faydalanarak dikkate alınmıştır. 
İllerin genel erişilebilirlik endeks değeri Tablo 4’de gösterilmiştir. Bu so-
nuçlara göre en erişilebilir il “100” endeks değeri ile İstanbul olmuştur. 
İstanbul’un ardından, İzmir, Kocaeli ve Adana ve Mersin izlemektedir. 
Ankara 6. sırada bulunup bir başkent olarak erişilebilirlik seviyesi açısın-
dan çok geride kalmıştır. Ankara’nın sıralamada böyle geride kalmasının 
sebebi ilk olarak bir liman kenti olmamasıdır. Ankara’da demiryolu ağı 
ile serbest bölgelere taşımacılığın yeteri kadar iyi olmadığı görülmekte-
dir. Ayrıca bunu Ankara’nın demiryolu erişilebilirlik endeks değerinde 
Türkiye genelinde 12. sırada olması da yeteri kadar iyi olmayışının kanı-
tıdır (Şimşek, 2015). 

Tablo 4: Genel erişilebilirlik endeks değeri 

 

         Kaynak: Şimşek, 2015 

Bir ilin cazibe bakımından erişilebilirlik kapasitesi il bazında toplam 
nüfus ile iller arasındaki karayolu mesafesinin kullanılarak bir ilin diğer 
iller ile olan potansiyel ilişkilerinin toplamı olarak ifade edilmektedir 
(Şimşek, 2015). Ankara’nın cazibe bakımından ulusal pazara erişilebilir-
liği 10. sıradadır ve bu anlamda oldukça geride kaldığı söylenebilir. An-
kara’da bir fuar merkezinin olmaması, uluslararası organizasyonların ya-
pılmaması gibi nedenler turist sayılarını azaltmakta, ayrıca çekim gücünü 
ve imajını olumsuz etkilemektedir (Tablo 5). 
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Tablo 5: Ulusal pazara erişilebilirlik endeks değeri (cazibe bakımından)  

 

           Kaynak: Şimşek, 2015 

Günümüzde dünya çapında öğrenci hareketliliği ülkeler için önem 
arz eden bir konudur. Dünyada birçok üniversite uluslararası öğrenci al-
mak için yarışmaktadır. Uluslararası öğrencilerin eğitim gördükleri ülke-
lere bakılırsa Türkiye’nin %0,9 ile en son sırada yer aldığı Resim 4’de 
görülmektedir. 

 
Resim 4: Yabancı öğrencilerin eğitim gördükleri ülkelere göre  

dağılımı (2012) (OECD, 2014). 
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Yurt dışından Türkiye’ye gelen öğrencilerin sayıları incelendiğinde 
Türkiye’nin uluslararası arenada aldığı payın düşük olduğu görülmektedir 
(Tablo 6). 2013 yılında Çin yurt dışına en çok öğrenci gönderen ülkeler 
arasındadır. Türkiye 2013 yılında Çin’den yalnızca 691 tane öğrenciyi 
çekebilmiştir (Tablo 7). Bunun sebepleri arasında Ankara’da iyi üniversi-
telerin olması fakat tanıtımının iyi yapılamıyor oluşu, Ankara’dan Çin’e 
direkt uçuşların olmayışı, Türkiye’nin ulusal öğrenci pazarında güçsüz 
kalması olarak sıralanmaktadır (Kalkınma Araştırmaları Merkezi, 2015).  

Tablo 6: Yurt dışına en çok öğrenci gönderen ilk 20 ülkeden Türkiye’ye  
gelen öğrenci sayıları (2012) 

 

Kaynak: UNESCO verilerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. 
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Tablo 7: Türkiye’ye en çok öğrenci gönderen ülkeler (2013-2014) 

 

Kaynak: YÖK Yükseköğretim verilerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. 
Türkiye’deki illerin uluslararası öğrenci sayılarından aldıkları pay 

Resim 5’de gösterilmektedir. Ankara’nın yabancı öğrenci potansiyeli 
Türkiye geneline göre oldukça yüksektir. 

 
Resim 5: Uluslararası öğrencilerin illere göre dağılımı (2013-2014)  

(YÖK yükseköğretim verilerinden yararlanılarak hazırlanmıştır). 

Türkiye’de uluslararası öğrencilerin çoğu İstanbul, Ankara, İzmir, 
Konya, Erzurum gibi büyük şehirlerdeki üniversitelerde bulunmaktadır. 
Tablo 8’de görüldüğü üzere Ankara’da uluslararası öğrenci sayısı Türki-
ye ye oranla ne kadar iyi olsa da uluslararası anlamda çok yetersiz bir du-
rumdadır. 
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Tablo 8: Uluslararası öğrencilerin eğitim gördükleri iller (2013-2014)  

 
     Kaynak: YÖK Yükseköğretim istatistiklerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. 

Yurt içinde Ankara’nın üniversiteleri iyi durumda iken dünya üni-
versiteleri sıralamalarında Türk üniversiteleri çoğunlukla gerilerde kal-
maktadır. Bunun sebepleri; tanıtımının yeterince yapılmaması, fazla gü-
venilir olmamasıyla birlikte manipülasyon yapılıp, sıralamalarda geride 
olması talep eden öğrenci sayısını olumsuz yönde etkilemektedir. Üniver-
sitelerde öğrenci sayısı artmasıyla akademisyenlere düşen öğrenci sayısı 
da artmaktadır. Bu durum üniversitelerin kalitesini düşürmektedir (URL 
3). Ayrıca ülkelerin öğrenci çekiciliğini, eğitim kalitesi, eğitimde kullanı-
lan dili, eğitim ücretleri ve iş olanakları da genel anlamda etkilemektedir. 
Aile, akrabaların yurt dışında yaşaması, ailenin ekonomik durumu gibi 
özel sebepler, araştırma imkânlarının kıtlığı ve bu imkânların güvenilirli-
ğinin sıkıntılı olması, yurt dışında verilen eğitimin önemi, iş ve eğitim 
olanaklarının paralel olmaması, eğitim ücretleri ve yaşam standartları, 
eğitim sistemi ve bulunan programların kaliteli oluşu, ülkelerin eğitim 
olanaklarının bilgisine ulaşılabilirlik, ülkelerin uyguladıkları burs ve göç 
politikaları, üniversite diplomalarının denklik durumu da diğer sebepler 
olarak sıralanmaktadır (Kalkınma Araştırmaları Merkezi, 2015). Bir şe-
hirde iş olanaklarıyla eğitim olanakları paralel olmadığı için öğrencinin o 
şehirdeki üniversiteleri tercih etme yüzdesi azalmaktadır. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 2018 yılı fuar kataloğunda 
Türkiye genelinde bir yıl içerisinde farklı amaçlar doğrultusunda toplam 
485 fuar yapıldığı belirtilmektedir. Bu fuarların 225 tanesi İstanbul’da 
yapılırken 36 tanesi Ankara’da gerçekleşmektedir. Resim 6’da yapılan 
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fuarların türlerinin yüzdelik oranları gösterilmiştir. Fuarlar genel, ihtisas 
ve uluslararası ihtisas olmak üzere üçe ayrılmıştır. İstanbul’da yapılan 
219 fuarın 2 tanesi genel, 132 tanesi ihtisas ve 85 tanesi uluslararası ihti-
sas fuarı iken; Ankara’da yapılan 36 fuarın 30 tanesi ihtisas fuarı, 6 tanesi 
uluslararası ihtisas fuarıdır (TOBB, 2018). Yukarıdaki bilgilere dayanarak 
Ankara’da yapılan fuarların sayıca yetersiz ve uluslararası anlamda da ye-
tersiz olduğu söylenebilir (Tablo 9 ayrıntıları için bkz: TOBB 2018 fuar 
takvimi).  Türkiye’de illere göre fuarların dağılımı Resim 6’da gösteril-
miştir. Ankara’nın fuar sayısının az olması etki gücünü zayıflatan etmen-
lerden biridir. Ankara’daki fuarların türleri Resim 7’de görülmektedir. 

Tablo 9: Ankara’da yapılan fuarlar 

 

     Kaynak: TOBB, 2018 fuar takvimi 
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Resim 6: 2017 yılında Türkiye’de yapılan fuarlar (TOBB, 2018 fuar takvimi). 

 
Resim 7: Ankara’daki fuarların türleri (TOBB, 2018 fuar takviminden  

yararlanılarak hazırlanmıştır). 

Ankara’da fuar sayılarının az olmasının sebepleri: 

 Ankara’da fuar alanı kapasitesinin yetersizliği 

 Yurtdışı uçuşlarının yetersiz oluşu, 

 Fuarcılığı destekleyecek kongre merkezinin eksikliğidir. 

Katılımcıların fuar yapılan illerden bazı beklentileri olmaktadır. Bu 
beklentiler yeterli ve ilgi çekici turistik hizmetlerin varlığı, turistik yerle-
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rinin tanıtımının iyi yapılması, ulaşım hizmetlerinin kolay ve uygun ol-
ması, yeterli seviyede konaklama yerlerinin ve konaklama harcamaların 
uygun olması, yeme içme harcamalarının makul fiyatta olmasıdır. Bu 
maddeler ışığında Ankara değerlendirilirse, turistik hizmetlerin eksik ol-
ması, şehir içi ulaşımın sıkıntılı olması, mevcut konaklama yerlerinin ye-
terli olmayışı gibi sorunlar görülmektedir (Sözlü görüşme, 2017b). 

Turizm bir şehre veya ülkeye en fazla ekonomik gelir sağlayan sek-
törlerden biridir. Bu yüzden dünyadaki gelişmiş ve gelişmekte olan ülke-
ler turizm sektörüne ayrıca öncelik göstermektedirler (Öztürk ve Yazıcı-
oğlu, 2002). Türkiye turizm açısından potansiyelleri çok olan bir ülkedir. 
Özellikle İstanbul, Ege ve Akdeniz kıyılarına gelen turist sayısı azım-
sanmayacak kadar çoktur. Ankara Avrupa’daki başkentler içerisinde en 
az turistin geldiği bir başkenttir. Avrupa’da bulunan başkentler turizmden 
çok fazla kazanç sağlayıp ekonomilerine katkı sağlamaktadırlar (Kültür 
ve Turizm Bakanlığı, 2016). Resim 8’de yıllara göre Ankara’nın yerli ya-
bancı ziyaretçi sayısı belirtilmiştir. Yabancı ziyaretçi sayısı yıllara oranla 
gittikçe artış gösterse de genel olarak düşüktür. 

 
Resim 8: Ankara’ya gelen yerli yabancı turist sayısı (Kültür ve  

Turizm Bakanlığı, 2016). 
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Ankara zengin bir kültürel mirasa sahip bir şehirdir. Fakat tarihi 
eserleri, tarihi yapıları yeterince korumayıp, kültür ve sanattaki potansi-
yelini değerlendirememektedir. Özellikle Ankara’nın yerel yönetimlerce 
turizme yaptığı stratejiler, yatırımlar çok az sayıdadır. Ankara potansiyel-
leri çok olup politikaların yatırımların yapılmadığı bir şehir halini almak-
tadır. Eski zamanlarda kültür ve sanatta adını duyuran Ankara günümüz-
de İstanbul ve İzmir gibi şehirlerin gerisinde kalmaktadır. Termal, sağlık, 
medikal, yayla ve doğa turizmi ön planda olan Ankara bu sektörlerde 
kendini geliştirse de kongre, kültür, inanç turizminde yeterli çalışmaları, 
organizasyonları ve tanıtımı yapılmamaktadır. Bu da Ankara’ya gelen tu-
rist sayısını olumsuz etkilemekte ve Ankara’daki turizm yatırımlarının 
olmamasına sebep olmaktadır (URL 4). Ankara’nın turist yönünden çeki-
ciliğinin az olmasının sebeplerine bakılırsa; uluslararası organizasyonla-
rın yapılmaması, ulaşım bağlantılarının erişilebilirliğini yeterince iyi ol-
maması, son dönemlerde yaşanan güvenlik sorunları, ulusun tarihi kimli-
ğinin yeterince tanıtılıp korunmaması ve uluslararası anlamda öğrenci sı-
kıntısı olması turist sayısını etkilemektedir. Ayrıca tanıtımının yapılma-
yıp, markalaşma olmaması ve Ankara kimliğinin giderek yok olması da 
turist sayısını olumsuz etkileyen etmenlerdendir. Tanıtımı yapılmayan ta-
rihi kültürel özellikleri anlatılmayan Ankara hem uluslararası anlamda 
hem de yurt içinde adını duyuramamaktadır. Genel olarak Ankara’ya ge-
len turistler günübirlik kalmayı tercih etmektedirler. Bunun da ekonomi-
ye büyük bir katkısı olmamaktadır (Sözlü Görüşme, 2017a). 

Ankara’nın dış ticaret durumu da turist sayısını etkileyen etmenler-
dendir. Ankara ekonomisi yüksek dış ticaret açığı vermektedir. İmalat ve 
orta-ileri teknoloji sektörleri dış ticaret açığı veren sektörlerin başında 
gelmektedir. Bu sektörlerde ithalata bağımlılık oldukça yüksektir. İmalat 
sanayisinde dış ticaret açığı veren Ankara uzun vadeli sürdürülebilir eko-
nomik büyüme önünde ciddi bir risk oluşturmaktadır (Ankara Bölge Pla-
nı 2014-2023, 2013). Ankara imalat sanayisinde yıllara oranla ilerlese de 
çalışan nüfusun %70’inden fazlası hizmet sektöründe çalışmaktadır (Şa-
hin, 2009). Ankara dış ticaret ihracat ve ithalat oranları Resim 9’da gö-
rülmektedir. 
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Resim 9: Ankara Dış ticaret ihracat ve ithalat oranları (TÜİK, 2015). 

Uluslararası anlamda Ankara’nın en fazla ihracat ve ithalat yaptığı 
ABD, Çin, İtalya gibi ülkelerin ihracat ithalat oranları aşağıdaki resimler-
de gösterilmektedir. Genel olarak Ankara’nın ithalat oranı yüksek ihracat 
oranı düşüktür (Resim 10 ve Resim 11). 

 
Resim 10: Ankara’nın son beş yılda (2011-2015) en fazla ihracat yaptığı  

ülkeler (TÜİK, 2015. Dış Ticaret İstatistikleri Veri tabanı). 

Çin dünyanın en büyük ihracatçısı konumunda iken ABD yaptığı itha-
lat ile dünyanın en büyük mal ithalatçısıdır (Ankara Kalkınma Ajansı, 
2013). Ankara’ya bağlı olan sanayi kuruluşları Tablo 10’da görülmektedir. 
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Resim 11: Ankara’nın son beş yılda (2011-2015) en fazla ihracat yaptığı  

ülkeler (TÜİK, 2015. Dış Ticaret İstatistikleri Veri tabanı). 

Tablo 10: Ankara’ya bağlı olan sanayi kuruluşları 

 

Kaynak: URL 5’den yararlanılarak hazırlanmıştır. 
Ankara ekonomisinin ihracat ve ithalat durumuna bakıldığında Tür-

kiye sıralamasına göre ihracatta beşinci ithalatta ise ikinci sırada bulun-
duğu görülmektedir. Ankara’nın ihracatında geçmiş yıllara göre ne kadar 
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artış olsa da genel itibarıyla yetersiz durumdadır. Bu düşük oran Anka-
ra’nın ekonomisini olumsuz etkilemektedir. Dolayısıyla yatırımcıların il-
gi odağı Ankara olmamaktadır. Bunun sonucunda Ankara’nın yatırım 
çekme gücü giderek azalmaktadır. Sanayi kuruluşları da kentin ekonomi-
sine katkı sağlamaktadır. Türkiye’nin en büyük ilk 500 sanayi kuruluşları 
sıralamasında 28 tane firma Ankara Sanayi Odası’na üye Ankara kökenli 
firma olduğu sonucuna varılmıştır. Bu sonuca göre Ankara’da büyük fir-
maların var olduğu fakat Türkiye geneline bakıldığında sayılarının az ol-
duğunu görülmektedir (URL 5). Ankara’ya bağlı olan sanayi kuruluşları 
Tablo 11’de görülmektedir. 

Tablo 11: Ankara’ya bağlı olan sanayi kuruluşları 

 

Kaynak: URL5’den yararlanılarak hazırlanmıştır. 
Türkiye’nin en büyük ilk 500 sanayi kuruluşları arasında Ankara’ya 

ait firmaların az oluşunun sebepleri: 

 Dış piyasaya uzak olması (serbest bölgeye de uzak kalması) 

 Ucuz arazi sunusunun olmayışı 

 Mal teminine erişilebilirliğin zayıf oluşu 
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 Marmara Bölgesine göre ucuz işgücü teminin daha zor olması 
(Sözlü görüşme, 2017c). 

Resim 12’de Türkiye’nin ilk 500 sanayi kuruluşunun şehirlere dağı-
lımı görülmektedir. Ankara Türkiye ortalamasının üzerindedir fakat İs-
tanbul’un gerisinde kalması, Ankara’nın ekonomisini olumsuz etkilemek-
te ve gelişmişliğini geri plana atmaktadır. 

 

Resim 12: Türkiye’nin en büyük ilk 500 sanayi kuruluşları  
(URL5’den yararlanılarak hazırlanmıştır). 

DEĞERLENDİRME 

Ankara başkent misyonu ile büyüyen ve gelişen yeni bir kenttir. Bu 
sebeple Ankara, köklü diğer başkentlerle ya da küresel etkiye sahip dün-
ya kentleri ile kıyaslanamamaktadır. Ankara’da yönetimin belirlediği po-
litikalar küresel bir vizyon oluşturma yönünde değildir. Ankara farklı 
sektör ve çalışma alanlarındaki potansiyellerini yeterince kullanamamak-
tadır.  

 Ankara’da yapılan uluslararası etkinliklere bakıldığında TOBB’un 
fuar verileri incelenmiştir. Bir yıl içerisinde yapılan fuarların büyük ço-
ğunluğunun İstanbul’da yapıldığı ve Ankara’da yapılan fuarların az oldu-
ğu görülmüştür. Bir kentte yapılan fuar sayısını fuar alanı kapasitesinin 
yetersiz oluşu, destekleyici bir kongre merkezinin olmayışı etkilemekte-
dir. Katılımcıların fuarın düzenlendiği ilde yaşadıkları sorunlar Ankara 
için değerlendirildiğinde; turistik hizmetlerin eksik oluşu, şehir içi ulaşı-
mının sıkıntılı oluşu, aynı zamanda yurtdışı uçuşlarının da kısıtlı sayıda 
oluşu, mevcut konaklama yerlerinin yeterli olmayışı gibi ana sebepler gö-
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rülmektedir. Ulusal öğrenci pazarı incelendiğinde Türkiye’nin çok küçük 
bir pay aldığı görülmektedir. Ankara’nın ise Türkiye ölçeğinde İstanbul 
ile birlikte yabancı öğrenci alımı %50’yi aşmaktadır. Bu durumda elde 
edilen ham veriler değerlendirildiğinde uluslararası arenada bahsi geçen 
Türkiye yerine Ankara denilirse Ankara’nın yabancı öğrenci sayısının az 
olduğu söylenebilir. Bu bağlamda Türk üniversitelerinin tanıtımının yete-
rince yapılamıyor oluşu, manipülasyon yapılıyor oluşu, dünya genelinde 
üniversite sıralamalarında geride kalıyor oluşu talep eden öğrenci sayısını 
düşürmektedir. Ülkelerin öğrenci çekiciliği üniversitenin eğitim kalitesi, 
eğitimde kullanılan dili, eğitim ücretleri ve iş olanakları etkilemektedir. 
Bu göstergeler ışığında yönetimin burs, göç ve yabancı öğrenciler için 
uygulanan politikalarda güncelleme yapılması gerekmektedir. Ankara’da 
iş olanakları ile eğitim olanakları paralel olmadığı için öğrencilerin tercih 
etme yüzdeleri de düşmektedir. Ankara’nın Türkiye’deki serbest bölgele-
re olan yakınlığı incelendiğinde Ankara’nın demiryolu ağı Marmara böl-
gesindeki serbest bölgelere, Kayseri’ye ve yeni yapılan Konya hattı ile 
Samsun’a demiryolu ile ulaşımının sağlandığı görülmektedir. Ankara’nın 
demiryolu erişilebilirlik sıralaması 12. sıradadır. Ankara’nın 12. sırada 
olmasının temel nedenleri istasyonlarının yük ve yolcu kapasitelerinin 
yetersiz oluşu, demiryolu ağıyla bağlı olduğu iller ile güçlü sosyal ve 
ekonomik ilişkilerinin olmayışı olarak sıralanmaktadır. Ankara’nın hava-
yolu erişiminin hangi ülkelerde nerelere olduğu incelenmiştir. Havayolu 
erişilebilirlik endeksinde Türkiye sıralamasında 1. sırada 100 puan değe-
riyle İstanbul varken 2. sırada Ankara 81.56 puan ile arkasından gelmek-
tedir. Bu durum Ankara’yı uluslararası ilişkilerde İstanbul’un gerisinde 
kalmaya zorlamaktadır. 

 Ankara’nın cazibe bakımından erişilebilirliği Türkiye genelinde 6. 
sıradadır. Bu değerlendirmede il bazında toplam nüfus ile iller arasındaki 
karayolu mesafesinin kullanılarak bir ilin diğer iller ile olan potansiyel 
ilişkilerinin toplamı incelenmiştir. Ankara’nın dış ticaret durumu ince-
lendiğinde sürekli yüksek dış ticaret açığı vermektedir. Bu açık imalat 
sanayiden kaynaklanmaktadır. Uluslararası arenada rekabet edebilecek 
donanıma sahip Ankara, sürdürülebilirlik açısından risklerinin varoluşu 
ile yatırımcı çekme gücünü zayıflatmaktadır. Ankara’daki sanayi kuru-
luşlarına bakıldığında büyük sanayi kuruluşlarının varlığı gözetilirken il-
ler bazında değerlendirmeye alınmıştır. Türkiye’nin en büyük ilk 500 sa-
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nayi kuruluşları incelendiğinde Ankara’ya ait 28 firmanın oluşunun se-
beplerini dış piyasaya uzak olması (serbest bölgeye de uzak kalması), 
ucuz arazi sunusunun olmayışı, mal teminine erişilebilirliğin zayıf oluşu, 
Marmara Bölgesine göre ucuz işgücü teminin daha zor olması olarak sı-
ralanmaktadır. Ankara alternatif turizm potansiyellerine sahip bir kent 
olup bu potansiyelleri iyi değerlendirememektedir. Örneğin sağlık turiz-
mi potansiyelleri mevcut iken gelen ziyaretçiler için yeterli konaklama 
tesislerinin olmayışı potansiyelini değerlendiremediğini göstermektedir. 
Organizasyon ve tanıtım eksikliği turist sayısını olumsuz etkilemektedir. 

SONUÇ 

Ankara uluslararası ve ulusal açıdan etki gücü zayıf bir başkenttir ve 
bu durumun arkasındaki nedenler şöyle sıralanabilir: 

 Ankara’nın havayolu erişimi iyi olarak görülse de, İstanbul ile 
arasındaki puan farkı onun geride olduğunun göstergesidir. Esen-
boğa havalimanında yapılan uluslararası uçuş seferlerinin yeterli 
olmayıp uçuşların sürekli İstanbul üzerinden aktarmalı olmasıyla 
Ankara’ya yapılan yatırımlar ve turist sayıları azalmaktadır. 

 Ulusal öğrenci pazarında Türkiye yerine Ankara denilirse Anka-
ra’nın yabancı öğrenci sayısının az olduğu sonucuna varılmıştır. 

 Ankara’da yapılan uluslararası etkinliklerde TOBB’un fuar veri-
leri incelenmiştir. Bir yıl içerisinde yapılan fuarların geneli İstan-
bul’da yapılmaktadır. Ankara’da uluslararası yapılan fuar sadece 
6 tanedir. Ankara’da büyük bir fuar merkezinin olmaması kentte 
uluslararası fuarlar olmasını engellemektedir.  

 Ankara’nın turizm potansiyeli bulunurken değerlendirememesi, 
tarihi ve kültürel değerlerini koruyamaması, kendini tanıtamama-
sı, hem turizm yatırımcılarını hem de kente gelen turist sayısını 
olumsuz etkilemektedir.  

 Ankara’nın dış ticaret durumuna bakılırsa son yıllarda çok yük-
sek ticaret açığı vermektedir. Dış ticaret hacmi düşüktür. Bu dü-
şüklük ekonomik büyümeyi olumsuz etkilemektedir. 

Ankara’nın yurt içinde ki zayıf etki gücüne yönelik değerlendirmeler 
aşağıda sıralanmıştır. 
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 Ankara demiryolu erişilebilirlik endeks durumuna göre 12. sıra-
dadır. Sahip olduğu demiryolu ağı tüm serbest bölgelere ulaşa-
mamaktadır. Bunun sonucunda Ankara’nın demiryolu ağının ye-
teri kadar iyi olmadığı görülmektedir. 

 Ankara’nın genel erişilebilirlik düzeyine bakıldığında karayolu, 
demiryolu, denizyolu ve havayolu erişilebilirlik endeks değerle-
rini toplayıp Türkiye’nin tüm illeri için bir sıralama yapıldığında 
Ankara’nın 6.sırada yer aldığı görülmektedir. Bu sıralama deniz-
yolu erişimi olmadığı için kısmen makul görülse de, aldığı pua-
nın düşüklüğü Ankara’yı olumsuz etkilemektedir. 

 Ankara’nın cazibe bakımından ulusal pazar erişilebilirlik endek-
sine bakıldığında Türkiye sıralamasında 10. sırada olduğu görül-
mektedir. Bu durum çok geride kaldığının göstergesidir. 

 Türkiye’nin en büyük ilk 500 sanayi kuruluşu sıralamasında 28 
tane Ankara Sanayi Odası’na üye Ankara kökenli firma olduğu 
görülmektedir. Bu bağlamda, Ankara’da büyük firmaların var ol-
duğu fakat Türkiye geneline bakıldığında sayılarının az olduğu 
çıkarımı yapılabilir. 

Sonuç olarak Ankara turizm, ticaret, sanayi, eğitim ve ulaşım açısın-
dan iyi bir alt yapıya sahip ve birçok anlamda potansiyelleri olan bir şe-
hirdir. Fakat yurt içinde ve uluslararası anlamda etki gücü beklenenin çok 
altındadır. Ankara ekonomik açıdan güçlü, katma değer üretebilen, eğitim 
alanındaki farklı yaklaşım ve yenilikçi ideallerle beslenen eğitim kurum-
ları ile turizm açısından çekici bir merkez haline gelmeden etki gücü art-
mayacaktır.  
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ANKARA’DA KENTSEL PLANLAMA SÜREÇLERİNDE 
DEMOKRATİK KATILIM SORUNU 

Tuba SARIDAYI, Büşra ÜLKER 

GİRİŞ 

Kentte ortaya çıkan fiziksel, sosyal, ekonomik sorunların temel sebep-
lerinden biri demokratik katılım kavramının tam olarak anlaşıl(a)maması 
ve teoriden uygulamaya noktasal çözümler getirilerek geçilmesidir. Kenti 
kent yapan, o kentte yaşayan yurttaşlardır ve planlama uygulamaları ya-
pılırken bu görmezden gelindiğinde, halk karar alma süreçlerinde yer al-
madığında, kentte bir takım sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Ne de olsa 
kent içinde yaşadığı toplumun aynasıdır (Bumin, 2016).  

Eski Yunan Uygarlığında doğrudan demokrasi modeli uygulanmak-
taydı, yani halk doğrudan süreçlere katılıp düşüncelerini dile getirebili-
yordu (Bumin, 2016). Ancak dünya nüfusunun giderek artması günü-
müzde kalabalık toplumları oluşturdu ve Antik Yunan’da olduğu gibi ka-
rarların doğrudan halk tarafından alınmasını imkânsız hale getirdi. Dün-
yada yönetim sistemlerinin birçoğu temsili demokrasi modeline göre iş-
lemektedir. Bu modelde halkın kararların alınması sürecine katılması, 
kendilerini temsil etmeleri için seçtikleri temsilciler yolu ile olmaktadır. 
Halkın doğrudan kararlara etkisi yoktur (Tunç, 2008) Temsili demokrasi-
de insanlar giderek karar alma süreçlerinden uzaklaşmış ve kentlerine, 
sorunlarına yabancılaşmışlardır. Bunun sonucunda bireyler ve kent ara-
sındaki bağlar zayıflamış, ihtiyaçlara cevap vermeyen yapaylığın hüküm 
sürdüğü kentler meydana gelmiştir. Seneca gibi söyleyecek olursak, halk 
kent sahnesinde kendi ölümüne tanıklık etmektedir. 

Ankara başkent olduktan sonra hızla göç almaya başlamış ve günü-
müzde Türkiye’nin en kalabalık ikinci şehri olmuştur. Ankara, nüfusunun 
artması ile birlikte hızla kentleşme sürecinin içerisine de girmiştir (Anka-
ra Kalkınma Ajansı, 2014) ve kent eskiye göre daha kompleks bir yapıya 
dönüşmüştür. Günümüz Ankara’sında geçmişe göre daha katmanlı ve 
karmaşık toplumsal ve yönetimsel ilişkiler bulunmaktadır. Bu kadar çok 
insanın yaşadığı bu kent, birçok farklı düşünceyi de içerisinde barındır-
maktadır. Bu durum temsili demokrasi modelinde kentlinin doğrudan sü-
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reçlere etki etmesini zorlaştırmaktadır. Bunun gerçekleşmesi için bir katı-
lımcı mekanizma olması gerekir ama bu mekanizmanın oluşturulabilmesi 
için belli bir birikim de gerekir. Ankara’da katılımcı planlamanın elli yıl-
lık bir geçmişi vardır ve sürekli değişen yasal düzenlemeler ile katılım bi-
rikimi oluşturulamamıştır (Tekeli, 2007). 

Bu çalışmanın amacı, Ankara’nın ‘Kentsel Planlama Süreçlerindeki 
Demokratik Katılım Sorununu’ detaylı bir şekilde araştırarak bu sorunun 
temelinde yatan problemleri tespit etmektir. Süreç içerisinde, kuramsal ve 
saha araştırmaları sonucu akılcı yöntemlerle sorgulayıp tartışarak elde 
edilen veriler doğrultusunda tüm aktörlerin katılım süreçlerinin neresinde 
ve nasıl olması gerektiğine karar verilecek, planlama süreçlerinde katı-
lımcı bir planlama yapıl(a)mamasının arkasındaki mekânsal, kurumsal ve 
hukuki boşluklar araştırılarak neden-sonuç ilişkileri kurulacaktır. Kentsel 
planlama süreçlerinde demokratik katılımın sağlanmadığı durumlarda 
Ankara’daki bu sorunun yol açtığı ekonomik, fiziksel ve sosyal etkileri-
nin kentteki yansımaları kapsamlı olarak incelenerek mevcut durum tes-
piti yapılacak ve sorunun ortadan kaldırılması için stratejik fikirler üreti-
lecektir.  

Çalışmada ilk olarak konuyla ilgili literatür araştırması yapılmış, 
bilgiler derlenmiş ve bu bilgiler ışığında Ankara’da 23-29 Ekim 2017 ta-
rihinde saha araştırmasında ilgili aktörlerden Ankara Büyükşehir Beledi-
yesi, Çayyolu Semt Meclisi, Barınma Hakkı Bürosu, Çankaya Kent Kon-
seyi, Ankara Kent Konseyi, Dikmen Vadisi Halkı, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı, Ankara Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, Şehir Plancıları 
Odası Ankara Şubesi ve Hamamönü esnafı da dâhil 21 kişi ile derinleme-
sine görüşme,  34 kişi ile grup görüşmesi (barınma hakkı bürosu), online 
100 kişiye anket, doküman analizi ve gözlemler yapılarak sorun derinle-
mesine analiz edilmiştir. Literatür araştırması sonucunda katılım kavra-
mının düşünsel boyutları, çeşitleri ikinci bölümde kavramsal ve kuramsal 
çerçeve başlığı altında ele alınmıştır. Yerel yönetimler, öğretim görevlile-
ri, sivil toplum örgütleri, kent konseyi ve halk ile yapılan görüşmeler ve 
mevzuat taraması ile ilgili elde edilen bilgilere saha araştırması kısmında 
yer verilmiştir.  

Çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, giriş yapılarak 
çalışmada genel anlamda hangi soruya yanıt arandığı, çalışmanın hangi 
konuyu ele aldığı neye odaklandığı, çalışmanın amacı, hedefi, dünyada, 
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Türkiye’de ve Ankara’da planlamada tarihsel süreçlerdeki demokratik katı-
lım sorununu ve araştırmada kullanılan yaklaşım ve yöntemlerden bahse-
dilmiştir. İkinci bölümde, kavramsal ve kuramsal çerçevede ilk olarak 
‘Demokratik Katılım’ düşünsel boyutta anlatılmıştır. Türkiye ve dünyadan 
iyi örnek çalışmalar incelenmiş ve çıkarımlar yapılarak ve konuyla ilgili 
kavramlar tanımlanmıştır. Saha araştırması bölümünde çalışma alanı hak-
kında bilgiler verilerek mevcut durum tespitleri yapılmıştır. Dördüncü bö-
lümde, Ankara özelinde veriye dayalı neden-sonuç ilişkileri içerisinde yo-
rum ve değerlendirilmeler yapılmıştır. Beşinci bölümde ise soruna dair üre-
tilen çözümlerin Ankara’ya muhtemel etkileri tartışılmıştır. 

KURAMSAL VE KAVRAMSAL ARKA PLAN 

Kentsel planlama süreçlerinde demokratik katılım kuramının düşün-
sel boyutlarını karşılaştırmadan önce ilk olarak nerede ve hangi şartlarda 
ortaya çıktığına bakılmalıdır. Demokratik katılım ilk olarak Atina sitesin-
de görülmüştür. Toplumun yönetimi Atinalı yurttaşların katıldığı meclis-
tedir ve herkesin eşit olarak konuştuğu, kararların birlikte alındığı bir sis-
tem vardır. Kamu işlerinin yürütülmesinde uzmanlık tanınmadan, her 
yurttaş hayatı boyunca toplumun yönetiminde bir görev üstlenmektedir. 
Yani Atina sitesinde iktidar ortadadır (Bumin, 2016). Ancak Eski Yu-
nan’da toplumsal yapılanma özgür ve köle olarak ayrılmaktadır. Yurttaş 
tanımlamasına da bu bakımdan kadınlar ve köleler girmemektedir. Yöne-
time sadece özgür erkekler katılmaktadır. Burada da tam anlamıyla doğ-
rudan demokrasiden söz edilemez. Eski Yunan’ın toplumsal yapısı içinde 
yaşamış olan Platon ve Aristoteles’in demokrasiye bakış açıları bu bağ-
lamda önemlidir. Platon’a göre demokrasi istenilmeyen bir yönetim bi-
çimidir. Eşit olmayan insanların eşit olmaları, asla olmamaları gereken 
yönetim süreçlerine dâhil olmalarını sağlar. Böyle bir yönetim düzen de-
ğil kaos yaratır. Platon demokrasiye hiçbir şekilde inanmaz ve güvenmez. 
Platon’un öğrencisi Aristoteles demokrasiye daha ılımlı yaklaşmaktadır 
ancak bu demokrasiyi kabul ettiği anlamına gelmemektedir. İkisi için de 
bütün insanların eşit olması fikri kabul edilemez bir durumdur.  İkisinin 
de demokrasiye olan tepkileri yaşadıkları çağın toplumsal yapılanmasına 
göre oluşmuştur (Topakkaya ve Özyürek Şahin, 2015).  

17. yy. gelindiğinde klasik demokrasiden -Atina- farklı olarak de-
mokrasi, kentte nasıl karar alınacağına dair bir tartışmaya dönüşmüştür 
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ve demokrasi gelişimi artık politik bir mesele haline gelmiştir. Bu çağlar-
da yani modern çağdaki devlet yapısına politikaya ek olarak toplumsal ve 
ekonomik konular da girdiği için Atina’ya göre daha karmaşıklaşmıştır. 
Bu dönemde yaşanan olaylar sonucunda demokratikleşmeyi tetikleyici 
özgürlük ve eşitlik gibi bazı haklar ortaya çıkmıştır. Bu dönemin aydın-
lanmacılarından Locke insanların doğuştan bazı haklara sahip olduğunu 
ve bunun devlet tarafından kısıtlanamayacağını savunurken; Voltaire 
“Düşüncelerine katılmıyorum, ama senin düşüncelerini savunma hakkını 
sonuna kadar destekleyeceğim” ve Rousseau, “İnsan özgür doğar, oysa 
her yerde zincire vurulmuştur.” diyerek çağın düşünsel yapısına katkıda 
bulunmuşlardır. Rawls’a göre ise demokrasi ancak işbirliği ile işleyebilir. 
Rawls’ın bahsettiği yönetim biçimi sadece belirli bir çoğunluğun karar 
aldığı, siyasi bir mekanizma değildir. Aksine çoğulcu bir anlayışla kim-
senin mağdur olmadığı rasyonel bir uzlaşı sürecidir. Dahl’a göre demok-
ratik yönetim sürecini başlamasının ilk ölçütü etkin katılım ve bilgi 
edinmedir (Öztürk, 2015). 

Yakın tarihte halk katılımı, sosyal bir hareket olarak, kötü yönetim-
lerin fiziksel çevreyi bozması ve dünyadaki sosyal ve ekonomik hastalık-
ların düzelmesi için ortaya çıkmış bir kavramdır (Yıldırım, 2007). Özel-
likle 1950’li yıllardan başlayarak hararetlenmiş; Amerika Birleşik Dev-
letlerinde 1949 tarihli ‘Konut Yasası’ çerçevesinde savaştan dönen az ge-
lirli insanların yaşadıkları alanları yenilemek istemesiyle ve 1960’larda 
‘Fakirlik ve Model Kentler Programı’ için katılma olayına eğilinmiş 
(Bostanoğlu, 1989); 1965 yılında yayınlanan ‘Çağdaş Planlama ve Sa-
vunmayla Planlama’ adlı makale ile konuşulmaya ve tartışılmaya baş-
lanmıştır (Akkoyunlu, 1990). 1970’lerde sosyal refah devletinde yaşanan 
kriz ve kimlik politikalarının ortaya çıkışı, katılımcı uygulamalara ilgiyi 
de artırmıştır. Ancak katılımın günümüzde siyaset bilimi teorisi ve karar 
alma pratikleri açısından şu anda sahip olduğu tartışmasız yer 1990’ların 
başından itibaren ortaya çıkmıştır (Türkiye Avrupa Vakfı, 2014).  

Günümüzde demokrasi ve planlama birbirinden ayrı düşünülemez. 
Zaman içerisinde demokrasi ve planlama anlayışları önemli değişimler 
geçirmişlerdir. Küreselleşmenin etkisiyle birlikte ulusal sınırlar önemini 
yitirmiş, yerel ön plana çıkmıştır. Yerelin ön plana çıkması ile birlikte bi-
reye, insan haklarına verilen önem de artmıştır. Modernizmin temsili de-
mokrasisinin yerini çoğulcu ve katılımcı demokrasi almış, rasyonel plan-
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lama anlayışının yerini müzakereye açık planlama süreci almıştır. Bu de-
ğişimler ile birlikte plancı, hesaplama-denetim uzmanlığı rolünden çıka-
rak uzlaşma mühendisliği, işbirlikçi ve liderlik rolünü üstlenmiştir (Ergin, 
2002).  

Katılımcı uygulamalar ve katılımcı demokrasiye geçiş, kavramsal 
olarak kolay görünse de, pratiğe geçerken farklı grupların demokratik ka-
tılımdan farklı şeyler anlaması bu süreci çıkmaza götürebilmektedir. Ka-
tılım mekanizmalarının çerçevesini ve genel ilkelerini çizmeyi amaçlayan 
birçok çalışma bulunmaktadır. Tüm bu çalışmalarda, açıklayıcı olması 
açısından katılım türlerinin bir kategorizasyonu yapılmaya çalışılmıştır. 
Bu kategorizasyonların büyük bir bölümü ise 1969 yılında Arnstein tara-
fından geliştirilen ve katılım düzeylerini inceleyen katılım merdiveninden 
ilham almaktadır. Arnstein katılım merdiveninde katılım düzeyleri belir-
tilerek hangi aşamada nasıl katılım sağlandığının açıklaması Resim 1’de 
sunulmuştur (Türkiye Avrupa Vakfı, 2014). 

 
Resim 1: Arnstein’in katılım merdiveni (Türkiye Avrupa Vakfı, 2014) 

Arnstein’in katılım merdiveni değişik perspektiflerden eleştirilmekle 
birlikte, bugüne kadar katılım süreçlerini değerlendirmekte kullanılan ana 
referans kaynağı olmayı sürdürmüştür. Yurttaş veya sivil toplum katılımı 
hakkındaki literatür, genellikle “görünüşte” katılım grubuna giren uygu-
lamalar üzerinde durmakta ve bu aşamada gerçek bir katılımın sağlana-
cağı basamaklara yöntemlerde ne tür bir dönüşüm yaratarak ulaşabilece-
ğini tartışmaktadır. Bu konuyu açıklaması açısından White’ın geliştirdiği 
ve farklı katılım düzeylerinde farklı aktörlerin amaçlarının neler olduğu-
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nu ele alan tipoloji de kullanılabilir. White katılım türlerini Tablo 1’de 
görüldüğü gibi dörde ayırmaktadır: Cari Katılım, Araçsal Katılım, Temsi-
li Katılım, Dönüştürücü Katılım (Türkiye Avrupa Vakfı, 2014).  

Tablo 1: Katılımdan beklentiler ve katılımın amacı 

 
  Kaynak: Türkiye Avrupa Vakfı, 2014 

Petty ise farklı katılım şekillerinin temel özelliklerini sıralamaktadır. 
Bu tipolojide katılımcılar açısından yedi tür katılım şekli Tablo 2’de gö-
rüldüğü gibi belirlenmiştir (Türkiye Avrupa Vakfı, 2014). 

Planlamada katılımın farklı boyutlarının gerçekleştirildiği dünyadaki 
örnek çalışmalar incelenerek planlama süreçlerinde demokratik katılım 
açısından değerlendirmeleri yapılarak çalışmaya katkı sağlanması amaç-
lanmıştır. Bu katılım örneklerinin seçilmesinde ölçek ilişkisi bazında ba-
kılmamış, projeler düşünce bazında değerlendirilerek verdikleri mesajlar, 
ana fikirler ve meseleye bakış açıları bakımından ele alınmış ve çıkarım-
lar yapılmıştır. 
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Tablo 2: Katılım tipleri ve özellikleri 

 
  Kaynak: Türkiye Avrupa Vakfı, 2014 

Danimarka-Billund Havaalanının genişletilmesi projesinde yerel 
çevre yetkilileri karar alma sürecine yerel toplulukları dâhil ederek, işbir-
liği ve diyalog ile tüm aktörleri memnun edecek şekilde çözüme ulaşmış-
lardır. Aynı zamanda ekonomik anlamda tasarruf etmişler ve çevresel ka-
yıpların önüne geçmişlerdir. Halkın görüşlerinin de dikkate alındığı pro-
jede hiçbir itiraz alınmadan süreçte zaman kaybı yaşanmamıştır. Macaris-
tan-Ulusal Balıkçılık Stratejik Planında planla ilgili tüm bilgiler web site-
sinde yayınlanmış, internete erişemeyen kişilere çıktı olarak veya CD ile 
posta gönderilmiş, meslek kuruluşlarına ve çevre STK’larına projenin 
başladığı bilgisi e-posta ile bildirilmiştir. Bu proje, dokümanlarında yapı-
lan tüm güncellemelerdeki şeffaflık ve zamanında bilgilendirmenin ya-
pılması itibariyle örnek alınabilecek bir projedir (Cottrill, 2017). İngilte-
re’de üç boyutlu Sanal Londra Modeli sayesinde kullanıcılar bir yapı ve-
ya sokağın işlev, altyapı ve mülkiyet gibi konularına ilişkin bilgi alabil-
mekte, aynı zamanda önerilerini sunabilmekte ve sorularını yöneltme 
imkânına sahip olabilmektedir. Bath Tarihi Kent Merkezi-İngiltere Proje-
si kentin gelecekteki gelişiminin görsel etkilerini simüle etmek için geliş-
tirilmiştir ve kentin gelecekteki haliyle ilgili geliştirilen çeşitli öneriler in-
ternet ortamına konularak halkın değerlendirilmesine sunulmuştur. İngil-
tere’de uygulanan bu iki uygulama teknolojinin demokratik katılım sağ-
lanması noktasında öneme sahiptir (Yıldırım, 2007). Türkiye’de gece-
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kondu alanlarında yaşam standartlarını bir örgütlülük içinde sağlamayı 
amaçlayan ilk girişim 1987 tarihinde kurulan Zafertepe Gecekondu Ge-
liştirme Kooperatifi tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmanın kentsel 
planlama süreçlerinde katılım açısından ilham veren noktası, mahallelinin 
bir araya gelerek kurdukları bir sivil toplum kuruluşunun mahalledeki 
herkesle birlikte imece usulüyle mahallenin sorunlarını ve ihtiyaçlarının 
çözmede örnek verici katılım sağlanmasıyla yürütülmesidir. Bu projeden 
alınması gereken bir diğer iyi çıkarım ise planlama süreçlerinde büyük 
ölçekli katılımların sağlanamadığı durumlarda büyük ölçekler parçalana-
rak küçük ölçeklerde, halkın yürüttüğü süreçlerin de başarılı olduğu gö-
rülmektedir (Göksu, 1988). Ankara’daki Eymir Gölü yakınındaki otel in-
şaatı projesi için sosyal medya yardımıyla halkın bilgilendirilmesi ve ör-
gütlenmesi sağlanarak proje hakkında soru ve düşünceler dile getirilebil-
miştir. Bu örnekten yola çıkılarak iki çıkarımda bulunulabilir. Birincisi 
teknolojinin katılım açısından faydası bulunmaktadır. İkincisi ise halk ye-
terince bilgi sahibi olduktan sonra çevresiyle ilgili karar alma süreçlerin-
de etkin bir rol üstlenmektedir. Ayrıca katılım süreçlerinde sivil toplum 
örgütlerinin gücü de görülmektedir (Cottrill, 2017). Çalışma kapsamında 
planlamada demokratik katılım konusunda ele alınan temel kavramlar 
aşağıda açıklanmaktadır. 

Planlama, gelecekteki hedeflere ulaşmak için yapılan tüm çalışmala-
rın süreci olarak tanımlanabilir (Ersoy, 2016). Kısaca planlama, planla-
madan etkilenecek tüm gruplarla birlikte demokratik ve müzakereci yön-
temler ile tahayyül edilmesi ve sürdürülebilir bir şekilde tasarlanması ola-
rak tanımlanabilir. Katılım, bireylerin yaşamını etkileyen kararlarda karar 
vericilerin halkın önceliklerine göre karar almak, vatandaşların yerel bil-
gisini kararlara dâhil etmek, adalet ve tarafsızlığı sağlayarak seslerini 
başka yollarla duyurma imkânı olmayan grupların da sürece dâhil edile-
rek toplum için değil doğrudan toplum tarafından kararların alınmasıdır 
(Bozkurt, 2014). 

Demokrasi kavramını güncel Türkçe Sözlüğü,  halkın egemenliği 
temeline dayanan yönetim şekli olarak tanımlar (URL 1). Tekeli günü-
müzde demokrasinin meşruluğunu ancak katılımcı ve müzakereci olarak 
sağlayabileceğini savunur (Tekeli, 2002). Demokrasi planlamada katılım 
ile iç içe bir kavram olduğu için kısaca demokrasi çeşitleri tanımlanmış-
tır. Doğrudan demokrasi, halkın yönetimde doğrudan etkin olmasıdır. 
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Temsili demokrasi, halkın kararlara etkisi seçtiği temsilciler aracılığıyla 
alınmasıdır. Yarı doğrudan demokrasi, halk ile temsilciler arasında ege-
menliğin paylaştırılmasıdır. Temsili ve doğrudan demokrasinin birleşimi-
dir (Tunç, 2008). Yönetişim, geleneksel yönetim modelinden farklı ola-
rak devlet yerine toplum merkezli bir yapıya sahiptir. Yönetişim kavramı 
devlet-toplum ilişkilerinin katılımcı ve çoğulcu bir zeminde olmasını içe-
ren bir kavramdır (Tura vd., 2013). Paydaş, bir kararın sonucundan etki-
lenecek tüm aktörler olarak tanımlanabilir. 

SAHA ARAŞTIRMASI 

Bu bölümde Ankara’da kentsel planlama süreçlerinde demokratik 
katılım sorunu ile ilgili çeşitli yöntemler sonucu elde edilen nitel ve nicel 
bilgiler ışığında mevcut durum tespitleri yapılmıştır. 

Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesinde bulunan başkent Ankara, Cum-
huriyetin kuruluşundan bu yana hızla kentleşme sürecine girmiştir. Ankara, 
1923’te başkent, 1984 yılında ise büyükşehir unvanlarını almıştır.  Anka-
ra’nın nüfusu 2016 yılında 5.270.575’tir (URL, 2).  

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu yıldan 1950’lere kadar uzanan 
dönem, halkın planlama süreçlerine katılması açısından herhangi bir biri-
kim içermemektedir (Tekeli, 1998).  Bu dönemi izleyen 1950’li yıllardan 
1980’li yıllara kadar süren dönem, Türkiye’de hızlı kentleşme dönemi 
olarak bilinmektedir. Devlet Planlama Teşkilatı’nın 1963 yılından itiba-
ren hazırlamaya başladığı kalkınma planları, katılımcı planlamanın öne-
mini vurgulamaktadır (Kentleşme Şurası, 2009). 

Planlamayla yakından ilişkisi bulunan yerel yönetimlerin yapısı in-
celenerek bazı çıkarımlar yapılmıştır. Ankara Büyükşehir Belediyesine 
bağlı 25 ilçe belediyesi vardır. Ankara belediye başkanlarının %88’i, 
meclis üyelerinin %69’luk oranı Ankara’nın yerlisidir. Belediye başkan-
ları aynı zamanda meclis üyesidir. Mecliste alacakları kararlar üzerinde 
kente duydukları aidiyetin önemi vardır. Bu da karar alım süreçlerinde 
hem kenti tanıma hem de kente karşı sahiplilik içerisinde karar vermele-
rini etkileyecek bir etmendir. Kentin nüfusunun yarıdan fazlasını kadınlar 
oluşturmakta iken kadın belediye başkanlarının ve kadın belediye meclis 
üyelerinin %8’de kalması düşük bir değerdir. Kentin geçmişinin bilinme-
si açısından kent kimliğinin korunması gibi konularda meclis üyelerinin 
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yaşları önem taşımaktadır. Meclis üyelerinin %38’lik oranı 57 yaşından 
büyük meclis üyelerinden oluşmaktadır (URL 1) (Tablo 3). 

Tablo 3: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları ve Meclis  
Üyelerine ilişkin bilgiler 

 
Kaynak: Bilgiler URL1’den yararlanılarak yazarlar tarafından üretilmiştir, Aralık 
2017. 

Türkiye’de şehir planlama sürecinde, danışmada engel olmamasına 
rağmen kurumsallaşmış değildir. Belediye başkanlarının, meclis üyeleri-
nin bilinç düzeylerine, tavırlarına bağlı olarak bilgi verilip, görüş alınabi-
lir. 5393 sayılı Belediye Kanunu ve kent konseyi tam bir katılım meka-
nizmasıdır. Avrupa yerel yönetimler özerklik şartında katılımla ilgili 
“kendilerini ilgilendiren her konuda yerel topluluklarda oturan insanlara 

ve onların yönetimlerine danışılır” maddesine Türkiye çekince koyarak 
hukuken kendisi açısından bağlı duruma getirmekten kaçınmıştır (Sözlü 
Görüşme, Ankara Üniversitesi, 2017). 2005-2009 yılları arasında “Ko-
ruma Amaçlı İmar Planlarının yapım sürecinde planın yapımına başlan-
madan önce ve plan taslağı ortaya çıktıktan sonra olmak üzere en az iki 
tane katılımcı toplantı yapılacaktır” maddesi koyulmuştur. Uygulaması 
başarılı bir şekilde yapılıp, olumlu geri dönüşler alınmasına rağmen 2009 
yılında bu madde kanundan çıkarılmıştır (Sözlü Görüşme, Atılım Üniver-
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sitesi, 2017). Alan Yönetimi Planlaması Yönetmeliği’nde plan taslağının 
hazırlanması öncesinde ve hazırlanma sürecinde bilgilendirme ve konula-
rının belirlenmesi amacı ile ilgili tarafların katıldığı en az iki toplantı dü-
zenlenmesi ile ilgili madde bulunmaktadır (URL 3). Planlar askıya çıktık-
tan itibaren 30 gün içerisinde itirazlar yapılmaktadır. Ankara Büyükşehir 
Belediyesi planların duyurusunu belediyenin sitesi ve belediye bültenleri 
ile duyurmaktadır. Bazı planlara ise askı süreçlerinde yer vermemektedir. 
Semt Meclislerinin İmar Komisyonları bunları sürekli takip etmekte ve 
askı sürecinde yer almadan alınan kararları mahkemeye taşımaktadır 
(Sözlü Görüşme, Çayyolu Semt Meclisi, 2017). 

Bütün büyükşehir belediyeleri için yapar yaptırır hükmü vardır. An-
kara Büyükşehir Belediyesi, imar planı çok fazla yapmamaktadır. Bele-
diyenin kabul ettiği, dışarıdan sunulan teklifler ile planları yaptırmakta-
dır. Sıfırdan yapılan her bir plan için 19 kurumdan zorunlu, plana göre 
toplamda 35 kurumdan kurum görüşü alınmaktadır. Bu da bir çeşit katı-
lımdır (Sözlü Görüşme, Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2017). 

Kent konseyleri, kentle ilgili sorunları, hedefleri tartışmak ve çözüm 
geliştirmek için tüm paydaşları bir araya getiren yönetişim mekanizması-
dır (İİB, 2014). Kent konseyleri 5393 sayılı Belediye Kanununun 76. 
Maddesi ve 26313 sayılı Kent Konseyi Yönetmeliği’ne dayanarak tüm 
belediyelerin kurmakla yükümlü olduğu yapılardır. Ankara Kent konseyi 
dâhil olmak üzere Ankara’nın tüm ilçelerinde kent konseyleri bulunmak-
tadır ve toplam 26 kent konseyi vardır. Ankara Kent Konseyi’nin Mayıs 
2016 verisine göre 360 üyesi vardır (Ankara Kent Konseyi, 2016). Kent 
Konseyi Yönetmeliğinin bazı maddeleri demokratik katılım süreçlerini 
doğrudan ve dolaylı yoldan olumsuz etkilemektedir. Ankara Kent Kon-
seyinin planlama süreçlerinde görevi gereği demokratik katılımı sağla-
ma bakımından Türkiye’deki diğer kent konseylerine göre daha az ça-
lışmaları bulunmaktadır. Kent konseyleri görevi neticesinde vatandaşın 
görüşleri ve isteklerini yerel yönetimlere iletmesi sürecinde siyasi figür-
lerin kişisel kararlarını düşünmeye mecbur bırakılmaktadır. Yerel yöne-
timler aldıkları kararlarda kent konseyleri ve sivil toplum kuruluşların-
dan görüş almamaktadır. Yasal olarak bağlayıcılığı da yoktur. Mevzuat-
ta yerel yönetimleri bu konuda kendi tercihlerine bırakmaktadır. Kent 
konseylerinin bütçe ve yasal olarak özerkliğe sahip olmaması nedeniyle 
gerçek görevlerini yerine getirememektedir. Çünkü kent konseylerinin 
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bugünkü durumda yaptırım güçleri yoktur (Sözlü Görüşme, Ankara 
Kent Konseyi, 2017). 

Kent konseyleri arasında sürdürülebilir işbirliğinin geliştirilmesini 
hedefleyen, hemşeri hukukunu esas alan bir anlayışla; kentlerin potansi-
yelini harekete geçirmeye çalışan ve ülkenin tüm kentlerinde iyi yöneti-
şimin temel prensiplerine dayalı kent konseylerinin kuruluşuna öncülük 
eden bir işbirliği ağının hayata geçirilmesi amacıyla Türkiye Kent Konsey-
leri Birliği vardır (Soygüzel, 2015). Kent konseylerinin daha kapsamlı bir 
modeli olan Türkiye Kent Konseyleri Birliğine Ankara’da sadece Polatlı 
Kent Konseyi üyedir (Resim 2) (Türkiye Kent Konseyleri Birliği, 2017).  

 
Resim 2: Türkiye Kent Konseyleri Birliğine üye olan kent konseyleri(URL 2) 

Ankara’da 10.351 dernek bulunmaktadır ve bunlar arasından 4.364’ü 
mesleki ve dayanışma derneğidir (Ankara Kalkınma Ajansı, 2016). An-
kara’da sivil toplum örgütlerinin genel bir karakteri vardır. Çok ciddi göç 
alan bir il olduğu için sivil toplum örgütleri daha çok hemşeri dernekleri 
şeklinde örgütlenmiştir. Derneklerin bir kısmı da tabela derneğidir. Anka-
ra ölçeğindeki bir kent için sivil toplum örgütlerinin sayısı yetersizdir. 
Sivil toplum örgütleri kent yaşamındaki katılım mekanizmasındaki boş-
luğu dolduramamaktadır. (Sözlü Görüşme, Atılım Üniversitesi, 2017). 
Türlere göre ankara’daki dernek dağılımı oranları Resim 3’de görülmek-
tedir. 
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Resim 3: Türlere göre Ankara’daki dernek dağılımı oranları  

(Ankara Kalkınma Ajansı, 2016) 

Katılım toplumun ilerlemesiyle ilgili bir konudur. Toplumun eğitim 
seviyesi ne kadar artarsa katılım seviyesi de o kadar artar (Sözlü Görüş-
me, Şehir Plancılar Odası Ankara Şube, 2017). Ankara’nın kültürlü, eği-
timli, ekonomik açıdan iyi olan orta-üst gelir grupları genellikle konfor-
misttir ve dışarıyla bağlantıları yoktur (Sözlü Görüşme, Çayyolu Semt 
Meclisi, 2017). Kentin sorunlarından uzaklaşıp site yaşamını tercih etme-
ye başlamışlar ve maliyetlerini kendilerinin karşıladıkları bir yaşam bi-
çimine geçmişlerdir. Site yaşamında birçok ihtiyaçlarını karşıladıkları 
için dışarıya talepleri de yoktur. Kentle bağlantıları ev-iş arasında ulaşım 
olduğu için talep edecekleri tek konu belki trafik ve yol sorunu olmakta-
dır. Eğitim düzeyi düşük, kültürel donanıma sahip olmayan alt gelir grup-
larının da kendilerini temsil eden insanlara erişim olanakları neredeyse 
hiç yoktur (Sözlü Görüşme, Atılım Üniversitesi, 2017). 

Yerel yönetimlerin, merkezi yönetimlerin katılımı sağlarken konu 
hakkında insanların fikirlerini alması yeterli olmamaktadır. Hâkim olma-
dıkları bir konu hakkında kişilerin fikirlerini söylemesinin bir değeri yok-
tur. Katılımcılığın gerçek manada sağlanabilmesi için yurttaşların konular 
hakkında sürekli olarak bilgilendirilmesi, eğitim ve kültür seviyelerinin 
artırılmasına gayret edilmesi gerekmektedir (Sözlü Görüşme, Şehir Plan-
cılar Odası Ankara Şube, 2017). 
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Türkiye’nin ilk kentsel dönüşüm projesinin başladığı Dikmen Vadi-
sinde yaşayanlar, Barınma Hakkı Bürosu ile yapılan görüşmede ve “Halk 
Kentsel Dönüşümü Tartışıyor” sempozyumunda yer alan bildiri kapsamı-
na Ankara’daki demokratik katılım sorununa dair veriler aktarılmıştır. 
Bugün Dikmen vadisinde yaşayan insanlar 1970’li yıllardan itibaren ül-
kenin farklı yerlerinden Ankara’ya gelerek buraya yerleşmiş, kentsel ihti-
yaçlarını kendilerinin karşıladıkları bir çevre oluşturmuşlardır. Zamanla 
kentin bu yöne doğru genişlemesi ile 90’lı yıllardan itibaren kentin mer-
kezinde kalmış ve rant da beraberinde gelmiştir. 90’lı yıllarda 1. ve 2. 
etabına başlanan kentsel dönüşüm projesi rant amacı kadar insan faktörü-
ne de önem verilen bir nitelikte olmasına rağmen sonraki etaplarda halkın 
görüşleri alınmadan, proje hakkında herhangi bir bilgi verilmeden, uz-
laşmanın kamu gücü kullanılarak, tek yanlı, kamu yararına aykırı bir şe-
kilde halka dayatılarak yapıldığı bir süreç gerçekleşmiştir. Süreçlerdeki 
belirsizlikler insanların geleceklerine dair güvensizlik yaratmıştır. Proje-
nin belli olmasından üç ay sonra halk ile toplantı düzenlenmiş, hiçbir se-
çenek ve söz hakkı tanınmadan proje hakkında yüzeysel bilgi verilmiştir. 
Halkın itirazları ve tepkileri belediye tarafından yanıtsız bırakılmıştır. Bu 
süreçte mahallelinin bir kısmı sözleşmeye imza atmış ve konutlarını bo-
şaltmış ancak birçoğu halen vadide yaşamaktadır. Belediye imza atmayıp 
orada yaşamaya devam eden mahalleli için caydırıcı uygulamalar yapa-
rak yaşamlarını zora sokmuş ancak mahalleli buna direnmiş ve yaşamaya 
devam etmişlerdir. Dikmen Vadisi Kentsel Dönüşüm Projesi fiilen dur-
muştur. Yaşanan süreç sonunda olumlu bir kazanım olarak mahallelinin 
dayanışma kültürü yeniden canlanmış, kentli haklarının bilincine varmış-
lardır (Çalışkan, 2006). 

Ankara’da yapılan online anket çalışmasında, planlama süreçlerinde 
demokratik katılım sorununun kentliler açısından nasıl görüldüğü, neler 
istenildiği ve bu sorunun altında yatan olguları ortaya koymak amaçlan-
maktadır. Bu amaca ulaşabilmek için ilk olarak kentliye ait genel bilgiler 
ile planlamadaki süreçlere karşı verilen yanıtların karşılaştırılmasıyla 
planlamada demokratik katılımdaki sorunlara karşı halkın bilinçlilik dü-
zeyini ölçmek ve plan süreçlerini yöneten yerel yönetimlerin planlamaya 
katılımı ne düzeyde sağlamaya çalıştığını ve güncel olayların bu süreci 
nasıl etkilediğini ortaya koymaktır. Sosyal medyada yapılan ankete yüz 
kişi katılmıştır. Bu sayı Ankara kentinin nüfusuna oranla çok düşük olsa 
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da bu soruna dair genel bazı fikirler vermektedir. Anket sonuçlarına ba-
kıldığında, çoğunlukla eğitim düzeyi yüksek ve bu sorunla yakından ilgili 
meslek gruplarının ankete katıldığı görülmektedir. ‘Katılımcıların eğitim 
seviyeleri ile planlamada demokratik katılım sorununa karşı ilgi arasında 
anlamlı bir ilişki vardır’ varsayımında bulunulabilir. Yapılan ankete bü-
yük bir çoğunluğun Çankaya ilçesinde yaşayanların katıldığı görülmekte-
dir. Ankete katılan ilçe ile eğitim düzeyleri ilişkilendirildiğinde eğitim 
düzeyi yüksek kesimin bu soruna duyarlı olduğu sonucuna ulaşılabilir 
(Resim 4 ve Resim 5). 

 
Resim 4: Ankete katılanların eğitim durumu ve yaşadıkları semt bilgisi (Yapılan 

anket sonucu yazarlar tarafından oluşturulmuştur, 2018) 

 
Resim 5: Ankete katılanların meslek durumları (Yapılan anket sonucu yazarlar  

tarafından oluşturulmuştur, 2018) 
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Semtte yaşama süreleri, oturulan evin kiracısı ya da sahip olma du-
rumu ile semtte üstlenilen görevler arasında doğru orantı olması gerektiği 
düşünülürken tam tersi bir sonuç çıkmıştır. Ankete katılanların %49,5’lik 
kesimi 20 yıl ve üstünde bir zamanda aynı semtte otururken %71,7’si sa-
hibi olduğu evde oturmakta ve sadece %20,2’lik kısmı semtinde görevler 
üstlenmektedir (Resim 6). 

 
Resim 6: Ankete katılanların ev sahipliliği, semtte yaşadıkları süre ve  

üstlendikleri görev dağılımları (Yapılan anket sonucu yazarlar  
tarafından oluşturulmuştur, 2018) 

Ankete katılan kentlinin belediyelerin hizmetleri, görev, yetki, so-
rumlulukları hakkındaki bilgi düzeyleri %31 oranında ‘iyi’ olarak çıkmış 
ancak belediyenin yaptığı planlar hakkında bilgi edinilmesinde ‘Beledi-
yenin yayınları ve belediyenin etkinliklerinden’ öğrenme dördüncü ve 
beşinci sırada yer alarak çok geride kalmıştır. Buradan iki çıkarım yapı-
labilir. Birincisi, insanların sosyal medyada daha aktif oldukları için sü-
reçleri sadece bu mecradan takip etmeleri, ikincisi ise belediyenin plan-
lama süreçlerinin tüm aşamalarını belediye sitesi ve yayınlarından halka 
duyurmadığı ya da her ikisinin de olduğudur. Ancak çalışma kapsamında 
yapılan diğer analizler ve kişisel görüşmelerden çıkarılan sonuçlarla dü-
şünüldüğünde, yerel yönetimlerin planlamada demokratik katılımı oluştu-
racak en temel ‘bilgi verme’ sürecini tam anlamıyla yerine getiremediği 
görülmektedir (Resim 7). Belediyenin plan süreçlerini duyurma şekilleri-
ni ankete katılanların %68’i ‘yetersiz’ bulmaktadır. Belediye plan süreç-
lerini paydaşlara yeterince duyurmayarak ve bilgilendirmeyerek planlama 
süreçlerini paydaşlardan izole etmektedir (Resim 8).  
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Resim 7: Ankete katılanların belediye hakkındaki bilgi düzeyleri ve plan  

öğrenme şekilleri (Yapılan anket sonucu yazarlar tarafından  
oluşturulmuştur, 2018) 

 
Resim 8: Ankete katılanların belediyenin plan süreçlerini duyurma  
şeklinin değerlendirmesi (Yapılan anket sonucu yazarlar tarafından  

oluşturulmuştur, 2018) 

Ankete katılanların %27’si bir planlama sürecine dâhil olup, %76’sı 
bir plana itiraz ettiğinde ‘ret’ olarak dönüş almıştır. Planlama sürecine 
dâhil olan kişilerin bu sürece katılımları çoğunlukla mesleki anlamda ol-
makla birlikte vatandaş olarak katılım sadece itiraz, yargı ve STK’ların 
yaptıkları anketlerde oy kullanmak şeklinde gerçekleşmiştir (Resim 9). 
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Resim 9: Planlama sürecine dâhil olanların ve plana itiraz edenlere geri  

dönüş bildirimleri (Yapılan anket sonucu yazarlar tarafından  
oluşturulmuştur, 2018) 

Ankete katılanlara Büyükşehir Belediyesi ve bulundukları ilçe bele-
diyesi için verilen kriterlerin değerlendirilmesi sonucunda, Büyükşehir ve 
ilçe belediyeleri arasında hesap verebilirlik, şeffaflık, işbirliğine açık ve 
katılımcı, hizmet ve paydaş odaklı, halkla iç içe ve herkesin düşüncesini 
önemsemede birbirlerinden çok farklı sonuçlar çıkmıştır. Büyükşehir be-
lediyesi için bu kriterlerin hepsinde ‘kesinlikle uygun değil’ sonucu çı-
karken; ilçe belediyelerinde ‘uygun’ ve ‘kararsızım’ diyenler çoğunlukta-
dır. Demokratik planlama süreçlerinin gerçekleşmesiyle ilişkili olan bu 
kriterlerin Büyükşehir Belediyesi açısından çok yüksek oranda olumsuz 
çıkması halk tarafından planlama sürecini yürüten Büyükşehir Belediye-
sine getirilen önemli bir eleştiri olarak görülmektedir (Resim 10). 
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Resim 10: Ankete Katılanların Büyükşehir Belediyesi ve yaşadıkları  
ilçe belediyeleri hakkındaki değerlendirmeleri (Yapılan anket sonucu  

yazarlar tarafından oluşturulmuştur, 2018) 

DEĞERLENDİRME 

Elde edilen veriler sonucunda, Ankara kentindeki aktörlerin katılım 
açısından deneyim ve birikiminin olmadığını söylenebilir. Yerel yönetim-
ler açısından katılım sadece büyük projelerde bilgilendirme aşamasında 
kalmış süreçlere halk dâhil edilmemiştir. Kentsel planlama süreçlerinde 
geçmişte aktörler arasında olan siyasi çatışmalar, planlama süreçlerinde 
halkın süreç dışına itilmesi gibi nedenlerden dolayı aktörler arasındaki 
uçurum derinleşmiş ve bir araya gelmeleri zorlaşmıştır. Günümüzde yö-
neticiler tam anlamıyla bir demokratik katılım süreci gerçekleştirmek is-
teseler bile ilk önce katılımın alt yapısı olarak bahsedilen, eğitim sorunu-
nu çözerek, tüm aktörlerle birlikte bir süreç tasarlayıp, katılım açısından 
bilgilendirme süreci başlatması, toplumun yerel yönetimlerle ve birbirle-
riyle olan güvensizlik problemini çözmesi gerekmektedir. 

Katılım kelimesi kişiyi edilgen konumdan etken konuma getirdiği 
için belki de Ankara’da bu sorun ortaya çıkmıştır. Çünkü kelimede kat-
mak, dâhil olmak gibi insanı zorlayıcı bir durum vardır ama kayıtsız kal-
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mak daha kolay gelmiştir. Orta-üst sınıfın kentten izole bir şekilde site 
yaşamını tercih etmelerinin altında aslında bir kaçış vardır, kentin sorun-
larından kaçış. Bu kaçış bir süre sonra artık duyarsızlaşmayı da berabe-
rinde getirmiş, kentlerinde çözemedikleri problemleri bir bakıma ölçeği 
küçültüp, büyük kentin içinde kendilerine “küçük kentler” kurarak çöz-
meyi tercih eder hale gelmişlerdir. Ankara’ya dışarıdan göçle gelen in-
sanların kentlilik bilincine adapte olamadan yaşadıkları alanın, kentin ge-
nişleyerek kent merkezinde kalması ile kentle yüzleşmişlerdir. Haklarını 
arama noktasında hem ekonomik hem sosyo-kültürel anlamda yetersiz 
oldukları için bu sorunla baş etmede ve haklarını arama konusunda çok 
fazla bir şey yapmamışlar/yapamamışlardır. Ankara’da yaşayan her ke-
simin kente katılmaya, sorunları çözmeye karşı koydukları tepkiler ve al-
tında yatan nedenler farklı olsa da genel anlamda kentlerine olan mesafe-
leri aynıdır.  

Kentsel planlama süreçlerinde katılımın, mevzuatta sınırı net bir şe-
kilde çizilmeyerek belirsiz bir şekilde bırakıldığı için sürecin ana aktörü 
yerel yönetimler de katılımı sağlamada istekli olmamışlardır. Uzmanların 
öngördüğü her zaman doğru olmayabilir, toplumun beklentisi ile örtüş-
mediği noktada sistem işlemez hale gelir. Bilgilendirme ve katılım sağ-
lama plan yapımı başlamadan önce değil askı sürecinde yapıldığı için sü-
reç daha çok uzamaktadır. Toplumun kentsel planlama ile ilgili bilgi dü-
zeyi düşük olmasından dolayı planlamaya katılım sağlamaları bir kayba 
uğramamak ya da kazanç elde etmek şeklinde olmaktadır. Yerel yönetim-
lerin planlama süreçlerinde halkın katılımını sadece mülkiyet anlaşmala-
rında, şeffaf olmayan ve belirsiz bir biçimde sağladığı için toplumun ge-
nel anlamda plan yapan aktöre karşı güvensizliği oluşmuştur. Kent kon-
seylerinin mevzuatta belediyeye bağlı olmasından dolayı asıl amacını ve 
demokratik katılım süreçlerinde üstüne düşen görevleri yerine getireme-
mektedir. Belediye başkanının kent konseyinde görev alacak kişileri 
seçmesi belediyenin görüşü aksindeki kararların meclise sunulmasını en-
gellemektedir. Kendi isteklerinin yansımasını kent konseylerinde göre-
meyen toplumun ilgisi ve güveni azalacak belki de kent konseylerinin 
zaman içinde yok olmasına sebep olacaktır.  
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SONUÇ 

Öncelikle bir problemin çözülmesi için insanların o problemi görme-
leri ve çözmeyi gerçekten istemeleri gerekmektedir. Planlama süreçlerin-
deki demokratik katılım sorununun kentte yarattığı sorunların çözümü 
için mevzuatta bir takım değişiklikler yapılmalıdır. Planlama süreçlerinin 
tüm aktörlerle gerçekleştirilmesi zorunluluğu getirildiği takdirde güveni-
lir ve sosyal ilişkilerin güçlü olduğu yaşam ortamı oluşturulabilir. Ancak 
katılımın bir kurallar dizisi haline getirilmesi katılım sürecine büyük za-
rar verebilir. Bu yüzden bıçak sırtı olan bu konuyu kapsamlı bir şekilde 
ve bir kurallar yığını olmadan, katılım için uygun koşulları da oluşturan 
bir yasal ortam sağlanması gerekmektedir.  

Bilgi en temel insan hakkıdır; bilgilendirme ve dâhil etme sürecin 
başından itibaren yapılmalı, teknoloji çağının imkânlarıyla insanların an-
layabileceği şekilde verilmelidir. Bilginin sınırlarının da net bir şekilde 
oluşturulması gerekmektedir. Toplum planlamada kayba uğramamak ya 
da kazanç elde etmek için planlama ile ilgilenmektedirler. İnsanların an-
layışı bilgi düzeyleri kadar olduğu için planlama süreçlerine katılım sağ-
lanması toplumun planlamayla ilgili belli bilgi düzeyine getirilmesi ile 
olacaktır. Katılım tek bir grubun eline bırakılmamalı, herkesin düşüncele-
rine başvurulmalı, kişisel değil toplumsal çıkarlar için hizmet edilmesi il-
kesi ile olmalıdır. Kent konseylerinin oluşturulma nedeninin bilincinde 
mevzuatta özerkliği sağlanmalıdır. Kent konseyi oluşturulurken toplumun 
kendi arasından seçtiği temsilciler ile oluşturulduğu takdirde toplumda 
katılımcı demokrasi ortamı sağlanır ve kentli doğrudan kararların alınma-
sında etkili olabilir. Bu süreçte yer alan paydaşların insanları birleştiren 
özelliklerin ayıranlardan daha fazla olduğunu idrak etmeleri gerekir. Bu 
soruna da bu anlayışla yaklaşıldığı takdirde paydaşlar arasında planlama 
süreçlerinde katılımı engelleyen faktörlerin ve aktörler arasındaki görün-
mez duvarların aşılamaz olmadığı görülecektir. 
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ANKARA’DA DAR GELİRLİNİN KONUT SORUNU 

Zülal AKKAYA, Betül AKYOL 

GİRİŞ 

Konut birçok yan sektörle birlikte ekonomik gelişmenin temel gös-
tergelerinden biridir. Dünyada birçok ülkede konut sorunuyla ilgili farklı 
politik yaklaşımlar uygulanmaktadır. Bu yaklaşımların ortak temeli, ko-
nutun değişen anlamıyla birlikte nüfus artışını karşılayacak yeterli konut 
üretmek, farklı sosyo-ekonomik grupların konuta erişiminde eşitlik sağ-
lamak ve farklı ihtiyaçlara cevap verecek çeşitlilikte konut geliştirmektir. 
Gelişmekte olan bir ülke olarak Türkiye’de alt ve orta gelir grubuna yö-
nelik konut sunumunda bazı sıkıntılar vardır. Dar gelirli grupların konut 
sorununu çözmek için önce bu sorunun tanımlanması gerekmektedir. 

Çalışmanın amacı, Ankara’da dar gelirlilerin yaşadığı konut sorunu-
nu ortaya koymaktır. 1960’lı yıllarda başlayan bu sorun Türkiye’de bazı 
politika yaklaşımlarıyla çözülmeye çalışılmış olsa da günümüzde halen 
varlığını sürdürmektedir.   

Saha araştırmasında Ankara’da dar gelirlilerin konut sorununun se-
bepleri ve sonuçları ortaya konulmuş, Dünya’da benzer sorunu yaşayan 
ülkeler araştırılmış ve çözüm önerileri incelenmiştir. Türkiye özelinde 
yapılan araştırmada, 1984 yılında dar gelirli ailelere konut üretmek ama-
cıyla göreve başlayan Toplu Konut İdaresi (TOKİ)’ne odaklanılmıştır. Bu 
kapsamda TOKİ’nin genel profili incelenmiş, TOKİ’nin Ankara’da dar 
gelirlilerin konut sorununa ne kadar çözüm ürettiği sorgulanmıştır. Anka-
ra’nın ilçelerinde farklı yıllarda hayata geçirilen gayrimenkul projelerinin 
konut fiyatları karşılaştırılıp değişim ve sebepler ortaya konmuştur. Araş-
tırmada kabul edilen dar gelirli tanımına göre, dar gelirlilerin ortaya çıkan 
fiyat aralığında konut edinebilirlik durumu tartışılmıştır. TOKİ, Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden An-
kara özelinde yapılan dar gelirli konut projeleriyle ilgili bilgi toplanmış, 
emlak danışmanlık şirketlerinden ilçe bazında mahalle mahalle konut 
fiyatları listesi alınmıştır. Türkiye İstatistik Kurumu Ankara Bölge Mü-
dürlüğü’nden gelir yaşam koşulları istatistikleri, konut giderleri harca-
maları, hane halkı bütçe araştırması konularına ilişkin bilgi ve belgeler 
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toplanmış, Gazi Üniversitesi’nden konuyla ilgili akademik kaynaklar 
elde edilmiştir.  

Çalışmanın kuramsal ve kavramsal çerçeve bölümünde dar gelirli 
kentlinin tanımı yapılmış, konuta dair farklı bakış açıları, konut sorunu, 
konut üretimi ve konut politikalarından bahsedilmiştir. Saha araştırması 
bölümünde ise Türkiye’de konut politikaları, Ankara’daki konut fiyatları 
farklılaşması, Ankara’da dar gelirli kentlinin konut sorunu, TOKİ uygu-
lamaları ve TOKİ alt gelir grubu konutlarında satınalınabilirlik ve erişile-
bilirlik kriterleri incelenmiştir. Çalışma, değerlendirme ve sonuç bölü-
müyle tamamlanmıştır. 

KURAMSAL VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Dar Gelirli Kentli Tanımı 

Kentte yaşayan dar gelirlilerin konut sorununu anlamak ve çözmek 
amacıyla politikalar saptanırken her şeyden önce bu grubun tanımlanması 
gerekir. Dünya Bankası kent yoksullarını, göreceli yoksulluk içinde ya-
şayanlar ve mutlak yoksulluk içinde yaşayanlar olarak iki gruba ayırmak-
tadır. Bu ayrıma göre göreceli yoksulluk içinde yaşayanlar, ülkede kişi 
başına düşen ortalama gelirin 1/3’ünden az gelire sahip kişiler olarak ta-
nımlanırken, mutlak yoksulluk içinde yaşayanlar, minimum besin veya 
yeterli beslenme ve yiyecek dışındaki gerçek ihtiyaçlarını karşılayama-
yanlar şeklinde tanımlanmaktadır. Yoksullar bütünüyle olmasa da bazı 
özellikleri ile dar gelirli kentlilerin kapsamına girebilmektedirler (Arpa-
cıoğlu ve Yıldırım, 2011). 

Ülkemizde gerek yüksek enflasyon sonucu fiyatların ve gelirlerin 
sürekli değişmesi, gerekse ailelerin beslenme için ayırdıkları para mikta-
rının farklılaşması nedeniyle dar gelirlinin tanımı zor olmakla birlikte 
imkânsız da değildir. Pulat (1992)’a göre dar gelirli kentliler, “çalışan ye-
tişkin yoksul kentliler”, “işsizler”, “yoksul ailelerin çocukları” ve “yoksul 
yaşlılar” olarak 4 grupta incelenebilir. Niteliksiz işçilerle, sürekli iş gü-
vencesi olmayan ve sık sık işsiz kalan özellikle aile bütçesine katkıda bu-
lunmak için tarım ve hayvancılık gibi işlerde çalışan kadınlar, çalışan ye-
tişkin yoksul kesimi oluşturmaktadır. Yoksul ailelerin çocukları ise ge-
nelde hane halkı büyüklüğü 5 ve üzeri olan, fert sayısının fazla olmasın-
dan dolayı ailedeki çocukların temel ihtiyaçları da dahil güçlükle karşı-
lanmasından ötürü dar gelirli aileler grubunun içine alınmaktadır. İşsizler 
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ve yoksul yaşlılar da dar gelirli kentlinin önemli bir bölümünü oluştur-
maktadır.  

Konuta Bakış Açısı 

Konut, temel olarak barınma anlamını taşırken bunun yanında farklı 
anlamları da bünyesinde barındırır. Konut; oturulacak yerler, çadırlar, ma-
ğaralar, koruganlar ve kaleler gibi “ev” özelliğinde olmayan ve yuva nite-
liği taşımayan alandır. Ev, daha çok insanların kalbi bir bağ kurduğu, ai-
diyet hissedip sahiplendiği “yuva” niteliğindeki alandır (Yörükan, 2012). 

Konut, barınak olarak kullanıcılarını dış çevrenin olumsuz etkilerin-
den korur. Kullanıcıya içinde bulunduğu toplumda özel bir yaşam alanı 
sunar. Konut, kullanıcılarına topluma karışma isteği sunan bunun yanı sı-
ra insanların yalnız kalma arzusunu da gerçekleştirebileceği bir mekandır. 
Toplumdan ayrı olarak yiyeceğini ve ürünlerini muhafaza etme olanağı 
sağlar. Toplumsal gelişmeyle birlikte konutun işlevi değişmiştir. Konut 
sanayi öncesi dönemde üretim mekânı olmuş, sanayi döneminde üretim 
mekânı konutun dışına çıkmış, sanayi devrimi sonrasında ise gelişen tek-
nolojiyle birlikte iş ve ev aynı mekâna taşınabilmiştir. İnsanlar yakın dö-
nemde evlerini terk etmeden işlerini ve eğlencelerini yürütme imkânı 
bulmuştur. Kablolu yayınlar, uydular ve internet sayesinde ev artık bir 
bilgi kütüphanesi haline gelmiştir (Tekeli, 2010). 

Konuta çok işlevli bir barınak olarak da yaklaşılabilir. Konut sorunu, 
uygun standartta yeterli sayıda konutun üretilip toplumun tüm toplumsal 
katmanlarını kapsayacak biçimde dağıtılmasının başarılıp başarılmadığı-
na dayanılarak tanımlanabilir. Konut sorunu, konutun bir tüketim malına 
dönüşmesi ile ilişkili bir konudur. Konut fiyatlarındaki değer artışı, arsa 
değerlerindeki spekülatif değer artışlarıyla doğru orantılıdır. Arsa fiyatla-
rındaki değer artışı lüks konut arzını doğurmakta, bu da dar gelirli konut 
açığını ortaya çıkarmaktadır (Alkan ve Uğurlar, 2015). 

Tüketim malı olarak görülen konut, insanların daha büyük ve rahat 
konuta sahip olma arzusu ile konutun barınma ihtiyacı olmasının ötesine 
geçmektedir. Bu bağlamda aileler konutu toplumsal statü ve toplumda 
prestij sağlama aracı olarak da tüketebilmektedir ve birikim yapmış bir 
aile için konut yatırım seçeneklerinden biridir. Yaşam döngüsünde karşı-
laşılabilecek krizlere karşı güvence sağlayan ve kriz dönemlerinden çıkış-
ta araç olarak kullanılan konuta yapılan yatırımlar günümüzde sürekli ha-
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le gelmiştir. Yalnız bu durum sadece tüketim olarak görülmemeli, insan-
ların “barınma sahipliliği” arzusu ile yaptığı uzun erimli bir yatırım türü 
olarak görülmelidir. Emek yoğun üretilen konut ekonomiyi canlandırma-
da bir araç olarak görülmektedir. Bu da konutun farklı üretim faaliyetle-
riyle bağlantısının yüksek olmasından kaynaklanmaktadır (Tekeli, 2010). 

Konu sosyal açıdan ele alındığında konut, kişilerin ailesi, komşusu, 
ev sahibi ve kiracılarıyla ilişkiler kurduğu alan olarak değerlendirilebilir. 
Toplumsal ilişkileri yeniden üreten konut, sosyalleşme aracı olarak işlev 
görmekte ve insanların kendilerini güvende hissettikleri mahremiyeti sağ-
layan özel alan olmaktadır. Yörükan (2012), evi olmayan insanların, 
özellikle evsiz çocukların özgüvensiz, suça meyilli, mücadeleden kaçan, 
sağlık sorunları olan bireyler olarak topluma karışmakta olduğunu ifade 
etmektedir.  

Konut, içinde bulunduğu çağı mimari olarak yansıtan bir metadır. 
İnsanlara çevresiyle birlikte kültürel bir faaliyet alanı oluşturur. Bu da 
konutun “kültürel artifact” olduğunun göstergesidir. Farklı anlamları içe-
risinde barındıran konut sosyal, ekonomik ve fiziksel olarak sınıflandırıl-
dığında, konuta dair bakış açılarını Resim 1’deki gibi gruplandırmak 
mümkündür. 

Konut Sorunu, Konut Üretimi ve Konut Politikaları 

Konut sorunu temel olarak yeterli konutun üretilmemesi olarak algı-
lanabilir (Resim 1). Arz-talep yönünden konut üretimi yetersiz kaldığı 
gibi konutun talebin çok üzerinde üretilmesi de sorun oluşturmaktadır. 
Burada dikkat edilmesi gereken konu, ihtiyaç duyan kesime konut üreti-
lip üretilmediğidir. Konut açığı, konutu elde etme güçlüğünü doğurdu-
ğundan çeşitli politikalar üretilerek sorun çözülmeye çalışılmaktadır. Bu 
konuda kooperatiflere ucuz kredi desteği sağlanması, kendi evini yapana 
yardım yöntemi, mikro finans desteği, emlak yatırımları, konut fonu, dü-
şük ücretli arsa üretimi, düşük ücretli konut üretimi, konut kaynaklarının 
arttırılması, toplu konut yatırımlarının yapılması gibi yardım ve politika-
larla dar gelirliye konut üretimi desteklenmektedir (Özden, 2008). Kendi 
evini yapana yardım yöntemiyle aileler kendi emek ve çabalarıyla eko-
nomik durumlarına göre istedikleri nitelikte konutlar üretebilmektedir. 
Bu çaba, kamu kuruluşlarınca kredi desteği ve düşük ücretli arazi yardım-
larıyla da desteklenmektedir (Berberoğlu ve Teker, 2005).  
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Bir dönem artan nüfusla birlikte göç ve hızlı kentleşme sonucunda 
kırdan kente göç eden insanlar kendi gelir grubuna göre konut edineme-
mişler bu yüzden gecekondu yapımına yönelmişlerdir. Kentlerin çeperin-
de oluşan gecekondu alanları, kentlerin makro form sınırının belirleme-
sinde etkili olmuştur. Zamanla çıkarılan imar aflarıyla kentin çeperinde 
formel bir doku oluşmuş, gecekondu bölgeleri kalıcı hale gelmiştir. Yeni 
çıkarılan yasalarla gecekondu alanlarının iyileştirilmesi ve bu alanların 
büyümesinin önlenmesi amaçlanmış ancak başarılı olunamamıştır. Gece-
kondulaşma, kentlerde kentlileşmemiş kesimlerin oluşmasına yol açmış 
ve sorunun sosyal boyutunu derinleştirmiştir (Peynircioğlu ve Sarıtaş, 
2007).  

Kentlerde konut sorununun artması devlet müdahalesini zorunlu ha-
le getirmiştir. Bu kapsamda “sosyal konut” anlayışı ortaya çıkmıştır. 
Devlet müdahalesiyle düşük gelirliye konut üretilmek istenmiş, uygun fi-
nansman modelleri oluşturulmaya çalışılmıştır (Anonim, 2009).  

Sosyal konut politikası, düşük faizli toplu konut üretimini destekle-
mektedir. Bu politikada mülkiyet devlette, yerel yönetimlerde veya kâr 
amacı gütmeyen kurumlarda olmaktadır. Sosyal konut anlayışıyla üreti-
len konutlar belli bir yerdeki konut ihtiyacını karşılamaya yönelik üretil-
mektedir. Dar gelirliler, sosyal konutlara ederinden daha ucuz fiyatlarla 
sahip olabilmektedir. Devlet eliyle gerçekleşen sosyal konut uygulamala-
rı devletin bu konudaki yetkilerini Toplu Konut İdaresi (TOKİ)’ne ak-
tarmasıyla el değiştirmiştir (Karakaş, 2015; Kunduracı, 2013). 
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Bir başka model olan Belediye, Kooperatif ve TOKİ iş birliğinde be-
lediye, toplu konut yapılacak alanı kamulaştırıp imar planını yapmakta ve 
bu alanda yol, kanalizasyon gibi alt yapı çalışmalarını yürütmektedir. 
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Sonrasında talep örgütlenmesi, belediye tarafından yapılabildiği gibi ko-
operatifler tarafından belediyenin kontrolü altında da gerçekleşebilmek-
tedir. Belediyenin sürecin içinde olması halkın güveninin kazanmasında 
etkili olmaktadır. Toplu konutların yapımındaki görev TOKİ’ye düşmek-
tedir. Karasu (2005)’ya göre modelin avantajları belediyelerin de katkı-
sıyla ucuz arsaların temin edilmesi, halkın katılımının desteklenmesi, dü-
zenli kentsel alanların oluşturulması ve konuta düşük maliyetlerle sahip 
olunmasıdır. Belediyeler tarafından kamulaştırma, arsa ve arazi takası, 
arsaların gecekondu aflarıyla elde edilmesi yoluyla konut üretimi ucuz 
maliyetlerle yapılmaktadır (Keleş, 2014).  

Merkezi idarenin doğrudan konut üretimine dahil olma modelinde, 
tüm yetki ve sorumluluk merkezi idarede olmaktadır. Bu modelde arsa 
temini, konut alanlarının planlanması, katılımın sağlanması gibi bütün 
görevler tek bir merkezi kurumda toplanmaktadır (Karasu, 2005). 

Yap-satçı modelde ise küçük sermaye esastır. Bu modelde ödemeler 
kat karşılığında yapılmakta arsa maliyeti ödemenin içerisine dahil edil-
mektedir. Ancak arsa maliyetinin ve alt yapı giderlerinin karşılanması 
noktasında son kullanıcı ödemeleri yetersiz kalmakta, bu sebeple yapılan 
konutların niteliği düşürülmektedir (Karakaş, 2015). 

SAHA ARAŞTIRMASI 

Türkiye’de Konut Politikaları 

Türkiye’de herkesin kendi mülkiyetinde oturma olanağı bulduğu 
dönemlerde daha çok müstakil ve bahçeli evler yaygındır. Burada konut 
dış mekanla daha çok ilişkilidir ve komşuluk ilişkileri samimidir. Komşu-
luk ilişkilerinin kuvvetli olduğu o dönemde mahalleler daha güvenli me-
kanlardır.  Göçle beraber kentleşmenin hızlanmasıyla insanlar apartman-
lara yerleşmeye başlamıştır. Farklı yaşam tarzına zorlanan insanlar 
apartmanlara yerleşince eski yaşam tarzını buraya adapte etmeye çalış-
mışlardır. Çocukların apartman önünde oyun oynadığı, ev hanımlarının 
kapı önünde sohbet ettikleri müstakil evlerdeki yaşam tarzı apartmanlara 
taşınmıştır. Göç eden nüfusla kalabalıklaşan kentler, apartman katlarının 
artmasına ve eski komşuluk ilişkilerinin yitirilmesine sebep olmuştur. 
Bununla beraber güvenin azaldığı, suç oranının arttığı kent mekanları or-
taya çıkmıştır. Kentlerde oluşan güven sorunu nedeniyle insanlar kendi 
kabuğuna çekilmiş ve içte birden çok kilidin olduğu ev yaşamına hapse-
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dilmiştir. Apartmanlara hapsedilen bu insanlar bugün eski yaşam tarzına 
ve toprağa özlem duymaktadır.  

Günümüzde kent hayatının yoğunluğundan sıkılan, yeşile hasret ka-
lan ve daha özgür konut alanları arayan insanlar kentin çeperindeki ya-
şam alanlarına yerleşmektedir. Ekonomik gücü olan bireyler, kentin çe-
perinde lüks bahçeli konutlar üretmektedir. Her kesimin ekonomik gücü-
nün yetmeyeceği bu alanlar sadece belli bir kesimi barındırmakta, bunun 
sonucunda kentte sınıflaşmanın sınırlandığı konut alanları oluşmaktadır. 
Ayrıca kent merkezinde canlı yaşamından uzak kalmak istemeyen fakat 
daha güvenlikli ve lüks yaşam tarzını tercih eden insanlar, rezidans adıyla 
ortaya çıkan yeni konut alanlarına yönelmektedir. Konut ve konut 
mekânında meydana gelen değişimler, günümüzde konut sorununu farklı 
boyutlara taşımıştır (Alkışer ve Yürekli, 2004).  

Konut sorunu önceden sadece üretilen konut sayısı ile alakalı iken, 
sonradan bu insanların daha rahat ve lüks arayışlarından kaynaklanan ko-
nut üretimiyle ilişkilendirilmiştir. İnsanların lüks konut talebi üretilen 
konutların üst gelir grubuna hitap etmesiyle alt gelirlilerin konut açığı 
günden güne artış göstermiş ve bu kesim için üretilen politikalar yetersiz 
kalmıştır (Alkan ve Uğurlar, 2015).   

Üst ölçekli plan kararlarına bakıldığında, 1.Kalkınma Planı’nda dü-
şük ücretli arsa üretimi ve düşük ücretli konut üretimi amaçlanmıştır. 2. 
ve 3. Kalkınma Planı’nda kendi evini yapana yardım, konut kaynakları-
nın arttırılması, toplu konut yatırımlarının yapılması, ülkenin koşullarına 
uygun nitelikte konutun üretilmesi gibi amaçlar güdülmüştür. Bu yıllarda 
devletin konut yatırımlarındaki payı %10’dur. Kamu kredilerini toplu ko-
nuta yönlendirme ve sosyal konut yapımını amaçlayan 4. Kalkınma Pla-
nı’nda devletin konut yatırımlarındaki payı %20’lere kadar yükselmiş, 
sonrasında bu pay %12’ye düşmüştür (Kentsel Dönüşüm, Konut ve Arsa 
Politikaları Raporu, 2009). 5. ve 6. Kalkınma Planları, finans kaynakları-
nın yönetimi ve yerel yönetimlerin doğrudan konut üretimi üzerinde 
durmuş, 7. Kalkınma Planı ise iş birliği modeli, gecekondu problemi ve 
konut üretim teknolojisindeki gelişmeler üzerinde yoğunlaşmıştır. 8. Kal-
kınma Planı’nda konut üretiminde alternatif finansman modellerine odak-
lanılmıştır. 9. ve 10. Kalkınma Planları, dar gelirlinin konut soruna çö-
züm geliştirme noktasında yetersiz kalmıştır.  
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2008 yılında yapılan araştırmalara göre Türkiye’de yıllık 562.919 
konut gereksinimi vardır. Buna karşın ülkede yıllık 300.000 civarında 
konuta yapı kullanma izni verilmiştir (Peynirci ve Sarıtaş, 2007). 2019 
yılında yıllık konut gereksinimi 900.000’e çıkmış ve yaklaşık 700.000 
konuta yapı kullanma izni verilmiştir. 

Ülkemizde konut arzı veya sunumu, teknolojik gelişmeler, kentsel 
rant, devletin konut üretim teşviki, finansman olanakları gibi etkenlerle 
belirlenmektedir. Konut sunum biçimi, “kar gütmeyen” ve “kâr amacı 
güden” sunum biçimi olarak ikiye ayrılabilir. TOKİ, kooperatifler, bele-
diyeler ve SGK kar gütmeyen konut sunumu yaparken, yap-satçı müte-
ahhitler ve büyük yatırımlı özel konut firmaları kâr amacı güden konut 
sunumu gerçekleştirmektedir. 

Kooperatifler, Türkiye’de 1930’lu yıllarda varlık göstermiş, özel şa-
hıs eliyle gerçekleşmiş konut sunum biçimidir. İlk örnekleri, Ankara 
Bahçelievler’de görülmüştür. Kooperatifler Birliği, bilinen en başarılı ör-
neğini Batıkent’te yapmış, hatta bu uygulama diğer ülkelerce örnek alın-
mıştır. 1960’larda çıkan Gecekondu Yasası ve Kat Mülkiyeti Yasasıyla 
kooperatifler desteklenmiştir. Daha sonra liberal politikaların etkili olduğu 
dönemde kooperatifler, yine devlet tarafından desteklenmiştir. 1990’dan 
sonra Emlak Bankası ve sigorta kurumları kar güdüsünden dolayı koope-
ratiflere finansman kaynağını kesmiş ve zamanla piyasada faiz oranları-
nın yükselmesiyle kooperatifler ülkede önemini yitirmiştir.   

Bir başka konut sunum biçimi olan yap-satçılar, 1950 yılında ortaya 
çıkmıştır. Bu uygulamanın temeli, inşaat maliyetlerinin yap-satçı tarafın-
dan karşılanıp arazinin kat karşılığı yap-satçıya verilmesidir. Gecekondu 
alanlarından düşük maliyetle alınan arazilerde bu alanların altyapısının 
kaldıramayacağı yüksek katlı apartmanlar yapılmıştır. Bu da çarpık kent-
leşmeyi doğurmuş ve konutu rant yarışına sokmuştur (Keleş, 2014). 

Konut sunumlarına finansman kaynağı sağlayan kurumlarsa zamanla 
yerini yasalara dayanan yüksek faizli bankalara bırakmıştır. Özellikle 
80’lerde toplu konuta finansman sağlayan Emlak Bankası, OYAK,  Sos-
yal Sigortalar Kurumu 2000’lerin başına kadar bu desteği sağlamıştır. 
Gelişmiş ülkelerde uygulanan Mortgage Yasası, Türkiye’de TBMM’de  
2007 yılında yasalaştırmıştır. Bu yasanın asıl amacı, düşük ve orta gelir 
grubuna düşük faizlerle konut sahibi olma yolunu açmak olsa da yasanın 
son yıllara kadar bu görevi başarıyla yerine getirdiği söylenemez. Bunun 
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sebebi, konut kredilerindeki yüksek faiz oranıdır (Alkan ve Uğurlar, 2015). 
2019 ve 2020 yılları içinde, bankaların verdiği konut finansman oranları 
%1’in altına düşürülmüştür. 

Ülkemizde bir başka konut yardımı da 29.08.2016 tarihinde çıkarı-
lan “Konut Hesabı ve Devlet Katkısı” uygulamasıdır (Resim 2). Bu uygu-
lama Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yürütülmekte olup 
genel esasları ve uygulamaları Resim 2’deki gibidir. Ziraat Bankası’nın 
TOKİ ile iş birliği içerisinde halen devam eden uygun faizle kredi prog-
ramı mevcuttur. Talep edenler için 300 TL dosya masraflı ve 120 ay va-
deli kredilerle TOKİ’den ev alabilmek mümkündür. 

 
Resim 2: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı konut hesabı ve  

devlet katkısı konut yardımı (URL-2). 

Bakanlığın henüz yeni yürütmeye koyduğu ev yardımı uygulaması-
na 12.000 kişi başvuru yapmış, 7.000 kişi bankalarda  28 milyon TL bi-
riktirmiştir. 2020 yılı itibariyle bu oranlar ikiye katlanmıştır. Günümüzde 
konut yardımıyla ilgili 11 farklı banka kredi desteği sağlamakta, konut 
üretiminde rol oynayan en etkili kurum TOKİ olmaktadır. 

Çalışmanın buraya kadar olan kısmında dar gelirlinin konut sorunu, 
ülkemizdeki konut sunum biçimleri, konut politikaları, konut yardımları, 
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kredi destekleri ve ilgili yasalar araştırılmış ve konut politikalarına yöne-
lik bir Swot Analizi hazırlanmıştır (Resim 3). Konunun Ankara il bazında 
araştırılması,  alanın büyüklüğü, konunun geniş kapsamlı olması, araştır-
ma ekibinin 2 kişiden oluşması,  çalışma süresinin 5 ay gibi kısıtlı bir sü-
re olması, Ankara genelinde derinlemesine saha araştırması yapılmasını 
zorlaştırmıştır. Bu sebeple çalışmada Ankara’da dar gelirliye ilçe bazında 
konut üreten TOKİ’ye odaklanılmıştır. 

Dar gelirli kentlilerin tanımlanmasında çeşitli yayınlarda ölçüt ola-
rak kullanılan kriterler hane halkı geliri, hanehalkı tüketim harcamaları, 
hane halkının yaşam koşulları ve çocuk ölüm oranıdır. 

Hane halkı geliri yoksulluğu belirlemede kullanılan ana ölçütlerden-
dir. TÜİK’in 2016 yılı verilerine göre Türkiye’de 2016 yılı için ortalama 
fert geliri 19 bin 139 TL iken, Ankara’da bu miktar 26 bin 486 TL dir. 
Ankara’da bu oran ülke ortalamasının üstünde olmasına rağmen şehirde 
gelir dengesizliklerinin önüne geçilememiştir. Gelir dağılımı araştırmala-
rında, beş gelir grubu için Türkiye yıllık ortalama kullanılabilir fert geli-
rinin yüzdelik dağılımı şu şekildedir: üst gelir grubu (% 45,9), üst-orta 
gelir grubu (% 21,7), orta gelir grubu (% 15,3), alt- orta gelir grubu (% 
10,9) ve alt gelir grubu (% 6,2). Alt gelir grubu burada tanımlanmaya ça-
lışılan dar gelirli ya da yoksul grubu içermektedir. 

Önemli bir gelir ve ekonomik düzey göstergesi olan hane halkı tüke-
tim harcamalarına göre, Türkiye genelindeki en yüksek pay %25,2 ile 
konut ve kira harcamalarıdır. Bu harcamaların Türkiye geneli gelir grup-
larına dağılımı en düşük gelir grubu ve en yüksek gelir grubu olmak üze-
re iki grupta incelendiğinde, 2016 yılında en düşük gelir grubunun konut 
ve kira için ayırdığı pay %32 iken, en yüksek gelir grubu için bu pay 
%21,7’dir. Dar gelirli kentlinin içinde bulunduğu bu kesim, gelirinin 
%30’unu konuta harcamaktadır. Bu kesimin konut sahiplilik oranı 2016 
yılı itibariyle %52,9’dur. 
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Resim 3: Konut Politikaları Swot Analizi (Anonim, 2009) 

Ankara’daki Dar Gelirli Kentli Sayısı 

Bu çerçevede “Dar gelirli kentli”, çalışan yetişkin ve yoksul kentliler 
(niteliksiz işçiler, sürekli iş güvencesi olmayan, sık sık işsiz kalan, genel-
likle sigortasız çalışan kişiler)dir. Ücretsiz aile işçisi, Türkiye’deki çalı-
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şanların %12,1’ini oluşturmaktadır. Ankara’da ise bu oran %4,3’tür. Bu 
grup, çalışanların en düşük ücret alan bölümünü oluşturmakta ve dar ge-
lirli kapsamına girmektedir. Ankara için çalışan yetişkin yoksul sayısı 
226.634 kişidir. 

İşsizler grubu, çalışma yaşında olup iş bulamamış bireylerden oluş-
maktadır. Türkiye’de 2017 yılı işsizlik oranı %11,2 iken, Ankara’da bu 
oran %11.12’dir ve şehirde işsiz sayısı 130.000 kişidir.  

Türkiye nüfusunun %16,3’ü geniş ailelerden oluşmakta iken Anka-
ra’da geniş aile oranı %11,6’dır. Bu ailelerin %10,2’sinde hiç kimse ça-
lışmamaktadır. Bu durumda, eve giren gelir açısından geniş ailelerin 
%87,9’unun gerçek yoksulluk yaşadığı söylenebilir. Ankara’daki yoksul 
ailelerin sayısı ise 229.146 kişidir. 

Tüm yaş grupları içinde yaşlılar en yüksek yoksulluk özelliğini taşı-
yan gruptur. Türkiye’de %8,3’lük yaşlı nüfusun işgücüne katılma oranı 
%11,9’dur. Çalışan yaşlı nüfusun %72,8’i tarım sektöründe çalışmakta-
dır. Yaşlılar Ankara’da kent nüfusunun %12,15’ini oluşturmaktadır. Bu 
nüfusun %18,97’sini çalışmayanlar oluşturmaktadır.  Ankara’daki yoksul 
yaşlı sayısı 113.844 kişidir.  

2015 yılı için Ankara’da toplamda dar gelirli kentli nüfusu 699.624 
kişidir. Buradan Ankara nüfusunun %13,27’sinin dar gelirli olduğu söy-
lenebilir. Bu kesimin ortalama aile büyüklüğü 5 alınırsa toplamda yaklaşık 
139.924 konuta ihtiyaç duyulmaktadır. Sorunun hitap ettiği kesim sap-
tandıktan sonra, Türkiye’deki konut politikaları çerçevesinde Ankara’da 
konut fiyatları karşılaştırılmış ve TOKİ uygulamaları değerlendirilmiştir. 

Ankara’daki Konut Fiyatları Farklılaşması 

Ankara’da konut fiyatları farklı bölgelere göre çeşitlilik göstermek-
tedir. Bazı mahallelerde orta gelir grubuna yönelik daha düşük fiyatta ko-
nut üretimi yapılırken, farklı mahallelerde yüksek fiyatlı lüks konut ya-
pımı söz konusudur. Bu çalışmada Ankara’nın konut fiyatları sekiz mer-
kezi ilçeye göre incelenmiştir. 

Çankaya İlçesi’nin kenti kuzey-güney, doğu-batı olarak sınırladığı 
söylenebilir. Kent merkezi Ulus ve Kızılay olarak ele alındığında tarihi 
ve eski konut alanlarının bulunduğu mahallelerde alt-orta, kentin göreli 
olarak prestij merkezi iş alanları sayılan alanlarda ise orta-üst ve üst gelir 
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grubuna yönelik konut piyasasının varlığından söz edilebilir. Kentin batı 
bölgesi, toplu konut alanlarının olduğu, satılık konut fiyatlarının en düşük 
olduğu bölgedir. Toplu konut alanlarının yer aldığı Etimesgut ve Yeni-
mahalle İlçeleri orta ve orta-üst gelir gruplarının tercih ettiği alanlardır. 
Kentin kuzey bölgesi düşük kira ve satılık konut değerlerine sahip bölge-
sidir. Doğu bölgesi ise Resim 4’te görüldüğü üzere dönüşüm projelerinin 
yoğunlukta olduğu (Mamak, Altındağ) kentin sosyo-ekonomik yönden 
geri kalmış bölgesidir. Güney konut alanları prestijli konut alanları iken, 
burada yüksek fiyatlı satılık konutlar bulunmaktadır. Gölbaşı İlçesi İncek 
Mahallesi son zamanlarda prestij kazanan mahallelerdendir. Güneybatı 
bölgesinde, Eskişehir yolu üzerindeki konut fiyatları en yüksek seviye-
lerdedir (Resim 4).   

 
Resim 4: Ankara’nın konut fiyatlarının bölgesel farklılaşması  

(Alkan ve Uğurlar, 2015). 

Ankara’daki Dar Gelirli Kentlinin Konut Sorununun TOKİ  
Uygulamaları Kapsamında İncelenmesi 

TOKİ, 1984 yılında dar gelirli ailelere konut üretimi yapmak ama-
cıyla kurulmuştur. İlk olarak toplu konut fonu olarak kredi desteği sağla-
mış ve sonrasında 2001 yılı itibariyle sosyal konut üretimine başlamıştır. 
Konutları alt gelirli, dar gelirli, orta gelirli ve yoksul grubuna yönelik 
üretmektedir.  2004 yılında “Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkın-
da Kanun”da yapılan değişiklikle bu konudaki tüm yetkiler TOKİ’ye ak-
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tarılmıştır. Kanunla yetki karmaşası giderilmeye çalışılmış ve yetkiler tek 
elde toplanmıştır. Böylelikle kamu, hazine ve vakıf arazilerinin satışa çı-
karılmadan önce durumunun TOKİ’ye bildirilmesi konusunda bu kurum 
yetkili kılınmıştır. TOKİ bu yolla alt gelirliye konut üretmede ucuz arsa 
temin edebilmektedir (Yılmaz, 2016). 

TOKİ son 10 yılda Türkiye genelinde dar ve orta gelir grubu için 
toplam 506.000 konut üretmiştir. Ankara için üretilen alt gelirli konut sa-
yısı 5654’tür. Bu çalışma kapsamında, kuruluş amacı alt gelirliye yönelik 
konut yapımı olan TOKİ’nin alt gelirli konut projeleri son 10 yıl için in-
celenmiştir. Yıllara göre konut oda sayısı, konut adedi, konut fiyatı ile il-
gili Excel tabloları oluşturulmuş, veriler arcgis ortamına aktarılmıştır. 
Ankara için yapılan dar gelirli tanımı ve yaklaşık olarak saptanan dar ge-
lirli nüfusuna TOKİ’nin yapmış olduğu konutlar ne kadar yanıt verebildi 
sorusu cevaplanmaya çalışılmış, konutların erişilebilirliği ve satınalınabi-
lirliği analiz edilmiştir.    

2015 yılı için TOKİ alt gelir konut projeleriyle ilgili hazırlanan sen-
tez paftasında Mamak, Şereflikoçhisar, Çubuk, Kazan ve Haymana ilçe-
lerinin konut fiyatları arasındaki değişim Tablo 1 ve Resim 5’te görül-
mektedir.  

 
Resim 5: 2015 Yılı TOKİ Alt Gelir Grubu Konut Fiyatlarının İlçelere  

Göre Sıralaması (TOKİ, 2017). 
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Tablo 1. 2015 Yılı TOKİ Alt Gelir Grubu Konut Verileri 

 
 Kaynak: TOKİ, 2017 

Ankara için yapılan dar gelirli kentli tanımına göre 2015 yılı için dar 
gelirli kentli nüfus 699.624 kişidir. Yine dar gelirli kentli tanımına göre 
hane halkı büyüklüğü ortalama 5 alınıp nüfusa oranlandığında, şehirde 
yıllık 139.924 adet konut ihtiyacı olduğunu söylenebilir. TOKİ’nin üret-
miş olduğu dar gelirli gruba yönelik konut sayısı 382’dir. Dolayısıyla 
Ankara’daki dar gelirli ailelerin satınalınabilir konut ihtiyacı TOKİ tara-
fından karşılanamamıştır. Üretilen konutların özelliklerine bakıldığında, 
ortalama hane halkı büyüklüğüne göre oda sayısının dar gelirli aileler için 
yeterli olmadığı anlaşılmaktadır. 

2012 ve 2017 yılı verileri Resim 6, Resim 7, Tablo 2 ve Tablo 3’te 
incelendiğinde Mamak’taki konut fiyatları farkının çok fazla olduğu göze 
çarpmaktadır.  



 

 

 

 

 
Ankara’da Dar Gelirlinin Konut Sorunu 443 
 

 
Resim 6: 2012 Yılı TOKİ Alt Gelir Grubu Konut Fiyatlarının İlçelere  

Göre Sıralaması (TOKİ, 2017). 

2012 ve 2017 yılları incelendiğinde Çubuk’ta yapılan ortalama proje 
fiyatlarında %12’lik artış olduğu görülmüştür. Ancak Mamak İlçesi’nde 
bu oran %116 gibi büyük bir orandır. 

Mamak’taki projelerin 2012 yılında Kusunlar Mahallesinde, 2017 
yılında ise Gülseren Mahallesinde yapıldığı görülmüştür. 2017 Mamak 
Gülseren Projesi alt gelir grubuna yönelik gecekondu dönüşüm uygula-
maları olarak yapılmış ancak fiyatlar yüksek tutulmuştur. 19.000 TL’ye 
kadar peşinat istenmiştir.  
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Tablo 2. 2012 Yılı TOKİ Alt Gelir Grubu Konut Verileri 

 
Kaynak: TOKİ, 2017 

 

 
Resim 7: 2017 Yılı TOKİ Alt Gelir Grubu Konut Fiyatlarının İlçelere  

Göre Sıralaması (TOKİ, 2017). 
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Tablo 3. 2017 Yılı TOKİ Alt Gelir Grubu Konut Verileri 

 
Kaynak: TOKİ, 2017 

Gülseren Mahallesi kent merkezine 5 km uzaklıktadır. Kusunlar 
Proje Alanı, kent merkezine 17 km uzaklıkta olup yakınlarında hiçbir 
yerleşim alanı bulunmamaktadır. Projedeki konutların tamamı 4022 adet-
tir ve 558’i alt gelir grubu konutlarıdır. Ödemeler aylık taksitler halinde 
toplamda 270 ay vadelidir ve 2000 TL peşinat alınmaktadır. Fiyat farkları 
merkeze uzaklık ve ulaşım şartlarından kaynaklanmaktadır (Aslan ve 
Güzey, 2015). 

TOKİ Alt Gelir Grubu Konutlarında Satınalınabilirlik ve  
Erişebilirlik 

Yapılan analizler sonunda hazırlanan veriler birleştirilerek konut fi-
yatlarının ilçelere göre farklılaşmasının sebepleri erişilebilirlik analizleri-
ne göre araştırılmış ve ilçelerin gelir durumuna göre konut satınalınabilir-
likleri çıkarılmıştır. 

İnsanların belirli standartlarda yaşayabilmeleri için konut alanlarının 
erişilebilir olması gerekir. Temel ihtiyaçların karşılanacağı hastane, okul 
gibi alanlara insanlar erişebilmeli, ulaşım hizmetlerinden etkin biçimde 
faydalanabilmelidir. Bu anlamda TOKİ’nin ilçelerde yapmış olduğu pro-
jelerin erişilebilirlik özellikleri Tablo 4’teki gibidir.  

Konut alanlarının merkeze uzaklıkları Resim 8’de görülmektedir. 
Haymana kırsal ilçe olmasına ve kent merkezine uzaklığı 60 km olmasına 
rağmen konut fiyatlarının burada hemen hemen merkez ilçelerle aynı dü-
zeyde olması dikkat çekicidir. Sebepleri araştırıldığında burada uygula-
nan proje tipinin “talep örgütlenmesi” olduğu görülmüştür. Bunun yanın-
da ilçenin termal turizm potansiyeli ve gelişme aksı üzerinde bulunması 
konut fiyatlarını ortalamanın üzerinde tutmuştur. Talep örgütlenmesi 
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TOKİ’nin 40.000 nüfus altı yerleşmelerde belediyelerle birlikte talebin 
anket çalışmalarıyla belirlenip arsa teminin belediyeler tarafından yapıl-
dığı proje uygulama çeşididir. Yapılan anket ile talep edilen konutların 
oda sayısı, fiyatı, metrekare büyüklükleri ve ödeme şekilleri hakkında 
bilgiler toplanmakta ve bu veriler ışığında TOKİ konut üretmektedir. 

Çalışma kapsamında ilçelerin donatı alanları mekânsal planlar ya-
pım yönetmeliği erişilebilirlik esaslarına göre incelenmiştir. Özellikle 
Mamak Kusunlar ’da erişilebilirliğin eğitim ve sağlık tesisleri açısından 
sağlanmadığı görülmektedir. Çubuk konut alanında tek bağlantının Anka-
ra Bulvarı olması yine Çubuk’ta sağlık tesisinin ve Haymana’da eğitim 
tesisinin erişilebilir olmaması yaşam kalitesini kısıtlamaktadır. 

Tablo 4. TOKİ Alt Gelir Grubu Konut Projelerinin Yoğunlaştığı  
İlçelerdeki Erişilebilirlik Verileri 

 
  Kaynak: Google Earth verilerine göre (URL- 1) 

BM Habitat II raporuna göre konut satınalınabilirlik kriterleri konut 
fiyatının ortalama yıllık gelirin 5 katını, kira değerlerinin ise hane halkı 
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aylık gelirinin %30’unu aşmamalıdır (Tekeli, 1996). Turgut Özal Üniver-
sitesi’nin Ankara Yoksulluk Araştırması Raporundan ve konut satınalı-
nabilirlik kriterinden faydalanılarak Tablo 5 hazırlanmıştır (Mutlu ve 
ark., 2012). TOKİ konut fiyatlarıyla satınalınabilir konut fiyatları karşı-
laştırılmış, bütün ilçelerde TOKİ konut fiyatları yüksek çıkmıştır (Resim 
5 ve Resim 6). Özellikle Elmadağ’da fiyatlar arasında uçurum vardır. 

 
Resim 5: TOKİ Alt Gelir Grubu Konut Alanlarının Şehir Merkezine  

Uzaklıkları (URL-1) 
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Tablo 5. Konut Fiyatı Satınalınabilirlik Karşılaştırma Verisi 

 

 Kaynak: TOKİ (2017) ve Mutlu ve ark. (2012)’den faydalanılarak hazırlanmıştır.  
 

 
Resim 6: Konut Fiyatı Satınalınabilirlik Karşılaştırması  

(TOKİ, 2017; Tekeli, 1996). 

DEĞERLENDİRME 

Bu çalışmada Ankara’da dar gelirlinin tanımı, dar gelirlinin konut 
sorunu, izlenen konut politikaları, konut sunum biçimleri ve konuta yük-
lenen farklı anlamlar üzerinde durulmuştur. Toplumda orta ve üst gelir 
grubu, konuta prestij sağlayan bir meta olarak bakmakta, bu durum dar 
gelirlinin konut sorununun kısmen ihmal edilmesine neden olmaktadır. 
İnsanlar toplumdaki statülerini belirlemek için konutu bir araç olarak 
görmekte, lüks konut talebinde bulunmaktadır.  
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Türkiye’de kentleşmenin hız kazandığı 1950’lerden günümüze kadar 
süre gelen dar gelirli konut sorunu, 1980’li yıllarda nispeten daha çok 
önemsenmiş ve soruna Belediye, TOKİ ve Kooperatif iş birliği modeliyle 
başarılı müdahaleler yapılmıştır. Bu uygulamanın ilk örnekleri çalışma 
alanı olan Ankara’nın Batıkent İlçesi’nde yapılmıştır. Konut sorununun 
çözümünde uygulanan Yap-Sat yöntemi konutların rant amaçlı üretilme-
sine neden olmakta, bu durum Ankara’da bölgesel konut fiyat farklılaş-
malarına sebep olmaktadır.  

Sorunun finansman desteğiyle ilgili Mortage Yasası, yabancı ülke-
lerde yüksek gelirli kesim için kullanılmasına rağmen Türkiye’de dar ge-
lirli kesim için kullanılmış ancak yüksek faiz oranlarından ötürü uzun yıl-
lar etkili olamamıştır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın yeni baş-
latmış olduğu “Konut Hesabı ve Devlet Katkısı” yardımı konut sahibi 
olmak isteyen dar gelirlilerin uygun ödeme koşullarıyla ev almalarını ko-
laylaştırmaktadır. 

Türkiye’de konut yardım kredi desteği sağlayan Emlak Bankası, 
OYAK gibi bankalar 2000 yılının başlarında kar güdüsüyle toplu konut 
üretime finansman desteğini kesmişlerdir. Desteğin kesilmesiyle koope-
ratifler finansman bulamamış ve önemini yitirmişlerdir.  

Günümüzde devlet eliyle dar gelirliye yönelik konut üretimi yapan 
tek kurum TOKİ’dir. Bu çalışmada TOKİ’nin Ankara genelinde üretmiş 
olduğu konutlar, kentteki dar gelirlilerin konut sorununa ne kadar çözüm 
bulabilmiş, ihtiyacın ne kadarını karşılayabilmiş, üretilen konutlar ger-
çekten de dar gelirliye mi hitap ediyor gibi sorulara ışık tutacak tespitler-
de bulunulmuştur. Bulgular, TOKİ’nin dar gelirliye konut ihtiyacının çok 
altında konut ürettiğini dolayısıyla konut açığını kapatamadığını ortaya 
koymaktadır. Dar gelirli konut alanlarının yer seçiminde ulaşılabilirlik 
önemsenmemiş, çoğu konut alanında eğitim, sağlık ve ulaşım hizmetleri 
kısıtlı kalmıştır. Ankara’da konut fiyatları bütün ilçelerde satın alınabilir 
fiyatların altında kalmaktadır.  

SONUÇ 

Konut sorunu tüm dünyada ve Türkiye’de çözümü aranan bir prob-
lemdir. Bu sorun, toplumlar üzerinde fiziksel, psikolojik, mekânsal, eko-
nomik ve çevresel etkiler yaratmaktadır. Yüksek kira ve konut sıkıntısı 
sebebiyle sürekli evini değiştiren ailelerin çocukları güven sorunu başta 
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olmak üzere çeşitli psikolojik zorluklar yaşamaktadır. Son yıllarda Anka-
ra’da ihtiyacın ve talebin üzerinde konut üretilmesine rağmen bu konutla-
rın pek azı dar gelirliye yönelik üretilmiştir. 

Dar gelirli kentliler; çalışan yetişkin yoksul kentliler, işsizler, yoksul 
ailelerin çocukları ve yoksul yaşlılardan oluşmaktadır. Çalışan yoksul 
kentliler Ankara nüfusunun %4,3’ünü, işsizler %11.12’sini, yoksul ailele-
rin çocukları %11.6’sını ve yoksul yaşlılar %18.87’sini oluşturmaktadır. 
Ankara’da 2015 yılı için 699.624 kişi dar gelirli kentlidir ve bu sayı nüfu-
sun %13.27’sine tekabül etmektedir. Bu kesimin ihtiyaç duyduğu konut 
sayısı 139.924’tür. 

Ankara’da dar gelirliye konut üretimindeki finansman sıkıntısı göz 
ardı edilemeyecek büyüklüktedir. Geçmişten günümüze konut sunum 
modeli ve politikalarına bakıldığında en başarılı modelin Belediye-
Kooperatif-TOKİ iş birliği olduğu görülmektedir. Aile ve Sosyal Politi-
kalar Bakanlığı tarafından henüz uygulanmaya başlanmış olan “Konut 
Hesabı ve Devlet Katkısı” yardımı ucuz konut finansmanı sağlaması açı-
sından gelecek vadetmektedir. 

Türkiye’de konut ihtiyacını karşılamak için üretim yapan tek kurum 
TOKİ’dir ve TOKİ’nin bilimsel ve açık bir konut politikası bulunmamak-
tadır.  TOKİ son 10 yılda Ankara’da 5654 konut üretmiştir. Mamak, Çu-
buk, Elmadağ, Kazan ve Haymana ilçelerinde sürekli ve yoğun şekilde 
konut üretimi yapılmıştır. 2015 yılı dar gelirli sosyal konut ihtiyacı 
139.924’tür  ancak TOKİ bu rakamın sadece 382 adedini karşılayabilmiş-
tir. Üretilen konutların büyük çoğunluğu, ilçelerin yıllık hane halkı gelir-
lerine göre satınalınabilir fiyatlarda değildir. Sosyal konutlar şehrin mer-
kezine uzak, donatı alanlarının erişilebilir olmadığı ve ulaşım bağlantıları 
yetersiz alanlarda üretilmiştir. Bu durum, sosyal konut alanlarında yaşam 
kalitesinin kısmen düşmesine sebep olmuştur. İlk kuruluş amacı dar gelir-
liye konut üretmek olan TOKİ’nin ana amacına dönmesinde ve tüm im-
kanlarını dar gelirli ailelerin sosyal konut ihtiyacını çözmeye dönük kul-
lanmasında fayda olacağı düşünülmektedir.  
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İNOVASYON PERSPEKTİFİNDE ANKARA’NIN  
KIRSAL İLÇELERİNDEKİ SORUNLAR 

Fatma Gül ÇETİN, Büşra ÜNAL 

GİRİŞ 

Ankara'da sosyo-ekonomik gelişmişlik bakımından geri kalmış, kır-
sal özellik gösteren ilçelerinde, yoksulluk oranının fazla olması, kırdan 
kente göçün yaşanmasından dolayı yatırımcıların genç işgücü bulamama-
sı, donatı ve altyapı yetersizliği, istihdamın az olması, kırsal alanların 
birbiriyle ve kent merkeziyle ulaşımının yetersiz olması, tarımsal üreti-
min azalması ve tarım dışı sektörlerin yeterli düzeyde desteklenmemesi 
sorunları, bu alanların gelişmişliğini olumsuz yönde etkilemektedir.  

Bu çalışmanın genel amacı Ankara’da kırsal alanlardaki sorunları 
yenilikçi bakış açısıyla tespit ederek bu alanların gelişmişlik düzeyini be-
lirlemek ve yerel potansiyellerini inovasyon perspektifinde değerlendir-
mektir.  Bu çalışmada Ankara’da kır-kent arasında daha sağlıklı ve den-
geli bir ilişki kurulması, yönetimden yönetişime geçen bir yönetim yapı-
sının benimsenmesi, ekonomik sektör çeşitliliğinin desteklenmesi, küre-
sel ve yerel sistemde rekabet edebilirliğini arttırılması hedeflenmektedir. 

Ülkeler, barındırdığı nüfusun refahını sağlamak için kaynaklarını ve-
rimli ve etkin kullanmak zorundadırlar. Dünya’da kırsal alanda kalkınma 
sorunu az gelişmiş ülkelerin olduğu gibi gelişmiş ülkelerinde sosyal ve 
ekonomik politikaların belirlenmesinde temel konuları oluşturmaktadır. 
Doğal kaynaklar sınırlı, insan ihtiyaçları ise sınırsızdır. Bu durum insan-
ları, kaynakların yok olmasına karşı önlemler almak zorunda bırakmıştır. 
Dünya nüfusunun % 46’sı kırsal alanlarda, kaynakların az kullanılabildi-
ği, sağlık koşullarının yetersiz olduğu, geleneksel tarım uğraşlarının ya-
pıldığı bir ortamda yaşamaktadırlar. Böyle bir yaşam ortamı insanlara 
yoksulluk getirmektedir (Tolunay ve Akyol, 2006). Kırsal kesimde yaşa-
nan bu durumlar,  gelişme aşamasında olan toplumların en önemli sorun-
larından biri olmaktadır. Gelişmiş ülkeler planlama yaparken kırsal alan-
ları da planlarına ekleyerek gelişimlerine devam etmektedirler. Dünya da 
tüm insanlar için refah düzeyi yüksek alanlar oluşturmak amacıyla kırsal 
alanlarda yaşayanlara yönelik olarak kalkınma çabaları hızlanmıştır. Ar-
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tık Dünya’nın herhangi bir yerindeki kırsal alanın sorunu tüm ülkelerin 
sorunu haline gelmektedir (Gülçubuk, 2005). Çünkü kırsal alanda yapılan 
planlar ve yaklaşımlardan kaynaklanan sorunlar, kentsel alanları da ol-
dukça etkilemektedir. 

Türkiye’de kırsal alanlarda yaşayan nüfus, donatı ve altyapı yeter-
sizliği, istihdamın az olması, yoksulluk oranının fazla olması, ulaşımın 
yetersiz olması ve tarımın giderek azalmasından dolayı yıllar içerisinde 
kırdan kente göç etmeye başlamıştır. Kırsal alanda yaşayan insanların bu 
sorunlarla karşı karşıya kalmamak ve yaşam kalitelerini yükseltebilmek 
için kent merkezlerine göç etmesi kırsal nüfusun giderek azalmasına ne-
den olmaktadır. Bu durumda kırsal alanların yavaş yavaş boşalacağını 
göstermektedir (Güngör, 2017). Türkiye Avrupa Birliğine katılma süre-
cinde kırsal kalkınma olgusuna daha da önem vermektedir. Fakat sınırlı 
kaynakların bulunması, kırsal alandaki sosyal ve teknik altyapının yeter-
siz olması, kurumsal yapıdaki aksaklıklar kırsal alandaki politikaların tam 
olarak uygulamaya geçmesine engel olmaktadır. Bu sorunların sadece 
belli başlı politikalarla çözülebilecek sorunlar olmadığı görülmektedir. 
Bundan dolayı da Türkiye halen kırsal kalkınma konusunda arayış içinde 
olmaktadır. 

Çalışmaya, kırsal kalkınma olgusu hakkında literatür taraması yapı-
larak başlanmıştır. Üçüncü bölümdeki ölçütler, 23-26 Ekim 2017 tarihle-
rinde resmi kurumlarla (Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kalkın-
ma Ajansı, Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancı-
lık Bakanlığı, Güdül İlçe Belediyesi)  yapılan röportaj, görsel malzeme 
analizi, gözlem ve saha araştırmalarından tespit edilmiştir. Elde edilen 
bilgiler ile kırsal ilçelerin inovasyon açısından sorun ve potansiyelleri or-
taya konmuştur. Ayrıca çalışmada temel göstergeler kullanılarak kırsal il-
çelerin gelişmişlik düzeyleri ölçülmüş olup kırsal ilçeler arasında geliş-
mişlik sıralaması oluşturulmuştur ve sentez çalışmaları yapılarak Anka-
ra’daki kırsal ilçelerle ilgili mevcut durum ortaya konmuştur.  

Çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Birinci kısmında çalışmanın 
amaç, kapsam ve yöntemine değinilmiştir. Giriş bölümünün hemen ar-
dından gelen ikinci bölümde kırsal alanların değişimine, gelecekte kırsal 
alanları neyin beklediğine değinilmiştir. İkinci bölümde karşımıza çıkan 
kavramların tanımları da kavramsal çerçevede açıklanmıştır. Üçüncü bö-
lümde Ankara’da yapılan saha araştırmasına yer verilmiştir. Bu bölümde 
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Ankara’daki kırsal ilçelerin sorunları tespit edilerek potansiyelleri değer-
lendirilmiştir. Ayrıca kırsal alanların kendi aralarındaki gelişmişlik dü-
zeyleri belirlenmiştir. Dördüncü kısımda ise saha araştırması yapılan ala-
na ilişkin değerlendirmelere ve çalışmanın sonuç kısmında da tespit ve 
bulgulara yer verilmiş olup rapor sonlandırılmıştır. 

KURAMSAL VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Kuramsal Çerçeve 

Ülkeler, jeopolitik konumları itibariyle ve doğal kaynaklara yakın-
lıklarıyla gelişmelerinde farklılıklar göstermektedir. Ülkelerin bu geliş-
mişlikleri arasındaki farkların doğmasında başka etkenlerde vardır. Özel-
likle sanayi devrimi bazı ülkelerin daha hızlı kalkınmasına, milli gelirle-
rinin artmasına ve kısa dönemde büyük gelişmeler kaydetmesine neden 
olmuştur (Köklü, 1976). Bu durum dünya ülkelerini, gelişmiş ülkeler ve 
az gelişmiş ülkeler diye ikiye ayırmıştır. Kalkınma sorunu az gelişmiş ül-
kelerin olduğu kadar, gelişmiş ülkelerin de kırsal kalkınma politikalarının 
belirlenmesinde temel bir konu haline gelmiştir. 

Bu bağlamda kırsal kalkınma ile ilgili çok farklı görüşler ortaya 
atılmaktadır. Bu görüşler kırsal alanların planlanması ve varlığının devam 
ettirebilmesi hususunda çok büyük bir öneme sahiptir. Bazı ülkeler ülke 
ekonomisine büyük bir katkısı olmayacağını düşündükleri için kırsal 
alanların gelişmesini ve dönüşmesini istememektedirler. Bu nedenle de ta-
rım odaklı sektörün hâkim olduğu kırsal alanlardaki teknik ve sosyal alt-
yapı yetersizliklerini gidermemektedirler. Asıl gelişmenin diğer sektörlerde 
yapılacak büyük yatırımlarla olabileceğini düşünmektedirler (URL 1).  Bu 
düşünceye benzeyen bir farklı görüşte ise tarımsal gelişmenin kırsal kal-
kınma da önemli bir husus olduğu kabul edilmesine rağmen bunun tek 
başına yeterli olmayacağı düşünülmektedir. Bundan dolayı da kırsal kal-
kınmada çok sektörlü stratejilerin belirlenmesi, çeşitli ekonomik ve sos-
yal altyapıların oluşturulması gerektiği düşünülmektedir (URL 2). Bu dü-
şüncenin aksine geleceğin tarıma büyük ölçüde bağımlı olacağına ve bü-
yük şehirlerin ülke ekonomisine yeterli düzeyde yararlı olmayacağı dü-
şünülmektedir. Tarım sektöründe yapılan ihracatın ülke ekonomisine kat-
kısının oldukça yüksek olduğu varsayılmaktadır (URL 1).  Bazı görüşler-
de, her ülkenin kendi sosyo-ekonomik bir yapısı vardır ve bu durum ülke-
lerin stratejileri ile bağdaşması gerektiğini savunmaktadır. Kısaca her ül-
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kenin, kendi iç dinamiklerine göre ana sektör belirleyip kırsal alanlarını 
da bu vizyona göre planlaması gerektiği düşünülmektedir. Fakat yine de bu 
görüşler farklı sorunları da olan kırsal alanlar için yeterli olmamaktadır. 

Doğal kaynaklarıyla öne çıkan kırsal alanlarda, tek bir ekonomik 
sektörde istihdam olanağının bulunması, tarımdaki teknolojik gelişmeler-
de toplumun teknolojiyle ilişkisinin yeterli düzeyde sağlanamaması, kent-
lerdeki çekici güçlerin oluşması, kırsal alanların merkezden yönetilmesi, 
halk katılımının sağlanamaması ve küresel sisteme ayak uydurulamama-
sından dolayı kırsal alanlar refah düzeyi açısından yetersiz kalmaktadır 
(Ellis ve Biggs, 2001). Bu alanlar farklı ve yenilikçi yaklaşımlara ihtiyaç 
duymasından dolayı dönüşüm sürecine girmektedir. 

Küreselleşme süreci ile kırsal alanlarda çok önemli değişimler ve 
dönüşümler yaşanmaya başlamıştır. Dünyadaki fiziksel, yönetsel, sosyal, 
kültürel ve ekonomik hususlarda yaşanan değişimler tüm bölgelerde ol-
duğu gibi kırsal bölgelerde de evrimleşmeye neden olmaktadır. Kırsal 
alanlarda yeni bir yapılanma sürecine girilmiştir ve yıllar içerisinde fizik-
sel, sosyal ve ekonomik yapılarındaki değişikliklerle farklı işlevlere sahip 
olmuştur. Bu dönemde kırsal bölgelerdeki tarım dışı ekonomilerin çeşit-
lendirilmesi ile kırsal alanların işlev ve yapılarının değiştiği, kırsalda tü-
keten bir toplumun oluştuğu, tarımdan hizmet sektörüne doğru bir yöne-
lim olduğu görülmektedir (Tekeli, 2016). 

Yeni kırsal paradigmalardaki amaç kırsal alanların potansiyellerinin 
geliştirilerek küresel ve yerel sistemde rekabet edebilmesinin sağlanması, 
ana sektörün sadece tarımla kısıtlı kalmayıp çeşitlendirilerek kırsal tu-
rizm, sosyal inovasyon, imalat sanayi, bilgi teknolojileri, ar-ge, haber-
leşme, rüzgâr, biyokütle, sağlık, eczacılık, biyomedikal, havacılık, uzay, 
savunma ve biyoteknoloji gibi sektörlerin geliştirilmesinin hedeflenmesi, 
devlet teşviklerinin kalkınma politikalarında yetersiz kalmasından dolayı 
yatırımcıların kırsal alanlara yönlendirilmesi için teknik ve sosyal altya-
pının sağlanması, kırsal alanlarda yönetişime geçen ve yönetimin her dü-
zeyindeki aktörler arasında bir etkileşimin olması gerektiği savunulmak-
tadır (OECD, 2006). Bu yenilikçi yaklaşımların kırsal alanlarda planlan-
ması ve stratejilerin bu yönde geliştirilmesiyle kırsal alanlar çekici bir 
güce sahip olmaya başlamıştır. Ayrıca kentsel alanlardaki yaşamın gide-
rek zorlaşması doğal alanların tahrip edilerek yok edilmesi ve kalabalık 
nüfusun beraberinde getirdiği sorunlarla özellikle orta ve üst gelir grupla-
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rının kentten uzaklaşarak kırsal alanlara göç etme isteğini hızlandırmıştır 
(Yenigül, 2017). Önceki dönemlerde insanlar kentte yaşam hayalleri ku-
rarken kırdan kente göç etmeye başlamıştı fakat günümüzde kırsal alanla-
rın yaşam kalitesinin iyileştirilmesi ile bu alanlar saygınlığa ulaşmaya 
başlamıştır. 

OECD, kırsal alanların geleceği ile ilgili; “doğal ve kültürel varlıkla-
rın ekonomik potansiyelinin geliştirilmesi ve kırsal ekonominin çeşitlen-
dirilmesi, kırsal alanı küresel ekonomide rekabetçi kılacak yeni faaliyet-
lerin araştırılması, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin sundu-
ğu fırsatlardan yararlanılmasına yönelik stratejilerin geliştirilmesi gereği-
ne dikkat çekmektedir” (OECD, 2006). Çünkü kırsal alanlar sürekli bir 
dönüşüm içerisine girmektedir ve canlı kalabilmeleri için kırsal alan plan-
lamasında yenilikçi vizyonlara ihtiyaç vardır. Kırsal inovasyon gibi yak-
laşımlardan kırsal alandaki doğal çevre ile teknolojinin birbiriyle uyumlu 
olması beklenmektedir. Bu da mekâna eko-tek ve akıllı köy olarak yan-
sımaktadır (Ercoşkun ve Karaaslan, 2009).Bu bağlamda kırsal alanlar ge-
lecekte teknoloji ile tarımsal üretimin sağlandığı, gençlerin çiftçiliğe 
özendiği ve teknik altyapının güçlendiği mekanlar olarak karşımıza çıka-
caktır. 

Kavramsal Çerçeve  

Kırsal Kavramı  

“Kırsal alanlar, sadece fiziksel mekâna dayalı alanlar olmayıp, eko-
nomik ve sosyal hayatın çok farklı faaliyetlerinin yer aldığı karmaşık bir 
yapıdır. Yine kırsal alanların sadece içinde yaşayan nüfusa iş ve yaşama 
ortamı sağlayan alanlar olarak tanımlanması doğru olmayıp, bu yerler 
ekolojik dengenin sağlandığı çok işlevli alanlardır” (Kaypak, 2012, Ba-
kırcı, 2007’den akt). 

Kırsal kalkınma ise toplum kalkınması olarak görülebilmektedir. 
Kırsal alanda yaşayan insanların fiziksel, ekonomik ve sosyal açıdan 
içinde bulundukları yerleri iyileştirmek amacıyla gösterilen çabaların 
devletin destekleriyle birleştirilmesi ve böylece toplumun kaynaştırılarak 
ulusal kalkınmaya katkı sağlanması sürecidir (Gülçubuk, 2005). 

Sürdürülebilir kırsal kalkınma kavramı ise kuşaklar arasında adaletin 
sağlanmasını amaçlamaktadır. Kaynakların bugün için yetmesini gelecek 
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kuşaklar içinde ihtiyaçlarını karşılayacak oranda kalması gerektiğine vur-
gu yapmaktadır (Garrod ve Fyall, 1998). 

Kırsal İnovasyon  

“Kırsal inovasyon ise ileri teknolojinin kırsalla buluşturulmasıyla ih-
racat odaklı, pazar eksenli üretim yapısının, rekabetçiliği yüksek bir ta-
rımsal sanayinin, güçlü kırsal girişimcilik altyapısının oluşturulması ile 
sürdürülebilir bir kırsal alan oluşturmaktır” (Şerefoğlu vd. 2017). Kırsal 
alandaki sorunların tespit edilerek potansiyellerin değerlendirilmesi kırsal 
inovasyonu sağlamaktadır (Resim 1). 

 
Resim 1: Kırsal inovasyon (Şerefoğlu vd. 2017 kaynağı baz alınarak  

yazarlar tarafından üretilmiştir). 

Kırsal Alanda Örgütlenme 

Örgütlenme, bireylerin yardım ve dayanışma temeline dayanarak en 
az maliyetle iş birlikteliğini esas almaktadır. Gelişmekte olan Türkiye’de 
kendi kendine yeten bir ekonominin oluşması için örgütlenme ayrı bir 
öneme sahiptir. Güçlü kurumsal yapı ve nitelikli personeliyle örgütlen-
meler toplumsal adaletin ve huzurun sağlanması için umut vaat eden un-
surların başında gelmektedir (Alkan, 2016). 



 

 

 

 

 
İnovasyon Perspektifinde Ankara’nın Kırsal İlçelerindeki Sorunlar 459 
 

Akıllı Köy Kavramı 

“Geleneksel tarım yöntemleri ile ileri teknolojiyi bir araya getiren 
üretimin veriminin bilişim ve iletim teknolojileriyle arttırmayı, üreticinin 
sosyal yaşam standartlarını nitelikli bilgiler yükseltmeyi tek bir hedef ha-
line getiren yeni nesil bir kırsal yaşam modelidir” (Akın, 2016). Ülkelerin 
ekonomilerini geleneksel tarım modeli ile teknolojiyi birleştirerek kal-
kındıracak yeni kırsal yaşam modeli olan akıllı köy projesi, tarımsal kal-
kınmanın sağlanacağı köyde, havadan işlenen tarım alanının ölçümü ya-
pılırken, akıllı telefonlara aktarılan verilerle tarlaları takip etmek müm-
kün hale gelmektedir. Tarımsal üretim, tarımsal sulamada yüzde yirmi ve 
hayvancılık maliyetlerinde yüzde yirmi iki tasarruf sağlanması amaçlan-
mıştır. Bu akıllı köyü ziyaret edecek çiftçilere de eğitimler verilecektir. 
Bu proje ilk olarak Aydın’ın Kasabalar köyünde hayata geçecektir (Re-
sim 2). Bu projenin ikinci yılından itibaren gelir artışı yaşanması ile in-
sanlar çiftçiliğe özendirilecektir (URL 3). Böylece köyden kente göçün 
önüne geçilmiş olacağı düşünülmektedir (Resim 3). 

               
      Resim 2: Aydın Kasaplar köyü            Resim 3: Kasaplar -akıllı köy projesi 

                    (URL 4)                                          (URL 5) 

Eko-Tek Kavramı 

“Eko-tek doğal elemanları, doğal süreçleri temel alan sürdürülebilir 
planlamada ekoloji ve teknolojinin birlikteliği ile doğanın korunması ve 
bu korumada teknolojiden yararlanılmasını açıklayan bir paradigmadır” 
(Ercoşkun ve Karaaslan, 2009). Birbiri ile zıt gibi olan ekoloji ve tekno-
loji kavramlarının uyum içinde kullanıldığı ve bundan yararlanılarak do-
ğal çevrenin korunması sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması amaçlan-
mıştır. Bu model henüz tam bir örneği olmayan proje aşamasında ve uy-
gulamaya başlanan çok az örneği vardır. Bu yaklaşım modelinde yaya ve 
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bisiklet kullanımının sağlandığı, yenilenebilir enerjinin kullanıldığı, halk 
katılımının yüksek olduğu ulaşım-iletişim altyapısının teknolojik temelle-
re dayandırıldığı bir kent kavramıdır. 

Eko-tek projeleri şu anda dünyada uygulamaya geçme aşamasında-
dır. Bunlardan birkaçı da Kanada’da Milton ve Waitakere’dir. Bu kentler, 
kırsal alanlarını teknolojinin baskın olduğu yerleşim alanlarına dönüş-
türmeye çalışmaktadır. Türkiye’de ise eko-tek projesi hayata geçmemiş-
tir. Fakat Ankara’nın kırsal ilçelerinden biri olan Güdül’de uygulanması 
önerilmiştir (Ercoşkun ve Karaaslan, 2009). 

SAHA ARAŞTIRMASI 

Türkiye’de Kırsal Alanların Sorunları  

Türkiye’de kırsal alanlarda yaşayan nüfus, teknik ve sosyal altyapı 
yetersizliği, istihdam olanaklarının kısıtlı olması, yoksulluk oranının fazla 
olması, ulaşımın yetersiz olması, tarım odaklı kırsal planlamanın yapılı-
yor olması, yönetimdeki kopukluklar ve aksaklıklarının olması ve ta-
rımsal ürün değerlerinin giderek azalmasından dolayı yıllar içerisinde 
kırdan kente göç etmeye başlamıştır. Kırsal alanda yaşayan insanların 
bu sorunlarla karşı karşıya kalmamak için kent merkezlerine göç etme-
ye başladıkları görülmektedir (Başıbüyük, 2004). TÜİK verilerine göre 
2002 yılında nüfusun %35’i kırsalda yaşarken 2016 yılında bu oran 
%7.7’ye düşmüştür. Bundan dolayı Türkiye’deki kırsal alanların sorun-
larına yönelik bir çözüm getirilmezse kırsal alanlar yok olmakla karşı 
karşıya kalacaktır. 

Türkiye, kır-kent arasındaki dengesizliklerin neden olduğu göç ve 
kentleşmeden dolayı Cumhuriyetin ilanından itibaren toplumsal ve eko-
nomik kalkınmayı sağlamak amacıyla kırsal kalkınma konusunda farklı 
stratejiler üretmeye çalışan ülkelerden biridir. Kırsal alanların yaşam 
kalitelerinin yükseltilmesi hedeflenmektedir ve bundan dolayı da farklı 
politikalar geliştirilmektedir. Toplum kalkınması, merkez köy, köy kü-
melenmesi, örnek köy gibi politikaların Türkiye’deki kırsal alanlar için 
yetersiz kalmasından dolayı yenilikçi yaklaşımlar benimsenmeye baş-
lamıştır (Çelik, 2005). Özellikle kırsal alanlarda teknoloji, sürdürülebi-
lirlik, inovasyon, katılım ve yönetişim kavramları ele alınmaktadır (Re-
sim 4). 
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6360 Sayılı Yasadan Kaynaklanan Hukuki ve Kurumsal    
Sorunlar 

Türkiye’de 6360 sayılı ‘Bütün şehir’ yasası ile il idaresindeki bütün 
yerler kentsel alan olarak belirlenmiştir. Bu durum kırsal ve kentsel kav-
ramlar açısından çelişki yaşanmasına neden olmaktadır. Yasayla beraber 
yerelleşildiği söylense de ilçe belediyelerindeki yetkiler sınırlandırılıp 
Büyükşehir’e verilmektedir. Bu durum karşısında merkezileşme söz ko-
nusu olmaktadır. İl özel idarelerinin kapatılmasıyla, hizmette yapılan ek-
siklikler yatırım izleme ve koordinasyon merkezilerinin kurulmasıyla 
doldurulmaya çalışılmaktadır. Birbirlerinden çok farklı hizmet alanlarının 
tek bir noktadan yönetilmesi de kırsal alanların hizmetlerinde aksama, 
karmaşa ya da yolsuzluk olarak görülebilmektedir (Eyyüpoğlu, 2017). 
Yeterli hizmetlerin bu alanlarda sağlanamaması da kırsal alanı yaşanıl-
maz duruma sokan koşullardan kaynaklanan itici güçlerin oluşmasına ve 
kırdan kente göçe neden olmaktadır. 

6360 sayılı yasa, köylerin kente dönüşmesi ile meraların farklı 
amaçlar için kullanılması, doğal kaynakların kullanımı üzerinde bazı bas-
kılara neden olması, kırsaldan kente yeni bir göç dalgası oluşması, tarım 
topraklarının çoğunun imara açılması ve hayvancılığın daha da zorlaşma-
sı gibi birçok sorunu da beraberinde getirmektedir (Gülçubuk, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

462 Fatma Gül ÇETİN – Büşra ÜNAL
 

 
  

R
es

im
 4

: 
19

30
-2

01
8 

kı
rs

al
 k

al
kı

nm
a 

po
li

ti
ka

la
rı

 ta
ri

hs
el

 s
ür

ec
i, 

(U
R
L
:6

  k
ay

na
ğı

  b
az

 a
lı

na
ra

k 
dü

ze
nl

en
m

işt
ir

).
 



 

 

 

 

 
İnovasyon Perspektifinde Ankara’nın Kırsal İlçelerindeki Sorunlar 463 
 

Ankara’daki Kırsal İlçelerin Sorunları 

Çalışma alanı Ankara ilinin sosyo-gelişmişlik düzeyi düşük kırsal il-
çelerini kapsamaktadır. Bu kırsal ilçeler; Ayaş, Bala, Çamlıdere, Evren, 
Güdül, Haymana, Kalecik, Kızılcahamam ve Nallıhan’dır. Bu kırsal böl-
gelerde; yoksulluk oranının fazla olması, kırdan kente göçün yaşanma-
sından dolayı yatırımcıların genç işgücü bulamaması, tarım odaklı sektö-
rün bulunmasından dolayı alternatif sektörlerin değerlendirilmemesi, yö-
netimden kaynaklanan aksaklıkların olması,  donatı ve altyapı yetersizliği 
ve istihdamın yetersiz olması gibi birçok sorun bulunmaktadır. Bu sorun-
lar gelişmişlik düzeyi yüksek olan Ankara’da kır ve kent dengesizliğinin 
bulunduğunu kırsal alanlarda yaşam kalitesinin ve gelişmişlik düzeyinin 
düşük olduğunu göstermektedir. Ankara bütününde gelişmenin sağlana-
bilmesi, köy ile kent yaşam biçimlerini birleştirerek gelişmişlik farklarını 
azaltmak amacıyla gelişmişlik düzeyi düşük bu yerleşmeler seçilmiştir. 

Ankara’nın Kırsal İlçelerinin Sosyo-Ekonomik ve Teknik     
Altyapı Sorunları                 

Kırsal ilçelerde sosyo-ekonomik ve altyapı sorunlarının daha iyi or-
taya konulabilmesi için sosyo-ekonomik göstergelerin temel bileşenleri 
olan demografik, eğitim, sağlık, tarım ve altyapı değişkenleri Resim 5’te 
gösterilmiştir. 

 
Resim 5: Puanlama sisteminde kullanılan temel değişkenler (Demir, 2017  

verisi baz alınarak yazarlar tarafından üretilmiştir). 
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Demografik, eğitim,  sağlık, tarım ve altyapı göstergeleri ile toplam 
gelişmişlik endeksi oluşturulmuştur. Bu endekste her göstergeye bağlı 
kriterde 1-5 arasında puanlar verilerek toplam puan oluşturulmuştur. Az 
gelişmiş ilçelerden gelişmiş ilçelere doğru yapılan puan sıralaması ile en 
az gelişmiş kırsal alanlar belirlenmiştir (Tablo 1). 

Tablo 1. Toplam Gelişmişlik Sıralaması ve Puan Değerleri 

Sıra İlçeler Puan Değerleri 

1 Kalecik 3.69 

2 Ayaş 3.63 

3 Bala 3.39 

4 Kızılcahamam 3.23 

5 Güdül 2.96 

6 Haymana 2.83 

7 Nallıhan 2.59 

8 Çamlıdere 2.13 

9 Evren 1.69 

Kaynak: TÜİK 2016 verileri baz alınarak yazarlar tarafından üretilmiştir. 

Kalecik kırsal ilçeler içinde toplam gelişmişliği en yüksek puana sa-
hip ilçe olmuştur. Nüfus artış hızı negatif olan, genç nüfus oranı ortalama 
düzeyde, net göç hızının pozitif olduğu bir demografik yapıya sahiptir. 
Eğitim göstergeler grubu verileri oldukça yüksektir. Sağlık göstergeler 
grubunda çok yatak kapasiteli bir hastaneye sahip olması ve kent merke-
zine yakın olmasından dolayı altyapı göstergesi verileri yüksektir. Tarım 
göstergeler grubunda ise işlenen tarım alanlarının artmış olması ve tarım-
sal üretimin fazla olduğu ilçelerden biri olması nedeniyle tarımsal geliş-
mişliği yüksek ilçelerden biridir. Bu göstergeler sonucunda toplam ge-
lişmişlik sıralamasında birinci sıradadır. Ayaş ilçesi demografik gösterge-
ler grubunda pozitif değere sahiptir. Eğitim göstergeleri ve sağlık göster-
geleri grubunda yüksek puan almıştır. Kent merkezine en yakın ilçeler 
arasında bulunması da altyapı göstergeleri grubunda yüksek puan alması-
nı sağlamıştır. Bala kırsal ilçeler içinde yüksek düzeyde bir demografik 
yapıya sahiptir. Eğitim göstergelerinde ve sağlık göstergeleri grubunda 
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puanı düşüktür. Kent merkezine en yakın kırsal ilçe olmasından dolayı alt 
yapı göstergeler grubunda en yüksek puanı almıştır. 

Kızılcahamam ilçesinin eğitim göstergeler grubunda ortaöğretim ve 
yüksekokul mezun sayısının fazla olmasından dolayı ve sağlık gösterge-
ler grubunda ise kişi başına düşen yatak, hekim ve sağlık personeli sayı-
sının yeterli olması puanını yükseltmektedir. Güdül ilçesinin eğitim gös-
tergeleri bakımından temel eğitim mezunlarının fazla, ortaöğretim ve 
yüksekokul mezunlarının az olmasından dolayı puanı düşüktür. Sağlık 
göstergeler grubunda sağlık hizmetlerinin yeterli donanımda olması ve 
tarımsal göstergeler grubunda hayvansal üretimin ön plana çıkmasından 
dolayı puanı yüksektir. Haymana ilçesi eğitim göstergeleri grubunda en 
düşük puanı almıştır. Tarım göstergeler grubunda işlenen tarım alanları-
nın ve tarımsal üretimin artmasından dolayı en büyük paya sahip olması-
na rağmen diğer değişkenlerde düşük puan alması ilçeyi toplam gelişmiş-
lik sıralamasında geriye bırakmıştır. 

Nallıhan ilçesinin kent merkezine en uzak ilçesi olması altyapı gös-
tergeler grubunda düşük puan almasına neden olmuştur.  Eğitim göster-
geler grubunda ise ortaöğretim ve yüksekokul mezunu sayısının fazla ol-
masından dolayı puanı yüksektir. Çamlıdere ilçesinin net göç hızının ve 
genç nüfus oranının düşük olmasından dolayı demografik göstergeler 
grubunda puanı düşüktür. Sağlık göstergeleri grubunda ilçede hastane bu-
lunmamasından dolayı düşük puan almıştır. Eğitim göstergeleri grubunda 
verilerinin tamamı düşüktür. Evren ilçesi nüfus artış ve net göç hızı nega-
tif olan, genç nüfus oranının düşük olduğu bir demografik yapıya sahip-
tir. Eğitim göstergeler grubu ve sağlık göstergeler grubunda hastane ve 
yeterli sağlık personelinin olmamasından dolayı en düşük puanı almıştır. 
Kent merkezine en uzak ilçe olmasından dolayı altyapı göstergeleri gru-
bunda en düşük puana sahiptir. Bu özelliklerden dolayı ilçe toplam ge-
lişmişlik sıralamasında en son sırada bulunmaktadır. 

Ankara’nın kırsal ilçelerinde en temel sorunlardan biri de ekonomik 
sektörlerin kısıtlı olmasıdır. Kırsal ilçelerde yenilikçi yaklaşımlardan 
uzak eski olan tarım, hizmet ve sanayi sektörleri bulunmaktadır. Bu du-
rumda iş olanaklarını kısıtlı olmasına neden olduğu için kırsaldaki genç 
nüfus kırdan kente göç etmeye başlamaktadır (Resim 6). 
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Resim 6: Ankara’da çalışanların sektörlere göre dağılımı (DPT, 2004;  

TÜİK, 2016 verileri baz alınarak yazarlar tarafından üretilmiştir). 

Ankara’nın Kırsal İlçelerindeki Çevresel ve  
Mekânsal Sorunlar 

Kırsal ilçelerde yaşam kalitesini düşüren etmenler arasında çevresel 
ve mekânsal sorunlar bulunmaktadır. Bu sorunlar kentin çekici, kırın itici 
güce sahip olmasına, kırdan kente göç edilmesine ve doğal tabiatın tahrip 
edilmesine neden olmaktadır. Bu kırsal ilçelerdeki doğal ve fiziki yapılar 
ele alınarak sorunlar ortaya konulmuştur (Resim 7). 
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Ankara’nın Kırsal İlçelerindeki Psikolojik Sorunlar 

Kırsal ilçelerde temel sorunlardan biri olan işsizlik sadece ekonomik 
anlamda bir sorun olarak kalmamaktadır. Bu alanlarda özellikle işsiz ka-
lan genç nüfus yaşadıkları psikolojik stres ve sıkıntıdan uzaklaşmak için 
yerleşim yerlerini değiştirmektedirler. Kırsaldaki sınırlı ekonomik sektö-
rün olması ve girişimciliğin yeterli düzeyde sağlanamaması gibi sorun-
lardan dolayı işsiz bir kesimden söz edilmektedir. Bu durum bireylerin 
psikolojik anlamda özgüven eksikliğinin oluşmasına, umutsuzluk ve ça-
resizlik duygusuna kapılmalarına, içe kapanıklığın başlamasına ve kendi-
lerine karşı özsaygılarını yitirmelerine neden olmaktadır. Ayrıca yaşam 
kalitesi düşük ve istihdam olanağı dar bir yerde kalmamak içinde kırdan 
kente göç etmeyi daha avantajlı görmektedirler. 

Kırsaldaki sosyal ve teknik altyapı yetersizliği toplumun yaşam kali-
tesini oldukça düşürmektedir. Bu da insanların kendilerini değersiz his-
setmelerine sebep olmaktadır. Birçok sorunu olan bu ilçelerde ayrıca in-
sanların sosyalleşebilecekleri, eğlenebilecekleri alanların olmaması da 
psikolojik anlamda sıkıntıya sebep olduğu için bu kişiler çareyi göç et-
mekte bulmaktadırlar. 

İnovasyon Perspektifinde Ankara’daki Kırsal İlçelerin  
Sorunları 

Ankara’nın kırsal ilçelerinde turizm, yenilenebilir enerji, eczacılık, 
küresel sistemde rekabet edebilecek tarımsal ürün, tarımsal sanayi ve gi-
rişimcilik gibi yeni yaklaşımların potansiyeli bulunmaktadır. Fakat bu 
sektörlerin potansiyeli yeterince değerlendirilemediği için ekonomik, 
sosyal, psikolojik ve fiziksel sorunlara neden olmaktadır (Resim 8). 
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Resim 8: Ankara’nın kırsal ilçelerinde kırsal inovasyon potansiyeli (Şerefoğlu  

vd., 2017 kaynağı baz alınarak yazarlar tarafından üretilmiştir). 

Kırsal Turizm Potansiyelinin Kullanılmama Sorunu 

Sürdürülebilir kırsal kalkınma politikalarında yenilikçi uygulama-
lardan biri de kırsal turizmdir. Kırsal turizm yeni istihdam ve ek gelir 
olanakları sağlayan bir iç dinamiktir. Turizm sektöründe genç nüfusa iş 
olanakları verilerek bu alanlarda uzun süreli kalmaları sağlanmaktadır. 
Kırsal turizmin gelişmesi doğal çevrenin korunması, kültürel ve tarihsel 
mirasa katkı sağlamaktadır. Ankara’nın kırsal alanlarında turizm potansi-
yelleri bulunmaktadır ancak yeterli düzeyde kullanılmamaktadır. 

Ankara’nın kırsal alanlarında şu an da gelişmekte olan kırsal turizm 
çeşitlerinden biride sağlık ve termal turizmdir. Termal turizmdeki temel 
amaç termal kaynaklardan sağlık açısından da yararlanmaktır. Bu hususta 
Haymana, Kızılcahamam, Güdül ve Ayaş ilçeleri ön plana çıkmaktadır. 
Termal turizm kırsal ilçelerle entegre bir şekilde gerçekleşmemektedir. 
Bu ilçelerde turistlerin ve ziyaretçilerin daha uzun süre kalmalarını sağla-
yacak cazibe ve hizmet alanları yeterli düzeyde değildir. Bundan dolayı 
da sosyo-ekonomik anlamda getirisinin düşük düzeyde olduğu görülmek-
tedir.  
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Kırsal ilçelerde diğer bir turizm potansiyeli olan Selçuklu, Roma ve 
Osmanlı dönemlerine ait izleri yansıtan yapılar,  tarihi ve kültürel miras 
zenginliğinin varlığını göstermektedir. Haymana, Güdül ve Kalecik ilçe-
lerinde tarihi yapılar, mağaralar bulunmaktadır. Haymana Sakarya Meydan 
Muharebesi’nin gerçekleştiği yer olmasından dolayı tarihi milli parka ev 
sahipliği yapmaktadır. Selçuklulardan kalma hamamlar, kaleler ve hanlar 
gibi birçok tarihi eser bu ilçede bulunmaktadır. Güdül ilçesinde kültürel 
dokuyu yansıtan Güdül evleri bulunmaktadır. Ayrıca 58 tescilli yapı da bu-
lunmaktadır fakat sadece koruma altına alınıp geliştirilmemektedir. Kale-
cik ilçesinde ise Roma dönemine ait Kalecik Kalesi ve Selçuklu dönemi-
ne ait Kızılırmak köprüsü gibi önemli tarihi eserler bulunmaktadır fakat 
bu tarihi potansiyeller turizm açısından kullanılıp geliştirilmemektedir. 

Tüm dünyada hızla gelişen turizm şekillerinden olan doğa turizmi ve 
köy çiftlik turizminin Ankara’nın kırsal ilçelerinde potansiyeli bulunmak-
tadır. Doğa turizmi özellikle Kızılcahamam, Haymana, Kalecik, Güdül, 
Çamlıdere ve Nallıhan ilçelerinde önemli bir potansiyele sahiptir. Kızı-
lırmak nehrinin geçtiği Bala ve Evren ilçelerinde su sporları turizmi po-
tansiyeli bulunmaktadır fakat yeterli altyapı olmadığı için bu potansiyel-
lerde kullanılmamaktadır. 

Köy turizmi için yeterli altyapının bulunmaması, doğal ve kültürel 
alanların tahrip edilip bilinçsiz kullanılması ve yeterli reklamın yapılma-
masından dolayı Ankara’nın kırsal alanlarında kırsal turizm yeterli dü-
zeyde gelişememektedir. Ayrıca bu potansiyellerin kullanılamaması ba-
zen de yasadan kaynaklı olabilmektedir. Bu bağlamda 6360 sayılı Bü-
yükşehir yasasıyla köylerin mahalleye dönüşmesi ve bundan dolayı kırsal 
dokuya sahip alanların yasayla bir uyuşmazlığının bulunması kırsal tu-
rizm açısından risk taşımaktadır. 

Tarım-Tarıma Dayalı Sanayi Potansiyelinin Kullanılmama  
Sorunu 

Ankara ili karasal iklime sahip olmasına rağmen kırsal ilçelerdeki 
ürün potansiyellerinin farklılaştığı görülmektedir. Meyve ve sebze üreti-
ciliği, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve yumurta üretimi 
Ankara’daki tarımsal üretimi göstermektedir. Tarımsal üretim bağlamın-
da Haymana ilçesi, hububat ve tahıl üretimi için elverişlidir fakat bu ta-
rımsal ürünler, piyasada sunulmak için belli bir değerde görülmemekte-
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dir. Kalecik ilçesindeki kara üzüm yetiştiriciliği ve bağcılık potansiyeli 
büyük ölçüde bulunmaktadır fakat üzüm suyu, sirke, şarap ve diğer benzeri 
ürünlerin üretimi için yeterli işletme bulunmamaktadır. Kızılcahamam’da 
arıcılık çam balı ve üzüm potansiyeli bulunmaktadır. Arıcılık yapanlara 
eğitim verilmesi gerektiği için şu anda sadece iç pazara satış yapılmaktadır. 
Ayrıca coğrafi özelliklerine bakıldığı zaman tıbbi endemik bitkiler yetiş-
tirmeye oldukça uygun topraklardır. Bu ilçede eczacılıkta kullanılmak üze-
re önemli endemik bitkiler mevcuttur. Bunlar; sarı kantaron, tıbbi Adaçayı, 
İzmir kekiği’dir. Fakat şu anda yeterli düzeyde yetiştirilmemektedir. Nallı-
han ve Kalecik ilçelerinde diğer bir potansiyel olan seracılık yöntemi üç 
farklı mevsimde de tarımsal ürün üretimini sağlamaktadır. Ancak bu fırsa-
tın getirisinin yüksek olabilmesi için karı yüksek olacak ürün yetiştiricili-
ğinin ekimi yapılmadığından dolayı henüz pekiştirilmemiştir. Ankara’nın 
kuzeyindeki kırsal ilçelerde ürün çeşitliliği yüksektir fakat yeterli üretim 
yapılmamaktadır. Özellikle bu bölgelerdeki meyve yetiştiriciliği potansi-
yeli bulunmaktadır fakat toprak işlenmemektedir (Resim 9). 

 
Resim 9: Ankara’nın çevre ilçelerinde tarımsal ürünler, (Ankara  
Büyükşehir Belediyesi, 2017 verileri baz alınarak üretilmiştir). 

Ankara’da tarımsal üretimde hayvancılık ve arıcılıkta büyük bir 
öneme sahiptir. Özellikle Haymana, Çamlıdere ve Kalecik ilçelerinde 
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büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık yapılmaktadır. Fakat bu ilçelerde et 
ve süt işletmesinin yapılması ve bunların bir marka altında toplanması ve 
küresel sistemde rekabet etmesi sağlanamamıştır. Ankara’nın kırsal ilçe-
lerinde tarımsal sanayi kuruluşlarına bakıldığı zamanda ise Evren ve 
Çamlıdere ilçelerinde hiç bulunmadığı görülmektedir. 

Kırsal alanlardaki çiftçilerin modern teknikleri bilmemesinden dola-
yı geleneksel tarım yapılmaktadır. Bu durumda kırsaldaki toprağın ve su-
yun verimsiz kullanılmasına, bilinçsiz ilaçlama ve gübrelemeden dolayı 
toprağın veriminin azalmasına neden olmaktadır. Ayrıca mazot, tohum, 
gübre ve su gibi girdilerin pahalı olmasından dolayı bazı kırsal çiftlikler-
deki karlar oldukça düşük düzeyde kalmaktadır. Ankara yıllar itibariyle 
kırsal bölgelerdeki tarım alanlarına gerekli önemi veremediğinden dolayı 
bu araziler işlevinin dışında kullanılmaya başlamıştır. Bazı kırsal ilçeler-
de tarımsal alanlar imara açılarak yapılaşmanın bu bölgelerde gelişmesi-
ne neden olmuştur. Bu durumda binalar arasında kalan tarımsal alanların 
verimsizleşmesi, toprağın kirlenmesi ve hatta tarım arazilerinin giderek 
yok olması riskini arttırmaktadır. 

Yeni mahalli idareler kanunu ile köyler belediyeye bağlanmıştır. Bu 
yasadan dolayı da köylüler daha fazla vergi ve su ücreti ödemek zorunda 
kalmaktadırlar. Özellikle sulu tarım yapılan bölgelerdeki girdi fiyatlarının 
artması karın düşmesine sebep olmaktadır. Bir başka sorun ise devlet teş-
viklerinin kırsal alanlarda karmaşık olmasıdır. Özellikle bu teşvikler için 
yapılan başvurularda istenen evrakların çokluğu gibi durumlar kırsaldaki 
toplumun ilgisini azaltmaktadır. Bunun gibi sorunlar Ankara’daki tarım ve 
tarıma dayalı sanayinin gelişmesinde büyük bir engel olarak görülmektedir. 

Sosyal İnovasyon Potansiyelinin Kullanılmama Sorunu 

Kırsal alanlarda yenilikçi yaklaşımlardan biri olan sosyal inovasyon 
kavramı önem kazanmaya başlamaktadır. Sosyal ihtiyaca cevap vermesi, 
imkânların daha iyi kullanılarak yeni çözümler üretilmesi açısından bu 
kavram önem kazanmaktadır. Sosyal inovasyon kapsamında sosyal giri-
şimcilik, kooperatifleşme faaliyetleri ile kırsal alanlarda birlikte hareket 
etme, gelirin verimli bir şekilde arttırılması sağlanmaktadır. Ancak Anka-
ra’da kırsal alanlarda bu potansiyel bulunmasına rağmen kapsamının ye-
terince geniş olmaması ve tam olarak bilinmemesi nedeniyle kullanılma-
maktadır. Kırsal alanlarda kooperatifler sayıları, kapasiteleri açısından 
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yeterli düzeyde değildir ve mevcut kooperatiflerin yeterli düzeyde aktif 
olmaması, amacının dışında kullanılması da yeni kooperatiflerin destek-
lenmesini sağlayamamaktadır. Girişimcilik potansiyelleri açısından da 
Nallıhan yüksek, Kızılcahamam, Ayaş, Haymana orta, Çamlıdere, Güdül, 
Kalecik, Bala ve Evren düşük düzeydedir. Bu durumda kırsal ilçelerin gi-
rişimcilik açısından yetersiz olduğunu göstermektedir. 

İnovasyon kapsamında gençler oldukça önemli bir konumdadır an-
cak kentsel alanların çekici gücü ile gitgide artan kırdan kente göç ile kır-
sal alanda genç nüfus sayısı azalmaktadır. Bu durum kırsal alanlarda ya-
pılan yatırımlarda iş gücü bulamama sorununu da ortaya çıkarmaktadır ve 
bu alanlarda yatırımların devamlılığı ve gelişimi açısından olumsuz so-
nuçlar ortaya çıkarmaktadır. Bu sebeplerden dolayı Ankara kırsalında 
sosyal inovasyon kapsamında var olan potansiyeller yeterli düzeyde kul-
lanılmamakta ve gelişimi sağlanamamaktadır. 

Yenilenebilir Enerji Potansiyelinin Kullanılmama Sorunu 

Ankara’da kırsal alanlarda yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik 
potansiyeller bulunmaktadır. Jeotermal kaynak potansiyeli açısından 
Ayaş, Çamlıdere ve Haymana ilçeleri, güneş enerjisi açısından Haymana, 
Bala, Kalecik ve Evren ilçeleri, rüzgâr enerjisi potansiyeli açısından da 
sadece Evren potansiyel durumdadır. Fakat bu ilçeler enerjilerini Anka-
ra’nın merkez ilçelerindeki enerji kaynaklarından almaktadırlar. 

Bir diğer yenilenebilir enerji kaynağı olan biyokütle enerji potansi-
yelinin hiçbir kırsal ilçe de kullanılmadığı görülmektedir. Tarımsal üre-
timin giderleri azaltılması ve verimin arttırılması konusunda daha az güb-
re, enerji, su kullanılması gerekmektedir. Oysaki tarımsal üretim atığı ol-
dukça fazla olan bu ilçelerde bu potansiyeller kullanılmamaktadır. 

DEĞERLENDİRME 

Çalışmanın genel amacı Ankara’da kırsal alanlardaki sorunları çok 
yönlü olarak tespit ederek bu alanların gelişmişlik düzeyini belirlemek, 
inovasyon perspektifinde yerel potansiyellerini değerlendirmektir. Bu 
kapsamda Ankara’nın kırsal alanları değerlendirildiğinde bu alanların ge-
lişmişlik düzeyinin kentsel alanlara göre oldukça düşük olduğu görül-
mektedir. Bu alanlarda genel olarak 6360 sayılı ‘Bütün şehir’ yasasından 
kaynaklanan kırsal alan niteliğindeki çelişkilerin olması, yönetsel ve ku-
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rumsal anlamda hizmetlerde oluşan aksaklıkların bulunması, teknik-
sosyal altyapıda oluşan eksiklikler, kırsaldaki potansiyeller değerlendi-
rilmediği için ekonomik sektör çeşitliliğinin bulunmaması, istihdam ola-
naklarının kısıtlı olmasından dolayı işsizliğin artması, işsizlikten kaynak-
lanan psikolojik rahatsızlıkların bulunması ve kırdan kente göçün olması 
gibi sorunlar bulunmaktadır. Bu sorunlar birbirlerini tetiklemekte ve so-
run sorunu doğurmaktadır (Resim 10). 

 
Resim 10: Ankara’daki sorunlar şeması  (yazarlar tarafından üretilmiştir). 

Eğitim, sağlık, demografik yapı, ekonomik göstergeler açısından 
kırsal alanlara yönelik yapılan gelişmişlik sıralamasında kullanılan veriler 
bu alanlarda kamu ve alt yapı hizmetlerinin yeterli olmadığını göstermek-
tedir. Bu hizmetlerin yeterli düzeyde sağlanamaması istihdam ve potansi-
yellerin değerlendirilmesi konusunu etkileyen en önemli etmenlerdir. 
Kırsal ilçelerde ekonomik sektörün kısıtlı olması iş olanaklarını sınırladı-
ğı için işsizliğin oluşmasına neden olmaktadır. Bu soruna yönelik kırsal 
ilçelerde inovasyon perspektifinde alternatif sektör potansiyellerinin olup 
olmadığı değerlendirilmektedir. Kırsal turizm açısından Haymana, Kızıl-
cahamam, Güdül, Ayaş ilçeleri termal ve sağlık turizminde, Haymana, 
Güdül ve Kalecik ilçeleri tarihi kültürel miras turizminde, Kızılcahamam, 
Haymana, Kalecik, Güdül, Çamlıdere, Nallıhan doğa turizminde, Nallı-
han, Güdül, Kalecik ve Haymana ilçeleri köy-çiftlik turizminde, Bala ve 
Evren ilçeleri su sporları turizminde potansiyelleri bulunduğu halde de-
ğerlendirilmemektedir. Tarım-tarıma dayalı sanayi açısından üç farklı 
mevsimde her türlü tarımsal ürün yetiştirilmektedir. Kızılcahamam ve 
Kalecik ilçelerinde rekabetçi tarımsal ürün olan üzümün potansiyeli bu-
lunmasına rağmen yeterli işletme ve sanayi kuruluşu bulunmamaktadır. 
Enerji bakımında da yetersizlikleri bulunan kırsal ilçeler de Ayaş, Çamlı-
dere, Haymana jeotermal enerji, Haymana, Bala, Kalecik, Evren güneş 
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enerjisinde önemli potansiyellere sahip yerleşmelerdir. Rüzgâr enerjisi 
açısından da Evren ilçesi potansiyel durumdadır. Fakat bu potansiyeller 
yeterli düzeyde değerlendirilmemektedir. 

Kırsal alanların yaşadığı yoksulluk ve işsizlik sorunlarına yönelik 
olarak kalkınmanın sağlanması açısından oluşturulan politikalarda sosyal 
inovasyon kavramının kırsal alanlar için öneminin ve kapsamının tam 
olarak anlaşılmadığı için değerlendirilmediği görülmektedir. Sosyal giri-
şimcilik, kooperatifleşme, birlikte hareket edebilme kırsal alanlarda daha 
kolay sağlanabilmesi potansiyeline karşın kooperatif sayılarının az, kapa-
sitesinin yetersiz olması kırsalda yaşayan halkın teknoloji ve iletişim ko-
nusunda yetersiz durumda bulunması gelişimini olumsuz yönde etkileyen 
unsurlardır. Teknolojinin tarıma entegre edilmesi ile tarımsal üretimin ve-
riminin artması ve daha kolay hale gelmesi girişimleri kırsal alanlarda 
desteklenmediğinden tarımsal üretim yapmayı ve bu konuda istihdam 
sağlamayı zorlaştırmaktadır. 

Kırsal alanlarda yaşanan tüm bu sorunlar, çözümünde kullanılacak 
potansiyellerin değerlendirilmemesi ile kırsal alanlarda yaşam kalitesinin 
düşmesine ve bu alanların giderek boşalmasına neden olmaktadır.   

SONUÇ 

Küreselleşme ile birlikte Dünya’nın her yerinde sosyal, kültürel, 
çevresel, ekonomik ve fiziksel bir değişim söz konusu olmaktadır. Bu 
değişim ve dönüşümler kırsal yerleşmeleri de etkilemektedir. Bundan do-
layı kırsal alanlardaki politikalarda bu süreçle beraber bir yapılanmaya 
girmektedir. Hala dünya üzerindeki yerleşmelerin büyük bir çoğunluğunu 
kırsal alanlar oluşturmaktadır. Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ül-
kelerde kırsal alanlar yönetsel, çevresel, hukuksal, sosyal, ekonomik ve 
kültürel bileşenlerin birlikte planlanması gereken alanlar olarak görül-
mektedir. Kırsal alanlar sürdürülebilir politikalar ile gelişebileceği bunun 
da çok sektörlü ve çok aktörlü bir yönetişimle olabileceği görülmektedir. 
Eski yaklaşımlarda başrolde olan tarım sektörü yerini kırsal turizm, sana-
yi, sosyal inovasyon, bilgi teknolojileri, ar-ge, eczacılık, havacılık, uzay, 
savunma, biyoteknoloji, haberleşme, rüzgâr gibi yenilikçi yaklaşımlara 
bırakmaktadır.  

Ankara’daki kırsal ilçeler 6360 sayılı “Bütün şehir” yasası ile İl Özel 
İdarelerinin kapatılmasından dolayı kamusal hizmette aksaklıklar olmak-
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tadır. Ulusal, bölgesel ve yerel ölçeklerde yönetimin her kademesinin 
kamu, özel ve sivil kuruluşlarla birlikte entegre şekilde çalışmaması, ya-
tayda ve dikeyde yönetişimin benimsenmemesinden dolayı yerel otorite 
boşluğunun olduğunu göstermektedir. Kamusal hizmetteki aksaklıkların 
sosyal ve teknik altyapıyı etkilemesinden dolayı kırsal alanda yaşayan 
kesimin yaşam kalitesini düşürmektedir. Ayrıca altyapının yetersiz olma-
sı inovasyon açısından potansiyellerin değerlendirilmemesi hususunda 
önemli etmenlerden biridir. Uzun vadeli fırsata dönüşebilecek kırsal ino-
vasyon potansiyellerine sahip olan kırsal ilçelerin bu avantajlarını kulla-
namamasından dolayı ekonomik sektörlerin kısıtlı kalmasına neden ol-
maktadır. Ayrıca devlet teşviklerinin yetersiz kalması ve bazı ilçelerin 
kent merkezine uzak olmasından dolayı yatırımcılar kırsal alanı tercih 
etmemektedirler. Kırsal ilçelerde yatırımın ve ekonomik sektör çeşitlili-
ğinin bulunmamasından dolayı istihdam olanakları yetersiz kalmaktadır. 
İstihdam olanaklarının yetersiz olması özellikle genç nüfus için işsizliğe 
yol açmaktadır. İşsiz kalan gençlerin kırsaldaki yaşam kalitesinin düşük 
olmasıyla beraber psikolojik sorunlara neden olmaktadır. Kırsaldaki ya-
sal, yönetsel, ekonomik, sosyal, mekânsal, çevresel ve psikolojik sorunla-
rın tümü ele alındığında sorunların birbirini tetiklediği görülmektedir. En 
sonunda bu sorunlar kırsaldaki toplumun göç etmesine sebep olmaktadır. 
Ayrıca tek bir kalkınma modeli belirlenen ve küresel sistemde rekabet 
edecek düzeyde planlanmayan kırsal alanların gelecekte terk edilmiş boş 
hayalet yerlere dönüşeceği de görülmektedir. Bundan dolayı kırsal kal-
kınma stratejilerinde tek bir kalkınma modeli ile kırsal ilçelerdeki bütün 
sorunlar çözümlenmiş olmayacaktır. Birbirinden kopuk stratejiler veya 
tek bir politika benimsenerek kırsal alanların olumlu yönde hızlı bir şe-
kilde gelişme göstermesi imkânsız olmaktadır. 

Ankara’daki kırsal ilçeler yeni yaklaşımlarla ele alınırsa Türkiye ve 
dünyaya örnek bir model olacaktır. Kırsal ekonomilerini geliştiren, istih-
dam imkânlarını arttıran, sosyal ve fiziksel altyapısını geliştiren, kırsal-
daki toplumun gelirini arttıran ve yoksulluğunu azaltan, teknolojinin en 
ileri boyutunu kullanarak tarımsal üretimi destekleyen ve teşvik eden, tü-
keticiye sağlıklı, organik gıda üreten ve bunları yaparken de doğal kay-
naklarını tüketmeyen, kırsalın potansiyellerini kullanarak küresel sistem-
de rekabet edebilme gücüne sahip kırsal yerleşmeleri olan bir kent olma 
yolunda devam edecektir.  
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ANKARA’DA İKLİME DUYARLI OLMAYAN  
PLANLAMA SORUNLARI 

Tayyibe KARANFİL, Tuğba ATALAY 

GİRİŞ 

Artan nüfus artışının doğal sonucu olan kentleşme; bitki örtüsünün 
yok edildiği, yapılı alanların yoğunlaştığı, su, enerji ve topografyaya bü-
yük etkileri olan bir eylemdir. Doğal olmayan bir faaliyet olan kentleşme, 
doğal çevre üzerinde dolayısı ile iklim değişkenleri üzerinde olumsuz et-
kilere neden olmaktadır. Planlama sürecinde, uyulması gereken iklime 
duyarlı tasarım ilkelerine gereksinim vardır. 

Geleneksel Türk Evlerinde tecrübe ile elde edilen bilgilerin yerleşme-
lerde kullanılmasıyla ortaya çıkan iklime duyarlı yerleşmeler planlamada 
kaynak oluşturur. Günümüzde geleneksel yapılardaki duyarlılığın aksine 
iklim parametreleri kullanılmadan oluşturulan planlama söz konusudur. 

Son yıllarda tüm dünyada iklime duyarlı yapılmayan planlamanın 
olumsuz etkilerinin ortaya çıkmasıyla iklim faktörü her alanında dikkate 
alınmaya ve bu hususta çözüm yolları aranmaya başlanmıştır. Dünya ge-
nelinde, 1990’lı yıllardan itibaren iklim kavramı planlamaya dâhil edil-
meye başlanmış ve şu ana kadar 50’den fazla ülke, kent iklim haritalarını 
hazırlamışlardır (Balık, 2012). 

Türkiye’de ise kurumsal yapının yeterli yetki ile donatılmaması, 
merkez ve yerel yönetimlerin etkileşiminin olmaması, yetki çatışmaları 
ve bilinçsizlik sebebiyle iklime duyarlı planlama çalışmaları sınırlıdır 
(Yüksel, 2005). 

Ankara, başkent olmasıyla hızla kentleşmiş ve bu sürecin devam et-
tiği bir kenttir. Hızlı kentleşmenin sonucunda yeşil alanlar azalarak yapı-
laşmış alanlar artmıştır. Bu arazi kullanımı değişimlerinde kent iklimi bir 
kriter olarak değerlendirilmemiştir. İlgili Bakanlıklar ve Belediyelerin ik-
lime duyarlı planlama konusunda yerel, kent ve bölgesel ölçekte çalışma-
ları bulunmamaktadır. 

Bu çalışmada amaç: Ankara kentinde iklime duyarlı olmayan plan-
lama sorununu ele almaktır. İklim elemanlarını tanımlayarak, iklime du-
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yarlı planlama sürecinde yoğunluk, yapı konumlandırılışı, sokak yönlen-
dirmeleri ve peyzaj elemanları gibi önemli olan tasarım kriterlerini değer-
lendirmektir. İklimin kent üzerindeki etkisini gösteren kentsel ısı adası, 
kentsel termal konfor, enerji etkinliği ve hava kalitesi kavramlarını ince-
lemektir. Ayrıca Türkiye’de iklime duyarlı planlama önündeki engellerin 
yasal boyutunu incelemek ve iklim karakterini oluşturan topografya ve 
jeomorfolojik durumu sayısal veriler kullanarak Ankara kenti için ortaya 
koymaktır.  

Çalışmanın yöntemi temelde literatür taramasına dayanmaktadır. İk-
lime duyarlı planlama konusunda taranan kitap, dergi, makale, rapor ve di-
ğer çalışmaların incelenmesi ve değerlendirilmesi yapılmıştır. 23.10.2017-
27.10.2017 tarihleri arasında saha araştırması yapılmıştır. Alanında uz-
man 15 kişi ile ve çeşitli kurumlarla görüşülmüştür. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü İklim Değişikliği Dairesi, 
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Coğrafi Bilgi Dairesi ile derin-
lemesine görüşme yapılarak Ankara kenti yükselti ve topografya haritala-
rı sayısal verileri elde edilmiştir. Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar ve 
Şehircilik Dairesi Başkanlığı, İmar ve Çevre Planlama Şube Müdürlüğü 
ile görüşme yapılarak Ankara Çevre Düzeni ve Nazım İmar Planları ra-
porlarıyla birlikte elde edilmiştir. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Meteoro-
loji Genel Müdürlüğü Meteorolojik Veri İşlem Dairesi Başkanlığı ve 
Gözlem Sistemleri Dairesi Başkanlığı ile derinlemesine görüşme yapıla-
rak Ankara Uzun Yıllar Tüm Parametreler Bülteni (1960-2016) elde 
edilmiştir. Ankara Kalkınma Ajansı’nda ilgili kişilerle 2014-2023 Ankara 
Bölge Planı iklim dahilinde derinlemesine görüşme yapılmıştır. Gazi 
Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden konuyla ilgili bilgi 
alışverişinde bulunulmuştur. 

Yükselti ve topografya haritaları sayısal verileri, Ankara kenti için 
eğim ve bakı analizleri hazırlanmıştır. Bu analizler saha araştırması bö-
lümünde yer alan sentez paftasında değerlendirilmiştir. Ankara Uzun Yıl-
lar Tüm Parametreler Bülteni (1960-2016) Ankara kentinin hangi iklim 
grubunda yer aldığını belirlemede ve saha araştırması bölümündeki ana-
lizlerde kullanılmıştır. 

Bu çalışma kavramsal ve kuramsal çerçeve, saha araştırması, değer-
lendirmeler ve sonuç bölümlerinden oluşmaktadır. Kavramsal ve kuram-
sal çerçeve bölümünde konu ile ilgili uzman görüşleri değerlendirilmiş, 
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iklim kavramı, iklime duyarlı planlamada etkili olan değişkenler ve ge-
rekliliğinin önemi vurgulanmıştır. Jeomorfolojik özellikler iklim ve plan-
lama yönünden ele alınmıştır. Saha araştırması bölümünde ise Ankara 
kenti iklim elemanları yönünden, jeomorfolojik açıdan incelenmiştir. Bö-
lümün devamında Ankara için iklime duyarlı planlama kriterleri ince-
lenmiştir. Değerlendirme bölümünde saha araştırmasındaki bulgular de-
ğerlendirilmiştir. Sonuç bölümünde ise kuramsal çerçevedeki görüşlerin 
Ankara kenti üzerindeki yansımaları açıklanmıştır. 

KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE 

İnsan aktivitelerinin etkili olduğu kentlerde yaşam kalitesinin yük-
seltilmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanması açısından planlama sürecinde 
iklim verileri gereklidir. İklime duyarlı planlama kent konforu, hava kali-
tesi ve enerji tasarrufu sağlayacak tasarımlar için önemlidir. Bu konu uy-
gulama örnekleri açısından yetersiz kalmıştır. Enerji etkin planlama kent 
ölçeğinde değil tek yapı ölçeğinde ele alınmıştır (Oke vd., 2010). 

Tanrıkulu (2006)’na göre kentleşmeyle birçok değişim başlamakta-
dır. Toplumsal farklılaşmanın yanında insan aktiviteleri, arazi yüzeyleri 
ve kullanımlarında önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Bunlar kent 
yüzeyini kaplayan beton, taş, asfalt, tuğla, yüksek yoğunluklu binalar, 
kentleşmeyle doğrudan orantılı nüfus yoğunluğu, trafik yoğunluğu, sana-
yi faaliyetleri vb. değişimlerdir. Ayrıca kentler büyüdükçe kent iklimi de 
etrafındaki kırsal iklime göre farklılık göstermektedir. Bu farklılaşma 
kentsel ısı adası olarak tanımlanmaktadır. 

Yüksel (2005)’de arazi örtüsündeki bu değişimlerin makroform ala-
nında kentsel ısı adasını meydana getirdiğini dile getirmiştir. Oluşum ne-
denlerini yapılaşma oranının artmasına, yeşil alanların azalmasına, yüzey 
malzemelerinin yansıtıcı özelliklerine ve rüzgar hızının azalmasına bağla-
mıştır. Genel özellikleri bakımından kentsel ısı adası yoğunluğuyla rüzgar 
hızı arasında ters orantı vardır. Kentin büyümesiyle artar. Yoğunluğu gece 
en fazladır. Isı adası etkisi ısıtma ve soğutmada kullanılan enerjiyi artırır. 

İklime duyarlı planlamada önemli bir konu da enerji etkinliğidir. 
Enerji kullanımının artmasıyla, doğal enerji kaynaklarının azalması ve ar-
tan çevre kirliliği enerjiyi etkin kullanmayı gerektirmiştir. Gazioğlu 
(2012), bu konuda kentlerin ısıtma ve soğutma sistemleri için kullandık-
ları enerjinin önemli bir payı olduğunu dile getirmektedir. Enerji kulla-
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nımını azaltmak amacıyla teşvik, yönetmelik, vergi indirimi, yasalar gibi 
pek çok uygulama kullanılmakla birlikte asıl yapılması gereken planlama 
sürecinde enerji etkinliğinin ele alınmasıdır. 

Enerji etkinliğinin de gerektirdiği üzere planlama malzeme ölçeğin-
den kent ölçeğine kadar bir düzeni gerektirir. Sokak yönelimi, bina for-
mu, yerleşim dokusu ve yapılar arasındaki ilişkiler, yerleşimin eğimdeki 
konumu ve peyzaj gibi unsurlar dikkate alındığında, yerleşimlerde enerji 
kullanımı belirli oranda azaltılabilir (Hisarlıgil, 2009). 

Gülten (2007)’e göre güneş, kent için en önemli veridir. Planlamada 
enerji kullanımını azaltmak ve enerjiyi korumak için güneş dikkate alınan 
temel bir ögedir. Soğuk iklim bölgelerinde güneş ışınımlarından yarar-
lanmaya yönelik tasarımlar tercih edilirken sıcak iklim bölgelerinde ko-
runmaya yönelik tasarımlar söz konusudur. 

İklim bölgelerinin tasarımını etkileyen diğer bir unsur da yansıtıcı ve 
emici yüzeylerdir. Yapı yüzey malzemeleri, yeşil alanların konumu ve 
büyüklüğü yaşanabilirlik açısından büyük önem taşır. Yeşil alanların kent 
ekosistemi üzerine etkisi; havanın serinletilmesi, hava neminde artış, te-
miz hava temini, havanın filtrelenmesi, gürültünün engellenmesi, oksijen 
üretimi, sera gazının azaltılması ve enerji tasarrufunu içermektedir (Barış, 
2005). 

İklime duyarlı planlama sürecinde kent geometrisi, yoğunluk, yerle-
şim ve arazi dokusu gibi tasarım elemanları kentsel ısı adası oluşumu, 
rüzgar ve gölgelenmeyi etkileyen makro ölçekteki konu başlıklarıdır. 
Dursun ve Yavaş (2017)’a göre bu kriterlere uyulması kentlerin kurtarıcı-
sıdır. Kent geometrisinde bina yüksekliği-sokak genişliği arasındaki oran 
ile gökyüzü görünürlük oranları analiz edilir. Bu göstergeler kentin hava-
lanma ve güneşlenme durumunu tanımlar. Yoğunlukla birlikte kentsel sı-
caklık artar ve yeşil yüzeylerin oranı azalarak iklim şartları olumsuz etki-
lenir. Bazı bölgelerde yüksek katlı binalar rüzgara yön verme amacıyla 
tercih edilebilir. Bu bölgelerde açık alanlar geniş bırakılmalıdır. Arazi 
kullanımı kriterinde ise bitkilendirmenin doğru yapılması önemlidir. So-
ğuk iklime sahip yerlerde rüzgarı kesici biçimde yoğun ve her daim yeşil 
olan bitki örtüsü kullanılmalıdır.  

İklim duyarlılığını etkileyen kavramlardan bir diğeri de termal kon-
fordur. Balık (2012) termal konforu bireyin ortamdan memnuniyeti ola-
rak tanımlamaktadır. Termal konfor yaşam kalitesinin göstergesidir. 
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Termal konfor değişimleri üzerinde iklimsel parametrelerin etkisi bulun-
maktadır. İnsan aktiviteleri sonucunda ortaya çıkan ısının dağılması için 
birey ve çevre arasında ısıl dengenin olması gerekir. Çalışkan (2012) 
termal konforu iki faktör olarak değerlendirmektedir. Bunlar çevresel ve 
kişisel değişkenlerdir. Çevresel değişkenler hava sıcaklığı, ortalama sı-
caklık, rüzgar ve nemdir; kişisel değişkenler ise insan aktiviteleriyle ilgili 
özelliklerdir.  

Gribbin (1985)’e göre iklimin, kişisel ve çevresel değişkenler üzeri-
ne etkileri göz ardı edilemez. İklimin çevre üzerindeki etkileri; toprak 
oluşumu ve toprağın verimlilik derecesi, yeryüzü şekillerinin oluşumu, 
dış kuvvetlerin etki alanları ve bitki örtüsü çeşitliliği gibi faktörlerdir. İk-
limin insan üzerine etkileri ise; nüfus dağılımı, ekonomik aktiviteleri, fiz-
yolojik gelişimleri, kültür faaliyetleri, karakterleri, konut tipi ve malze-
mesi, ulaşım, tarım ve turizm faaliyetleridir. 

İklim insanı etkilediği gibi insan da iklimi etkilemektedir. İnsan ak-
tivitelerinin sebep olduğu tahribat sonucu toprak, su ve hava gibi doğal 
bileşimler büyük ölçüde bozulmaktadır. Sanayi ve yerleşim bölgelerinde 
oluşan sera gazları ile çevre ve atmosfer kirlenmekte, hava giderek ısın-
maktadır. Özmen (2009), insanların çeşitli faaliyetlerinin küresel ısınma-
ya etkisini; en çok enerji kullanımıyla sanayileşme daha sonra orman 
alanlarının yok olması, en az ise tarım alanları olarak sınıflandırmıştır. 
Atmosfere salınan zararlı gaz ve parçacıkların oluşumunda insanların se-
bep olduğu değişimler büyük ölçüde rol oynamaktadır. 

İnsanların sebep olduğu bu değişimlerin giderilmesinde çevre politi-
kaları önemli bir konudur.  Çevre politikaları sayesinde teknolojik geliş-
meler kapsamında daha az kirletene veya kirletmeyen teknolojiye doğru 
bir akış söz konusudur. Akbulut (2014)’a göre yeni teknolojilerin kulla-
nılması doğal çevrenin iyileştirilmesine buna bağlı olarak yaşam kalitesi-
nin artmasına neden olur. Bu bağlamda, artan enerji kullanımında alterna-
tif teknolojilerle daha az emisyon oluşturulacağını ön görmektedir. 

Mengi (2013)’ye göre ise teknolojik gelişmelerin olumlu yönlerinin 
yanı sıra olumsuz yönleri daha ağır basmaktadır. Günümüzde yerleşme 
alanlarının oluşturulmasında iklim yansımaları göz ardı edilmektedir. 
Uygulamalar tek yapı olarak sınırlı kalmaktadır. Binalar, iklime duyarlı 
planlanmayıp klimaya veya yalıtıma güvenilerek tasarlanır hale gelmiştir. 
Teknolojik gelişmelerin iklim açısından olumsuz kullanılması değil, ik-
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lime duyarlı planlamada potansiyel oluşturma yönünde kullanılması bek-
lenmektedir. 

Bu bağlamda enerji verimliliğini artırmak, karbon salınımını azalt-
mak, su, atık ve geri dönüşümü sağlamak, sürdürülebilir ve yeşil çevreler 
oluşturmak önemli konu başlıklarıdır. İklime duyarlı planlamanın ilke 
edindiği kavramlar aşağıdaki gibidir; 

İklim Kavramı: İklim, bir yörenin sıcaklık, nem, rüzgâr, ışınım, 
yağış, bulutluluk, güneşlenme gibi fiziksel çevre koşullarının uzun dö-
nemdeki ortalaması olarak tanımlanır (Türkeş, 1997).  

İklim Elemanları: Hava sıcaklığı, güneş ışınımı, rüzgar, hava nemi, 
yağış, bulutluluk gibi iklimi belirlemeye yarayan büyüklüklerdir. Bu 
elemanlardan hava sıcaklığı ve bağıl nem verileri bir ilin iklimini belirle-
yen en önemli öğelerdir (Özdeniz, 1984’den akt. Candemir, 2009). 

Enerji Etkin Planlama: Enerji etkinliği aynı işin daha az enerji kul-
lanarak yapılmasıdır. Enerji verimliliği sağlamak temel esastır. Fosil ya-
kıtlar yerine yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak mevcut kaynak-
ların ömrünü uzatmayı amaçlar. Enerji etkinliği konusunda teşvik, vergi 
indirimi, yasa ve yönetmelik gibi pek çok uygulama kullanılmaktadır 
(Gazioğlu, 2012). 

Kentsel Isı Adası: Kentleşmenin en belirgin göstergesidir. Nüfusun 
hızla artması arazi örtüsünde önemli değişimleri meydana getirmektedir. 
Kentteki ve çevresindeki doğal elemanlar yapay yüzeylerle yer değiştir-
mekte, doğal elamanlar kırsala itilmektedir. Kentleşme ve sanayileşme, 
yaşam döngüsünü etkilemekte, kenti kırsaldan farklılaştırmaktadır. Kısa-
ca, kentteki sıcaklığın kırsaldan daha yüksek olmasıdır (Yüksel, 2005). 

Kentsel Termal Konfor: Termal konfor insanın çevresindeki or-
tamdan memnuniyetini ifade etmektedir. Termal konforun değişimleri 
üzerinde iklimsel parametrelerin büyük etkisi vardır. Özellikle açık alan-
ların planlamasında dikkate alınmalıdır. Morfoloji, zaman ve meteoroloji 
parametreleri ile birlikte değerlendirilir (Balık, 2012; Çalışkan, 2012). 

Hava Kalitesi: Kentleşme sonucunda ortaya çıkan hava kirliliği ye-
rel ölçekten küresel ölçeğe kadar etkilidir. Hava kirliliğinin insan sağlığı-
na etkisi önem arz etmektedir. Ulusal Hava Kalitesi İndeksi kirletici oran-
larının hava kalitesine etkisini Tablo 1’de görüldüğü gibi derecelendirilir. 
Hava Kalitesi İndeksinde 5 temel kirletici unsur hesaplanmaktadır. Bun-
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lar; kükürt dioksit (SO2), azot dioksit (NO2), karbon monoksit (CO), 
ozon (O3) ve partikül maddeler (PM10) dir (ABB, 2015). 

Tablo 1. Ulusal Hava Kalitesi İndeksi Kesme Noktaları 

 
 Kaynak: URL-1 

İklime Duyarlı Planlama (Soğuk-Kuru İklim) 

İklim elemanları nitelik ve nicelik olarak yerel fiziksel koşullardan 
etkilenmektedir. Bu koşullar; bölgesel ölçekte, coğrafi konum, yükseklik, 
atmosfer koşulları, topografya, yüzey örtü malzemesi, alt ölçekte; açık 
mekanların ve çevrenin yüzey malzemelerinin ısısal özellikleri, yapıların 
biçim, boyut, konum gibi geometrik özellikleridir (Orhon, 1988). 

İklime duyarlı tasarım sürecinde kompakt kent formu, bina konum-
landırılışı, sokak yönlendirmeleri ve yoğunluk önemli kriterlerdendir. Ta-
sarım kriterleri; 

Sıcaklık ve güneş ışınımı; güneş ışınımı sağlayacak, gökyüzü görüş 
oranının fazla olduğu, yükseklik/genişlik oranı düşük olan sokak tasarım-
ları hedeflenmektedir. Sokak yönlenmeleri doğu-batı ve buna yakın ek-
senlerde yönlenmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır (Göksu, 1993). Peyzaj 
elemanları açısından ise gölgelendirme sağlama amacıyla yaprak döken 
ve geniş çaplı ağaçlara yer verilmesi gerekmektedir. Su yüzeylerinin ne-
mi artırması sebebiyle mekan içinde yer verilmesi öne sürülmüştür (Sözlü 
görüşme 2017). Yüzey malzemeleri açısından ısı depolama kapasiteleri 
yüksek ve yansıtma değerleri düşük, pürüzlü malzemelerin kullanılması 
amaçlanmaktadır (Köseoğlu, 2012). 
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Rüzgar; sokakların; rüzgar akımına dik yönlenmesi hedeflenmektedir. 
Soğuk hava dolaşımının kısıtlanması için çevredeki yapıların bitişik ni-
zamda yaklaşık aynı yükseklik ve taban alanlarına sahip olmasını ilke edinir 
(Köseoğlu, 2012). Peyzaj elemanları açısından rüzgar akımlarını engelle-
yecek bitkilendirme kullanılması vurgulanmaktadır (Sözlü görüşme 2017). 

Nem; sokakların yükseklik/genişlik oranı her mevsim konfor sağla-
ması için hakim rüzgar akımını engellememesi amaçlanmaktadır. Buhar-
laşmayı artıracak bitkilerin kullanılmasından kaçınılması, suyun emilimi-
ni engellemeyecek açık yüzeylerin azaltılması ilkeleri benimsenmektedir 
(Johansson ve Emmanuel, 2006’den akt. Köseoğlu, 2012). 

Arazi kullanımı; kentsel alanlarda iki tür kullanım bulunmaktadır. 
Soğuk hava üreten yeşil alan ve su yüzeyleri; sıcak hava üreten kent mer-
kezi ve kentsel çalışma alanlarını kapsayan yerleşim alanlarıdır. Karma 
kullanımlar her iklim tipinde kullanılan planlama çözümleridir (Dursun 
ve Yavaş, 2017). 

Sonuç olarak; sıcaklık ve güneş ışınımı, rüzgar, nem ve arazi kulla-
nımı gibi tasarım kriterleri; kent geometrisi, yoğunluk, yerleşim dokusu 
gibi tasarım elemanları iklime duyarlı planlamada makro ölçekteki ilkeler 
arasındadır. 

Topoğrafya ve Jeomorfolojik Durum 

Platolar (1000-1400 m); düz veya az engebeli olan yüksek düzlük-
lerdir. Nüfusun yoğunlaştığı önemli yerleşim alanlarıdır. Beşeri ve eko-
nomik değerleri fazladır.  

Tepeler ve Dağlar (1400 m ve üzeri); yükseklik nedeniyle sert iklim 
koşullarının ve doğal güçlerin etkilerinin daha belirgin olduğu alanlardır. 
(ABB, 2016) 

Jeomorfolojik Sınıflama 

Vadi Tabanı Düzlükleri; iklim yönünden bu araziler, ılıman, sıcak 
ve rüzgarın az olduğu bölümleri oluşturur. Yerleşme yönünden bakıldı-
ğında bu arazilerin topoğrafya olarak uygundur. Ancak zemin kalitesi 
açısından vadilerin park ve rekreasyon alanı olarak ayrılması uygundur.  

Yüksek Sekiler ve Platolar; iklim açısından serin ve rüzgarlı alanlar-
dır. Bu alanlar hava kirliliği yönünden riskli alanlar değildir. Ulaşım ba-
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kımından yolların yapılması 
büyük maliyetler gerektirir. 
Kentleşme açısından zemin 
özellikleri ve sert iklim koşul-
ları nedeniyle bu alanlar sınırlı 
kullanılması gerekmektedir. 

Eğimli Alanlar; tepe ve 
plato alanlarında fazla eğimli 
kayalık alanlardır (Erol, 1973). 
Tablo 2’te görüldüğü gibi yer-
leşim için uygun eğim aralığı-
nın %10-20 arasında olduğu 
görülmektedir.  

 

Tablo 2. Yerleşim İçin Eğim Aralıkları 

 
Kaynak: Erol, 1973 

Kentin planlanma ve tasarım sürecine etki eden ölçütleri bir puzzle 
gibi düşünmeliyiz. Kenti oluşturan bir etken göz ardı edildiğinde puzzle 
tamamlanamamaktadır. Bu parçalarından her biri kentte farklı şekillerde 
etki etmektedir. İnsanların kullandığı enerji, kentlerde ısı artışına neden 
olan faktörler, yaşam kalitesini belirleyen konfor düzeyi ve hava kalitesi 
gibi etkenlerdir. Bu etkenlerin planlamaya dahil edilmesiyle kentlerin ya-
şanabilirliği ve sürdürülebilirliği sağlanmış olur. İklime duyarlı kent mo-
deli bu amaca hizmet etmektedir. Kent sistemi içinde iklime duyarlı kenti 
puzzle’ın ortadaki en önemli parçası gibi düşünebiliriz. Puzzle’ın tamam-
lanabilmesi için bu parçayla diğer parçaların birleşmesi gereklidir. Yani 
bir kentin iklime duyarlı olabilmesi için enerjinin etkin kullanımı, kentsel 

Resim 1. İklime Duyarlı Planlama  
Sistemi (Yazarlar tarafından üretilmiştir.) 
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ısı adası etkisinin azaltılması, kentsel termal konfor seviyesinin ve hava ka-
litesinin yükseltilmesi gibi etkenler bir arada sentezlenerek kentin fiziksel, 
sosyal, ekonomik, demografik ve jeomorfolojik kriterleri bir arada sağlan-
mış olur.  Ayrıca bina formu, bina konumu ve sokak yönlenmeleri gibi 
diğer parçalar kentin alt ölçekteki etkenleridir. Bu etkenlerin birbiriyle 
eklemlenip diğer üst ölçekteki faktörlerle birleşmesine ihtiyaç vardır.  
Örneğin; binaları soğuk iklime uygun tasarlamadan enerjide etkinlik sağla-
namaz.  Yani bu parçalar ayrı sistemlerin değil bir bütünün parçalarıdır. 

SAHA ARAŞTIRMASI 

Çalışma alanı, İç Anadolu Bölgesi’nde bulunan Ankara kent merke-
zini kapsamaktadır. Ankara’nın nüfus artışına bağlı olarak hızla kentleş-
mesi, yaşam kalitesi ve sürdürülebilirlik açısından iklime duyarlı planla-
mayı gerekli kılmıştır.  

Ankara’nın İklimi (Soğuk-Kuru) 

Ankara’da topografik yapısı nedeniyle iklim farklılıkları görülmek-
tedir. Güneyinde step iklimi, kuzeyinde ise Karadeniz ikliminin özellikle-
ri görülür. Karasal iklimin hakim olduğu bölgede kış aylarındaki sıcaklık-
lar düşük, yaz aylarındaki sıcaklıklar ise yüksektir. İklim elemanları; 

Sıcaklık; Ankara’da sıcaklık, yaz aylarında yüksek, kış aylarında ise 
alçak değerler gösteren tipik bir rejim özelliğindedir. Resim 3’te Ankara 
kent merkezindeki ilçeler incelenmiştir. Çankaya’nın en sıcak, Altın-
dağ’ın ise en soğuk ilçe olduğu ortaya çıkmıştır. Bu sıcaklık değerlerinin 
oluşumunda kentleşmenin etkisi görülmektedir. 
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Resim 2. Ankara Merkez İlçeleri Ortalama Sıcaklık Dağılımı (MGM 2016  

verileri kullanılarak yazarlar tarafından üretilmiştir.) 

Yağış; bitki örtüsü ve nem oranının artırılması üzerinde etkilidir. 
Ankara’da kuzeyde görülen Karadeniz yağış rejimi dışındaki bölgelerde 
karasal iklim görülür, yağış yeterli düzeyde değildir. Resim 5’te Ankara 
kent merkezindeki ilçelerin ortalama yağış miktarları incelenmiştir. Al-
tındağ’da yağış miktarı yüksekken Çankaya ve Etimesgut’ta yağış mikta-
rının az olduğu ortaya konulmuştur. 

 
Resim 3. Ankara Merkez İlçeleri Ortalama Yağış Miktarı (MGM 2016  

verileri kullanılarak yazarlar tarafından üretilmiştir.) 
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Ankara geneli için sıcaklık ve yağış verileri Tablo 3’te incelenmiştir. 
Yaz aylarında sıcaklığın yüksek ve yağışın düşük olduğu, kış aylarında 
ise sıcaklığın düşük olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu özellikleri bağlamında 
Ankara tipik bir karasal iklim özellikleri göstermektedir. 

Tablo 3. Ankara’da Uzun Yıllar İçerisinde Gerçekleşen Ortalama  
Sıcaklık ve Yağış Değerleri (1960-2016) 

 
 Kaynak: MGM,2016 

Rüzgar; Ankara’da hakim rüzgarın topografyaya dayalı olarak de-
ğiştiği görülmektedir. Hakim rüzgar yönü genellikle kuzey-kuzeydoğudur. 
Rüzgarlar kuzey-kuzeydoğudan gelerek kent merkezinden geçip, güne-
yinden ve doğusundan kenti terk eder. Güney rüzgarlarının esme sayıları 
azdır buna karşın sıcaklık düşürücü rüzgarların etkisi fazladır. Rüzgar 
sirkülasyonu ise morfolojik yönden vadi sistemleriyle sağlanır. Resim 
4’te Ankara kent merkezindeki ilçelerin ortalama rüzgar hızı incelenmiş-
tir. Çankaya’da yoğun kentleşmeye bağlı olarak rüzgar kesintiye uğrayıp 
rüzgar hızı düşük çıkarken Altındağ’da daha az kentleşme oranıyla rüzgar 
hızı yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. 
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Resim 4. Ankara Merkez İlçeleri Ortalama Rüzgar Hızı (MGM 2016  

verileri kullanılarak yazarlar tarafından üretilmiştir.) 

Nem; Ankara’nın havasındaki nem miktarının az olmasında yeterli 
derecede bulunmayan su yüzeyleri ve yeşil alan miktarının az olduğu tes-
pit edilmiştir. Nem miktarının yeterli düzeyde olmaması kentsel konforu 
düşürür. Bu bağlamda nem miktarını artıracak peyzaj kararlarının önemi 
ortaya çıkmaktadır. 

Ankara’daki geleneksel yapılaşmanın görüldüğü alanlarda iklime 
duyarlılık söz konusu iken yeni yapılaşmış alanlarda iklim duyarlılığı göz 
ardı edilmiştir. Ankara Kalesi çevresi ve Hamamönü geleneksel yapılaş-
maya, Eryaman, Batıkent ve Çayyolu yeni yapılaşmaya örnek olarak in-
celenmiştir.  

Resim 6 ve 7’de yapılan incelemeler sonucunda Ankara’da görülen 
soğuk-kuru iklim özelliklerine uygun yapılaşma geleneksel dokuda bu-
lunmaktadır. Soğuk-kuru iklim tasarım kriterlerinden; bina formu kübik 
form, bina konumu ise bitişik nizamdır. Geleneksel dokuda, bitişik ni-
zama uyulmasıyla soğuk rüzgarlardan korunup, düşük yoğunlukla da 
güneşten faydalanıldığı ortaya çıkmıştır. Bu iklim tipinde en önemli un-
surlardan olan yolların yöneliminde organik doku oluşumu öne çıkmak-
tadır.  
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Resim 5. Ankara Kalesi Çevresi Uydu Görüntüsü (Google Earth,  

Erişim Tarihi:04.01.2018) 

 
Resim 6. Hamamönü Uydu Görüntüsü (Google Earth,  

Erişim Tarihi:04.01.2018) 

Resim 8, 9 ve 10’da yapılan incelemeler sonucunda Ankara’da yeni 
yapılaşmış alanlarda soğuk-kuru iklim özelliklerine uyulmadığı görül-
mektedir. Soğuk-kuru iklim tasarım kriterlerinden; bina formu kübik ve 
dikdörtgen form, bina konumu ise ayrık ve blok nizam ağırlıklı olarak 
öne çıkmaktadır. Ayrıca güneşlenme açısından binaların güney cephesi 



 

 

 

 

 
Ankara’da İklime Duyarlı Olmayan Planlama Sorunları 493 
 

dar tutulmuştur. Binaların ayrık nizam konumlandırılmasıyla soğuk rüz-
garlara açık hale geldiği ve yüksek yoğunlukla güneşlenmeyi engellediği 
gözlemlenmiştir. Soğuk-kuru iklimde en önemli unsurlardan olan yolların 
doğu-batı aksı yöneliminde olması gerekirken kuzey-güney ve buna ya-
kın yönlerde oluştuğu ortaya çıkmaktadır. 

 
Resim 7. Eryaman Uydu Görüntüsü (Google Earth,  

Erişim Tarihi:04.01.2018) 

 
Resim 8. Batıkent Uydu Görüntüsü (Google Earth,  

Erişim Tarihi:04.01.2018) 
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Resim 9. Çayyolu Uydu Görüntüsü (Google Earth,  

Erişim Tarihi:04.01.2018) 

Ankara’da Kentsel Isı Adası 

Ankara’nın Jeomorfoloji Haritası’nda topografik yapısının çanak bi-
çiminde olduğu görülmektedir. Bu nedenle kent merkezinde hava döngü-
sü sağlanamamaktadır. Kirleticiler kentin üzerinde yoğunlaşmakta, kirle-
tici etkilerin azalması için gerekli olan rüzgar hızı kentin morfolojik yapı-
sından dolayı etkili olamamaktadır. 

Ankara’da Termal Konfor 

Termal konfor, kentsel ısı adasının etkisiyle nem oranına bağlı ola-
rak değişir. Ankara’da nem miktarının Uzun Yıllar Tüm Parametreler 
Bülteni’nde nisbi nemin yıllık ortalamasının %30 olduğu görülmüştür. 
Bu değerin konfor koşullarını sağlama açısından yetersiz kaldığı görül-
müştür.  

Ankara Hava Kalitesi 

Hava Kalitesi İndeksi’ne göre 5 temel kirletici unsurun Ankara için 
Tablo 3’te belirtilen istasyonlardaki ölçümleri gösterilmektedir. Bu tab-
loya göre kent kirletici unsur olan karbon monoksitin Sıhhıye ve Cebe-
ci’de yoğun bulunduğu ortaya çıkmaktadır.  Ankara geneli ele alındığın-
da ise kirletici unsurların kentte yoğunlaşmadığı gözlemlenmiştir. 
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Tablo 4. Ankara İlinde Hava Kalitesi Ölçüm İstasyon Yerleri ve Ölçülen  
Parametreler (Erişim Tarihi: 04.01.2018) 

 
      Kaynak: URL-2 

Ankara Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonlarından elde edilen veriler 
Resim 11’de incelenmiştir.  Ankara’nın hava kalitesinin iyi ve orta grupta 
yer aldığı ortaya çıkmıştır. 

 
Resim 10. Ankara Hava Kalitesi (İstasyon verileri kullanılarak yazarlar  

tarafından üretilmiştir.) 



 

 

 

 

496 Tayyibe KARANFİL – Tuğba ATALAY
 

Ankara’nın Jeomorfolojik Durumu  

Jeomorfoloji Haritası’nda Ankara kent merkezinde çanak yapısının 
olduğu görülmüştür. Çevre yolu ile sınırlandırılmış alan içerisinde yük-
sek-alçak platolar, yüksek-alçak sekiler, yamaç ve sırtlar gibi jeomorfolo-
jik türler görülmektedir. Yüksek sekiler ve platolar, ulaşım maliyetleri ve 
sert iklim koşulları nedeniyle yerleşim açısından uygun değildir. Kent 
merkezi dışında yüksek platolar ve yüksek eğimli alanlar bulunmaktadır. 
Kent merkezinde ise eğim oranı yerleşim için uygundur (Resim 11). 

 
Resim 11. Ankara Jeomorfoloji Haritası (ABB,2017) 

Ankara makroform alanı incelendiğinde jeomorfolojik açıdan yük-
sek platolarda ve kuzey yamaçlarda yerleşim gözlemlenmiştir. Bu alan-
larda sert iklim koşulları hakimdir. Bu alanların soğuk-kuru iklim için 
kaçınılması gereken alanlar iken Ankara’da bu alanların kullanımının yo-
ğun olduğu tespit edilmiştir. Ankara’da kent merkezinin dağlar ve tepeler 
arasında kalmasıyla çanaklaşmış yapı ortaya çıkmaktadır. Çanaklaşmış 
yapı Ankara’daki hava akımını kısıtlamaktadır. Kuzey ve kuzeydoğu 
rüzgarlarının hakim olduğu kentte vadilerdeki yapılaşmayla rüzgar sirkü-
lasyonunun engellendiği öne çıkmaktadır. Bu bağlamda kentsel ısı adası-
nın çanaklaşmış yapıda yoğunlaştığı görülmektedir. Ayrıca kent iklimini 
etkileyen en önemli unsur olan yansıtıcı-emici yüzeyler incelendiğinde 
emici yüzeylerin yansıtıcı yüzeylerin yaklaşık 1/10’unu oluşturduğu orta-
ya çıkmıştır (Resim 12). 
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Resim 12. İklimi Etkileyen Unsurlar (Yazarlar tarafından üretilmiştir.) 

İklime Duyarlı Planlamada Yasal Boyut 

İklime duyarlı enerji etkinliği kapsamında yapılarda ısı yalıtımı, 
enerji performansı, verimliliği ve kaynaklarının kullanımı ile ilgili yasa 
ve yönetmelikler mevcuttur. Bu yasa ve yönetmelikler, enerji verimliliği 
ve yönetimi uygulamalarında idari yaptırımlarla yönlendirici usul ve 
esasları kapsamaktadır (Gazioğlu, 2012). 

İklime duyarlı tasarımın önündeki engeller; iklime duyarlı yapıların 
tasarımında doğrudan ilişkili mevzuat olmaması, kurumsal yapının yetki 
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sınırı, kurumlar arası etkileşiminin olmaması, planlamada iklim eleman-
ları dikkate alınmayan kararlar verilmesi, iklime duyarlı yapıların yatırım 
maliyetinin diğer binalardan fazla olması, AR-GE çalışmalarındaki yeter-
sizlikler, bilinç eksikliği ve eğitim sistemine dayalı engeller bulunmakta-
dır (Candemir, 2009). 

DEĞERLENDİRME 

Nüfus artışının sonucunda ortaya çıkan kentleşme, iklim üzerinde 
belirgin değişikliklere neden olmaktadır. Kentlerde sanayi nedeniyle ar-
tan enerji kullanımı, asfalt, beton vb. yapay yüzeyler, yüksek yapılar ile 
bu yapılar arasında kalan yolların oluşturduğu kent kanyonları ve yeşil 
alanlardaki azalmalar iklimi olumsuz yönde etkilemektedir. Ankara’da 
iklimsel bozulmaya en çok yerleşime uygun olmayan alanlardaki yapı-
laşma sebep olmaktadır. Türkiye’de olduğu gibi Ankara’da da planlama-
nın iklime duyarlı yapılmadığı ortaya çıkmaktadır.  

Ankara, topografyası nedeniyle farklı tip iklim özellikleri göster-
mektedir. Ankara’da bu farklılaşmaya uygun tasarımın planlamada kulla-
nılmadığı görülmüştür. Kentin planlanmasında soğuk iklim tasarım ilke-
lerine ihtiyaç duyulmaktadır. 

İklime duyarlı planlama sürecinde yoğunluk, bina konumlandırılışı, 
sokak yönlendirilmeleri, peyzaj elemanları gibi kriterler iklim elemanları 
açısından Ankara için değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeler sonucun-
da Ankara’da geleneksel ve yeni yapılaşma alanları incelenmiştir. Ankara 
Kalesi çevresi ve Hamamönü yerleşmeleri geleneksel doku; Eryaman, 
Batıkent ve Çayyolu yerleşmeleri yeni yapılaşmış alan incelemesi için 
seçilmiştir. 

Ankara’da geleneksel dokuda soğuk-kuru iklim özelliklerine uygun 
yapılaşma görülmektedir. Soğuk-kuru iklim tasarım kriterlerinden; kübik 
form ve bitişik nizama uyulmasıyla soğuk rüzgarlardan korunup düşük 
yoğunlukla da güneşten faydalanıldığı görülmüştür. Yolların yöneliminde 
ise organik doku oluşumu ortaya çıkmaktadır. Genel olarak geleneksel 
dokularda iklime duyarlı yapılaşma öne çıkmaktadır. 

Ankara’da yeni yapılaşmış alanlarda soğuk-kuru iklim özelliklerine 
uyulmadığı görülmektedir. Soğuk-kuru iklim tasarım kriterlerine uyma-
yan; dikdörtgen form, ayrık ve blok nizam ağırlıklı olarak ortaya çıkmak-
tadır. Ayrıca güneşlenme açısından binaların güney cephesinin dar tutul-
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duğu, ayrık nizam konumlandırılmasıyla soğuk rüzgarlara açık hale gel-
diği ve yüksek yoğunlukla güneşlenmeyi engellediği ortaya çıkmaktadır. 
Yolların doğu-batı aksı yöneliminde olması gerekirken kuzey-güney ve 
buna yakın yönlerde oluştuğu görülmüştür. Günümüzde yeni yapılaşma-
lar iklime duyarlılığı değil rantı ilke edinmektedir. Bu nedenle sıkışık ve 
yüksek yapılar artmış ve bunun ortaya çıkardığı olumsuzluklar çözüle-
mez hale gelmiştir. 

Yüksek katlı yapıların artmasından doğrudan etkilenen kent, yeşil 
alan miktarının azalmasıyla, iklim ve yaşam kalitesi açısından problemli 
bir alan olarak ortaya çıkmaktadır. Ankara’daki su yüzeyleri ve yeşil alan 
eksikliği iklimsel konfor açısından önemli olan nemin yeterli düzeyde 
olmamasına neden olmuştur. Yağış açısından ise kuzey bölgeler dışında 
yeterli yoğunluk görülmemektedir.  

Kentlerin iklimini etkileyen kentsel ısı adası, kentsel termal konfor, 
enerji etkinliği ve hava kalitesi kavramları en önemli unsurlardır. Kentsel 
ısı adası, kent ikliminin kent merkezi ile kırsal alanda farklılık gösterme-
sidir. Tabiatın doğal akışına izin verilmediğinde kentsel ısı adasının etki-
leri öne çıkmaktadır. Bu etkinin görülmesinde Ankara’da nüfus artışıyla 
çarpık kentleşmenin artması; Ankara’nın morfolojisi, topografyası ve ik-
limsel yapısı göz ardı edilerek büyüyen kent olmasına neden olmaktadır. 

İklimi etkileyen kavramlardan kentsel termal konforun değişimleri 
üzerinde nem, hava sıcaklığı, yüzey sıcaklığı, rüzgar, radyasyon gibi ik-
limsel parametrelerin büyük etkisi vardır. Ankara’da özellikle açıklıkların 
planlanmasında kullanılması gereken bu kriteri en çok etkileyen faktör 
nemdir. Ankara’da nem oranının konfor düzeyinde olmadığı görülmüştür 
ve bu bağlamda peyzaj elemanlarının estetik amaçlı kullanıldığı nem 
dengesini sağlamak için kullanılmadığı görülmüştür.  

Diğer etkili kavram olan enerji etkin planlama ile iklime duyarlılık 
arasında doğrudan bir ilişki söz konusudur. Enerji etkin planlama kriter-
leri sağlandığında iklime duyarlılığın da sağlanıldığı görülmektedir. Do-
layısıyla planlamada malzeme ölçeğinden kent ölçeğine kadar enerjiyi 
etkin kullanmanın önemi ortaya çıkmaktadır. Ankara’da enerji etkinliği 
kriterlerinden olan güneşten faydalanma-korunma ve peyzaj gibi kararla-
rın gözetilmeden yapılı çevrenin oluştuğu gözükmektedir. 

Hava kalitesi açısından bakıldığında Ankara’nın iyi ve orta derecede 
olması iklime duyarlı planlama için potansiyel oluşturmaktadır. Ancak 
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yapılaşmanın yoğun olduğu kent merkezinde evsel ısınmadan kaynaklı ve 
endüstriyel faaliyetlerin neden olduğu insan aktiviteleri sonucu oluşan se-
ra gazının etkisi görülmektedir. 

Bu unsurların düzeltilmesi için gerekli olan yasal mevzuatta yöneti-
ciler iklime duyarlı planlama kaygısı gütmemişlerdir. İklime duyarlı plan-
lamanın yapılmasında en önemli engelin yasal boyut olduğu öne çıkmak-
tadır. Ankara’da da görüldüğü gibi iklim yasal mevzuatta yer almadığı 
için uygulama alanı bulamamıştır.  

Bunun yanı sıra iklime duyarlı planlamada makro ve mikro bakış 
açıları söz konusudur. Makro ölçekte tümdengelim söz konusuyken, mik-
ro ölçekte tümevarım savunulmuştur. Ankara’da ise makro ölçekteki 
kentsel çözümler görülmezken mikro ölçekteki yapı bazında çözüm ör-
nekleri bulunmaktadır. 

Bu örneklerin uygulanmasında teknolojik gelişmeler potansiyel 
oluşturmaktadır. Binalarda kullanılan yapı malzemeleri, binaların yapım 
süreci ve doğal çevrenin korumu-kullanımı açısından sürdürülebilir kent 
oluşumuna hizmet etmektedir. Ancak binaların iklime duyarlı kurgulan-
mayıp bina içerisinde iklimlendirme sağlamak amacıyla teknolojik ge-
lişmeler kullanılmaktadır. Ankara’da bu yoğun kullanımlar karbondioksit 
salınımı artırmış daha çok enerji gereksinimini ortaya çıkarmıştır. Bunun 
sonucunda doğal çevre dolayısıyla iklim olumsuz yönde etkilenmektedir. 

SONUÇ 

Kentleşmenin en hızlı yaşandığı kentlerden biri olan Ankara’da ik-
lime duyarlılığın planlama sürecine dahil edilmediği görülmüştür. Her 
kentin dokusu ve iklimi farklıdır. Bu sebeple planlamada farklı iklim ko-
şulları gözetilmeden oluşturulan kentlerin çözülemez sorunlar doğurabi-
leceği sonucuna varılmıştır.  

Ankara’nın kendi topografik, jeomorfolojik, demografik ve politik 
özellikleri doğrultusunda kararlar alınmadığı için iklim açısından sürdü-
rülebilir bir kent modeli ortaya çıkmamıştır. 

İklim insanı, insan da iklimi etkiler. İklimin insan üzerine etkileri; 
nüfus dağılımı, insanların ekonomik faaliyetleri, fizyolojik gelişimleri, 
psikolojileri, karakterleri, kültür faaliyetleri, konut tipi ve malzemesi, 
ulaşım, turizm ve tarım faaliyetleridir. İnsanların iklime göre oluşan ya-
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şam biçimleri ve karakterleri göz önüne alındığında iklim kaybedildiğin-
de kentin ruhu da kaybedilir.  

Planlamanın iklime duyarlı olmadığının en önemli göstergelerinden 
biri yerleşime uygun olmayan, sert iklim koşullarının yaşandığı ve yapılı 
çevre oluşturmanın maliyetli olduğu alanlardaki yerleşmelerdir. Soğuk 
iklim koşullarında kaçınılması gereken kuzey yamaçlara yerleşim Anka-
ra’da büyük bir kullanım alanını kapsadığı ortaya çıkmaktadır. 

Soğuk-kuru ikliminin hakim olduğu bölgelerde; bina formunda kü-
bik form, binaların konumunda bitişik nizam güneşlenme sağlaması ve 
soğuk hava dolaşımını kısıtlaması açısından mekan tasarımında gerekli 
ilkelerdir. Ankara’da geleneksel dokunun görüldüğü alanlarda iklim için 
gerekli olan bu ilkelere uyulduğu görülürken yeni yapılaşmış alanlarda 
ise iklimin tamamen göz ardı edildiği ortaya çıkmaktadır.  

Kent ikliminde kentsel ısı adası, kentsel termal konfor, enerji etkin-
liği ve hava kalitesi kavramları etkilidir. Kentleşmeyle kentsel ısı adası 
etkisi artarken buna bağlı olarak azalan yeşil alan oranıyla kentsel termal 
konfor etkilenmektedir. Tabiatın doğal akışına izin verilmediğinde bu et-
kinin ortaya çıkması kaçınılmazdır. Günümüzde kentlerde olduğu gibi 
Ankara’da da ısınmaya harcanan enerjinin yapay kaynaklardan karşılan-
ması söz konusudur. Doğal ısı kaynağı olan güneşin yapılaşmada etkin 
kullanılmamasıyla harcanan enerji azalırken hava kalitesi açısından sür-
dürülebilir kent modeli ortaya çıkmamaktadır.  

Enerjinin etkin kullanılmamasının önündeki engellerden biri tekno-
lojik gelişmelerdir. Teknolojik gelişmelerle yalıtım gibi ısınma ve klima 
gibi soğutma olayları bina içerisinde çözümlenmektedir. Binalar, iklime 
duyarlı planlanmayıp teknolojiye güvenilerek tasarlanır hale gelmiştir. 
Doğal soğutma sağlayan rüzgar Ankara’da yüksek binalarla kesintiye uğ-
ramakta ve klimaların yoğun kullanımıyla karbondioksit salınımı artmak-
tadır. Doğal sirkülasyon sağlanamadığı için teknolojik gelişmeler iklimin 
doğal çevre üzerindeki dengesini bozmaktadır. 

Bu çalışmadaki incelemeler sonucunda iklimin kentler için önemi 
ortaya çıkarken uygulama sahasında kentlerin oluşumunda iklim kriteri-
nin göz ardı edildiği gözlemlenmiştir. Ankara kent planlamasında soğuk-
kuru iklimin olumsuzluklarının giderilmediği ve potansiyellerin kulla-
nılmadığı görülmüştür. 
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ANKARA’DA KENT MERKEZLERİNİN  
GÜÇSÜZLEŞMESİ VE ZAYIFLAMASI  

Betül SOYDAKÖK, Kübra Nur ÜNER 

GİRİŞ 

Günümüzde kent merkezleri, neoliberal politikalar, kentlerdeki hızlı 
nüfus artışı ve ulaşım biçimindeki değişimler nedeniyle değişim ve dönü-
şüm geçirmektedir. Dünyadaki pek çok kentte olduğu gibi Ankara’da 
bunların yanında kent merkezi planlamasına ilişkin planlama birikiminin 
ve araçlarının yetersiz olması, kent merkezine yapılan müdahalelerinin 
üst ölçekli plan kararları ile uyumsuzluğunun getirdiği sorunlar nedeniyle 
de kent merkezi değişim geçirmektedir. Bu değişim ve dönüşümler AVM 
sayısının hızlı bir biçimde artması ile birlikte merkezi iş alanının yerel, 
küçük/orta ticari işletmelere istihdam sağlayamaması, kullanımların çeşit-
lenememesi, ticaret birimlerinin tekdüzeleşmesi, kamu alanlarının kim-
liksizleşmesi, sadece çeperinde yaşayan halka hizmet vermesi ve bunun 
sosyal ayrışmaya neden olması, içinde yaşanan değil geçilip gidilen bir 
yer olmasına neden olmaktadır. Bu durum Ankara kent merkezlerinin 
zamanla önemini yitirmesi ve işlevlerinin zayıflaması sonucunu ortaya 
çıkarmıştır. 

Dünya’da bu probleme ilişkin benzer bir örnek Los Angeles kentin-
de yaşanmaktadır. Kentte hızlı desantralizasyon ile araç ulaşımı odaklı 
gelişim, belirli bir merkezi iş alanının oluşmamasına neden olmuştur. Bu 
durum sosyal ilişkilerin zayıflaması sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Ay-
rıca sosyal etkinliklerin alışveriş merkezleri ve teknolojik araçlarla sağ-
landığı bir yapı benimsenmiştir. Böylece kentte yaşayanlar merkezle iliş-
kisiz bir biçimde alışveriş merkezlerinde ticari ve sosyal faaliyetlerini 
karşılamaktadır. Buna benzer diğer örneklerde de benzer süreçler yaşan-
maktadır. Fransa’nın merkezinde yer alan geleneksel iş kollarının zaman-
la neoliberal politikalar ile şehir çeperlerine kaymasıyla merkezde sosyo-
mekânsal çöküntüleşme başlamıştır. Bu durum Fransa şehrinde sosyal ay-
rışmayı getirmiştir. ABD’de ise tek çekirdekli kent modelinden çok mer-
kezliliğe geçiş yaşanmıştır. Önceden sadece kent merkezinde bulunan 
birçok işletme çeperlerde yer seçmeye başlamıştır. Alt kentleşmenin or-
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taya çıkmasıyla işsizlik ve yoksulluk içindeki bu alanlar, bu dönüşüm sı-
rasında bir anda değer kazanan ve kar ettirici alanlar olarak görülmeye 
başlamıştır. Türkiye’de İstanbul başta olmak üzere geleneksel kent mer-
kezleri, kent hizmetlerinin yetersizliği ve kent bütünleşmesi sorunlarını 
derin bir biçimde yaşamaktadır. Sosyo-mekansal çöküntüleşme de bu öl-
çüde beraberinde yaşanmıştır. Bu doğrultuda alt merkezler insanların 
beklentilerini karşılayan alanlar olarak öne çıkmaktadır. Diğer yandan 
kent merkezlerinin ve AVM’lerin sürdürülebilirlik problemi ilk olarak 
ABD’de ortaya çıkmıştır. Bu konuda farklı politikalar benimsenmiştir. 
1970’lere kadar, en önemli politika, kent merkezlerinde yeni ofis alanları 
oluşturmak olmuştur. 1970’lerin başında ise perakendecilik öne çıkmaya 
başlamıştır. 1980 ve 1990’larda ise bölgesel AVM’ler kent merkezlerinde 
de yapılmaya başlanmıştır. Böyle bir müdahalenin kent merkezindeki es-
naf üzerinde de olumlu bir etki yaptığı anlaşılmıştır. Buna göre, şehir 
merkezinde yapılan AVM’leri de kullanan müşterilerin etrafındaki mağa-
zaları da ziyaret ettiği, böylece yeni iş olanakları ve gelir kaynakları edi-
nildiği, kamu yaşamının zenginleştiği gözlemlenmiştir (Yaylalı, 2014; 
Özduru vd, 2011;West ve Orr, 2003). 

Ankara’da Cumhuriyetin ilk yıllarından beri kent merkezi yerel ida-
recilerin en çok müdahale ettiği alan olmuştur. Cumhuriyetin kuruldu-
ğundan bu yana başkent olarak, özelikle cumhuriyetin önemli-sembol bina-
larının yer aldığı, ilk planlarda da geçen Ulus idarecilerin gözde müdahale 
alanı olmuştur. Ancak ilk planlama çalışmalarında oluşturulan yeni idari 
merkez ve Yenişehir Konut Bölgesi zaman içerisinde Kızılay Kent Mer-
kezi’nin oluşmasına neden olmuş, sonrasındaki plan çalışmaları ile de 
merkez fonksiyonlarının yer seçilmesiyle yerel idarecilerin yeni müdaha-
le alanı haline gelmiştir. Kent yöneticileri, uyguladıkları ulaşım kararları, 
kentsel tasarım projeleri, kullanım ve yoğunluk kararları ve özellikle plan-
sız dönem kararları ile Kızılay’ı sorunları ile birlikte gelişen ve problem 
haline gelip, çözülmesi gereken bir alan olarak gündeme getirmiştir. Bugün 
Ankara kentinin oluşumu ve gelişiminin özellikle neoliberal politikalar ve 
düzensiz, günübirlik planlama politikaları ile yönlendirildiği görülmekte-
dir. Bu doğrultuda büyüyen-saçaklanan kent çepere doğru büyümekte, sını-
rı belirsiz bir şekilde, özellikle güneybatı yönünde gelişmektedir. Buna 
göre Ankara kent merkezi çözülmesi gereken bir alan olarak önem ka-
zanmaktadır (Kiper, 2004; Erdoğan, 2004 ve Kesim, 2013). 
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Çalışmanın birinci bölümünde çalışma alanının sorunlarının tanımı 
yapılmış, amacı ve hedeflerinden bahsedilmiştir. İkinci bölümde literatür 
taraması ile elde edilen bilgiler doğrultusunda kavramlar açıklanmış ve 
konunun önemli noktalarından bahsedilmiştir. Üçüncü bölüm görsel ana-
liziler, derinlemesine görüşme, anketler ve doküman analizlerinden elde 
ettiğimiz bilgiler doğrultusunda oluşturulmuştur. Bu kısımda Ankara’da 
yapılan saha araştırmasına yer verilmiş, 2017 Eylül ayında başlanan araş-
tırmada Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Ticaret Odası, Ekonomi 
Bakanlığı, Atılım Üniversitesi ve Plancılar Odasıyla görüşmeler yapıl-
mıştır ve Kızılay, Ulus ve Tunalı Hilmi caddelerinden görsel veriler elde 
edilmiştir. Çalışma konumuza örneklem alan oluşturabilecek Kızılay kent 
meydanında elli kişi ile, kent merkezinin kullanım sıklığı ve yeterliliği 
hakkında verilere ulaşabilmek için anket yapılmıştır ve kent merkezleri-
nin tarihsel süreçteki gelişimini anlayabilmek için 2023 Nazım İmar Planı 
raporundan gelişim analizleri ve internet sitesinden mevcut kullanımına 
dair fikir verebilmesi için görsel verilerden yararlanılmıştır. Dördüncü kı-
sımda ise saha araştırması yaptığımız alana ilişkin veriler analiz edilerek, 
değerlendirmelere yer verilmiş olup, beşinci ve son kısımda seçilen alan-
la ilgili sonuç kısmına yer verilmiştir. Ankara kent merkezinin erken 
cumhuriyet döneminden günümüze planlama uygulamalarını, sorunlarını 
ve sonuçlarını, Ankara kent merkezinin ve merkez niteliği taşıyan alanla-
rın kamusal ve özel alanlar, alışveriş mekanları, yayalar, ve yaya mekan-
larına ilişkin fonksiyonel değerlendirmesi incelenecektir. Sözlü Görüşme 
(2017a) (2017b) (2017c). 

KURAMSAL VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Her kent, kendi etki alanındaki bölgeye mal ve hizmet sunan bir 
merkezi yerdir ve kentler merkezilik derecelerine göre, kendi aralarında 
bir dizge gösterirler. Kentler bu bağlamda toplumun bir uygarlık göster-
gesidir. Ekonomik değişimler, yeni sınıfsal, siyasal yapılanmalar kent 
mekanının yeniden biçimlenmesinde rol oynamıştır. Teknoloji ve bilim 
alanındaki gelişmeler, sanayileşme sürecinin, üretim biçimlerinin kent 
mekanıyla birlikte düşünce ve davranış yapısının gelişmesi ve değişmesi-
ne aracı olmuştur. Kent yönetimlerindeki asıl amaç kentlere akın eden ve 
yaşayan insanlara yaşam kolaylığı sunup çevresel sorunların önüne geç-
mektir. Hangi süreçte olursa olsun kentler her zaman siyasal hareketlerin 
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ve güç çatışmalarının merkezi olmuştur. Bu durum, kentleri yönetenlerin, 
yaşayanların yaşam biçimleri üzerinde söz sahibi olacaklarını düşünme-
sinden kaynaklıdır. Bunların bazıları toplumun yararına gerçekleştirilir-
ken, bazıları siyasal gücün ya da kendi çıkarları doğrultusunda kentlere 
biçim vermişlerdir (Arapgiriloğlu, 2009; Altay, 2009). 

Çalışmanın temel amacı olan “Ankara kenti merkezlerinin güçsüz-
leşmesi, zayıflaması sorunu” konusuyla ilgili olan kavramlar ve bulgulara 
değinilecektir. 1970’lerden başlayarak kentin merkezlerinde azalan nüfus 
ve istihdam kaybıyla bu alanlar ekonomik canlılıklarını yitirmeye başla-
mıştır. Geleneksel tarihi kent merkezlerinde bu çöküş daha yoğun bir bi-
çimde yaşanmıştır. 1980 sonrasında özellikle kent ve kent merkezlerinde 
sosyal, ekonomik ve mekânsal açıdan önemli değişiklikler gerçekleşmiş-
tir. Gelişen teknolojik imkanlar, bilişim olanakları bu işlevsel şemadaki 
bütünlük ve kentle kurduğu ilişkilerle bağdaştırılmıştır. Kent merkezleri 
yaşayan nüfusun kültürel, teknik, yönetim, ekonomik ve benzeri ihtiyaç-
ları karşılayacak sistemlerin bulunduğu alanlar iken, terk edilmiş kent 
merkezleri ve sokaklar, kentsel yaşamdan uzaklaşmış kentsel alanlara 
dönüşmektedir. Diğer yandan, alışveriş merkezi sayısı arttıkça geleneksel 
merkezler önemini yitirmeye devam edecektir. Merkezin yok olması, kül-
türel hissin kayboluşudur. Kentler insan hayatında ki önemini giderek yi-
tirmekte ve insanlar merkezi hiç ziyaret etmeden yaşayabilir ve çalışabilir 
duruma gelmektedir (Aksel Gürün, 2005; Karabulut, 1997). 

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine göre; Merkezi bir yerde mal 
ve hizmetlerin üretimi için bu talebi karşılayacak etki alanın oluşmuş ol-
ması gerekir. Bu etki alanına sahip kamusal ve özel hizmetler çeşitliliği 
barındıran alanlar merkezi iş alanlarıdır. Merkezi iş alanları yönetim, 
sosyo-kültürel ve ticari amaçlı olarak ayrılan mekanlar, büro, banka, ga-
zino, iş hanı, mağaza, tiyatro, otel, sinema, çarşı, lokanta, sosyal-kültürel 
tesisler, özel eğitim, sağlık tesisleri gibi işlevlerle karşımıza çıkmaktadır. 
Yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu bir alana sahip olan merkezi iş 
alanları ulaşımın merkez noktasıdır (URL1). 

Özellikle merkezi iş alanları bünyesinde bulunan ana alışveriş cad-
deleri kültürel ve sosyal faaliyetlere imkan veren mekanlardır. Bu mekan-
lar genellikle yerel dükkanlardan oluşan yerlerdir. Sosyal ilişkileri des-
tekleyen, toplum ruhunu ve mekan duygusunu geliştiren, toplum değerini 
artıran mekanlardır. Bazı merkez fonksiyonları zamanla desantralizasyon 
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etkisi ile kent çeperlerinde yer seçmeye başlamıştır. Bu yer seçimleri bir-
birinden bağımsız ilerlemiştir. Birbiri ile entegre halde ilerleyebilmesi 
için alt merkez oluşumu gerekmektedir. Bu alt merkezler çok işlevli, ye-
terli park ve açık alana sahip, ticaret, sağlık, eğitim ve sosyo-kültürel do-
natı alanlarına sahip erişilebilirlik açısından yeterli hizmeti sağlayan olu-
şumlardır. Fakat Ankara’da bu oluşum desantralizasyon etkisi ile daha 
çok sıçrayarak gelişmiştir (Ercoşkun, 2013). 

 Desantralizasyon (yerelleşme), merkezi yönetimin yetki ve sorum-
luluklarını taşra birimlerine dağıtan bir kavramdır. Yetkilerin, daha yük-
sek düzeydeki hükümet yapısından, daha alt seviyedeki bağlı birimlere 
aktarmasına, kamusal işlevlere ilişkin yetki ve sorumlulukların; Merkezi 
yönetimden, ona bağlı yarı özerk yapıdaki (bağımsız gibi görünen) hü-
kümet kuruluşlarına, sivil toplum örgütlerine ya da özel sektöre aktarıl-
masıdır. Dünya Bankası’na göre desantralizasyon (yerelleşme); kamusal 
faaliyetlere ilişkin sorumluluk ve yetkinin merkezi yönetimden taşra ve 
yerel yönetimlere ya da yarı özerk kamu kurumlarına veya özel sektöre 
devredilmesidir (Özmüş, 2005). Perakende birimlerinin desantrilizasyonu 
farklı ülkelerde farklı biçimlerde kontrol edilmiştir. Belçika, Batı Alman-
ya, Hollanda ve İskandinav ülkeleri bu konuda daha temkinli davranarak 
şehir çeperindeki perakende gelişimini sınırlamıştır. İspanya, Fransa, Por-
tekiz ile İngiltere daha liberal bir yaklaşımla şehir çeperlerindeki geliş-
meye özen göstermişlerdir. Bu desteği yaparken de alışveriş caddelerine 
ve kent merkezlerinde oluşabilecek sıkıntıyı da göz önünde tutarak, bü-
yük mağazaların buralarda yer seçmesini sınırlamışlardır. Bu konuda en 
tedbirli olan ülkeler ise Italya, İsveç ve Avusturya olmuş ve alışveriş 
caddelerinin gelişimine verebileceği zarardan dolayı yeni AVM’lerin 
açılmasını yasaklamıştır (Davies, 1995). 

Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmeliğe göre; İnsanlar sosyo-
kültürel, ulaşım ekonomik fonksiyonların tam olarak karşılamak için 
alışveriş merkezlerini tercih etmeye başlamıştır. Ancak Alışveriş merkez-
leri bir yerin tarihi ve kültürel kimliğini yansıtmamaktadır. Alışveriş 
merkezi, bir yapı veya alan bütünlüğü olan, içinde büyük mağaza ve/veya 
beslenme, giyinme, eğlenme, dinlenme, kültürel ve benzeri ihtiyaçların 
bir kısmının veya tamamının karşılandığı işyerleri bulunan, merkezi bir 
yönetim ile ortak kullanım alanlarına ve diğer niteliklere sahip perakende 
işletmedir. Ayrıca, müze, kütüphane, sinema gibi kent ölçeğindeki diğer 
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sosyal ve kültürel aktivite yapıları da bünyelerinde barındırmaktadırlar 
(URL 2). 

Alışveriş caddelerindeki mağazaların önemli bir özelliği, sunulan 
mal ve hizmetlerin özelleşmiş olması ve çok çeşitli fiyat aralıklarında 
olmasıdır. Sosyal sürdürülebilirlik açısından işletmecilerin, yani yerel es-
nafın sadık, mahallede yasayanların çoğunluğunu oluşturduğu bir müşteri 
profili vardır. Alışveriş caddelerinin özelliği çeşitli ticari birimlerin bir 
cadde, sokak, meydan, park gibi kamusal alanların etrafında bir araya ge-
lerek ticari bir merkez oluşturmasıdır. Bu merkezlerin yerel özellikleri, 
sosyal ilişkilerin ve toplum/mahalle ruhunun karakterini yansıtma anla-
mında daha başarılıdır. Bu geniş mekânsal işlevsel oluşumlar yerini çok 
merkezliliğe bırakmaktadır. Ayrıca alışveriş alanlarında bulunan, müşteri 
çeken cazibe noktası haline gelmiş perakende mağazalara anchor mağa-
zalar denir. Bunlar, alışveriş caddelerini tercih edilebilir hale getirir 
(Gökçe, 2005; Kayasü, 2009). 

Kentler çeperdeki işgücü gelişimiyle merkezden çeperlere doğru sa-
çaklanarak-bir yağ lekesi gibi- gelişmeye başlamıştır. Böylece çok mer-
kezliliğe doğru eğilim olmuştur. Çok merkezlilik kentsel gelişmeye; 
kentsel yayılmanın engellenmesi, doğal çevre elemanlarının korunması, 
karbon ve sera gazı salınımın azaltılması, iklim değişikliği konusunda 
önemli katkılar sağlamaktadır. Bu bağlamda, Ankara’da ki birbirinden 
bağımsız gelişen alt merkezlerin, sadece ticari fonksiyonları ile çekim 
alanına sahip olan alanların, desantralizasyon ile kent çeperlerinde saçak-
lanmış konut alanlarının birbiri ile bütüncül ve bağlantılı bir şekilde ge-
lişmesi beklenmektedir (Aydan vd, 2017). 

Tek merkezlilik, tüm sosyal ve ekonomik aktiviteleri merkezi iş ala-
nında toplandığını, konut yerleşim alanlarının büyük çoğunluğunun ise 
çeperde yer aldığını öngörmektedir” (Socio-eonomic models geograpy, 
1967). Bunun yanında, “Çok Merkezlilik, ekonomik aktivitelerin desant-
ralizasyonu, artan hareketlilik, karşılıklı gidiş-gelişler, karmaşık aktivite-
lerin mekânsal dağılımındaki parçalanmışlık gibi özellikleri taşıyan 
21.yüzyıl kentinin dinamiklerini yansıtmaktadır.” (Davoudi, 2003).  

Neo-liberal politikalar ile birlikte piyasada rekabetin ve ekonominin 
ön plana çıktığı, dolayısıyla da insana yönelik harcamaların ekonomik 
yarışa engel olduğu görüşü ağır basmaya başlamıştır. “Neo-liberalizm, 
toplumun yeniden inşasına yönelmiş siyasal ve toplumsal bir program 
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olma anlamına da gelmektedir Toplumsal siyasalar alanından devletin 
gücünün sarsılması ile birlikte ekonomik arenada ulus ötesi kuruluş ve 
antlaşmaların egemen olması söz konusu olmuştur” (Kökalan Çımrın, 
2009).  

SAHA ARAŞTIRMASI 

Cumhuriyetin ilanından sonra Ankara başkent seçilmiştir. Ankara 
başkent seçildikten sonra ekonomik, sosyal, mekânsal anlamda hızlı bir 
şekilde gelişmeye başlamıştır. Bu tarihten sonra yapılan planlar günümüz 
Ankara’nın şekillenmesine temel olmuştur. Ankara’nın ilk planı olan 
Lörcher (1924) planı, bugünkü Sıhhiye civarını kapsamakla birlikte Kızı-
lay ve çevresine ilişkin temel kararları da vermiştir. Kale önünden Ulus’a 
kadar uzanan çizgisel bir kent merkezi söz konusudur. Merkezin iki ucu 
nitelik olarak oldukça farklıdır. Kale önü, daha çok geleneksel üretim ve 
ticaret işlevleri olarak yoğunlaşmıştır. Ulus’ta ise yönetsel merkezler yer 
almaktadır. Ulus çevresindeki merkez gelişmesi, geleneksel merkezden 
kopuk bir sıçramadan çok, geleneksel merkezin bir uç gelişmesi olmuş-
tur. Merkezin Ulus ucu, istasyon bağlantısı, bina stoklarının uygunluğu 
ve henüz yapılaşmamış alanların çokluğu ile yeni gelişmelerin odağı ol-
muştur. TBMM’nin Kızılay’da yer seçmesi ve kırsal kökenli göçlerin 
hızla artması ile Ulus çevresine yerleşen düşük gelir grupları, üst gelir 
gruplarının Kuzeye ve Kızılay’a doğru yayılmasına olanak sağlamış ve 
böylece Kızılay’ın önemi artmıştır. Zafer Meydanı tiyatro ve sinemalarla 
kültür mekanı, Millet Meydanı cami ve hamamıyla açık ve yeşil bir me-
kan, Cumhuriyet Meydanı ise yeni Bakanlık binaları ile yönetim odak 
noktası olarak tasarlanmıştır. Plan kabul görmese de Cumhuriyet Meyda-
nı Kızılay Meydanı olarak korundu ve kent merkezi haline geldi (Badem-
li, 1987). Daha sonra Jansen de bu mahalle ve bölgeyi, bir veri olarak 
planına geçirmiştir. İkinci planın kabul edilmesinin nedeni, gittikçe artan 
konut sıkıntısıdır. Lörcher Planı, bir ızgara yol sistemi üzerinde homojen, 
bahçeli, tek ve en fazla iki kata ulaşan bir doku öngörmektedir. Kent 
1927 yılının sonunda Çankaya ve Keçiören’e doğru yayılma göstermiştir. 
1927 yılında kentin İmar Planı’nın yapılması üzerine bir yarışma düzen-
lenmiştir. 1928 yılında Jansen planı yarışmayı kazanmıştır. Jansen’in 
planı kale ve etrafının korunması, eski kenti Çankaya’ya bağlayan yolu 
kuzey-güney doğrultusunda genişletilerek açılması, yeşil alan sisteminin 
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kurulması, geleneksel dokunun kendi haline bırakılması, Kızılay Meyda-
nı’nın düzenlenmesini kapsamaktadır.  

Plan, tüm imar planlarının uygulanmasında karşılaşılan sıkıntılar, ar-
sa spekülasyonu ve kentin beklenilenden çok daha hızlı gelişmesi sonu-
cunda gerçek uygulama niteliğini kaybetmeye başlamıştır. Yücel-
Uybadin (1957) planında Ankara batı, kuzey ve doğu güzergahında bir 
çevre yoluyla çevrelenmiş, sıçrama şeklinde bir ilerleme gösteren, gece-
kondusuz, tek merkezli, oldukça yoğun bir kent olarak tasarlanmıştır. 
Plan, belediye sınırında yoğunluk artırım taleplerine, kent sınırı dışında 
kaçak yapılaşmaya, kuzey-güney güzergahına baskı yaparak Ulus-Kızılay 
merkezlerinin aşırı yoğunlaşmasına neden olmuştur. Ulus’un merkez ola-
rak kalacağını düşünüp fakat Kızılay’ın gelişiminin de dikkate alınarak 
planlanacağını desteklemiştir (Gökçe, 2013; Tuncer, 2001).  

Lörcher (1924), Jansen (1932), Yücel-Uybadin (1957) planları; An-
kara merkezinin oluşumunda etkili ve kompakt form ile gelişmeyi ön-
görmüştür. Cumhuriyetin ilk yıllarında Ulus kent merkezi ve bu merkezi 
Çankaya ile birleştiren Atatürk Bulvarı kentin en önemli ulaşım aksıdır. 
Ancak Ulus tarihi kent merkezi için 1990 dönemine kadar hazırlanmış 
planlar oldukça karmaşık bir düzeye gelmiştir. Sıkıntının temel sebebi 
plan eksikliği değil haddinden fazla parçacıl plan ve projelerin olmasıdır. 
1990 Metropoliten Alan Nazım Planı, daha çok çeper alanlarının oluşu-
munda etkili olmuştur fakat Ulus planı sınırları içindeki sit alanlarında 
geleneksel dokulara dikkat edilmemiştir (Aydan vd., 2017; Tekeli, 1987). 

Planlara göre Ankara’nın tarihsel süreç içinde gelişimini göstermek 
istersek, her merkezi bir yuvarlak daire olarak düşünüdüğümüzde planlar 
dönemi boyunca merkezlerin gelişme aşamaları şematik olarak aşağıdaki 
gösterim gibi olmuştur. Ulus’un etki alanını Kızılay’a bırakmaya başla-
masıyla giderek küçüldüğü ve Kavaklıdere’nin hızlı bir şekilde bu geliş-
meye dahil olduğu görülmektedir. 
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Resim 1: Khodkar, 2015 verisinden yararlanılarak bu veri oluşturulmuştur. 

1990 Ulus Koruma Planı Meclis kararı ile 2005’te iptal edilmiştir. 
Sonrasında Yenileme Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı adıyla 2006 da 
İstanbul’da bir firmaya ihale ile verilmiştir. 2007 de Plan Kültür ve Ta-
biat Varlıkları Koruma Bölge Kurulunca onaylanmıştır. Ancak şehir 
plancıları odası tarafından açılan dava ile iptal edilmiştir. Uzun bir süre 
korumasız kalmıştır. Bu süre içerisinde Belediye kurul kararlarıyla parsel 
ölçeğinde ya da tekil ve parçacı projelerle uygulamalar yapılmıştır (Fidan, 
2007; Bademli, 1987). 

Yeni alt merkezler güçlendirilerek, günlük ticaretin merkezi iş alan-
ları sınırlarının dışına kaydırılması, merkezi iş alanlarının yönetsel, kültü-
rel alanlarda gelişmesini sağlayarak çok merkezli modele gidilmesini ön-
görmüştür. Kent merkezi Kızılay, Kavaklıdere ve Çankaya’ya doğru ya-
yılmaktadır. Kent içindeki küçük üretim birimleri kent dışına taşınmasına 
teşvik amacıyla kentsel çalışma alanları oluşturulmuş ve ilk alışveriş 
merkezleri bu alanlarda yer seçmiştir. 1990’lı yıllarıyla birlikte özellikle 
güneybatı koridorundaki parçacı onamalar ile biçimlenen kent yayılarak 
gelişmiştir. Bu dönemden itibaren merkez işlevleri Atakule’nin inşası ile 
güneydoğu yönüne ve Turan Güneş Bulvarına yönlenmiş ardından da 
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Gaziosmanpaşa çevresinde şekillenmiştir. Alt yapı, fiziksel eşikler ve üst 
gelir grubu konutlarının Eskişehir yolu boyunca desantralizasyonu ile 
kent merkezi işlevini yitirmeye başlamıştır. 1990-2007 üst ölçek planın 
olmadığı bu dönemde bireysel ulaşımın ön plana çıktığı ve toplu taşıma 
sistemi desteklenmediği yeni gelişme alanları, karma kullanımları içer-
meyen, yeni merkezler tanımlanmayan genelde üst gelire hitap eden bir 
yayılmadan bahsedilmektedir (Erdoğan, 2004; Tokol, 2009). 

 Merkez kullanımların niteliği ve mekânsal dağılım incelendiğinde 
özellikle 2000 yılı sonrası neoliberal politakaların planlama alanında etki-
leri görülmektedir. Bu politika ve dönüşümler AVM sayısının hızlı bir 
biçimde artmasına etken olmuştur. AVM sayısının hızlı bir biçimde art-
masıyla alışveriş caddelerine ilgi azalmaya başlamıştır. Çünkü alışveriş 
caddelerinde sadece ticari alışveriş odaklı iken, alışveriş merkezileri ise 
bununla birlikte çocuk oyun alanları, otopark, wc, sinemalar, restoranlar, 
galeri ve benzeri işlevler insanlar için daha çok ihtiyaca yöneliktir olduğu 
için halk daha çok tercih etmeye başlamıştır (Uyar, 2013). 

Ankara da merkezin desantralizasyonu daha çok AVM’ler üzerinden 
plansız biçimde gerçekleşmektedir. Merkezler üzerinde iletişim bozuklu-
ğu ve bunun etkilediği sosyo-ekonomik süreçler meydana gelmektedir. 
Böylece Ankara’da MİA, yerel küçük/orta ticari işletmelere istihdam sağ-
layamaması, kullanımlarının çeşitlenememesi, kamu alanlarının kimlik-
sizleşmesi, ticaret birimlerinin tekdüzeleşmesi, sadece civarında yaşayan-
lara hizmet verebilmesi nedeniyle sosyal ayrışmayı derinleştirmiştir (Ay-
dan vd., 2017).  

Bu bağlamda önemli merkezi iş alanlarından biri olan özelde Kızılay 
ve Tunalı Hilmi caddesi, Anafartalar caddesi ile ilgili sosyal ve fiziksel 
durum hakkında somut bilgiler edinebilmek için bir anket çalışması ve 
saha araştırması yapılmıştır. 

 Kızılay’ı haftada 1 kere kullanan ve ayda 2 veya 3 kere kullanan ka-
tılımcı sayısının fazla olmasının sebebinin insanların daha çok burayı ge-
çiş mekanı olarak kullanması olduğu düşünülmektedir. 
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Resim 2: Anket katılımcılarının yaş aralığı grafiği  

 

 
Resim 3: Anket katılımcılarının Kızılay kullanım sıklığı grafiği 

Yenimahalle ve Batıkent semtlerinde oturan katılımcı sayısının fazla 
olmasının sebebinin, Kızılay’a daha rahat ulaşım imkanı sağlayan metro 
hattını kullanmalarıyla ilgili olduğu tahmin edilmektedir. 
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Resim 4: Anket katılımcılarının oturdukları semt grafiği 

 

 
Resim 5: Anket katılımcılarının Kızılay’a ulaşım grafiği 

Anket sonucuna göre, Kızılay’ın, kullanıcıların hafızasında belirgin 
bir kimliğinin oluşmadığı anlaşılmaktadır. Kızılay merkez olarak taşıdığı 
potansiyellerin, trafiğin yoğunluğu yüzünden ön plana çıkamadığı anla-
şılmaktadır. 
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Resim 6: Kızılay’ın imaj/kimlik grafiği  

 

  
Resim 7: Kızılay’ın imajını/kimliğini oluşturan ve oluşturmayan  

etkenler grafiği 

Kızılay’ın ulaşım odağı olması nedeniyle insanlar kullanırken, trafik 
yoğunluğu ise itici bir güç olmuştur. 
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Resim 8: Kızılay çekici bir yer mi ? grafiği  

 

   
 

   
Resim 9: Kızılay’ı çekici kılan/kılmayan özellikler grafiği 
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 Kızılay’ı konforlu yapan özelliklerin katılımcıların boş zaman akti-
vitesi geçirmesini sağlayan özellikler olduğu görülmektedir. Ankete göre, 
Kızılay güvenlik açısından kullanıcılarını rahat ettirememektedir.  

 

 

Resim 10: Kızılay konforlu/rahat bir 
yer olup/olmadığı grafiği 

Resim 11: Kızılay’ın konforlu  
kılan/kılmayan özellikler grafiği 

Kızılay meydanındaki peyzaj elemanları anketine göre kent mobil-
yalarının yeterli olmadığı görülmektedir. Anafartalar caddesi, Atatürk 
Bulvarı ve Tunalı Hilmi caddesinde yapılan ankete göre hafta içi ziyaret 
edilme oranı en fazla Atatürk Bulvarı’nda iken, bunu Tunalı Hilmi cad-
desi ve Anafartalar caddesi takip etmektedir.  

 

 

Resim 12: Kızılay meydanı'ndaki  
peyzaj elemanları grafiği 

Resim 13: Anafartalar, Atatürk Bulvarı, 
Tunalı Hilmi Caddelerinin hafta  

içi/haftasonu ziyaret edilme oranı 

Anafartalar Caddesi’nde bulunan işletmeler ticaret türlerine göre; 
%32’si altın/döviz, % 25’i diğer, %21’i giyim/ayakkabı, %12’si teknoloji 
ürünleri, %10’u kafe/lokanta/pastane ticaret türleri olarak sınıflandırıl-
maktadır. 
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Resim 14: Ankara Ulus alışveriş caddelerinin iş grupları dağılımı ve  

anchor mağazalar (Ercoşkun vd., 2011 verisinden yararlanılarak  
bu veri yazarlar tarafından oluşturulmuştur). 
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Kızılay’da bulunan işletmeler ticaret türlerine göre; %53’ü giyim 
/ayakkabı, %20’si teknoloji ürünleri/kitap/kırtasiye, %27’si kafe/lokanta/ 
pastane ticaret türleri olarak sınıflandırılmaktadır. 

 

 
Resim 15: Ankara Kızılay alışveriş caddelerinin iş grupları dağılımı ve  

anchor mağazalar (Ercoşkun vd., 2011 verisinden yararlanılarak  
bu veri yazarlar tarafından oluşturulmuştur). 
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Tunalı Hilmi Caddesinde bulunan işletmeler ticaret türlerine göre;, 
%35’ünün giyim/ayakkabı, %21’inin kafe/lokanta/pastane, %20 diğer, 
%15 aksesuar/kozmetik, %9 altın/döviz ticaret türleri olarak sınıflandı-
rılmaktadır. 

 
Resim 16: Ankara Tunalı Hilmi alışveriş caddesinin iş grupları dağılımı ve  

anchor mağazalar (Ercoşkun vd., 2011 verisinden yararlanılarak  
bu veri yazarlar tarafından oluşturulmuştur). 
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Resim 17: Ankara merkezi iş alanı tarihsel gelişim süreci ve ticaret analizi  

(2023 Nazım İmar Planı Açıklama Raporu verisinden yararlanılarak  
yazarlar tarafından oluşturulmuştur). 

Ulus’un geleneksel işlevlerle varlığını sürdürdüğü, Kızılay’ın daha 
çok herkesin kullanabileceği, ortak kullanım noktası olduğu, Tunalı Hil-
mi caddesinin daha üst gelir grubuna hitap eden kullanımların varlığı gö-
ze çarpmaktadır. 

 

 
Resim 18: Sırasıyla; Ulus tarihi kent merkezi, Kızılay kent merkezi,  
Tunalı Hilmi caddesi (URL 3; Akıncı, 2013) (URL 4; Akıncı, 2013)  

(Yazarların kişisel arşivinden)  
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DEĞERLENDİRME 

Bu çalışmada, Ulus Tarihi Kent Merkezi, Kızılay kent merkezi ve 
Tunalı Hilmi caddesinin fiziksel, sosyo-kültürel ve ekonomik gelişimi 
planlama süreci açısından incelenmiştir. Çalışmadan elde edilen istatistiki 
sonuçlar aşağıda özetlenmiştir. 

 Ankara’daki politikalar ulaşım ve kentsel yaşamı etkileyen müdaha-
leler sürekli olarak kent merkezi sorununu gündemde tutmuştur. Cumhu-
riyetin ilk yıllarında Ankara’nın merkezi Ulus’tur. İdari ve ticari bir mer-
kezdir. Zaman içerisinde Atatürk Bulvarı ve Yenişehir konut bölgesi Kı-
zılay kent merkezinin oluşumuna olanak sağlamıştır. Ankara’da ki plan-
lama anlayışı kamusal bir denetim ile değil neoliberal politikalarla yön-
lendirilmektedir. 1940’la 1955 arasındaki dönem Ulus odaklıdır. 1955-
1970’li yılları arası ikili merkezlere geçiş yani Ulus Kızılay dönemidir. 
Bu dönem Yücel-Uybadin planını da içerisinde barındırmaktadır. Bu pla-
nın en önemli noktası Ulus’u ana merkez kabul edip, Kızılay’a ticari işlev-
ler kazandırmaktadır. 1985’e kadar olan dönem Kızılay’dan Tunalı’ya sıç-
rayış dönemidir. Bu dönemin özelliği üst gelir grubuna göre yapılan yer 
seçimleridir. O dönemin en önemli çalışması 1990 Nazım İmar Planıdır. 
Merkezin Ulus ile birlikte güney yönüne, Kızılay’dan Tunalı Hilmi’ye 
doğru geliştiği görülmektedir. Resim 17’ de görüldüğü gibi tarihsel süreç 
içerisinde kent merkezleri birbiri ile bağlantılı değil, sıçrayarak gelişmiş-
lerdir. Zaten o dönemde de bu konuya müdahale edilmek istenmiştir.  

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Ulus memur ve küçük esnafa, kent içi 
ve kent dışı düşük ücretli esnafa, Kızılay ise orta gelirli tüketiciye, Tunalı 
ise üst gelir grubunun yaşadığı Kavaklıdere-Çankaya ve Eskişehir yolu 
üzerine hizmet sunar hale gelmeye başlamıştır. Bu süreçte üretici odakla-
rının büyük bir kısmının Kızılay’ı terk ettiği görülmektedir. Şehir mer-
kezleri varoluşları gereği kullanıcıların hoş vakit geçirmelerini sağlayan 
kente kimliğini veren kamusal mekanların başında gelmektedir. Kızılay 
günümüzde yeteri kadar kent merkezi niteliğini taşıma anlamında güçlü 
olarak varlığını sürdürememektedir. Anket ve gözlem sonuçları da bu 
yaklaşımı desteklemektedir. Sosyal sebepleri irdelersek; insanların kent 
merkezlerinden uzaklaşmalarının sebepleri artan bireysel taşıt kullanımı, 
yeni iş alanları ve imkanlar, dolayısıyla artan gelir seviyesi, şehir dışında 
sunulmaya çalışılan daha kolay hayat şartları ile yüksek yaşam kalitesi 
olmuştur. Resim 8, 10, 11 ve 12 de görüldüğü gibi çalışmada fiziksel ola-
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rak, Kızılay’ın kentliler açısından kullanım alanlarının kısıtlı olduğu ve 
alanın genelde kentliler tarafından dinlenme, oturma ve bekleme alanı 
olarak tercih edildiği gözlemlenmiştir. Ancak, Kızılay’ın kentin artan ula-
şım ihtiyacı karşısında giderek daraldığı ve bir bölümünün otobüs ve dol-
muş durakları olarak kullanıldığı görülmektedir. Resim 13’de görüldüğü 
gibi Kızılay’ın hafta içi daha çok tercih edilmesinin sebebi ana ulaşım nok-
tası olduğu içindir. Kızılay çevresinde ise kısıtlı alanlarda ve meydandan 
kopuk bir şekilde yaya kullanımı için bulunan alanlar bulunmaktadır(araç 
trafiğine kapalı olan Sakarya, İzmir ve Yüksel Caddesi). Ayrıca, yaya kul-
lanımı için Atatürk Bulvarı üzerinde yaya yolları, yaya üst ve alt geçitleri 
ile araç trafiğinin rahatlamasına yönelik parçacı çözümlerin yapıldığı, yaya 
kullanımı için yapılan bu düzenlemeler ile yayaların ulaşım anlamında 
mesafelerini uzatmakta olduğu gözlemlenmiştir. Kızılay bu kapsamda, 
kullanıcılar tarafından beklemeye ve dinlenmeye zorunlu olmadıkça çok 
fazla vakit geçirmeye olanak vermemektedir. Bu anlamda, özellikle mesai 
saatlerinde yoğun bir şekilde kullanılan Kızılay’ın zorunlu bir geçiş alanı 
olarak kullanıldığı gözlemlenmiştir. Kızılay günümüzde, klasik anlamda 
tanımlanmış bir merkez olmaktan çok kent içinde hazırlıksız bir buluşma 
noktası olmuştur. Kentsel mekan içinde bir yerden bir yere hareket eden 
kişilerin paylaştığı ve trafiğin içinden geçtiği, yaya kullanımlarının ikinci 
planda olduğu kamusal bir mekan kimliğindedir. Ayrıca, özellikle işpor-
tacılar burada farklı yerlerde organize halde yer seçerek, çalışmaktalardır. 
Dükkanların ürünlerinin niteliği zayıflamaya başlamış ve mal çeşitliliği 
fazla olan, ucuz ürünlerin satıldığı yerler çoğalmaktadır.  

Kullanıcılar açısından güvende hissetme, rahatlama ve konforlu alan 
özellikleri bakımından yetersiz kaldığı görülmektedir. Kent merkezlerinin 
kullanıcı ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte olması ve kullanıcı ihtiya-
cına göre çok yönlü tasarlanması gerekmektedir. Bir diğer araştırma alanı 
olan Anafartalar Caddesi, tarihi merkez Ulus’un omurgasıdır. Sosyal bo-
yutta inceleyecek olursak akşamüstü saat 5’ten sonra caddede çok ciddi 
güvenlik problemi oluşmaktadır. Niteliksiz konut alanları, yetersiz altyapı 
sistemleri, sürekli değişen sosyal doku, sosyal karmaşıklık ve düşük gelir 
gruplarının fazlalığı ile çöküntü bölgesi haline gelmeye başlamıştır. Re-
sim 14’de görüldüğü gibi daha çok küçük cirolu yerel işletmelerin bulun-
duğu bir yer olmuştur. Eğer olumlu yönlerine bakacak olursak, tescilli 
eserlerin yoğun görüldüğü caddenin turizm, sosyo-kültürel ve ekonomik 
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açıdan kimlikli bir merkez olma potansiyeli büyüktür. Bunun yanı sıra 
desantralizasyon ile birlikte ticari işlevlerin parçacıl planlar ile düzensiz 
bir yayılma izleyerek yer seçmeleri alışveriş caddelerinin zamanla körel-
mesinde önemli rol oynamıştır. Ulus’tan sonra Kızılay’a yönelen alışveriş 
caddelerinin Tunalı Hilmi caddesi boyunca yer seçmeye başlamaları ile 
Kızılay önemini yitirmeye başlamıştır. Resim 16’da görüldüğü üzere ulusal 
ve uluslararası mağazalar daha çok Tunalı Hilmi caddesinde yer seçmekte-
dir. Dolayısıyla üst gelir gruplarına daha çok hitap eder hale gelmeye baş-
lamıştır. Resim 13’de görüldüğü gibi özellikle kent sakinlerinin tatil olup, 
sosyo- kültürel aktiviteler gerçekleştireceği, alışveriş yapacağı boş günle-
rinde Tunalı Hilmi caddesini daha çok tercih ettikleri görülmektedir. 

 Bu bağlamda Ankara’nın merkezindeki çözülme süreci rastlantısal 
değil ulusal ve yerel ölçekteki politikalarla özellikle biçimlendirilmiş 
yanları bulunmaktadır. Politika ve planlama anlamında ortada net bir plan 
ve vizyon olmaması sürekli değişen, parçacı, bütünleşik düşünülmeyen 
tasarımlar yapılması nedenlerden birini oluşturmaktadır. Yani sorun daha 
çok hukuk ve finans boyutludur.  

Kent merkezlerindeki çöküntüleşmenin bir diğer nedeni olan Alışve-
riş merkezlerinin sayısının artmasıyla, alışveriş caddeleri bu durumdan 
olumsuz etkilenmiştir. Alışveriş merkezlerinin ana aktivitesi tüketim 
iken, alışveriş caddeleri kültürel ve sosyal faaliyetlere imkan veren, sos-
yal ilişkileri ve yerelliği destekleyen, yerel dükkanlardan oluşan toplum 
ruhunu geliştiren mekanlardır. Alışveriş caddelerinin önemini yitirmesi 
bir bakıma toplumsal değerlerin zayıflaması anlamını taşımaktadır.  

Alışveriş merkezleri üzerinden ise sosyo-ekonomik bir statü ortaya 
çıkmaktadır. Mesela Panora (Çankaya) daha çok üst gelir grubunun kul-
landığı bir merkez iken Atlantis (Etnik) daha çok orta gelir grubuna hitap 
etmektedir. Ancak bunlar hiçbir zaman kentsel yayılma ve saçaklanmanın 
içinde gelişmiş bir merkez olmasını sağlamamıştır.  

SONUÇ 

Ankara kenti ve merkezlerinde yaşanan değişim sürecinin sebebi 
büyük ölçüde neoliberal politakalar ve postmodernist yaklaşımlarla açık-
lanabilir. Bu doğrultuda kent merkezleri ile ilgili kararlarda neoliberal 
politikalar, serbest piyasa koşulları ile birlikte çalışan kamu kuruluşları 
etkin olmaktadır. Şehir merkezlerinin canlanması kentin güçlenmesini de 
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beraberinde getirmektedir. Kent merkezindeki canlılık kalifiyeli iş gücü, 
pazarlara yakınlık ve ulaşım ağları, birim alana düşen tüketici harcamala-
rının yüksek düzeylere ulaşmasına olanak sağlar.  

Kent merkezinde gündüz ve gece boyunca güvenli bir ortam dahi-
linde ve yayalar için çekici olabilecek şekilde farklı kullanımlara teşvik 
ederek, gelişmeye elverişli durumlara olanak sağlanmadığı sürece kent 
merkezleri bu şekilde özelliğini yitirmeye devam edecektir. Bu doğrultu-
da kent merkezlerinde sosyal sürdürülebilirliğin sağlanmadığı, fiziksel iş-
levlerde gereken özenin gösterilmediği, yeni oluşan alışveriş mekanları-
nın ise sürdürülebilir ekonomi kapsamında değil de rant anlayışı ile ge-
lişmekte olduğu görülmektedir. Kent merkezinin aslında toplumsal ya-
şamının merkezi oldukları, kimlik ve yer duygusu yarattıklarının hissetti-
rilmesi önem kazanmaktadır.  

Önemli konulardan birisi de ulaşımdır. Araçla ulaşım açısından kent 
merkezi, kentin diğer kısımlarıyla her yerden ulaşılabilen, bireysel araç 
yoğunluğunun fazla olduğu ancak yaya kullanımı için ayrılan mekanların 
kesik kesik ve az olduğu ve entegre olmadığı görülmektedir.  

Kent merkezlerindeki dikkate alınması gereken bir diğer noktada 
mimari ve kültürel eserlerdir. Bu eserler merkeze verilen önemin giderek 
azalmasıyla kaybolmaya yüz tutmaya başlamıştır. Sosyal ve kültürel ak-
tivitelerin, ticari hayatın canlılığının, kentin özünü, kültürünü, geçmişini 
yansıtan kent merkezleri için bu kapsamda, kent kimliği ve özgünlüğü-
nün korunmadığı görülmektedir.  
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KENTSEL YAYILMANIN NEDEN OLDUĞU TARIM 
ARAZİLERİNDE TAHRİBAT SORUNU 

  Şule ÇAVDAR, Yasin Kubilay FİDAN 

GİRİŞ 

İnsan ve doğanın geçmişten günümüze olan ilişkileri göz önünde bu-
lundurulduğunda doğanın ve insanın belirli bir denge içerisinde, birbirleri 
ile bazen olumlu, bazen olumsuz etkileşimleri olduğu görülür. Bu doğal 
kaynakların atar damarı olarak görülen toprağın, geçmişten günümüze en 
fazla zarar gören kaynak olduğu gözlenmektedir (Sezgin ve Varol, 2012). 
Özellikle dünya nüfusunun artması ile birlikte ortaya çıkan barınma ihti-
yacı, kentleşmeyi beraberinde getirerek toprağın kaybolmasına neden 
olmuştur. Geçmişte bu toprak kaybı, insanların tarım yaptıkları arazileri 
rahatça izleyebilecekleri yamaçlarda olurken günümüzde tam tersi bir 
eğilimle topoğrafik açıdan düz ve verimli tarım arazilerinden oluşmakta-
dır. Bu tarım arazilerinin kaybı küresel ve ekolojik sorunlar oluşturarak 
ülkeleri, bir alt ölçekte de şehirleri dışa bağımlı hale getirmektedir.  

Dünya nüfusunun artması ile beraber kentlerin büyümesi ve saçak-
lanarak yayılması özellikle metropoliten kentler için sorun oluşturmakta-
dır. Artan barınma ihtiyacı ile birlikte kentleşme kavramı iyiden iyiye ta-
rım arazileri üzerinde etkisini göstermektedir. Dünya da Sanayi devri-
minden sonra ise tarım dışındaki sektörlere yönelim artmış tarımdan ge-
len gelir insanları tatmin etmemeye başlamıştır. Sanayi sektörünün yük-
seldiği bu dönem toplumu sektörel geçişlere itmiştir. Bu sektörel geçişler 
sebebiyle kırdan kente göçler yaşanmış ve kentlerdeki nüfus artarak kent-
leşmeyi tetiklemiştir. Metropoliten kentlerin maruz kaldığı bu durum kent 
çeperlerinde yayılmaya ve saçaklanmaya sebep olmuştur (Güreşci, 2010). 

Kentsel yayılma ve saçaklanma sorununu tetikleyen bir diğer etken 
ise tren ve otoyolların varlığıdır. Erişilebilirlik açısından otoyollar ve tren 
yolları ihtiyaçmış gibi gözükseler de düzgün bir planlama anlayışı ile ya-
pılmadıkların da kentsel saçaklanmaya sebep olmaları kaçınılmaz bir du-
rumdur. Otoyolların ve tren yollarının gittikleri yerlerde ekolojik dengeye 
zarar verdikleri gibi kentin gelişim yönünü de etkilemektedir. Bu bağ-
lamda kentsel yayılma ve saçaklanma problemine önlem alınmadığı süre-
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ce Dünya’da ve Türkiye’de ciddi çevresel sorunlara yol açacağı aşikârdır 
(Arbury, 2000; Antrop 2004). Metropoliten kent ölçeğinde Ankara göz 
önüne alındığında özellikle saçaklanmanın yoğun olarak görüldüğü ve 
komşu şehirleri birbirine bağlayan şehirlerarası otoyol güzergâhları üze-
rinde yapılaşma ile birlikte tarım arazilerinin tahribatı gözlenmektedir. 
Bu tahribat Ankara’nın yıllar içerisinde arazi kullanım kararlarındaki de-
ğişim ve uygulanan planlar göz önünde bulundurulduğunda tarım arazile-
rini korumaya yönelik bir yaklaşım olmadığı görülmektedir. 

Bu çalışmada amaç; kentsel yayılma ve saçaklanmanın neden oldu-
ğu tarım arazilerinin tahribatının saptanarak tarım arazilerini korumaya 
yönelik politikalar olup olmadığı, planlama yaklaşımlarında tarım arazi-
lerinin korunmasına hangi boyutta dikkat edildiği ve yasalarda oluşan 
boşluklar, Ankara özelinde değerlendirilecektir. Değerlendirme sonucun-
da Ankara’da kentsel yayılma ve saçaklanmanın kontrol altına alınarak 
verimli tarım arazilerinin koruma altına alınmasına yönelik önerilerin or-
taya konması hedeflenmektedir.  

Bu araştırmada kullanılan yaklaşım ve yöntemler şu şekildedir; ön-
celikle literatür taraması yapılmış, sonrasında 23.10.2017 ve 27.10.2017 
tarihleri arasında gözlem, odak grup görüşmesi, doküman analizi ve gör-
sel malzeme analizi yöntemlerinden yararlanılmış, çeşitli kamu kurumla-
rından bilgiler toplanmıştır. Kamu kuruluşlarından bazıları ve izlenen 
yöntemler şunlardır; Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde İmar ve 
Şehircilik Müdürlüğü’nde Şehir Plancısı ve Harita Mühendisi, Yol Asfalt 
Şube Müdürlüğü’nde Harita Teknikeri ile görüşülüp doküman analizi ve 
görsel malzeme analizi yöntemleri ile bilgi sağlanmıştır. Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde Tarım Arazisi ve Değerlendirme Dai-
resi Başkanlığı’nda Ziraat Mühendisi ile görüşülüp doküman analizi yön-
temiyle bilgi sağlanmıştır. Atılım Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi bün-
yesinde Akademisyenler ile odak grup görüşmesi yapılarak bilgi sağlan-
mıştır.  Ankara Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü bünye-
sinde Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü’nde 
Şehir Plancıları ve Harita Mühendisi ile görüşülüp doküman analizi ve 
görsel malzeme analizi yöntemleri ile bilgi sağlanmıştır.  

Çalışmanın birinci bölümü çalışmada genel anlamda hangi soruya 
yanıt arandığı, çalışmanın hangi konuyu ele aldığı, neye odaklandığı, 
problem olarak seçilen mesele “genelden özele doğru” anlatılmış, çalış-
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manın amacı ve hedefi, araştırma kullanılan yaklaşım ve yöntem belirtil-
miştir. İkinci bölümü Kuramsal ve Kavramsal Çerçevede doküman ana-
lizlerinden elde edilen bilgiler doğrultusunda kavramlar açıklanmış ve 
konunun öneminden bahsedilmiştir. Üçüncü bölüm olan Saha Araştırma-
sı da görsel analizler, doküman analizleri ve odak grup görüşmesinden 
elde edilen bilgiler doğrultusunda oluşturulmuştur. Dördüncü bölümde 
ise saha araştırması yapılan alana ilişkin değerlendirmelere yer verilmiş 
olup, beşinci bölümde ise sonuç kısmına yer verilmiştir. 

Bu çalışmada uydu görüntülerinden yararlanılarak çalışma alanı olan 
Ankara’da belirlenen akslar üzerinden kentsel saçaklanmanın tarım alan-
ları üzerinde yayılımı incelenmiş, 2003 ve 2017 yıllarında çekilmiş Go-
ogle Earth uydu görüntüleri yardımıyla Ankara’daki artan kentsel alan ve 
azalan tarım arazileri çakıştırılmıştır. Ankara kentinin planları (1924, 
1932, 1957, 1990 ve 2023 planları) ve zamanla değişen makroform, CBS 
teknolojileri kullanılarak birbiri üzerine çakıştırılıp analiz edilerek kentin 
yayılımının ne yönde olduğu hakkında ipuçları elde edilmiştir. Planlar sü-
resince değişen nüfus bilgileri ve planlardan elde edilen makroform alan-
ları kullanılarak nüfus yoğunluğu hesaplanmıştır. Tarım İl Müdürlüğün-
den alınan toprak kabiliyeti haritasını güncel Google Earth uydu görüntü-
süyle çakıştırarak tarım arazileri üzerinde yapılaşmış alanlar tespit edil-
miştir. 

KURAMSAL VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Toprak diğer doğal kaynaklar gibi kendini yenileyemeyen ve ürete-
meyen kaynaktır. Yeryüzündeki bir toprak parçasının tahrip olması onun 
bir daha yerine gelemeyeceği anlamını taşır. Bu yüzden toprağın verimli 
ve zarar verilmeden kullanılması gerekir (Sezgin ve Varol, 2012). Geç-
miş medeniyetlerde insan toprak ilişkisi göz önüne alındığında insan her 
zaman toprağın(tarım arazisinin) yakınında yaşam alanını oluşturmuştur. 
İlk şehirleşme hareketlerinde tarım sektörünün büyük katkısı olduğu ve 
insanların tarımdan kazandıklarını barınmaya harcayarak şehirleşmeyi 
başlattıkları görülmektedir. Tarih boyunca tarım arazileri kentlerle iç içe 
iken günümüzde kentlerden kilometrelerce uzak alanlarda yer almakta, 
gıda erişilebilirliğini zorlaştırmaktadır. Bu durum ise kent merkezlerinde 
yaşayan insanların sağlıklı ve taze besine erişimini güçleştirmekte, aynı 
zamanda ürünlere daha yüksek fiyatlarla sahip olmalarına neden olmak-
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tadır. Metropollerde yaşayan farklı gelir gruplarına mensup ailelerden ba-
zıları bu besinlerden maliyet sebebi ile faydalanamamakta bu da düşük 
gelir grubundakilere sağlıksız bir ortam sunmaktadır. Dolayısıyla kent 
merkezinde ve çeperlerinde tarım arazilerinin varlığının ne kadar önemli 
olduğu anlaşılmaktadır (Rasouli, 2012). 

İnsan toprak ilişkisi göz önüne alındığında insanın toprağa sömürge-
ci bir yaklaşımla yaklaştığı, toprağı korunması gereken bir doğal kaynak 
gibi görmediğini söylemek mümkündür. İnsanların doğal kaynakları kul-
lanması, koruması ve arasındaki sosyo ekonomik kararlarla ilişkisi “sö-
mürgeci tavırla toprak ve doğa kullanımı, yani, kısa erimli karın en çoğa 
çıkarılmasına olanak sağlayan kara yönelik kullanım” şeklinde açıklan-
maktadır (Kayıkçı, 2005). Bu açıklamayı ayrıntılı bir şekilde ele alacak 
olursa insanlar doğadan kolay kar etmenin yolunu toprak üzerinden sağ-
lamaktadır. Günümüzde toprağı işleyip ürün elde etmek son derece karı 
düşük bir durum haline geldiğinden insanlar, toprağı işlemek yerine onun 
üzerinden rant elde etme çabasına yönelmişlerdir. Dolayısıyla tarımdan 
elde edilecek gelir ile emlak sektöründen elde edilecek gelir kıyaslana-
maz bir hal almıştır. Bu durum insanların gözünde kentleşme ve kent ya-
şamının değerini arttırıp toprağın değerini azaltmıştır (Rasouli, 2012; 
Sezgin ve Varol 2012). Kırsal alanda yaşayan insanların çoğu elindeki ta-
şınmazı satıp, geçimlerini sağladıkları sektörü bırakıp kentlere göçmek-
tedir. Bu göçün en büyük sebeplerinden bir tanesi de kırsal alanların yete-
ri derecede alt yapıya sahip olmaması ve kentlerin kırsal alanlara göre her 
türlü imkâna sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Göçün gelişimini te-
tikleyen diğer önemli unsur ise sanayi devrimidir. Türkiye’de bu durum 
1950’li yıllara dayanmakta olup ülkelerin sanayileşme süreci çeşitli so-
nuçlar ortaya çıkarmıştır. Ayyıldız (1992)’e göre bu sürecin sonuçları sa-
nayiye olan işgücü talebinde artış doğurması ve tarım sektöründe gizli iş-
sizliğin (tarımsal teknolojinin kullanımı ile) açığa çıkmasıdır. Kırdan 
kente göç yoluyla artan nüfus, kentsel yayılmayla beraber hem tarım ara-
zilerini tahrip etme hem de göç edenlerin sektörel değişiminden dolayı 
ülkenin tarım sektöründeki açığını artırmaktadır. Dünya’nın, Türkiye’nin 
ve çalışma alanı olan Ankara’nın yıllara göre istihdamda sektörel dağılı-
mı ve kır-kent nüfus incelendiğinde Dünya’da tarım sektöründen sanayi 
ve hizmet sektörüne geçişlerin artarak devam ettiği gözlemlenmektedir. 
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Tablo 1’de de görüldüğü üzere 10 yıllık bir süreçte tarım sektöründeki 
azalış %4,4 oranında olmuştur.  

Tablo 1. Yıllara Göre Dünya’da Sektörel Dağılım 

 
Kaynak: Uluslararası Çalışma Gücü Örgütü (ILO) 2007 Raporundan faydalanılarak 
yazarlar tarafından üretilmiştir. 

Bu durum ekonomik ve sosyal sorunların yanı sıra kırdan kente gö-
çü tetikleyip (Resim 1) kırsal alanların azalmasıyla birlikte kentleşmenin 
artmasına dolayısıyla kentsel yayılmaya sebep olmaktadır. Birleşmiş Mil-
letler İstatistiklerine göre Dünya’da 1980 yılında kent nüfusu %40 kır nü-
fusu %60 iken 2016 yılında kent nüfusu %55 kır nüfusu %45 olduğu gö-
rülmektedir. Gelecek için vahim olan bir diğer tabloyu Dünya Sağlık Ör-
gütünün araştırmaları gözler önüne sermiştir. Dünya Sağlık Örgütünün 
araştırmalarına göre 2050 yılında nüfusun %75’inin kentlerde %25’inin 
kırlarda yaşayacağı öngörülmüştür.  

 
Resim 1: Yıllara göre Dünya, Türkiye ve Ankara’daki kırsal alanların  
yüzdelik dağılım (TUİK (2017),  BM istatistikleri (2016) verilerinden  

yararlanılarak yazarlar tarafından üretilmiştir). 
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Resim 2’de görüldüğü gibi Türkiye ve Ankara’da yıllara göre tarım 
sektöründeki istihdamda azalış, bununla beraber hizmet ve sanayi sektö-
ründeki istihdamda artış gözlenmektedir. Dünyada olduğu gibi Türki-
ye’de de bu durum kırdan kente göçü tetiklemiştir. TUİK verilerine göre 
Türkiye’de 1980 yılında kent nüfusu %44 kır nüfusu %56 iken 2016 yı-
lında kent nüfusu %74 kır nüfusu %26 dır (Resim 1). Çalışma alanı olan 
Ankara’da ise durum farksızdır. Yıllara göre Ankara’nın tarım sektörün-
deki yüzdelik dağılımı incelendiğinde sert bir düşüşün olduğu gözlem-
lenmektedir. Bu durum Dünyada ve Türkiye’de olduğu gibi Ankara’da da 
kırdan kente göçü tetiklemiştir. Ankara gelişmekte olan metropoliten bir 
kent kimliğinde olduğu için kentsel yayılma ve saçaklanma sorunu kar-
şımıza daha yüksek oranda çıkmaktadır. TUİK verilerine göre Ankara’da 
1980 yılında kent nüfusu %78 kır nüfusu %22 iken 2012 yılında kent nü-
fusu %97 kır nüfusu %3 dür. Mevcut verilerden de görüldüğü üzere 
Dünyada, Türkiye’de ve Ankara’da kentsel nüfus yıllara göre artış gös-
termiş ve aynı şekilde tarım sektöründe azalma meydana gelmiştir. Dola-
yısıyla kentteki bu nüfus artışı plansız, bilinçsiz kentsel yayılma ve sa-
çaklanmaya sebep olmaktadır.  

 
Resim 2: Yıllara göre Türkiye’nin ve Ankara’nın Tarım Sektöründeki  

Yüzdelik Dağılım (DİE(2005) ve TUİK (2017) verilerinden yararlanılarak  
yazarlar tarafından üretilmiştir).  

Kentsel yayılma ve saçaklanmanın gelişmekte olan ülkelerde ortaya 
çıkmasının bir diğer sebebi tren yolları ve otoyollardır (Resim 3). Yayıl-
ma ilk dönemlerde, tren veya tramvay güzergâhlarına bağlı olarak sınırlı 
bir gelişme gösterirken, otomobilin kent yaşamına girmesi ile birlikte bu 
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sınırlamayı aşmıştır. Bu anlamda, düşük yoğunluklu konut alanlarının 
doğuşuna ve kentsel fonksiyonların birbirinden ayrılmasına da neden 
olan otomobilin, raylı sistemlere göre oldukça farklı bir yerleşme deseni-
nin ortaya çıkışına zemin hazırladığını görülmektedir (Arbury, 2000; 
Antrop, 2004). Plan yapım aşamasında ulaşım aksları yapılaşma ile ters 
orantılı ilerlemektedir. Bazen yapılaşma ulaşımın önüne geçmekte bazen 
de ulaşım ağları yapılaşmadan önce oluşturulup kentleşmeyi arkasından 
sürüklemektedir. Kent merkezinden çeperlere doğru uzayan ulaşım ağla-
rına paralel olarak yapılaşmalar oluşmaya ve merkezden uzak alt merkez-
ler oluşmaya başlamıştır. Alt merkezlerde yaşam süren insanların iş alan-
ları ne kadar uzak olursa olsun ulaşım ağları ile birlikte otomobil bağım-
lısı şehirlerin oluşumunu beraberinde getirmektedir. Otomobil bağımlı 
kentlerde kentsel büyümenin yayılarak ve saçaklanarak gözlemlenmesi 
kaçınılmazdır (Akseki ve Meşhur, 2013).  

 
Resim 3: Ulaşım biçiminin kentsel yayılmaya etkisi  

(Arbury,2000’den akt. Akseki ve Meşhur,2013) 

Kentsel yayılmadan sonra kentlerde oluşan değişimler; nüfusun dü-
şük yoğunluklu yerleşim deseniyle yayılması, konutların iş yerlerinin ve 
ticaret merkezlerinin birbirinden uzakta olması, ulaşımda erişilebilirliğin 
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azalması ve kent merkezlerinin zayıflaması şeklinde sıralanabilir. Kentsel 
yayılmanın saptanması konusunda çok çeşitli yorumlar bulunsa da en 
doğru sonuçları veren ölçümler; yoğunluğun ölçülmesi, merkezde karma 
kullanımların incelenmesi (konut, işyeri vs.), güçlü bir kent merkezi ve 
merkeziliğin gözlenmesi ve yol ağlarına erişim ölçütlerinin belirlenmesi 
ölçütleri kullanılabilir. Bu ölçütlerden yoğunluk ele alınacak olursa kent 
çeperlerine doğru azalan nüfus yoğunluğu kentin yayılarak oluştuğunu 
göstermektedir. Yayılmanın bazen ulaşım aksları boyunca, bazen sıçraya-
rak ve bazen de sürekliği olmayan arada boşluklar oluşturarak yağ lekesi 
şeklinde olduğu söylenebilir. Görüldüğü gibi yukarıda sayılan kentsel ya-
yılmanın sebepleri aynı zamanda yayılmanın şeklini oluşturmaktadır 
(Ewing vd., 2002; Galster vd., 2001). 

Kentsel nüfus ve bununla beraber ihtiyaçlar arttıkça yapılan plan ve 
plan değişikliklerinin sayısı da giderek artmaktadır. Özellikle 1990 sonra-
sındaki kentsel gelişmeler ve kentsel yatırımlar plan değişikliğindeki sık-
lığı gözler önüne sermektedir. Plan yapım aşamasındaki politika yetersiz-
liğinden dolayı tarım alanları hızla tahrip olurken mevcut ve yeni üretilen 
yasalarla izlenilen yollar kentin saçaklanmasının ve yayılmasının önüne 
geçememektedir. Kentin topografik yapısı düşünüldüğünde yüksek ve 
engebeli arazilerde yerleşim veya yatırım yapmak düz olan tarım arazile-
rinde yapmaktan daha maliyetlidir. Yerel yönetimler 2005’e kadar topra-
ğın korunmasına ilişkin herhangi bir politika ve kanun geliştirmediğinden 
kentlerde verimli tarım arazilerinde yapılaşma giderek artmaktadır. 
19.07.2005 yılında çıkan 5403 Sayılı “Toprak Koruma ve Arazi Kullanı-
mı Kanunu” tarım arazilerini korumak için çıkarılmış olsa da; 5393 sayılı 
belediye kanununun 73. Maddesi kentsel dönüşüm ve gelişim alanlarının 
kararını belediyeye verdiğinden belediye mücavir alan sınırları içerisinde 
herhangi bir yeri kentsel dönüşüm alanı olarak ilan edebilir. Dolayısıyla 
korumak için çıkarılan bir kanun başka bir kanunla hükmü yok sayılmış-
tır (Sözlü görüşme, 2017). 

Yukarıda anlatılan tartışmalar ve verilerin ışığında kentsel yayılma 
ve kentsel saçaklanma kavramını tanımlamak gerekirse; sürekliliği olma-
yan, arada kullanılmayan alanların bulunduğu, birbirinden kopuk yerle-
şim örüntülerinden oluşmuş kentlerin büyüme biçimi ‘kentsel saçaklan-
ma’ olarak adlandırılmıştır (Karataş, 2007). Gotmann, özellikle 1920’li 
yıllardan sonra metropol şehirlerde hızla artan nüfus ve beraberinde ban-
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liyöleşme sonucunda kırsal alanların kentsel alanlara dönüşmesi sürecin-
de yerleşmelerin çeperlere doğru yayılmasını saçaklanma olarak tarif et-
miştir (Harvey ve Clark, 1965). Glaeser ve Kahn’a (2003) göre saçak-
lanma, kentsel gelişme politikalarının bir parçası olmasından çok, araba 
bağımlı yaşam tarzının bir sonucudur.  

SAHA ARAŞTIRMASI 

Ankara’da kentsel saçaklanma ve yayılma eğilimi tek bir yönde ger-
çekleşmemekte olup şehir hem sıçrayarak hem ulaşım aksı üzerinde hem 
de yağ lekesi biçiminde yayılmaktadır. Mevcut ve geçmişteki planlarda 
kentin gelişim yönü genellikle batı ve güney batı koridorları olarak belir-
lenmiştir. Bu nedenle çalışma alanı sınırı olarak kentin güney batı yönün-
de uzanan Eskişehir yolu seçilmiştir (Resim 4). Seçilen bu çalışma alanı 
topografik açıdan düz ve Polatlı’ya kadar uzanan verimli tarım arazilerine 
sahiptir.  

  
Resim 4: Uydu fotoğrafıyla Eskişehir yolu (Google Maps (2017) uydu 

görüntüsünden yararlanılarak yazarlar tarafından üretilmiştir). 

Ankara’da Eskişehir yolunun yanı sıra kuzey batı yönünde İstanbul 
yolu, batı yönünde Ayaş yolu, güney doğu yönünde Konya yolu, kuzey 
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doğu yönünde hava alanı (Çubuk) yolu ve doğu yönünde Samsun yolu 
koridoru vardır. (Resim 5) bu koridorlarda Eskişehir yolu koridoruna gö-
re daha az bir yayılma gözlenmektedir. 

 
Resim 5: İstanbul, Eskişehir, Konya, Samsun, Ayaş ve Hava alan (Çubuk)  
yolları (Ankara Tarım İl Müdürlüğü (1972) verilerinden yararlanılarak  

yazarlar tarafından üretilmiştir). 

Bu durumun başlıca sebepleri; kentin doğu yönünde bulunan Sam-
sun yolunun topografik yapısından dolayı yerleşime ve kentleşmeye çok 
uygun olmamasıdır. Bu yolun hemen devamında bulunan Ankara’nın il-
çesi olan Elmadağ da topoğrafik yapısı ile sınır görevi görmüş şehrin bu 
yöne ilerlemesini engellemiştir. Kuzey doğu yönünde ilerleyen hava alanı 
(Çubuk) yolu koridoru planlarda gelişim yönü olarak gösterilmemiş bu 
durum kentsel yayılma ve saçaklanmayı önlemiştir (Tablo 2). Bu korido-
ra yığılma olmamasının bir diğer nedeni de hava alanına bağlantıyı sağ-
layan protokol yolu olması ve kentin hava sahasında bulunuyor olmasın-
dan kaynaklanmaktadır. Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm Projesinin 
özellikle protokol yolu üzerinde konumlanması nedeniyle son yıllarda 
Ankara genelinde büyük tartışmalara sebep olmuştur. Fakat bu proje 
mevcut gecekondu bölgesinin yıkılıp yerine yeni yapıların yapılmasını 
öngörmüştür. Bulunduğu arazi topoğrafik yapısı sebebiyle tarıma elveriş-



 

 

 

 

 
Kentsel Yayılmanın Neden Olduğu Tarım Arazilerinde Tahribat Sorunu 541 
 

li olmadığı gibi kent merkezine yakınlığı ile de saçaklanma olarak tarif 
edilememektedir.  

Yukarıda sayılan koridorları inceleyebilmek maksadıyla Ankara’yı 
bir hat ile kuzeyden başlayıp güneye kadar bölersek sağ taraf da Samsun, 
Konya ve Havaalanı (Çubuk) yolları sol taraf da çalışma alanının da için-
de bulunduğu İstanbul, Ayaş ve Eskişehir yollarının olduğu görülecektir. 
Ankara’nın kentsel büyüme süreci ele alındığında yapılan planların ço-
ğunda kentsel büyüme yönü batı koridorlarına verilmiştir (Tablo 2). An-
kara’da kentsel yayılma ve saçaklanma ile tarım arazilerinin tahribatı da-
ha çok batı koridorlarında görülmektedir. Ankara’nın kentleşme süreci 
boyunca yapılan planların Temel Makroform Yönelimi Stratejisi kentin 
büyüme yönünü göstermiştir (Tablo 2).  

Tablo 2. Ankara Üst Ölçekli Planlara İlişkin Özet Bilgi 

 
Kaynak: ABB ÇDP Raporu (2017) verilerinden yararlanılarak yazarlar tarafından 
üretilmiştir. 

Bir diğer koridor ise Güney Doğu yönünde bulunan Konya yoludur. 
Bu koridorda kentsel yayılma Ankara’nın Gölbaşı ilçesine bağlı ormanla-
rın koruma bölgesi olarak belirlenmesi sebebi ile bir nebze olsun durdu-
rulmuştur (Resim 6).  



 

 

 

 

542 Şule ÇAVDAR – Yasin Kubilay FİDAN
 

 
Resim 6: Gölbaşı yerleşkesi uydu görüntüsü (Google Maps (2017) uydu 

görüntüsünden yararlanılarak yazarlar tarafından üretilmiştir). 

Löcher 1924 planı ile başlayan sırası ile Jansen planı, Yücel-Uybadin 
planı, 1990 Nazım planı, 2015 Planlama çalışmaları ve 2023 Nazım plan-
larında kentin makroform gelişim yönleri çakıştırılarak Ankara’nın geç-
mişten günümüze makraform gelişim yönü ortaya çıkmıştır (Resim 7) . 

 
Resim 7: Ankara üst ölçekli palan yaklaşımları makroform gelişim yönleri (ABB 

(2017)  verilerinden yararlanılarak yazarlar tarafından üretilmiştir). 
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Kentsel yayılmanın ve saçaklanmanın saptanmasında temel ölçütler-
den biri olan nüfus yoğunluğu kavramı Ankara özelinde incelenecek olursa 
1924 Lörcher Planından başlayarak 2023 Nazım Planı dahil olmak üzere 
planların makroform gelişim sınırları dikkate alınarak nüfus yoğunluğu 
hesaplanmıştır. Nüfus yoğunluğu hesaplanırken kullanılan nüfuslar ise 
2023 Nazım Plana kadar mevcut nüfus, 2023 Nazım Planı dönemi içinde 
öngörülen projeksiyon nüfusu dikkate alınarak yapılmıştır (Resim 8). 

 
Resim 8: Ankara planlar süresi boyunca makroforma göre değişen  
nüfus yoğunluğu analizi (ABB (2017) verilerinden yararlanılarak  

yazarlar tarafından üretilmiştir). 

Ankara Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden alı-
nan toprak kabiliyeti verileri verimli ve verimsiz tarım arazilerinin alan-
sal olarak Ankara genelinde dağılımını göstermiştir (Resim 9). Bu tarım 
arazileri yerleşim alanı ve ana ulaşım akslarıyla çakıştırıldığında Ankara-
Eskişehir yolu koridorunda verimli tarım arazilerinin olduğu görülmekte-
dir. Dolayısıyla bu koridorlarda oluşan ve oluşacak olan kentsel yayılma 
Ankara’nın en verimli tarım arazilerine zarar vermiş olacaktır. 
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Resim 9: Ankara Toprak kabiliyeti ve ana ulaşım aksları analizi   
(Ankara Tarım İl Müdürlüğü (1972) verilerinden yararlanılarak  

yazarlar tarafından üretilmiştir). 

Ankara’da kentsel yayılmanın varlığını daha iyi analiz etmek için; 
1972 yılında güncellenen yapılaşmış alan paftasını 2017 Google Earth 
uydu görüntüsü ile çakıştırılarak tarım arazileri üzerine yapılaşan alanlar 
ve bu alanlarda hangi tarım topraklarının tahrip olduğu gösterilmiştir 
(Resim 11). Tahrip olan tarım arazileri alansal olarak sınıfsal ayrımı ve 
yüzdelik dilimleri hesaplandığında %63 oranında verimli tarım toprakla-
rının tahrip olduğu verisi ortaya çıkmaktadır (Resim 10). 

 
Resim 10: Ankara yapılaşma ile birlikte tahrip olmuş tarım arazilerinin sayısal  
verileri (Ankara Tarım İl Müdürlüğü (1972) verilerinden ve Google Earth uydu  

görüntülerinden yararlanılarak yazarlar tarafından üretilmiştir). 
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Tarım arazilerinin amaç dışı kullanımı Ankara özelinde 2010 ve 
2011 yıllarında sektörel bazda incelendiğinde en çok amaç dışı kullanı-
mın sanayi ve konut alanında olduğu görülmektedir (Tablo 3). 
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Tablo 3. Amaç dışı kullanılan tarım arazilerinin sektörel dağılımı 

 
Kaynak: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (2011) verilerinden yararlanılarak 
yazarlar tarafından üretilmiştir. 

Kentsel yayılma ve saçaklanma ile kaybedilen tarım arazileri Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın her yıl 2 dönem şeklinde hazırladığı 
tarım arazilerinin amaç dışı kullanımı tablolarında ortaya koymak gere-
kirse 2000’li yılların başından itibaren kayıt altına alınan veriler sağlıklı 
yorum yapılmasına yardımcı olacaktır (Resim 12).  

 
Resim 12: Yıllara Göre Ankara Tarım Arazileri Amaç Dışı Kullanımı  

(Ankara Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (2017) verilerinden  
yararlanılarak yazarlar tarafından üretilmiştir). 

Bu sayısal veriler ışığında çalışma alanı olan kentin güney batı isti-
kametinde bulunan Eskişehir yolu üzerinde bulunan Bağlıca köyünün  
2003 ve 2017 uydu fotoğrafları çakıştırılarak 14 yıl içerisindeki değişimi 
gösterilmiştir (Resim 13). 
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Resim 13: 2003 ve 2017 yılları arasında Eskişehir yolu güzergâhlarındaki 

kentsel yayılma (Google Earth uydu görüntülerinden yararlanılarak  
yazarlar tarafından oluşturulmuştur). 
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Saha araştırması bölümünde bu ve benzeri birçok veriyi analiz ede-
rek çalışma alanı ile alakalı bilgiler ortaya konulmuştur. Bu bilgiler ışı-
ğında değerlendirme bir sonraki bölümde daha çok sayısal veriler yardımı 
ile ortaya konulacaktır. 

DEĞERLENDİRME 

Türkiye’de 1950’li yıllarda tarımda makineleşme ile birlikte kırlar-
dan kente nüfus kayması başlamıştır. İlk etapta kayan bu nüfus kendi ya-
şam biçimini devam ettirebileceği kent çeperlerine yerleşmişlerdir. Kırda 
sürdürdüğü alışkanlıkları az da olsa yaşadıkları yerde sürdürmeye çalış-
mışlardır. Kentlerde artan nüfusla beraber çeperlere baskı oluşmaya baş-
lamış kentsel yayılma kaçınılmaz bir hal almıştır. Bu durum kent çeperle-
rinde tarım yapan ailelerin taşınmazlarını günden güne el değiştirmeye 
zorlamıştır. Teknolojinin gelişmesi ve sektörlerdeki geçişler tarımdan ka-
zanılan gelirin diğer sektörlerden kazanılan gelire oranla azalmasına se-
bep olmuştur. Dolayısıyla kent çeperlerinde tarımla uğraşan aileler daha 
iyi gelir elde edebileceklerini düşündükleri için taşınmazlarını satarak 
kent merkezlerine yerleşmişlerdir. Kuramsal ve kavramsal çerçeve bölü-
münde ele alınan kırdan kente göçün ve sektörlerdeki değişimi baz alan 
istatistiki veriler ışığında Türkiye ve Ankara için geleceğe dair birçok de-
ğerlendirme yapmak mümkündür. Ankara kır nüfusu 1980 yılında %22 
iken 2016 yılında %3’e kadar düşüş yaşamıştır. Bu düşüşte her ne kadar 
5206 Büyükşehir yasası etkili olsa da bu yasa çıkmadan önce de kır nüfu-
sunun az olduğu 1980 yılı verisinde görülmektedir. 1980 itibarı ile Anka-
ra’da tarım sektörü istihdam oranı %27’lerde seyrederken 2000’li yıllarda 
bu oran %16’ya kadar düşüş göstermektedir. Sektörel geçişler ve kırdan 
kente göçü bir bütün olarak düşünecek olursak ikisinin arasında doğru 
orantı vardır. Kır nüfusundaki düşüş aynı zamanda tarım sektöründeki 
düşüşü de beraberinde getirmektedir.  

Ankara için yapılan planlar ele alındığında özellikle 1990 Nazım 
Planı kentin İstanbul ve Eskişehir yolu üzerinde bulunan koridorun geniş-
lemesine olanak sağlamış bu bağlamda tarım arazilerinin tahribatı en çok 
bu alanda gerçekleşmiştir. Devamında ise 2015 Yapısal Plan şeması kentin 
gelişim yönünü hem batı hem de doğu yönünde önermiş ancak bu plan 
onaylanmamıştır. 1990 Nazım İmar Planı ve 2023 Nazım İmar Planı amaç 
dışı kullanılan tarım arazilerine konu olmuştur. 2023 Nazım plan ile şeh-
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rin güney-batı ve kuzey-batı yönünde bulunan Eskişehir ve İstanbul kori-
dorları en çok tarımsal anlamda tahrip olan yer olarak tespit edilmiştir.  

Ankara için yapılan planların gelişim yönleri daha çok kentin batı ve 
güney-batı aksı yönünde olduğundan dolayı çalışma alanı olarak Ankara-
Eskişehir yolu seçilmiştir (Resim 4). 1924’den 1990 yılına kadar uygula-
nan planlarda kentin gelişim yönünü gözlemlemek mümkünken 1990 
Nazım plandan sonra bu durum tespit edilemez hal almıştır (Resim 7). 
Özellikle gelişmekte olan ülkelerin metropoliten kentlerin de bu duruma 
rastladığı görülmektedir. Ankara’nın makroformuna bakıldığında belirli 
bir plan ve program çerçevesinde gelişmeyip sıçramalı, ulaşım aksı bo-
yunca ve yağ lekesi şeklinde büyüdüğü söylenebilir. Ankara kentleşme-
siyle yayılmanın temel karakteristiklerinin üçünü de bir arada bulunduran 
metropoliten bir kenttir. Kentin güneybatı koridorunda bulunan Eskişehir 
yolu üzerindeki tarım arazileri son derece verimli olup uygulanan planlar 
sebebi ile bu koridorlar tahrip olmaya devam etmektedir (Resim 9).  

Kentsel yayılmanın ölçülmesinde kullanılan yöntemlerden biri de 
yıllara göre kentlerdeki nüfus yoğunluğu değişimidir. Ankara özelinde 
1924 Lörcher Planından başlayıp 2023 Nazım Plana kadar kentin makro-
form sınırları alansal olarak hesaplanmış, nüfus verileriyle yoğunluklar 
tespit edilmiştir (Resim 8). Yıllara göre hesaplanan nüfus yoğunluğu eğer 
artarak veya sabit şekilde devam ederse kentin büyüyerek geliştiği, azala-
rak devam ederse kentin yayılarak geliştiği söylenebilir. Bu doğrultuda 
1924-1932 Lörcher Planı döneminde nüfus yoğunluğu 84 ki/ha iken 2023 
Nazım Planı döneminde ise 27 ki/ha’a kadar %50 oranında düştüğü gö-
rülmektedir. Yıllar içerisinde azalan nüfus yoğunluğu kentsel yayılmanın 
varlığının ispatı niteliğindedir.  

Ankara Tarım İl Müdürlüğünden alınan veriler ışığında toprak kabi-
liyeti verileri ile günümüz Google Earth uydu görüntüsü çakıştırılarak 
kentsel alan sınırları yeniden çizilmiştir. Bu sayede 1972 yılından bu yana 
Ankara’da kaç hektar verimli ve verimsiz tarım arazilerinin tahrip olduğu 
hesaplanmıştır (Resim 10 ve Resim 11). Çıkan sonuçlar yüzdelik oranla 
değerlendirilecek olursa verimli tarım arazilerinin %63 oranında, verim-
siz tarım arazilerinin %37’lik bir oranda kayba uğradığı tespit edilmiştir.  

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın verileri incelendiğinde 
yıllara göre amaç dışı kullanılan tarım arazilerin başvuru sayıları artmıştır 
(Tablo 3). Kuramsal ve kavramsal çerçevede bahsedilen kırdan kente göç 
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ile beraber çiftçilerin tarım sektörünü bırakarak kente göçmeleri değişik 
sektörlerde istihdam etmeleri gerekliliğini doğurmuştur. Bu artan talep ile 
birlikte metropoliten kentlerin çevresinde bulunan tarım arazileri değişik 
sektörler için amaç dışı kullanılmaya başlanmıştır. Tablo 3’de görüldüğü 
üzere amaç dışı kullanım 2010 yılında en yüksek seviyeye ulaşmış, en 
çok dönüşen sektör ise sanayi sektörü olmuştur. Burada dikkat çekilmesi 
gereken husus amaç dışı kullanımın çoğu sanayi sektörüne kullanılırken 
sanayinin bir kolu olan tarımsal sanayi için hiç kullanım olmamasıdır. 
Amaç dışı kullanımın en çok yaşandığı bir diğer sektör ise konut yani in-
şaat sektörüdür. Bu durum kentleşmenin yani kentsel yayılmanın tarım 
arazileri üzerinde ne kadar etkisi olduğunu göstermektedir. Yıllara göre 
amaç dışı kullanılan tarım toprakları değerlendirildiğinde özellikle 2002, 
2007 ve 2008 yıllarında amaç dışı kullanım oldukça fazla iken 2010, 
2011 ve 2013 yıllarında bu durumun tam tersi olduğu görülür (Resim 12). 
İnsanların taleplerinin kabulü doğrultusunda gerçekleştirilen bu amaç dışı 
kullanımlar 2010, 2011 ve 2013’de de olduğu gibi yapılaşmaya veya yatı-
rımlara izin verilmeyerek tahribatı minimuma indirgenebilmektedir. Böy-
lece gerektiğinde amaç dışı kullanımın önüne geçilebildiği ve tarım arazi-
lerinin korunduğu görülmektedir. 

Çalışma alanı olan Eskişehir yolu koridorunun uydu görüntüsü yılla-
ra göre incelendiğinde 2003 yılı ve 2017 yılı için Eskişehir yolu üzerinde 
bulanan Bağlıca’nın nasıl gelişmeye açıldığı görülmektedir.  Özellikle bu 
bölgede nüfus yoğunluğu düştüğü, 1-2 katlı villa tipi yapılaşmalar olduğu 
görülür. Kentsel yayılmanın çeperlerde nüfus yoğunluğunun düşmesi yo-
luyla gerçekleştiğinden bu alanın kentsel yayılma ve saçaklanmaya bire 
bir örnek olduğu söylenebilir.  

SONUÇ 

Bu çalışmada kentsel yayılma ve saçaklanma ile tarım arazileri tahri-
batının sonucu, Ankara kentinin güneybatı yönünde Eskişehir yolu korido-
ru ele alınarak incelenmiştir. Analizler sonucunda Ankara’nın 1, 2, 3 ve 4. 
Sınıf tarım arazilerinin bulunduğu bölgelerin bu alanda yer aldığı görül-
mektedir. Ankara için yapılan planlar ise kentin 1924 Lörcher Planından 
bu yana özellikle 1990 Nazım Planı ile şehrin batı koridorunu gelişme 
alanı olarak göstermiştir. Dolayısıyla kentin batı koridorunda bulunan ve-
rimli tarım arazileri kentleşmeye açılmıştır. Dünyanın sorunu olan kırsal 
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alanlardaki nüfusunda azalmasıyla 1950’den bu yana şehir merkezlerindeki 
nüfus giderek artmış ve çeperlere doğru nüfus yoğunluğunda düşüşler 
meydana gelmiştir. Bu durum yayılmayı ortaya çıkarmıştır. Ayrıca geliş-
mekte olan ülkelerin metropoliten kentlerinde plansız ve bilinçsiz büyüme-
ler kentsel yayılma ve saçaklanmayı tetiklemiş ve Ankara da bu plansız 
büyümeye örnek verilebilecek metropol kentlerden biri olarak kabul edil-
mektedir. Metropoliten kentlerin çevresinde bulunan ve geçimini tarımdan 
sağlayan insanların ekonomik yönden zayıflığı ve kırsal alanlardaki sosyal 
donatı ve altyapı sistemlerinin yetersiz oluşu, onları arazilerini el değiştire-
rek veya dönüştürerek emlak sektöründen para kazanmaya itmiştir. 

Kentsel yayılmanın önlenmesi durumunda çeperlerdeki tarım arazi-
lerinin tahribatı önlenerek gıda erişiminde dışa bağımlılık ortadan kalka-
caktır. Dışa bağımlı kentlerde özellikle besinlerin nakliyesi kilometreler-
ce uzaktan sağlandığı için kentlere gelen besinler üretim maliyetinin üs-
tünde satılmaktadır. Kent çeperlerindeki tarım arazilerinin kentsel yayılma 
ile tahribatı önlendiğinde ulaşım maliyet sorunu ortadan kalkarak kent 
kendi kendini besleyebilecek duruma gelecektir. Kent merkezlerinde yaşa-
yan ekonomik açıdan düşük gelirli aileler sağlıklı bir yaşam süreceklerdir. 
Görüldüğü gibi kentsel yayılmanın doğurduğu birden fazla sorun birbirini 
etkileyerek kentlerde sosyal ve ekonomik açıdan kenti ve kent sakinlerini 
olumsuz yönde etkilemektedir. Sorunun çözülmesi ise birden çok kurum 
ve kuruluşun birlikte hareket etmesiyle mümkün olabilecektir. 
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