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Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak için
hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

I.BÖLÜM
KENT KAVRAMINA GİRİŞ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Kent Kavramı Üzerine
1.2. Farklı Ölçütlere Göre Kent Tanımları
1.3. İlk Kentler ve Kent Devletlerinin Ortaya Çıkışı
1.4. Kentlerin Kuruluş Nedenleri
1.5. Yerleşmenin Biçimlenmesini Etkileyen Faktörler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1.Kent kavramı ile ne anlaşılmaktadır?
2. Kenti diğer yerleşim türlerinden ayıran özellikler var mıdır? Bunlar nelerdir?
3. Dünyada kentlerin ortaya çıkmasına sebep olan koşullar nelerdir?
4. Kentlerin yerleşimi ve gelişimindeki farklılıklar neye dayanmaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kent kavramına bir bakış

Kent kavramını
anlamlandırmak ve ortaya
çıkış koşullarını öğrenmek

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Okuyarak, araştırarak

Farklı Ölçütlere göre Kent Kent tanımını farklı ölçütler Okuyarak, araştırarak
tanımları
üzerinden öğrenmek ve
derinlemesine bilgi sahibi
olmak
Kentlerin ortaya çıkması
sonrası oluşan ilk kent
devletleri üzerine

Kentlerin Kuruluş
Nedenleri

Kent Yerleşmenin
Biçimlenmesini Etkileyen
Faktörler

İlk kent devletleri hakkında
bilgi sahibi olmak

Okuyarak, araştırarak

Ortaya çıkan kentlerin
kurulduğu koşullar ve
nedenleri hakkında
öğrenmek ve ilişki
kurabilmek

Okuyarak, araştırarak

Kent Yerleşmenin
Biçimlenmesini Etkileyen
Faktörleri öğrenmek ve
günümüz kentlerini bu
açıdan inceleyebilmek

Okuyarak ve araştırarak
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Anahtar Kavramlar

Kent kavramı, ilk kentler, kent devletleri, kentlerin özellikleri ,kentsel yerleşim koşulları
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Giriş
Kent, her zaman tanımlanması oldukça zor bir kavram olmuştur. Mumford1’ a
kentin tüm görünümlerine uyan tek bir tanım olamayacağını söyler ve bunu şöyle
belirtir: ‘‘Tek bir betimleme onun embriyonik toplumsal çekirdek halinden, olgunluk
evresindeki karmaşık biçimlerine; oradan da son dönemlerdeki fiziksel çözülmeye
kadar bütün dönüşümleri karşılayamaz.’’ Bu nedenle, kentleri anlayabilmek için
birden çok tanıma ihtiyaç duyulacağı ortadadır.
Bu, kentlerin ilk çıktıkları günden bu güne sürekli bir dönüşüm içinde
olmalarından kaynaklanmaktadır. Türlü biçimlerde karşımıza çıkan kentler, değişken
yapısına uygun olarak; zamanla, tanımının dönüşerek geliştiği organizmalar
olmuşlardır. Dolayısıyla, bugünkü halini anlayabilmemiz için, ilk ortaya çıktığı
zamanlardan günümüze gelene kadar geçirdiği süreci takip etmemiz gerekmektedir.
Kent içinde barındırdığı bir çok işlevle karmaşık bir birimdir. Bununla birlikte
Bal’ın ifadesinde belirttiği gibi, çoğunlukla ‘’ilerleme’’, ‘’uygarlık’’, ‘’aydınlanma’’,
‘’özgürlük’’, ‘’üretim’’, ‘’zenginlik’’, ‘’çeşitlilik’’ gibi pozitif anlamlar yüklenmiş
kavramlarla birlikte kullanılmaktadır. Kentler uygarlığın merkezi olarak doğmuş,
sonrasında uygarlıkları doğurmuş ve kendinden sonra gelen uygarlıklar için de yol
gösterici olmuştur.

1.1. Kent Kavramı Üzerine
Etimolojik olarak incelediğimizde, esasında uygarlık anlamına gelen ve Latince kökenli,
‘civitias’ kelimesinden türetilen kent, kronolojik geliş im süreci içinde, ‘polis’, ‘cite’,
‘balık’, ‘kend’ gibi kavramlarla beraber ,sosyal ve ekonomik değiş imlere bağlı olarak çeş itli
dillerde kullanılan ‘bourg’, ‘ville’, ‘city’, ‘urban’, ‘metropol’ gibi kavramlarla da
kullanılmıştır. Aynı zamanda civitias kelimesi yurttaşlık anlamına da gelmektedir. Klasik
Yunan felsefesi kentinde (polis), kent kamusal yurttaşlık haklarına dayanmıştır. Yurttaşlık
hakları için o dönemin koşulu özgür, erkek ve taşınmaz mal sahibi olunmasıdır.
Bu değişen kullanım şekilleri kentin o dönemki işlevine koşut olarak ilerlemektedir.
Antik dönemde kullanılan ‘polis’ten günümüzdeki ‘metropol’e kadar kent sosyoekonomik,
demografik, ticari, kültürel ve fiziksel anlamlarda farklı işlevler kazanmıştır. Burada
değişmeyen bir şey kentin ilk ortaya çıktığı zamandan beri, uygarlığın toplumsal ve
Mumford, Lewis. "Tarih Boyunca Kent." İstanbul: Ayrıntı Yayınları (2007).
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mekânsal izdüşümü olarak görülmesidir. Bu yalnızca batı dillerinde ve kültüründe böyle
gelişmemiştir. Aynı şekilde doğu kültüründe de kent uygarlığın sembolüdür. Arapça kent
anlamına gelen Medine kelimesinin medeniyet, uygarlık kavramlarından türetilmesi de
bunu kanıtlar niteliktedir.
Türkler, 11. yy. öncesine kadar kenti balık (balığ) olarak adlandırılmışlardır. Bu tarihe
kadar gelişen Türk kentlerinin kimi tarihi ‘kale şehir’ kimi de daimi yerleşim alanı/merkezi
durumundaki bu şehirlerinbirçoğunun adı hem Köktürk ve Uygur dönemi bengü taşlarında
hem de diger eski Türk dili eserlerinde (başta Divan-ı Lügatit Türk olmak üzere)
geçmektedir. 11. yüzyıldan başlayarak ise (Karahanlılar ve Oğuzlarda) kent tabiri
kullanılmaya başlamıştır. Bunlar arasında Taş Kent (Çaç, Terken), Tün Kent, Semiz Kent
(Semerkant), Süt Kent , Yar Kent , Yegen Kent gibi kentler bulunmaktadır.2
Kentler, bir çok disiplini ilgilendiren bir araştırma alanı olduğundan farklı disiplinlerle
ilgilenen bilim insanları değişik açılardan yaklaşarak tanımlar ortaya koymuşlardır.
Tarihçiler, antropologlar, sosyologlar, mimarlar, coğrafyacılar, yönetim bilimciler kent
üzerine tartışanların başında gelmektedirler. Bununla birlikte, kentlerin ortaya çıkmasıyla
ilgili tezlerde arkeolojik bulgular temel kaynak olarak alınmaktadır. Kentler diğer yerleşim
birimlerinden farklı olarak içinde bir çok işlevi barındırmaktadır. Keleş’in3 ifadesiyle kent,
sürekli toplumsal gelişme içinde bulunan ve toplumun, yerleşme, barınma, gidiş geliş,
çalışma, dinlenme, eğlenme gibi gereksinmelerinin karşılandığı, pek az kimsenin tarımsal
uğraşılarda bulunduğu, köylere bakarak nüfus yönünden daha yoğun olan ve küçük
komşuluk birimlerinden oluşan yerleşme birimidir. Tüm bu işlevleri aynı anda
karşılayabilmesi kenti diğer birimlerden ayırmaktadır.
Benzer bir diğer kent tanımını yapan Kıray4’a göre kent: ‘’Tarımsal olmayan üretimin
yapıldığı ve daha önemlisi hem tarımsal hem de tarım dış ı üretimin dağıtımının kontrol
fonksiyonlarının toplandığı, belirli teknolojik geliş me seviyelerine göre büyüklük,
heterojenlik ve bütünleş me düzeylerine varmış yerleş me biçimleridir’’. Tanımlarken
bahsedildiği gibi bir çok işlevin bir araya gelmesi kenti yaratmıştır. Yerleşik hayata geçmiş
ve tarımsal üretimi yapan köylü nüfusun kendini beslemekten daha büyük ölçekte üretim
yapılabilmesi ve bunun pazar aracılığıyla yapılması onun ekonomik işlevini, teknolojik
gelişmeler sonucunda bir korunma

ve güvenlik ihtiyacının ortaya çıkması onun

Alyılmaz, Cengiz. "Eski Türk Şehirleri ve Semerkant." Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
Dergisi 9.20 (2002).
3
Keleş, Kent Bilim Terimleri Sözlüğü,Ankara,(1988).
4
Kıray, Mübeccel B. "örgütleşemeyen Kent." Sosyal Bilimler Derneği Yayınları A-1 Ankara 156 (1972).
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askeri(savunma) işlevini, nüfusun artması ve ilişkilerin karmaşıklaşması bir sosyal ve
yönetsel organizasyon gerekliliğine yol açmış, dolayısıyla kentin sosyolojik ve politik
işlevini oluşturmuştur.
Tarihsel olarak kentler, nüfus büyüklüğü, doğrudan tarımı içermeyen faaliyet yapıları,
politik, ekonomik ve sosyal güç merkezleri olarak konumları ile diğer yerleşme
biçimlerinden ayrılmıştır. Yerleşik toplumlarda kırsal alanlarda yürütülen faaliyetlerin
düzenlenmesi, artı ürün yaratılması, ticaret ve imalat yoluyla bunun değerlendirilmesi,
insanların çeşitli mal ve hizmet ihtiyaçlarının karşılanması ve hizmet akışının düzgün
işlemesi, kent denilen yerleşmelerinin ana işlevleri olmuştur.

1.2. Farklı ölçütlere göre kent tanımları
Kenti tanımlarken farklı ölçütler kullanılabilmektedir. Bu kentin farklı alanlarda
anlamalarını kavramayı da kolaylaştırmaktadır.Bunlardan ilki kentin yönetsel ölçüte
göre tanımlanmasıdır. Ülkemizde kent tanımı, il örgütünin sınırları içinde kalan belli
bir idari bölgeyi kapsayan alan olarak tanımlanmaktadır.Bubelli bir yönetsel örgüt
biriminin sınırları içinde kalan yerlere kent, bu sınırların dışındaki yerlere köy denilir.
Genellikle belediye sınırları içinde kalan alan kent üzerinde yaşayan nüfus ise kentli
nüfus olarak tanımlanır. TÜİK de il ve ilçe nüfusunu kentsel nüfus kabul etmektedir.
Bir diğer ölçüt olan demografik ölçüte göre kenti tanımlarken öne çıkan unsur
nüfustur. Belli bir nüfus düzeyini aşmış yerleşmelere kent denir. Kalkınma
Bakanlığı’nın hazırladığı Kalkınma Planlarında nüfusu 10 binden fazla olan yerler
kent sayılmaktadır.
Türkiye’de 5393 sayılı Belediye Kanunu’na göre belediye kurabilmek için en az
5000, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’na göre ise büyükşehir belediye
kurulabilmesi için en az 750.000 kişilik nüfus gerekmektedir. Bu ölçüte göre bazı az
nüfuslu, küçük belediyelerin kent içinde sayılamayacağı söylenebilir.
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Şekil 1: İstanbul Beyoğlu- İstiklal Caddesi
Kenti açıklamakta kullanılan ölçütlerden bir diğeri de toplumbilimciler tarafından
yapılmıştır. Kentlerin büyük toplulukların bir arada yaşadığı birimler olması
sebebiyle toplumbilimciler kent üzerine sürekli çalışmışlardır. Bunlardan Queen ve
Carpenter5i, kenti yerine ve zamanına göre geniş sayılabilecek biçimde bir araya
gelmiş ve birtakım ayırt edici özellikleri bulunan insanlar ve yapılar topluluğu olarak
tanımlamıştır. Louis Wirth6 ise kenti, toplumsal bakımdan benzerlik göstermeyen
bireylerin oluşturduğu, göreceli olarak geniş, yoğun nüfuslu ve mekanda süreklilik
niteliği olan yerleşmeler olarak nitelendirmiştir.Mübeccel Kıray’ göre kent; tarımsal
olmayan üretimin yapıldığı, tarımsal ve tarım dışı dağıtımın yapıldığı, kentsel
fonksiyonların toplandığı, teknolojik seviyelerine göre belirli büyüklük, heterojenlik,
bütünleşme düzeylerine varmış alanlardır. Durkheim kenti işbölümü ve dayınışma ile
ilişkili olarak tanımlamıştır. Kentlerin toplumdaki işbölümünü arttırdığını bunun da
toplumsal ilişkileri olumlu etkilediğini öne sürmektedir.
Kentlerin oluşumunda en önemli etkenlerden biri de ekonomidir. Dolayısıyla
kentleri açıklamakta ekonomik ölçüt de öne çıkanlardan olmuştur. Ekonomik ölçüte
göre kent, mal ve hizmetlerin üretim, dağıtım ve tüketimi sürecinde toplumun sürekli
olarak değişen gereksinmelerini karşılamak için ortaya çıkan bir ekonomik
mekanizmadır.

5

Queen, Stuart A., ve David Carpenter. "The American City." (1953): 462-465.
Wirth, Louis. "Bir Yaşam Biçimi Olarak Kentlileşme." 20. Yüzyıl Kenti (2002): 77-107.
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Manuel Castells, kenti bazı yoğunluk ve büyüklük değerlerinden başlayarak
nüfusun alansal yığılması; tarımsal olmayan üretimin ağırlık kazandığı alanlar olarak
tanımlamıştır. Marx ise kenti yalnız üretim güçlerinin değil erkin toplandığı ve toprak
iyeliğinden kopuk bir kapitalizme dayanan yerleşmeler olarak ele almıştır. Ona göre
kentin en önemli özelliği kapitalist üretim süreçleri ve ilişkilerinin merkezinde
olmasıdır.
Hukuki ölçüte göre 1982 Anayasası, il, ilçe bucak tasnifi yaparak kenti bu
sınıflandırma içinde kategori etmektedir. Çevrebilimcilerin ölçütüne göre kent çeşitli
fonksiyonların ekoloji ve hijyen açısından denge içinde olduğu, hukukun normlar
çerçevesinde düzenlediği mekansal yapılardır.
Kentlerin ortaya çıkışı ve tanımlanmasında bu ölçütler fayda sağlamaktadır.
Bunun yanındaYerleşik hayata geçmiş ve tarımsal üretimi yapan köylü nüfusun
kendini beslemekten daha büyük ölçekte üretim yapılabilmesi ve bunun pazar
aracılığıyla yapılması onun ekonomik işlevini, teknolojik gelişmeler sonucunda bir
korunma ve güvenlik ihtiyacının ortaya çıkması onun askeri(savunma) işlevini,
nüfusun artması ve ilişkilerin karmaşıklaşması bir sosyal ve yönetsel organizasyon
gerekliliğine yol açmış, dolayısıyla kentin sosyolojik ve politik işlevini oluşturduğu
söylenebilir.. kentin, metalürjinin gelişmesi ve metal çağına uygun silah kullananların
daha ilkel olan taş silah kullananlar karşısında askeri üstünlük sağlaması sonucunda
ortaya çıktığı söylemektedir.
Kentlerin ortaya çıkışını sürecini tartışan Aslanoğlu7 ise bunu dörde ayırarak
incelemiştir. Ona göre kenti açıklayan kuramsal yaklaşımlar; artı ürün-hidrolik
toplum kavramı, ekonomik kuramlar, askeri kuramlar ve dinsel kuramlardır.Daha çok
kentlerin ekolojik anlatımıyla ilişkili olan hidrolik toplum kavramı, nüfus artışıyla
sulama arasında güçlü bir ilişki kurmaktadır. Artı ürün yaklaşımı ise, artı ürünün
yatırıma dönüştürüldüğünü ve bunun da nüfus artışına yol açtığını iddia eder ve diğer
yandan da artan nüfusun da birikim oluşturarak artı değeri arttırarak kentleşmeyi
hızlandıracağını savunur.
İlk kentler, Mezopotamya ile Nil, İndus ve Sarı Irmak vadilerinde verimli tarım
ürünlerinin biriktirilmesi ve fazlasının takas edilmesi için bir komuta merkezi olarak

7

Aslanoğlu, R.,Kent, kimlik ve küreselleşme (Vol. 11). Asa.1998
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ortaya çıkmıştır.8Kentlerin bu bölgelerde ortaya çıkması tesadüfi değildir. Aksine
verimli tarım alanları olan ve su kaynaklarına yakınlıkları bilinen bu bölgeler tarımsal
ürünün bereketli olduğu değerli topraklardır. Bu bakış daha çok kentlerin artı ürünün
pazarlanması yani ekonomik fonksiyonuna vurgu yapmaktadır.Ekonomik teorilere
göre kent bir pazar yeri olarak ve uzun mesafe ticaretinin mekanı olarak adlandırılır.
Özellikle Ortaçağ kenti tanımlanırken bu ticaret üzerinden yapılan tanımlamalar
sıklaşmıştır. Pirenne9, Ortaçağ kentinin temelinin ticaret olduğunu vurgular. Askeri
teorilere göre kentin oluşmasında insanların savunma ihtiyacı nedeniyle belli
bölgelerde toplandığı savunulmaktadır. Bunun doğrudan doğruya kenti oluşturan bir
sebep olmasa bile bir faktör olduğu söylenebilir.
Kentin ortaya çıkışına dair ilk hipotezlerden birini ortaya koyan Begel’e10 göre
ise; kentler, metalürjinin gelişmesi ve metal çağına uygun silah kullananların daha
ilkel olan taş silah kullananlar karşısında askeri üstünlük sağlaması sonucunda ortaya
çıkmıştır. Ona göre; bakır, tunç ya da demirden silah yapmasını bilmeyen neolitik
çiftçiler, metal silahlarla donanmış istilacılara kolaylıkla yem oluyorlardı. Bu da,
dönemin teknolojisine sahip savaşçılara, egemen sınıf olma ve çifçilere hükmetme
hakkını sağlamıştı. Buradaki düzeni, Ortaçağ’daki feodal beyler ve onların
şatolarından farklı kılan da bu kentlerdeki beylerin bağlılık gösterdiği daha güçlü
efendinin siyasi bir varlık durumunda olmasıdır. Bu bakışla, savunma ihtiyacının
ortaya çıkması kentin oluşmasına etki eden faktörlerden biri olarak sayılabilir. Askeri
teorilerin kenti bir güç odağı olarak tanımlaması da bu tanımla örtüşmektedir.
Dinsel kuramlara göre, kentin belirleyicisi dindir ve insanları yerleşik hayata
geçmeye ve kentler kurmaya yönelten dindir. Tüm kentlerin oluşmasını açıklarken bu
kuramın eksik kalacağı açıktır. Ancak ilk Doğu kentleri, yaratıcıları olan ve toplum
sorunlarına başarılı şekilde çözmeyi başaran şeflerini(yöneticilerini) yücelterek
kutsallaş tırmışlardır ve dinsel bir nitelik kazandırmışlardır. Kentlerin oluşmasında din
çoğu zaman birincil faktör olmasa da kent varlığı içinde dini kurumlar önemli yer
almışlardır.

Benevolo, L., Avrupa Tarihinde Kentler, Çev. Nur Nirven, Afa, 22-23. 2006
Pirenne, Henri, and Şadan Karadeniz. Ortaçağ kentleri: kökenleri ve ticaretin canlanması. Vol. 21. İletişim
Yayınları, 1994.
10
Begel, Egon E., Kentlerin Doguş u, Cogito: Kent ve Kültürü, (Çev. Ö. Ankan), Sayı 8 , Yaz , İstanbul, s. 716.1996
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Sonuç olarakkentsel yerleşmeleri kırsal yerleşmelerden farklı kılan özellikler,
ekonomik, toplumsal ve fizikseldir. Bunlardan başlıcaları; tarım dışı faaliyetlerde
çalışma, çok sayıda insanın toplanması ve yüksek nüfus yoğunluğu, mesleki
uzmanlaşma, üst düzeyde mesleksel ve mekânsal hareketlilik, sosyal katmanlaşma,
karmaşık sınıf ve gelir yapısı, birbirine benzemeyen (heterojen) yaşam tarzları,
toplumsal ilişkilerde farklılaşma ve dayanıksızlık formal ilişkiler, yerleşmenin
fiziksel görünümünde farklılaşma: binalarda çok katlılık, kentsel arazi kullanımı
olarak sayılabilir.
Buradan yola çıkılarak kent olma kriterleri ise, yerleşmelerin hiyerarşik
kategorileşmesi, idari statü, üretimin yapısı, işbölümü ve uzmanlaşma, örgütlenme
biçimi, işlev alanlarında farklılaşma, işgücünün sektörel dağılımı (tarım, sanayi,
hizmetler), heterojenlik, fiziksel doku,donatılar, erişebilirlik (kamu araçlarıyla),
sarkaç hareketleri (bir yerden bir yere çalışma amacıyla gidip gelme hareketleri),
ticari ciro (ekonomik gücü gösteren), haberleşme olanakları, turizm kriteri olarak
gösterilebilir.

1.3. İlk Kentler ve Kent Devletlerinin Ortaya Çıkışı
İlk kentlerin tam olarak hangi tarihte ortaya çıktıklarını söylemek güç olsa da, ilk olarak
M.Ö. 6000 yıllarında belirmeye başladığına ve M.Ö. 4000 yıllarında ise tam olarak
kendisini göstermeye başladığına inanılmaktadır11.Günümüzde yapılan çalışmalara göre
kente dönüştüğü bilinen ilk köyün, Sümer adı verilen aşağı Mezopotamya'da bulunan Eridu
olduğu sanılmaktadır. Eridu bugünkü adıyla Abuş ahreyn, hakkında, en eski yazılı
kaynaklardan olan Sümer krallarının listesinin başında bulunan ifaye göre: ‘‘Göksel
hükümdarlık yeryüzüne gelir gelmez Eridu’ da gelişmiştir.

Hatt, Paul K., and Albert J. Reiss Jr. "Kentsel Yerleşimlerin Tarihi." B. Duru, & A. Alkan (Dü) içinde 20 (2002).
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Şekil 2: İlk kentler- Kapalı bir kentŞekil 3: İlk kent kalıntılarından bir görüntü
İlk kentlerin görülmesiyle daha önce görülmeyen büyüklükte bir nüfus bir arada
yaşamaya başladı. Toplumların kapasiteleri daha çok yerleşebilecek ve kalıcı olabilecek
şekilde büyüdüğü zaman ortaya çıkan bu ilk kentler12, aynı zamanda yönetimsel bir güce
sahip ve hükmeden bir zümrenin de ortaya çıkmasına vesile olmuştur. Kentlerin politik
işlevleri de böyle bir güçten yola çıkmaktadır.
O dönemde kent, kendi hacminden daha geniş kitleye hükmetme gücünü elinde
bulunduran kapalı bir yapıyı ifade ediyordu. Benolovo13’ nun ifadesiyle: ‘’Bu alanın
içindeki ortamı ve yakın mesafeleri yönlendirme sanatı -bu tarihten sonra buna "mimari"
adı verilecektir- olgunluğa eriş miş , sınırsız doğa görünümünün ele geçirilip değiş tirilmesini
amaçlayan eski sanat ise giderek unutulmuştur’’(kentin doğuşu bakımından bir yandan
tarımsal ve tarım dışı üretim teknolojisinin gelişmesinin önemi üzerinde dururken ve bu
noktada belli bir düzeyin aşılmasının bir ön koşul olduğunu belirtirken, diğer yandan da
gelişmiş bir güç yapısının ve sosyal örgütlenmenin de önemine vurgu yapar. Yani kent aynı
zaman sınırlı alandaki keskin iktidarı da ifade etmektedir.
Kentlerin ortaya çıkışına dair bir diğer açıklamayı yapan Avustralyalı antropolog
Childe14’ dir. Bu dönemi ‘’kentsel devrim’’ olarak nitelendiren Childe’ a göre göre kentsel
devrim, ‘’basit kabile yaşantısından ve köy bazlı tarımsal üretimden; ilk kentlerin görüldüğü
Mezopotamya, Mısır ve İndus Vadisi’ndeki karmaşık sosyal, ekonomik ve politik sistemin
olduğu bir döneme geçiş olarak nitelendirilebilir’’ . Childe aynı zamanda, kentin, günümüz
yazınında, toplumun evriminde yeni bir ekonomik aşamayı başlatan bir devrimin sembolü
Thorns,Kentlerin Dönüşümü, Çev. E. Nal-H. Nal, Soyak yay., İstanbul. 2004
Benevolo, L.;Avrupa Tarihinde Kentler, Çev. Nur Nirven, Afa, 22-23. 2006
14
Childe. G., The Urban Revolution. The Town Planning Review, Vol. 21, No. 1, Liverpool University Press
Published. 3-17. 1950
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ve sonucu olarak tanımlandığını söyler. Bu noktada devrim kelimesi, ekonomik yapıda ve
sosyal örgütlenmede ortaya çıkarak büyük bir nüfus artışına neden olan gelişmeleri
açıklamak için kullanmıştır. Lampard da kenti nüfus yoğunlaşması- teknolojik kapasiteörgütlenme-çevre değişkenlerinin belirlediği bir ilişkiler çerçevesinde sorgulamıştır.

Şekil 4: Sümer Kenti- Ur
İlk kent devletleri yukarıda da bahsedildiği gibi Mezopotamya ovasına yayılmış şekilde
olan Sümer ve ard ülkesi (hinterland) olarak adlandırılan; kenti koruyan surlar ile çevrili,
aynı zamanda kent merkezinde seçkin yerleşim alanı (temenos) bulunan;kent merkezine
mekânsal erişimle ilişkili güç ve prestij meselesinin bulunduğu kentlerdir.

Şekil 5: Sümer Kenti- Ur
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Şekil 6: Sümer Kenti-Ur
İlk kent devletlerinin bu bölgede görülmesinin başlıca sebebi verimli bir bölge olan
Mezopotamya’da tarımdan elde edilen artı ürünün fazla olması ve dolayısıyla da kentlerin
oluşması için gerekli olan insanları beslemeye ve teknolojik ilerlemeye olanak sağlayan bir
yapı bulunmasıdır.
Araştırmacıların

çoğu

ilk

gerçek

kentlerin

M.Ö.4750’de

Sümer

ülkesinde

Mezopotamya’da) görüldüğü konusunda hem fikirdir. Kentler daha sonra M.Ö. 3000’de
Mısır’da, 2200 yıllarında Indus Vadisi’nde ve 1500 yıllarında Huang Ho boyunca Kuzey
Çin’de görülmüştü.Tarım, kentleri beslemek ve desteklemek için kritik öneme sahip
olduğundan kentsel yerleşmeler ilk önce, tarım ekonomisinin olduğu yerlerde ortaya
çıkmıştı ve kentleşme bu ilk merkezlerden yayılmıştı. İlk kentler uygarlıklar arası temas
noktalarında, genellikle ticaret yolları boyunca kurulmuştu.
Tüm bunlardan anlaşılacağı gibi kent, demografik büyüme ve teknolojik bir takım
gelişmelerle; bu gelişmeleri domino taşı etkisiyle takip eden sosyal, ekonomik ve siyasal
dönüşümleri beraberinde getiren bir olgu olmuştur.

1.4. Kentlerin Kuruluş Nedenleri
Kentlerin kurulmasına neden olan ve kentleşme hareketini başlatan bu dönemde;
coğrafi, sosyal ve ekonomik sebepler, savunma ihtiyacı, hükümdarların isteği ve dini
sebepler başlıca olarak gösterilebilir. Bunlardan hepsi kendi içlerinden kenti oluşturan
unsurları anlamlandırmaktadırlar.
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İlk olarak kentlerin kurulmasında coğrafi sebepler ele alınmalıdır. Bir kentin
kurulmasında coğrafi konumu birincil unsur olmuştur. Topoğrafyanın ekonomik
koşullara yardımcı oluşu kentin öne çıkmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamıştır. Eski
yerleşmelerin ve bugün Büyükşehir, metropol konumunda olan kentler, hep coğrafi
açıdan en elverişli olan yerlerde kurulmuşlardır. Su kenarları veya nehir ağızları,
verimli bölgeler, iklim koşulları elverişli bölgeler gelişmeye imkan tanırlar.

Şekil 7: Su kenarına kurulmuş bir kent

Şekil 8: Su kenarına kurulmuş bir kent- Hasankeyf
Kentlerin kurulmasını etkileyen bir diğer sebep ise sosyal ve ekonomik
koşullardır.Kentteki yeni sosyal ve ekonomik organizasyon, aileler arasında doğan iş
ve menfaat birliği, mal değişim zorunluluğu, artık ürün yaratılması gibi koşullar
kentin ekonomik ve sosyal işlevini öne çıkarmaktadır. Uzun süre içim kent öncelikli
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olarak bir pazar yeridir ve uzun mesafe ticaretinin mekanıdır. Özellikle Ortaçağ kenti
bu ticaret işleviyle öne çıkmıştır.
Tarihte bilinen en eski kentler hep su kenarı,ormanlık ve verimli bölgelere
yakınlık, önemli ulaşım yollarının kavşakları, mal değişiminde kolaylık sağlayan kısa
güzergahlı deniz ve kara yoları, topraktan elde edilen çeşitli hammadde ve cevherlerin
bulunduğu bölgeler gibi olanakların etkisi ile meydana gelmişlerdir.
Kentlerin kurulmasına neden olan bir diğer unsur ise savunma ihtiyacıdır. O
dönemin koşullarında insanlar dış tehtitleri kolay defedecilmek adına belli bölgelerde
yoğunlaşmışlardır.İlkel toplumlardan bu yana, tarihin hemen her devresinde ortaya
çıkan çatışmalar, kendine daha verimli bölgeler arayanların saldırıları, insan
topluluklarının, kendi çevrelerine tahkim etmelerine yol açmıştır. Birçok antik ve
klasik devir kentleri, aynı amaçla su dolu hendekler ve surlarla çevrilmiştir. Bu
özellik, çok sayıda eski şehrin kuruluş ve genişleme çabalarında etkili olmuş, coğrafi
ve ekonomik yönlerden elverişli yerler yerine savunması kolay, yüksek tepeler tercih
edilmiştir.

Şekil 9: Tepeye kurulmuş ve surlarla çevrilmiş bir kent
Hükümdarların isteği de kentlerin kurulması anlamında etkili bir nedendir.
Merkeziyetçi veya mutlakiyetçi idarelerde (krallık-hükümdarlık) en büyük otoriteyi
genelde tek şahıs sağladığı için, yeni bir şehir de bu kişinin emriyle kuruluyordu.
18

Kentlerin kuruluş nedenleri arasında en etkili olanlardan biri de dini nedenlerdir.
Bazı kentler kutsal görülen topraklarda olması ya da dönemin dini otoritelerine bağlı
olara kurulmuşlardır. Bu durumda kentin belirleyicisi dindir.İlk kentlerin ortak
özelliklerinden biri, bir tapınağa sahip olmalarıydı. Ur kentinin büyük tapınağı
(Ziggurat), Mezopotamya düzlüklerinde kilometrelerce uzaklıktan görülebilen bir
yapıydı. Mohenjo Daro (Pakistan’daki Indus Vadisi’nde) yaklaşık 13 m. yükseklikte
dini bir kaleye sahipti.

Şekil 10: Mohenjo Daro kenti
Çatalhöyük (Türkiye’de Çumra yakınlarında Neolitik bir yerleşme) gibi ilk kentlerde
yerleşim alanının önemli bir kısmı dini amaçlara ayrılmıştı. Tapınak, din ile sosyal
güç gelişimi arasındaki ilişkiliden dolayı kentteki diğer unsurlardan daha fazla öne
çıkmıştı. Bu ilişki, ilk seçkin kimselerin, politik ve manevi otoriteyi ellerinde
tuttukları bir gerçeklikle desteklenmişti: Kral ve yüce rahip, tek ve aynı kişiydi. Buna
bağlı olarak içinde güçlü bir din adamının bulunduğu bir artık ürün yaratma süreci
kolaylaşmıştı.

1.5. Yerleşmenin Biçimlenmesini Etkileyen Faktörler
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Yerleşmelerin biçimlenmesini etkileyen faktörler üç başlıkta toplanabilir. Bunlar
topoğrafik şartlar, meteorolojik şartlar ve plancının kişisel tutumudur.
Topoğrafik şartlar açısından farklı bir çok koşul mevcuttur. Düz sahalar, eğimli
araziler, vadiler, su kenarları, semerler bunlardan başlıcaları ve kentlerin
biçimlenmesini çokça etkileyen şekillenmelerdir.
Öncelikle düz sahalarda, eğimsiz yerler kenti biçimlendirmede kolaylık sağlar.
Düzlükte kurulan kentin büyüme ve gelişme imkanları çok daha fazladır. Bu tip
kentlerde, yol perspektifleri ve büyük meydan boşlukları hariç, kentin genel karakter
ve formu pek fazla hissedilmez. Şekilci planlama anlayışı düz yerleşmelerde
mevcuttur. Topoğrafyanın etkisi engelleyici değildir. Her yönde gelişmeye açıktır.
Kuramsal büyüm eş merkezli çemberler biçimindedir. Yani radyokonsantrik gelişme
eğilimi mevcuttur.

Şekil 11: Topoğrafisi düz kent alanları
Eğimli Arazilerde ise binalardan dışarı bakış, iniş yönünde, aşağıya ve manzaraya
doğrudur. Eğim derecesine göre yolların geçirilişi düz bir alandaki kadar kolay olmaz.
Genelde % 6-10 arası eğim normal kabul edilir. Bunun dışında ,tepelerde yerleşim
çoğunlukla, eski çağlardan bu yana savunma amacıyla tercih edilmiştir. Savunmada
en ideal tepe biçimi, yuvarlak ya da oval tepe düzlüğüdür.
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Şekil 12: Eğimli arazide kurulan bir kent
Bir diğer durum vadiye kurulan kentlerdir. Vadinin geniş ve düz olması halinde,
kentin geleceği aynen düzlükte kurulan kentlerde olduğu gibi gelişme gösterir.
Genelde vadiler, şehirlerarası ulaşım yollarının geçtiği kısımlar olduğundan, vadi
kentlerinin çoğu bu yol güzergahı üzerinde yığılırlar. Vadinin dar olmasıyla kent de
vadi uzunluğunca yayılır ve tepelerin yamaçlarına doğru uzanır. Birçok hallerde
vadilerden nehir ve dereler geçer ve vadi kentini ikiye ayırabilir.

Şekil 13: Vadiye kurulan kentler
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Birbirine yakın iki tepe ve bu tepelerin yanlarındaki vadiler arasındaki özel
topoğrafik bölgeye semer adı verilir. Pek çok durumda insanlar, meyilli tepe
yamaçlarındaki yapı güçlüklerinden kaçmak için daha az eğimli olan semerleri tercih
eder.
Su kenarlarındakurulan kentlerin tipik özelliği, kent cephesinin suya dönük
olmasıdır. Bu kentlerde binaların bakış serbestliği bulunması, gerek manzara, gerekse
kullanma imkanları bakımından en kıymetli yüzey olmasına neden olmaktadır.

Şekil 14:Kıyı Yerleşmeleri olan kentler
İkinci olarak kentleri biçimlendiren meteorolojik şartlardır. Eski çağlarda
yerleşmeler savunma zorluğu, nüfus artış hızının azlığı, vs. nedenlerle oldukça
küçüktü. Bu durumun giderek değişmesi, ekolojik dengenin bozulması ve iklim
koşullarının değişmesine yol açtı. Kentler de bu yeni koşullar doğrultusunda değişime
uğradı.
Son olarak ise kentleri şekillendiren kenti planlayan plancının kişisel tutumu ile
ilişkilidir.Tüm bilimsel şartlar, veriler iyice araştırılıp tasarıma geçildiğinde farklı
tasarımlar ortaya çıkabilmektedir. Yerleşimin rijidliğine ya da serbestliğine karar
veren plancıdır. Çoğu zaman plancılar kentin büyüme ve gelişme yönüne karar
vererek, kentin geleceğini şekillendirmektedir. Kimi zaman plancıların olağanın
dışında uygulamaları da görülebilmektedir.
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Şekil 15: Palmonova kenti, İtalya
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Uygulamalar
1. İlk kentlerden günümüze ulaşan arkeolojik kalıntıları araştırın.
2. Yaşadığınızın kentin hangi koşullarda oluşmuş bir kent olduğunu
araştırın.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde kent kavramını, ilk kentlerin nasıl koşullarda ortaya çıktığını, ilk kentleri
etkileyen etmenler açıklanmıştır. Kentlerin yerleşimini etkileyen etmenler ve tanımlanmasında
kullanılan farklı ölçütler ortaya konularak kent kavramına dair genel bilgiler verilmiştir. Buna
göre kent tarımsal üretimin yapılmadığı, işbölümünün ve toplumsal heterojenliğin bulunduğu,
ekonomisinin ticaret ve sanayiye dayandığı, nüfusu belli bir sayının üstünde olan yerleşim
alanlarıdır. Kentlerin oluşum evrelerinde sosyal, ekonomik, coğrafi, askeri, topoğrafik koşullar
etkili olmuştur. Tüm bu koşullar sonucunda günümüze kadar ulaşan kentsel yerleşimler,
dünyanın yarısından fazlasının üzerlerinde yaşamakta olduğu alanladır.
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Bölüm Sonu Soruları

1- Kentlerin ekonomik anlamda ortak özellikleri nelerdir?
2- Kenti kırdan ayıran temel unsurlar nelerdir?
3- Yaşadığınız kenti yukarıda anlatılan kent tanımları içinde tanımlayın ve ortaya çıkış
koşullarını araştırın.
4- Türkiye’nin de sınırlarında bulunan ve ilk kent uygarlıklarına ev sahipliği yapmış olan
Mezopotamya üzerine araştırma yapın. Bu bölgedeki kentlerin baskın özellikleri üzerine
tartışın.
5- Dünyanın farklı yerlerinde birbirlerinden habersiz olarak kurulmuş olan kentlerin ortak
özelliklerini araştırın.
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II.BÖLÜM
DÖNEMLERİNE GÖRE KENTLER15

15

Bu bölüm Arş. Gör. Ayşecan Hazal Ak (Yıldırım) tarafından yazılmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Antik Kent
2.2. Ortaçağ Kenti
2.3.Modern Kent
2.4. Postmodern Kent
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1.Kentleri dönemlerine göre ayırırken farklılaşan özellikler nelerdir?
2. Antik kentin özellikleri nelerdir? Bu kentlerde nasıl kamusal mekanlar
bulunmaktadır?
3. Ortaçağ kentinin özellikleri nelerdir? Bu dönemde
4. Modern kenti diğer kentlerden ayıran ve öne çıkan özellikleri nelerdir?
5. Postmodern kent günümüz kentine karşılık gelmekte midir? Özellikleri nelerdir?
Tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Okuyarak, araştırarak

Antik kentler

Antik kent dönemi
özellikleri,

Ortaçağ kenti

Kent tanımını farklı ölçütler Okuyarak, araştırarak
üzerinden öğrenmek ve
derinlemesine bilgi sahibi
olmak

Modern Kent

İlk kent devletleri hakkında
bilgi sahibi olmak

Okuyarak, araştırarak
Okuyarak, araştırarak

Postmodern Kent

Ortaya çıkan kentlerin
kurulduğu koşullar ve
nedenleri hakkında
öğrenmek ve ilişki
kurabilmek
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Anahtar Kavramlar

Dönemlerine göre kent, antik kent, polis, ortaçağ kenti, modern kent, postmodern
kent
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Giriş
Dönemlerine göre kentler dört başlıkta incelenir. Bu kentlerden ilki köleci toplum ve
öncesi dönemin kentleri olan antik kentler, ikincisi feodal dönemin kentleri olan Ortaçağ
kenti, üçüncüsü kapitalist ve sosyalist toplumların kentleri olan modern kentler ve dördüncüsü
ise geç kapitalist dönemin kentleri olan post-modern kentlerdir. Bu ayırım kentlerin siyasal,
toplumsal, ekonomik, teknolojik alanlarda geçirdikleri dönüşüm baz alınarak yapılmıştır.

2.1. Antik Kent
Yunan kent devleti yani polis, kendinden önceki tüm köylerden ve kentlerden
ayıran bir özelliğiyle ön plana çıktı ve bu haliyle‘’ideal’’ bir biçim olarak
değerlendirildi (Mumford, 2013:203). Bu dönemde kentin ‘ideal’ biçimi olarak
tanımlanmasına sebep olan yenilik ise özgür yurttaş kimliğinin ön plana çıkmış
olmasıydı. Mumford bu dönemi şöyle açıklamaktadır: ‘’Bu yeni bir kent düzeniydi,
çünkü Yunanlılar kente eski kültürlerin bilmediği, keyfi bir iktidara veya gizli bir
otoriteye sahip her sistem için tehlikeli olabilecek yeni bir unsur eklediler; özgür
yurttaş kavramını ortaya attılar ’’(2013:203).
Anadolu kıyıları ve Yunanistan’da her bir kent bir şehir devletidir ve demokrasinin hayata
geçirildiği kurumlardır (Şekil 1).

Şekil 1 Helen Kent Devleti Planı
Kaynak: http://www.arkeoloji.biz/2012/01/bulunmaz-bir-kaynak-antik-yunanda-kent.html
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Antik kentler Ekonomik, sosyal, siyasal yaşamın merkezi olarak bilinmektedirler. Bu
fonksiyonları yerine getirecek kadar kentsel yapıya sahiptirler. Kentin ilk ortaya çıktığı
yapıya “Polis” denilmektedir.
O dönemin polisinde, yurttaşlık üzerinden yapılan tanımlar çok önemli görülmüştür.
Bu konuda dönemin en önemli filozoflarından olan Aristoteles siyasal birliğin yani
polis yönetiminin sağladığı yararlardan dışlanan ya da kendi isteğiyle bu
ayrıcalıklardan faydalanmayanların polise dahil olamayacaklarını, dolayısıyla
bunların ya tanrı ya da hayvan olmaları gerektiğini söylemiştir(Aktaran: Heater,
2007:32) Aristoteles’e göre yurttaş olmak erdemli olmanın koşuluydu. Buda
yönetime katılmayı gerektiriyordu. Antik Yunan’da kavramsal düzeydeyurttaş
kavramı, siyasal hakların sahipleri anlamında kullanılmaktaydı (Akkoç, 2014:34). Bu
yurttaş kavramının, yalnızca özgür yetişkin erkekler için geçerli olduğu; kadınlar,
çocuklar, yabancılar ve kölelerin bu ‘’yurttaşlık’’ tan mahrum olduğunu da tekrar
belirtmek gerekir (Tilly,2014:54).
M.Ö. 4-5. yüzyıllarda eski Yunan coğrafyasında birçok kent devleti(polis) olmakla
beraber, bunlar içinde öne çıkanlar Atina ve Sparta olmuştur(Akkoç, 2014:34).
Sparta, Atina’dan farklı olarak oligarşiyle yönetilen bir kentti, ancak buna rağmen
halk iradesini yansıtan kimi uygulamalar Atina’dan önce Sparta’ da görülmüştür
(Öymen,2011:18). Dahası tüm olumsuz yönlerine rağmen yurttaşlık kavramının
Sparta’da oluştuğunu öne sürebilmemiz için bazı koşulların mevcut olduğu
görülmektedir. ‘’Yunan geleneğine iyice yerleşmiş olan inanca göre, Lykurgos adlı
büyük yasa koyucu, MÖ sekizinci yüzyılın başlarında bir anayasal, sosyal ve
ekonomik reformlar sistemi kurmuştur’’(Heater, 2007:17).
Yunan Siteleri
Yunan kentleri, içinde üyelerin düzenli ve ortak yaşadıkları, vatandaşların eşit olduğu ve
yönetime katıldığı topluluklardır. Bugünkü devlete yakın bir yapılanmaya sahiplerdir.
Küçük, kendine yeter ve her biri ayrı bir yılbaşı tarihi seçecek kadar özgürlüklerine
düşkünlerdir. Polis, vatandaşlık nosyonu etrafında toplanmış karmaşık hiyerarşik bir
toplumdur.
Roma Siteleri
Roma siteleri, dikdörtgen ve duvarlarla çevrili kentler olarak kurgulanmışlardır. Hepsinde
sıkı bir düzenin hakim olduğunu, mekansal tasarımlarında görmek mümkündür.
Hamamları, arenaları ve kemerleri ile bütün kentler birbirlerine benzerler. Demokratik bir
meclise sahip olmak kent statüsünün ana koşuludur. Bu kentlerde, her kent küçük bir
ülkedir. Roma sitelerinin en önemli özelliklerinden biri, kamusal toplantıların çok yaygın
oluşudur. Siteyi ilgilendiren hemen her konu, bu kamusal toplantılarda halka sunularak
karara bağlanmaktadır. Temelde bugünün sosyal devlet anlayışına sahiptirler. En önemli üç
gereksinim olan ekmek, hamam ve arenadaki gösterinin bedava oluşu bu anlayışın bir
göstergesidir.
Hippodamos Kent Planı
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Anadolu’nun ilk planlı kenti Miletos’tur. M.Ö. 479’da Perslerin yenilmesi sonucu yeniden
kurulan kentin planlanması, Miletoslu olan ve kent plancılığı tarihinde önemli yeri olan
Hippodamos tarafından yapılmıştır. Miletos’un planlanmasıan yararlanılmıştır (Çabalar
2012) Hippodamos’un, V. yüzyıl ortalarında Atinalılar için Peiraeious’u, Güney İtalya’daki
Thurii kolonisini ve Rodos’u planladığı söylense de, bu konuda kesin bilgiler
bulunmamaktadır. Hippodamos’a göre kentler,
•

Demokrasi ve eşitliğin kurulması için düzenli caddelerle planlanmalıdır

•

Devletin özel mülkiyetteki toprak parçalarını daha iyi kontrol edebilmesini
sağlamalıdır.

•

İdeal kent nüfusu (optimum) 10.000 kişi olmalıdır.

Antik
kentlerde
yer
alan
kentsel
fonksiyonlar
şöyle
sıralanabilir
(http://blog.milliyet.com.tr/antik-cagda-kent-ve-kentsel-yapilar1/Blog/?BlogNo=115264):
•

Akropol: Şehir tepesidir. Sarp tepelere kurulup savunma amacıyla kullanılan bir iç
kaledir. Akropolde saraylar, savunma amaçlı yapılar, çeşitli tanrı ve tanrıçalara
adanmış tapınaklar bulunuyor.

•

Agora: Halka açık, ticari, resmi, adli ve dini işlerin yapıldığı, içinde dükkan, tapınak
ve sunakların da bulunduğu Pazar yeridir.

•

Nekropol: Şehrin mezarlık alanlarıdır. Genelde kent dışındayken, zamanla kent içinde
kalmışlardır.

•

Stoa: En çok agoralarda bulunan, halkın güneşten, yağmurdan korunup dinlendiği
yapılardır.

•

Gymnasion: Gençlerin bedensel ve toplumsal eğitim aldığı yerdir. Antik Çağ’da agora
kadar önemlidirler. İçindeki Palaestra’da gençler spor çalışmalarını yapıyorlar. Fiziksel
eğitim kadar zihinsel eğitimin de merkezleridirler. Spor alanının içine ve çevresine
zamanla stoalar, hamamlar, giyinme odaları, ambarlar, derslikler, konuşma salonları
yapılmıştır.

•

Stadium: Açık hava sporları yapılan, çevresinde seyirciler için oturma yerleri bulunan
oval şekilli yapılardır.

•

Tapınak: Tanrı ve tanrıçalara tapınılan yerdir. Çok tanrılı din sonucu her kentte
birçok tapınak bulunmaktadır.
2.2. Ortaçağ Kenti:
Ortaçağla birlikte, eski site ortadan kalkmış; komün yönetimleri ortaya çıkmıştır.
Onuncu yüzyıldan itibaren Avrupa’da ticaret başlamıştır. Göç ve kentsel nüfus artmış,
ticaretin gelişmesi de bu durumu tetiklemiştir. Ticaretin gelişmesiyle beraber, limanlar
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başta olmak üzere yol kavşakları, nehir ağızları ve diğer elverişli yerlerde kentler
oluşmaya ve var olanlar da hızla büyümeye başlamıştır (Pustu 2006).
Bu dönemde, tüccar ve zanaatkarlardan oluşan bir sınıf yapısı ortaya çıkmıştır. Ortaçağ
kentinde nüfusun büyük bir çoğunluğu özgür kişilerden oluşmaktadır. Kenti üç temel
kurumu: Kilise lonca ve belediyedir. Ortaçağ kenti hem hukuksal bir bölge, hem de bir
komün özelliği taşımaktadır. Kent, maliye, ticaret, sanayi işlerinden, kamu işlerinin
düzenli yürütülmesinden, kentin beslenme gereksiniminin karşılanmasından, kent
ordusunun donatımından ve okullar yaptırmak gibi pek çok işten sorumlu bir kurul
tarafından yönetilmektedir. Ekonominin üç temel özelliği, tarıma dayalı ekonomi, el
emeği ve ev ölçeğinde üretimdir. Pirenne, 1994’ye göre, kentin mekansal
organizasyonuna bakıldığında, organik sokak dokusu, dar kıvrımlı yollar, düzensiz yapı
adaları ve parsel biçimleri ile dar sokaklar boyunca uzanan bitişik nizam konutların,
Ortaçağ kentinin temel özelliklerini oluşturdukları görülmektedir (Şekil 2).

Şekil 2. Bir Ortaçağ Kenti: Eski Paris
Kaynak: http://harvardpress.typepad.com/hup_publicity/2009/04/paris-1530.html

Rönesansla birlikte, Ortaçağ kentlerinde çözülme meydana gelmiştir. Yeni bir
ekonomik yapı, yeni bir politik düzen ve yeni bir dünya görüşü oluşmaya başlamıştır.
Ticaret burjuvazisi geliştikçe loncalarda zayıflama, üretim araçlarında el değiştirme,
küçük üretim, kentlerde ekonomik canlanma, nüfus artışı, sağlıksız koşullar ve Feodal
Ortaçağ Avrupa’sının özerk şehir devletlerinin giderek güçlenen bir merkezi otoritenin
etkisi altına girmeye başlaması kendini göstermiştir.
Rönesans Kentinde;
•

Kentler muntazam, rasyonel bir plana ve mimariye sahip olması

•

Kent çevresi dairesel (radyal) formda olması
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•

Meydanlardan ışınsal yolların dağılması

•

Bina yüksekliklerinde eşitlik gözetilmesi

•

Yolların düz bir aks halinde uzanması ve önemli bir yapı ile sonlanması (VİSTA)
ilkeleri benimsenmiştir (Enlil, http://www.yildiz.edu.tr/~enlil/KPT/DERS3.pdf)..
Rönesans döneminin geniş kapsamlı projeler olarak uygulanması Barok dönemde
gerçekleşmiştir (17-18. yy) (Enlil, http://www.yildiz.edu.tr/~enlil/KPT/DERS4.pdf). Bu
dönemde, kentlerde müzik, sanat alanında Barok etkisi hissedilmeye başlanmıştır. Görkem,
gösteriş, lüks en dikkat çekici özellikler haline gelmiştir. Kentler, süs havuzları, büyük
avlu ve bahçeler, süslemeli duvarlar mitolojik kahramanların bulunduğu figürler ile
donatılmıştır.
2.3. Sanayi Kenti
19. yy da gerçekleşen Endüstri devriminin ardından, kentler önemli bir dönüşüm süreci
içine girdiler. Değişen teknolojiye bağlı olarak deniz aşırı ticaretteki artış ve sermaye
birikimi, tarımsal verimlilikteki gelişmeler ve daha fazla nüfusun beslenebilmesi farklı
bir ekonomik yapının doğuşunu beraberinde getirmiştir. Fabrikalar ve kitlesel üretimin
ortaya çıkışı tüm ekonomik, sosyal ve mekansal dengeleri değiştirmişti.
Sanayileşmenin, kentleşme sürecini hızlandırması, kırsal alanlardan kentlere kitleler
halinde göçlerin başlaması ile mümkün oldu. Böylelikle, modern sanayi şehirleri ortaya
çıktı. Sanayi şehirlerinin temel mekansal unsurları; fabrikalar, demiryolları ve sefalet
yuvası haline gelmiş işçi konutları olarak şekillendi. Bunarı, kentsel büyüme ve kentsel
formun merkezinde yer alan fabrikalar, fabrikaları limanlara bağlayan unsur olarak
demiryolları, varoş (gecekondu) mahalleleri olarak tanımlamak mümkündür.
Hava kirliliği bu dönem kentlerinin en temel sorunu olarak göze çarpıyordu (Fotoğraf
1).

Fotoğraf 1. Sanayi Kenti
Kaynak: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crompton_millscape.png
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Sanayi devrimi ile birlikte şehirleşme en önemli demokratik ve toplumsal hareketlilik
odağı olmaya başlamış ve toplum yapıları şehir ağırlığına doğru kaymıştır. Sanayi
öncesi kentlerde kapalı bir sınıf olgusuna, sosyal bir mobiliteye ve cinsiyete dayalı
kapalı bir işbölümüne rastlanmakta ve sosyal statünün edinilmiş, kazanılmış bir statü
olduğu anlaşılmaktadır. Eğitim sadece elit kesim için var olmuştur. Bireylerin
çalışmaları ve başarıları ölçüsünde yükselmeleri söz konusu olmuştur. Bu anlamda
sanayi devrimi sadece teknolojik ve ekonomik etkileri ile değil, sosyal değişimler ve
buna bağlı olarak kent yaşamında, siyasi ve kültürel değerlerde de değişime sebep
olmuştur (Burke, 2000, aktaran: Kaçar S.M., 2016).
Sanayi kenti, sanayi ve ticaret merkezidir, idari ve dini işlevini yitirmiştir Kentsel mekân
sanayi öncesi kentlere göre çok geniştir. Yollar genişlemiş, yapılar yükselmiştir. Konut
ve işyeri arasında kesin bir ayrım vardır. Üst ve orta gelir grubu kent çevresinde
yerleşmiş, merkez ve konut alanları arasında kalan alanda, geçiş bölgeleri ortaya çıkarak
belirginleşmiş, alt tabaka ve istenmeyen unsurlar burada yer almıştır. Ekonomik yaşantı
çok gelişmiştir. Etkili bir öğrenme, ussal çalışma ve standardizasyon vardır. Gelişmiş
teknolojiye bağlı olarak elde edilen fazla ürün, yarı üretici ve üretici olmayan grupları
yaşatmaya yeterlidir. Toprağı işleyen köylüler, onlardan sayıca fazla olan sanayi ve
hizmet sektöründe çalışan kitleler, bunların üzerinde kontrol gücü bulunan üst tabaka
sanayi toplumunu oluşturur. Şehir kavramı gerçek anlamda sanayi toplumu ile var
olmaktadır. İşgücünde farklılaşma ve uzmanlaşma Sanayi şehrinin en belirgin
özelliklerindendir.
2.4. Modern Kent
19. yüzyılda, sanayi ve teknoloji alanındaki gelişmeler modernizmin önemli yapı taşları
olarak kentleri yeni baştan şekillendirmiştir. Teknoloji alanındaki hızlı gelişim, yapı
teknolojisinde betonun ve çeliğin kullanılmaya başlanması, otomobilin yaygınlaşması,
dolayısıyla ulaşım ağlarının gelişmesi, modern kentin yaratılmasında belirleyici
etmenler olmuştur (Sevinç, 1999). Modernlesme sürecinde; feodal ilişkilerin çözülmesi;
tarımın makineleşmesi; eğitimin kurumsallaşması, zorunlu hale gelmesi, kitlesel üretim
ve kitlesel tüketimin yaygınlaşması, üretimin ev yerine atölye ve fabrikalarda yapılması;
pazarın genişlemesi/uluslararasılaşması; kent koşullarının sağlıklı ve hijyenik hale
getirilmesi ve iletişim ve ulaşım teknolojisindeki gelişmeler, vb. insanların kırsal
alanlardan kentsel alanlara doğru göç etmesine neden olmuştur. Siyasi olarak kentler
artık sadece yerel özelliği olan birer idari merkez konumundadır. Modern kentin sınıf
yapısı artık hukuki ayrımlara dayanmaz. Hukuki eşitliğin yanında grup prestiji, statü ve
ekonomik koşullar bakımından farklılıkların bulunması önceden bilinmeyen gerilimler
yaratmaktadır (Begel, 1996). Bu çağın kenti 19. yüzyılın ürünü olan kenti olup 20.
yüzyıla doğru devam eder. Begel’e göre, tek başına korunan kentler yerine ülke
savunması önem kazanmıştır. Kentlerin siyasi ayrıcalıkları ve kentlere karşı siyasi
ayrımcılık ortadan kalkmıştır. Kent içinde siyasi ayrıcalıklar da geçmişte kalmıştır.
Evrensel oy hakkı ile üst sınıfların hegemonyası da sona ermiştir.
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2.5. Post-Modern Kentler
Modern sonrası dönemde, kentleri biçimlendiren ana unsurlar değişime uğramıştır.
Postmodernizm olarak nitelendirilen bu değişim süreci kentlerde köklü bir yapı ve öz
farklılaşmasını; yeni bir çalışma biçimine yönelişi ve yeni bir kimlik oluşumunu
gerçekleştirmiştir. Postmodern kent, daha fazla imaj ve daha fazla kültürel çeşitliliktir
(Yılmaz, Çetin, 2006).
Hızla değişen teknoloji, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler ve hız,
postmodern kenti şekillendiren ana unsurlar olmuştur. Bu zemin üzerinde kurgulanan
postmodern kentler, gündelik hayat pratiklerinde değişimlere zemin hazırlamıştır. Kent
dokusunun ve halkın gündelik hayatlarının daha büyük oranda estetikleştirilmesine,
yeni tüketim ve boş zaman ortamlarının (alışveriş merkezleri, temalı parklar, müzeler,
kültür endüstrileri gibi) gelişmesine ve yeni orta sınıf nüfusunun yeniden kent
merkezlerine yönelmesine yol açmışlardır. Bu eksende, kentlerin kimliğini yeniden
tanımlama ihtiyacı doğmuştur. Boş zaman artışı, rekreasyonel aktiviteler için para
ayırabilme, özellikle Batı kentlerinde kültür sektörüne büyük yatırım yapılmasına yol
açmıştır.
Post-modernistler, modern kentin insanı mutsuzlaştırdığı sonucundan hareketle, bu
mutsuzluğun kaynağının kentsel alanda planlamanın sonucu olan “renk yoksunluğu”
olduğunu savunmaktadır (Sevinç, 1999). Bu düşünceyi de destekleyecek şekilde, kültür
ve turizm eksenli dönüşüm projeleri 80’lerden başlayarak 2000’lere doğru giden süreçte
öne çıkmıştır. 2000’li yıllarda dönüşüm projeleri bu temalar üzerinden gerçekleşmiştir.
Kültür endüstrisi kavramı 2000’lerin kavramı haline gelmiştir. 21. yy da kentler, tarihsel
olarak güçlü altyapılarını, kent adına bir imaj yaratma, yüksek oranda ziyaretçi çekme
gibi amaçların yanı sıra, ekonomik, sosyal ve fiziksel dönüşüme katkı sunma adına da
kullanmaktadırlar.
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Uygulamalar
3. İlk kentlerden günümüze ulaşan arkeolojik kalıntıları araştırın.
4. Yaşadığınızın kentin hangi koşullarda oluşmuş bir kent olduğunu araştırın.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde farklı dönemlerin kentlerinin hangi unsurlarla oluştuğunu ve bu oluşumun
zeminini hazırlayan koşulların neler olduğunu öğrendik. Teknolojinin kentlerin gelişim ve
dönüşümündeki güçlü rolünü vurguladık. Özellikle Sanayi Devrimi ile birlikte kentlerin
kimliğinin yeniden tanımlanma ihtiyacının ortaya çıktığına değindik. Zaman içinde değişen
kentin, mekansal, sosyal, ekonomik ve yönetsel anlamda bir bütün olarak değiştiğine tanık
olduk.
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BÖLÜM SONU SORULARI

12345-

Antik kentin belirleyici unsurları nelerdir?
Ortaçağ kentlerinin ekonomik yapılanmasının mekanla ilişkisini araştırınız.
Teknolojik gelişmeler, kentin değişime nasıl etki etmektedir? Tartışınız.
Modern kenti oluşturan temel ekonomik göstergeler nelerdir?
Postmodern kenti modern kentten ayıran özellikler nelerdir?
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III.

BÖLÜM

KENTLEŞME16

16

Bu bölüm Arş. Gör. Dr. Emre Cengiz tarafından hazırlanmıştır.

43

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

3.1 Kentleşme Nedir?
3.2 Kentleşme Nedenleri Nelerdir?
3.3 Kentleşmenin Etkileri Nelerdir?
3.4 Az Gelişmiş, Gelişmekte Olan, Gelişmiş Ülkeler Arasındaki Kentleşme Süreci
Farklılıkları Nelerdir?
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1.Kentleşme sadece nüfus baz alınarak anlaşılabilinir mi?
2. Kırsal alan ve kentler arasındaki pozitif ve negatif farklılıklar nelerdir?
3. Kentleşme süreci bütün ülkelerde aynı şekilde mi işlemektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Kazanımın

nasıl

elde

edileceği veya geliştirileceği
Kentleşme Tanımı

Öğrenciler

kentleşme

tanımlarını

okuyarak

kentleşme ile ilgili yapılan

Okuyarak

tanımları kavrar.
Kentleşmenin Nedenlerini Kentleşmeyi ve kentleşme Kaynakları okuyarak
Anlayabilmek

hızını artıran nedenlerin
neler olduğu öğrenilir ve
yaşadıkları kente ilişkin
çıkarımlarda bulunur.

Kentleşmenin

meydana Kentleşmenin

getirdiği olumlu ve olumsuz haberler

ve

Medya takibi
Gözlem yolu ile

etkileri Kaynakları Okuyarak
internet

etkilerin neler olduğunu taramalarıyla pekiştirilir.

Web sayfalarını tarayarak

kavrayabilmek
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Anahtar Kavramlar

Kentleşme, Kentleşme Nedenleri, Kentleşmenin Etkileri
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Giriş
Kentlerde yaşayan insan sayısı özellikle Sanayi Devrimi’nden sonra artmaya başlamış
ve geçtiğimiz son yüzyılda yaşanan teknolojik gelişmelerle birlikte; kırsal nüfusa
oranlandığında çok büyük bir orana sahip olmuştur. Öyle ki genel nüfusa bakılıp ne kadar
insanın kentlerde ne kadar insanın kırsal alanlarda yaşandığına baktığımızda; gelişmiş ülkelerde
%70’in üzerinde bir nüfusun kentlerde yaşadığı görülmeye başlamıştır. Peki insanları kentlere
çeken nedenler nelerdir? İnsanlar kentlere neden göç etme ihtiyacı duymaktadırlar? Bu
soruların cevabını bulduğumuz zaman başka sorular zihnimizde yer etmeye başlıyor. Bu kadar
fazla insanın yaşadığı kentler hangi sorunlarla yüzleşmeye mahkum oluyor? Günümüzde
kentler bir cazibe merkezi mi yoksa türlü sorunların yaşandığı yerler haline mi geldi? Tüm bu
sorularımızın cevabını okuduğumuz bu bölüm sonrasında düşünerek cevaplandırmaya
çalışalım.

3.1. Kentleşme
Kentleşme tanımına baktığımızda; kavramın genelde kent nüfusundaki artış olarak
kısaca özetlendiğini görmekteyiz. Nüfus üzerinden yapılan tanımlarda asıl değinilen nokta;
kırsal nüfusun kentsel nüfusa göre azalmaya başlamasıdır. Daha doğrusu genel nüfus
içerisindeki kentsel nüfus oranının yıldan yıla artmasıdır. Kentlerin insanlar için cazibe merkezi
haline gelmesi, daha iyi bir iş bulabilme düşüncesi, kentteki hayat standartlarının yüksek
olması, aile fertlerinin daha iyi bir eğitime sahip olabilmesi arzusu gibi daha da sayabileceğimiz
nedenlerden dolayı kentlere göçler yaşanmaktadır. Bu durum kent nüfusunun artışına neden
olmaktadır.
Ruşen Keleş, kentleşmeye sadece nüfus açısından bakıldığında tanımın eksik olacağını
söylemektedir. Çünkü kentleşme; bir ülkedeki ekonomik ve toplumsal yapısındaki değişmeler
sonucu ortaya çıkmaktadır. Ülkenin ekonomik ve toplumsal yapısındaki değişim kentlere
doğru gerçekleşen nüfus hareketini açıklamak için önemlidir17. Geniş kapsamlı bir kentleşme
tanımı yapılacak olursa; sanayileşmenin artması ve yaşanan ekonomik gelişmelere bağlı olarak
kent sayılarındaki artış, toplumsal yapıda iş bölümü, uzmanlaşma ve örgütleşme beraberinde

17

Ruşen Keleş, Kentleşme Politikası, İmge Yayınevi 14. Baskı, İstanbul, 2013, s. 35.
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kentlere özgü insan davranışlarını ve ilişkilerini beraberinde getirdiği bir nüfus birikim
sürecidir18.

Sanayileşme Öncesi ve Sonrası

Sanayileşme
Öncesi

Kırsal Nüfus Yoğun

SANAYİLEŞME

Sanayileşme
Sonrası
Kent sayısı ve
nüfusundaki artış

Kentleşme kelimesi süreç ifade etmektedir. Yani ekonomik, toplumsal, siyasi yapıda
meydana gelen bir değişiklik anında etkilerini göstermemektedir. Süreç olarak bakıldığında
kentleşme; demografik açıdan, siyasi açıdan, ekonomik açıdan ve sosyolojik açıdan toplumsal
yapıda meydana gelen değişimdir.

18

Keleş, a.g.e., s.35
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KENTLEŞME
Demografik
açıdan

Siyasi açıdan

Ekonomik
açıdan

Sosyolojik
açıdan

Kentleşme süreci her ülkede aynı şekilde yaşanmamaktadır. Gelişmiş, gelişmekte olan
ve gelişmemiş ülkelerin kentleşme süreçleri ve boyutları farklılıklar göstermektedir. Nitekim
sanayileşme sürecine giren ülkelere bakacak olursak; ekonomik yapıdaki değişime bağlı olarak
hızlı bir kentleşme süreci yaşanmaktadır. Kırsal alanlarda yaşayan insanlar kentlere göç
etmektedirler. Bu göç hareketi sonucunda kentsel nüfusun kırsal nüfusa oranı yıldan yıla hızlı
bir şekilde değişmektedir vekentlerde yaşayan insan sayısı artmaktadır.

Kaynak:www.milliyet.com.tr/kuresel-duzen-nereye-kosuyor-felaket-kapida--ekonomi-1684321/

3.2.Kentleşmenin Nedenleri
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Kentlerde yaşanan gelişmeler kırsal alanların cazibesini yitirmesine sebep olmaktadır.
Durum böyle olunca kırsal alanlardan kentlere doğru göçler yaşanmaktadır. Bu göçün
nedenlerinin temelinde kentin sunduğu fırsatlar yatmaktadır. Bu fırsatlar; daha iyi bir iş
bulabilme, daha iyi bir eğitim alabilme ve beraberinde daha iyi yaşam standartlarına sahip
olmaktır. Tabi kırsal alanlara karşı kentler bu fırsatları sunarken, kırsal alanlarda yaşamın
getirmiş olduğu bazı yaşamsal sorunlardan da bahsetmek mümkün olabilecektir.
Kentleşme nedenlerine baktığımızda;
- Ekonomik nedenler,
- Teknolojik nedenler,
- Siyasal nedenler,
- Sosyo-psikolojik nedenler olarak sınıflandırabiliriz.

3.2.1. Ekonomik Nedenler
Kentleşmenin ekonomik nedenlerini itici ve çekici nedenler olarak ikiye ayırıp
açıklamak mümkündür. İtici nedenler isminden de anlaşılacağı üzere kırsal alanlardaki
olumsuzluklar nedeniyle kentlere göç etmeyi zorunlu hale getiren nedenlerdir. Kırsal alanlarda
yaşanan tarımda makineleşme sonucu insan işgücüne olan ihtiyaç azalmaya başlamıştır. Ayrıca
tarım arazilerinin miras vb nedenlerle ailelerin geçimini sağlamadan uzak bir biçimde azalması
sonucu kırsal alanlarda yaşayan insanlar hayatta kalabilmek ve iş bulabilmek amacıyla kentlere
doğru göç etmektedirler. Başka bir itici neden olarak; kır ve kent arasındaki yaşam standartları
arasındaki farklılığı gösterebiliriz. Kente oranla daha düşük hayat standardı sunan kırsal
alanlara göre kentler cazip hale gelmektedir.
Çekici nedenlere değinecek olursak; burada anlatılmak istenen kentlerin kırsal alanlarda
yaşayan insanları kendine çekmesine neden olan özelliklerinin bulunmasıdır. Kentlerde daha
iyi iş bulabilme ve geçimini kıra göre daha rahat temin edeceği düşüncesiyle kırsal alanlarda
yaşayan insanlar kentlere doğru göç etmektedirler. Kentlerde yaşayan insanların kişi başına
düşen gelirleri kırsal alanlarda yaşayan insanlara göre daha fazladır. Sanayinin, ticaretin ve
hizmet sektörünün kentlerde hızla artması sonucu iş gücüne ihtiyaç duyulmuştur ve kırsal
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alanlardan kentlere göç başlamıştır. Ayrıca kentte yaşayan insanların mal ve hizmetlere
ulaşmasının, kırsal alanlarda yaşayan insanlara göre daha kolay olması19 da kentlerin bir başka
çekici yönüdür.

3.2.2Teknolojik Nedenler
Neolitik dönemden günümüze kadar olan süreçte yerleşim alanları buluşlar ve icatlardan
etkilenmiş ve bunlarla beraber şekillenmiştir. Kentlerin değişim sürecinin en önemli
aşamalarından birisi Sanayi Devrimi’yle birlikte yaşanmıştır. Sanayi devrimi, hem üretim hem
de ulaşım şekillerini değiştirmeye başlamıştır. Makinaların üretime dahil edilmesi sonucu artı
ürün giderek artmaya başlamıştır. Artan bu artı ürünü pazarlara eski usul yöntemlerle
ulaştırmak yavaş ve zor bir süreçti. Dolayısıyla yeni ulaşım ağları ve şekillerine ihtiyaç
duyulmaktaydı. Buharlı trenlerin ulaşıma dahil edilmesi sonucu artı ürün pazarlara oldukça hızlı
ulaştırılmaya başlandı. Yeni ulaşım ağları ve yeni üretim alanları kentlerin şeklini değiştirmeye
başladı. İşgücüne olan ihtiyacın artması sonucu göç hareketleri hızlı bir şekilde yaşandı. Göç
eden insanların barınmasını sağlamak için konutlara/yerleşim alanlarına ihtiyaç duyulmuş ve
kentler hızla büyümeye başlamıştır. Daha sonra 20. yüzyılda yaşanan hızlı teknolojik gelişmeler
kent büyüme oranlarını kat kat artırmıştır.

Kaynak:http://www.kozanbilgi.net/endustri-devrimi-ve-yeni-dunya.html

3.2.3.Siyasal Nedenler
Ülkelerin hukuk kuralları ve almış olduğu siyasal kararlar kentleşmeyi doğrudan
etkilemektedir. Bir yerleşim alanının kent sayılabilmesi için belirli bir nüfusa sahip

19

Keleş, a.g.e. s 41
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olması gerekmektedir. Türkiye için bakacak olursak; bir yerleşim alanının kent olarak
sayılabilmesi için 10 bin nüfusa sahip olması gerekmektedir.
Savaşlar da kentleşmeye doğrudan etki yapan nedenlerden biri olmaktadır.
Örneğin 2. Dünya Savaşı’nda İngiltere’de yaklaşık altı milyonluk bir kırsal nüfus, savaş
içinde bulunan ülkelerinin ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla kentlere göç
etmişlerdir. Ayrıca bir kentin başkent olarak seçilmesi de o kentin ve civar kentlerin
kentleşmelerini doğrudan etkilemektedir20.

3.2.4. Sosyo-Psikolojik Nedenler
Kırsal yerleşim alanları ile kentler arasındaki yaşam şartları, biçimleri ve
tarzlarının farklılıkları; sosyo-psikolojik nedenleri oluşturmaktadır. Yazarlar genellikle
itici ve çekici nedenlerle bu durumu açıklamaya çalışmaktadırlar. Kırsal alanlarda
özgürce yaşamanın zor olmasına değinen yazarlar; kentlerde daha özgürce yaşayıp
kendini istediği gibi ifade edebilmede zorluk yaşanmamasından dolayı kırsal alanlardaki
insanların kentlere göç ettiğini söylemektedirler.

3.3 Kentleşmenin Etkileri

Bu başlık altında kentleşmenin daha doğrusu plansız ve hızlı kentleşmenin neden

olduğu sorunlar üzerinde duracağız. Ekonomiye yön verenlerin işgücünü karşılama isteği
doğrultusunda hızlı kentleşmeye planlar yapılmadan izin vermeleri kentlerde onarılması
güç yaralara sebebiyet verebilmektedir. Yaşadığımız kentler eğer göçe açık kentlerse
etrafımıza bakarak ne gibi sorunlarla yüz yüze karşılaştığımızı görmek hiç güç olmasa
gerek.
-

Çevresel Bozulmalar ve Afetler: Kentleşmeyle beraber doğal çevreye insan
müdahalesi artmaya başlar. Kentte yaşayan insanların çöplerinin muhafazası
dolayısıyla çevre kirlenmektedir. Ayrıca ihtiyaç fazlası konut üretme eğilimi
nedeniyle, yeşil alanlar, orman alanları, su havzaları ve kentlerin diğer yaşam
kaynakları kontrolsüzce yapılaşmaya açılmaktadır.. Kentlerdeki ısınma ve trafik
kaynaklı hava kirliliği de iklim değişikliğine yol açmaktadır.Yoğun yapılaşma

20

Keleş, a.g.e. s.43
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baskıları, toprağı aşırı ve hatalı kullanımı, yasalara uymama ve rant hırsı, afet
risklerini artırmaktadır.
-

Trafik yoğunluğu: Kentte yaşayan insan sayısının artmasından kaynaklı kent içi
ulaşım sürelerinde artış görülmektedir. Artan araç sayısına cevap veremeyen yollara
yenileri eklenerek bu yoğunluk azaltılmaya çalışılmaktadır.

-

Çarpık yapılaşma ve altyapı sorunları: En sık görülen hızlı kentleşme
sorunlarından biri de çarpık kentleşmedir. Ayrıca artan nüfus ve konutlaşmayla
birlikte altyapı yetersizliği de ortaya çıkmaktadır.
Kentleşmenin etkilerini maddeler halinde sayacak olursak;

-

Aşırı nüfus ve yapı yoğunluğu,

-

Tarihi dokuda bozulma,

-

Mekânsal farklılaşma/ayrışma,

-

Ekonomik sorunlar: yoksulluk, yoksunluk,

-

Temel hizmetlere erişim sorunu,

-

Kimlik sorunu kentleşmenin etkileri arasında yer almaktadır.

3.4. Az Gelişmiş, Gelişmekte Olan ve Gelişmiş Ülkelerde Kentleşme
Daha önce de belirttiğimiz gibi kentleşme süreçleri ülkeden ülkeye farklılık
göstermektedir. Az gelişmiş ülkelerdeki kentleşme sürecinin özelliklerine baktığımızda;
-

Kentleşme süreci oldukça hızlı bir şekilde devam eder

-

Büyük ve çok büyük kentler, küçük kentlere nazara daha hızlı büyümektedir.

-

Kentleşme hareketlerinin kimi coğrafi bölgelerdeki kentlere yönelmesi nedeniyle,
kimi bölgelerin kentleşme düzeyi oldukça düşüktür.

-

Kentleşen nüfusun kent ve kamu hizmetleri gereksinmelerinin karşılanmasında
yetersizlikler ortaya çıkar.

-

Kentleşen nüfusun istihdamına olanak verecek temel sanayi yatırımlarının
yapılamaması yüzünden işgücü marjinal mesleklerde ve çeşitli hizmet dallarında
çalıştığını görürüz.

Gelişmekte olan ülkelerin kentleşme sürecinin özellikleri:
-

Aşırı ve hızlı nüfus artışı
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-

Mevcut popüler kentlerin etrafında sanayi bölgeleri vardır

-

Verimli tarım toprakları sanayiye açılmıştır

-

Üretim ekonomisinin desteğinden yoksundurlar

-

Nüfusu beslemek üzere büyük bir hizmet ekonomisi gelişmiştir.

Gelişmiş ülkelerin kentleşme sürecinin özellikleri:
-

Kalkınma, sanayileşme, ticaret ve madencilikle gerçekleşir

-

Ulaşım ve haberleşmede ilerleme

-

Üretim ve ticarette yayılma

-

Sanayileşme kentleşmeye ivme kazandırır

-

Kentleşme hızı ve nüfus doyma noktasındadır

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kentleşmenin bir süreç olduğunu ve sadece nüfus değişikliklerinden kentleşmeyi okumanın
eksik kalacağını artık biliyoruz. Nüfus hareketine sebep olan nedenler hakkında bilgi sahibiyiz.
Hızlı kentleşmenin neden olduğu sorunlara kısaca göz attık. Az gelişmiş, gelişmekte olan ve
gelişmiş ülkelerin kentleşmeleri arasındaki farklılıkları ve Türkiye’nin kentleşmesini etkileyen
olayları ve dönemleri öz bir şekilde öğrendik.

Kaynakça:
Keleş R., Kentleşme Politikası, İmge Kitabeni, 14. Baskı Ankara 2013
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Bölüm Sonu Soruları:

1. Türkiye’deki kentleşme sürecine bakarak gelişmiş ülkelerde yaşanan kentleşme
sürecinden farklılıklarını irdeleyiniz.
2. Gelişmekte olan ülkelerin kentleşme özellikleri, kentlerin mekansal örgütlenmesini
nasıl etkiler?
3. Kentleşme ve mekansal ayrışma arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
4. Afetler ve kentleşme arasında nasıl bir ilişki söz konusudur? Anlatınız.
5. Yaşadığınız kentin kentleşmesi hakkında çevrenizde bulunan yaşça sizden büyük
insanlara, “yaşadıkları kentin şimdiki durumundan memnun olup olmadıklarını” ve “kır
kabul edilen yerlerde mi yoksa kentte mi yaşamaya devam etmek istediklerini” sorunuz.
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IV.

BÖLÜM

DÜNYADA KENTLEŞME SÜREÇLERİ21

21

Bu bölüm Arş. Gör. Ayşecan Hazal Ak (Yıldırım) tarafından yazılmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Ortaçağ’da Kentleşme
4.2. Yeni ve Yakın Çağda Kentleşme
4.3. II. Dünya Savaşı Sonrası Kentleşme
4.4. Küreselleşme Sonrası Kentler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1.Ortaçağ kentlerini özellikleri nelerdir?
2. Merkantalist düşünce ve kent ilişkisi nedir?
3. II. Dünya Savaşı sonrası kentlerin kentleşme deneyimleri nasıl olmuştur?
4. Küreselleşme kentleşme ilişkisi hangi dinamiklere dayanmaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Okuyarak, araştırarak

Ortaçağ’da Kentleşme

Ortaçağ kentinin
özelliklerini öğrenme

Yeni ve Yakın Çağda
Kentleşme

Yeni ve
kentleşme
kavrama

II. Dünya Savaşı Sonrası
Kentleşme

Savaş sonrası değişen
kentleşme politikalarını
öğrenme

Okuyarak, araştırarak

Küreselleşme Sonrası Kentler

Küreselleşme ve kentler
arasındaki ilişkiyi kavrama

Okuyarak ve araştırarak

Yakın çağda Okuyarak, araştırarak
dinamiklerini
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Anahtar Kavramlar

Kent dönemlemesi, Ortaçağ kenti, Yeniçağda kentleşme, II. Dünya Savaşı Sonrası Kentler,
Küreselleşme
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Giriş

Kentleşme, kentlerin ilk ortaya çıktığı dönemlerden itibaren dinamik bir şekilde
gerçekleşmiştir. Dönemlerine göre büyük farklar gösteren kentler ve kentleşme pratikleri
var olmuştur. Özellikle ölçek konusunda sınırların giderek genişlediği görülmektedir. Bu
bölümde ortaçağ dönemindeki feodal kentlerden günümüz küresel kentlerine kentleşme
dönemleri incelenecektir.

4.1. Ortaçağda Kentleşme
Kavimler Göçü sonrası Roma İmparatorluğu Batı ve Doğu Roma olarak ikiye
bölünmüştür. Batı Roma İmparatorluğu’nun 476’da yıkılmasıyla Avrupa’da siyasal
düzen değişmiştir. Ortaçağ kentleri, tarihsel olarak siyasal birliğini yitirmiş
Avrupa’da feodal düzenin ortaya çıkmasıyla oluşmuşlardır.
Merkezi otoritenin ortadan kalkmasıyla antik dönemde güçlenen kentler eski
güçlerini yitirmeye başlamışlardır. Pirenne (1994), bunun en temel sebebinin
Akdeniz’ de İslamiyet’in ilerlemesi dolayısıyla Avrupa ticaretinin olumsuz
etkilenmesi olduğunu, dolayısıyla da kentlerin gerilediğini öne sürmektedir. Bu
dönemde Avrupa’da oluşan feodal düzende kiliselerin gücü artıştır. Dağınık siyasi ve
ticari ortamda güçlü bir şekilde ortaya çıkan kilise kentleri şekillendiren unsur
olmuştur. Eskiden Roma imparatorluğuna ait olan birleştirici güç olma yetkisi
kiliseye geçmiştir. Bu durum, kentlerin antik dönemdeki işlevlerinin çoğunu
yitirmesine sebep olmuştur. Pirenne kentlerin IIX. yy’a dek zayıflasalar da varlıklarını
sürdürdüklerini ve bununla birlikte bazı durumlarda Eski Roma Kentlerindeki
yönetsel sistemin izlerine rastlanabildiğini öne sürmüştür (Bumin, 1990).
IX. yüzyıl başlarında ticaretin iyice zayıflamasıyla kentlerde tek güç haline gelen
kilisenin yönetimindeki kentler, adeta birer psikoposluk kenti haline gelmişlerdir.
Birer dinsel yönetim merkezi gibi işleyen kentlerde temel merkez manastırdır.
Yerleşimler ise manastır çevresindeki yerleşim alanlarından oluşmaktadır. Bu yapılar
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bir kentsel organizasyondan çok köyler şeklinde oluştuğu görülmektedir. Bu durumun
başlıca nedeni kilisenin kentin iyi bir hayat için değil, tanrıya karşı yerine getirilen bir
ödev olarak görmesi gelmektedir.

Şekil 1: Ortaçağ Kenti (http://gokcumencom.blogspot.com/2008/08/buda-kalesi-veortaa-haritalar.html)
9. yüzyıldan itibaren politik istikrar kilise etrafında yeniden tesis edilmeye
baslanmıştır. Bu dönem, kentler açısında da yerleşik hayatın yeniden canlanmaya
başladığı bir geçiş dönemi olarak bilinmektektedir.
Ortaçağ kentlerinde en önemli üç kurum kilise, lonca ve belediyedir. Loncalar,
kentteki üretimi niceliksel ve niteliksel olarak denetliyorken aynı zamanda lonca
mensupları arasında sosyal dayanışmayı sağlamaktadırlar. Bu dönemde tarım dışı
üretimde uzmanlaşma loncalar üzerinden gerçekleştirilmiştir. Üretim ve konaklama
aynı mekanda gerçekleşmektedir. Henüz işbölümü ve uzmanlaşma gerçekleşmemiş
olduğundan tek bir kişi üretim sürecinin başından sonuna kadar bulunmaktadır..
İşçiler işverenlerinin vesayeti altınla genellikle onlarla birlikte yaşamakta ve işi
öğrenmektedirler Aralarında bir usta çırak ilişkisi görülmektedir. Zanaatkar ile ticaret
arasında bu dönemde henüz büyük bir ayrışma söz konusu değildir.
12. Yüzyıldan itibaren ticaretin gelişmesi ile bu üretim sürecinde çözülmeler
meydana gelmiştir. Üretim süreçleri ile ticaret ayrılmış, zanaatkarlar dışında yalnızca
ticaret yapan uzmanlaşmış bir ‘tüccar’ sınıfı doğmuş, güvenlik ve istikrar ortamına
bağlı olarak kentlerarası ticaret gelişmiş, kentlerarası uzmanlaşma, ticaret
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burjuvazisinin

yükselişi

gerçekleşmiştir.

Ortaçağ

kentlerinde

mekansal

organizasyonda ve yerseçiminde savunma önemli br faktördür. Ancak kuruluş yeri
bakımından çeşitlilik gösterirler. Verimli tarım topraklarına ve ticaret akslarına
yakınlık da önemlidir. Para ekonomisine geçiş, kırsal toprağın kentsel toprağa
dönüşümünü teşvik etmiştir. 12. ve 13. yüzyıllardan itibaren Batı Avrupa’da önemli
bir kentsel gelişme dönemi yaşanmış, kale kentten kente bir dönüşüm gerçekleşmiştir.
9. yy sonlarında Feodal beyler toprakları üzerinde yaşayan halkı saldırılardan
korumak üzere ‘kale kentler’ kurmuşlardır. Sur dışında, kale kapısı önünde düzenli
olarak pazar yeri kurulmaktadır. Tüccarlar giderek bu alanda yerleşmişler, bu
yerleşmeler giderek surlar ile çevrilerek kent içine alınmıştır. Aynı dönemlerde,
tüccar ve zanaatkarlara özgürlük hakkı verilmiştir (1 Yıl, 1 gün kentte ikamet etmek
koşulu ile; serflikten özgürlüğe).
Geç Ortaçağ döneminde kentsel ekonomik sistemlerde belirginleşme söz
konusudur. .Kentleşme kıtasal ölçekte yayılmaya başlamştır: Başta Güney ve Kuzey
Avrupa, Kuzey Avrupa kıyıları olmak üzere, tüm Anadolu’da kent sayısı hızla
artmıştır (Dünya ticaret sisteminin omurgası). Kuzey batı Avrupa’daki Hansa Kentleri
arasında güçlü ticari işbirliği ve bu işbirliğine dayalı çok sayıda kentin varlığı
söz konusudur. Hamburg, Lübeck, Londra, Bruges

ve Anvers bunların

başlıcalarıdır.Eski kıtalar ekonomisinin bel kemiği olan ikinci ticaret alanı ise
Akdeniz havzasıdır. Burada, doğudan

Çin, Hindistan, İran üzerinden gelen

mallar, Batı Asya’da üç ana kola ayrılarak Avrupa’ya ulaşmaktadır. Birinci kol
Rusya üzerinden Kiev’e ve oradan Avrupa’ya ulaşan yol; ikincisi İstanbul üzerinden;
üçüncüsü Suriye, Mısır ve

Kuzey

Afrika

kıyılarından

Akdeniz

üzerinden

Avrupa’ya ulaşan yoldur (Kaygalak, Işık, 2007).
Avrupa’da 14. yy. ile 16. yy arasında süregelen ve İtalya’da ortaya çıkan bu
dönem, Rönesans olarak adlandırılır. Ortaçağ ile Yeni çağ arası geçiş dönemi teşkil
eden, yeniden uyanış, yeniden doğuş anlamına gelen Rönesans, Antik çağ felsefi
üzerine kurgulanmıştır.
Bu dönemde tarımda verimlilik artmış, ticaret ve kent ekonomisi gelişimeye
başlamıştır. Yeni ticaret ve kent birlikleri kurulmuş ve yeni siyasi bütünleşmeler
ortaya çıkmıştır. Bilimsel alandaki çalışmalar endüstrinin gelişmesine ortam
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hazırlamıştır. Avrupa’da soylularla halk arasındaki ekonomik, sosyal ve kültürel
alanlardaki ayrışmalarda da artış gözlemlenmiştir.

4.2. Yeni ve Yakın Çağda Kentleşme
Fatih Sultan Mehmet’in 1453 yılında İstanbul’u alması ve Bizans İmparatorluğuna son
vermesi ile Yeni Çağ başlıamış, 1789 Fransız İhtilali ile sona ermiştir. Bu dönemden günümüze
ulaşan süreç ise Yakın Çağ olarak adlandırılmaktadır.
Avrupa’da yeni buluşlar kentleşme sürecinin gelişimini önemli ölçüde etkilemiştir.
Topun icat edilmesiyle barutun önemi anlaşılmış, krallar feodalite düzenini yıkmak için topu
kullanmıştır. Derebeylerin yaşadıkları kaleler ve şatolar yıkılmış ve feodalite sona ermiştir.
Matbaanın geliştirilmesi dünya fikir hayatında uyanışı sağlamıştır. Hümanizm, Rönesans ve
Reform hareketlerinin doğmasında matbaanın etkisi büyüktür. Pusula ise bir diğer önemli
gelişmeye neden olduğu bilinmektedir. Avrupalılar haçlı seferlerinde pusulayı tanımışlar ve
Avrupalı gemiciler pusula sayesinde açık denizlere çıkmışlardır.
15. ve 16. yüzyıl keşifleriyle dünya ticaret sisteminin yörüngesi kaymıştır. .Portekiz
ve İspanya’nın kısa süreli liderliğinden sonra İngiltere, Fransa ve Hollanda başta olmak
üzere Kuzey Avrupa ticaretin merkez üssü olarak yeni dünya kıyılarıyla ticarete girişmiştir.
Bunun sonucunda Güneydoğu Asya’da, Afrika’da Gine Körfezi çevresinde ve Amerika
kıyılarında koloni yerleşimleri ortaya çıktığı bilinmektedir.
16.yy-17.yy arasında ulus devletlerin gelişmesi ve ulusal ticaret olgusunun önem
kazanması ile “Merkantalizm” akımı doğmuştur. Merkantalizmin ortaya çıkmasında
materyalist düşüncenin kiliseye üstünlük sağlaması, rasyonalite, feodalizmin yerine ulus devlet
anlayışının yerleşmesi, coğrafi keşifler, haçlı seferleri ve yeni ticaret yollarının önem kazanması
rol oynamıştır. Merkantalistlere göre bir ülkenin zenginleşmesi başka bir ülkenin
fakirleşmesine bağlıdır (Sömürgeleşme).Barselona, Napoli, Sicilya gibi kentler bu dönemin
ürünüdürler.
Barok Kentleri, 16. yy sonunda İtalya’da, 17. yyda Avrupa’da, 18.yyda Almanya ve
Güney Amerika’da yaygınlaşmıştır. Meydanlar ve caddeler arası organik ilişki, mekansal
kullanımlar arası kesintisiz geçiş, tek temel düşünce çevresinde örgütlenmiş güçlü ve büyük
kent anlayışları gelişmiştir. Barok, sanat, yaşam biçimi ve kent mekanının biçimlenmesinde
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birkaç yüzyıl süren bir dönemin adıdır. Azamet, görkem, teatral etki yaratma çabası, akslar,
simetri, perspektif, görsel oyunlar, hareketlilik temel özellikleridir. Işınsal bir yol ağı, tek bir
noktadan, Saraydan çıkarak yelpaze gibi açılan sokaklar, tümü saraya çıkan yollar
görünmektedir. Kral sarayın neresinden bakarsa o yöndeki yolun sonuna kadar her şeyi gözleme
olanağına sahiptir. Yani, bir tür “güç bende” anlayışıyla yönetme durumu mevcuttur.
Temel işlevler açısından 19. yy öncesi kentinde işlevler ve bunların gerçekleştiği alanlar
üstüste, çakışmış durumdadır. Çalışma, barınma eğitim kültür, dinlenme eğlenme ve ulaşım bu
çakışan alanları oluşturmaktadır. Nüfus az, yerleşim küçük, yerleşim alanı küçük, ulaşım yaya,
üretim zanaatkarlarca yapılmaktadır. Temel gıda maddeleri yakın çevreden temin edilmektedir.
Yerleşme nüfusunun bir kısmı tarımla uğraşır.
Fiziksel özellikler açısından 19. yy öncesi kent, belirli sınırı olan bir eski kent ve eski
ana yolu barındıran çevresinde küçük yeni mahalleler oluşmuş bir yapı gösterir.(Şekil 2)

Fiziksel Özellikler Açısından 19.
yy Öncesi Kent
Yeni mahalle

Eski kent

Eski ana yol

Şekil 2. 19. yy öncesi kent
Fiziksel-sosyo-ekonomik açıdan 19. yy öncesi kentin özellikleri, yol kenarlarında yavaş
büyüme, tek merkezli yerleşmeler, şehrin içinden geçen tek anayol, yaya ölçekli yollar, düşük
kat adetleri, düşük nüfus yoğunluğudur.19. yy Sonrası kentin özellikleri ise endüstrileşme,
zanaatın dönüşümü, seri üretime geçiş, endüstrinin kırsal kesimden nüfus çekişi, göç ve
yerleşim alanının büyümesi, temel işlevler arasındaki boyutlarda büyümedir.
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19. yy sonrası kentte, James Watt ve buharlı makinenin bulunuşu, makineleşmenin
yayılmasıyla demiryolu sisteminin gelişmesi, istasyonla mevcut yerleşimi bağlayan yol, alt ve
üst geçitler, benzin motorlu araç sistemi (M. Benz, Ford), merkez yaya özelliğini kaybetmiştir.
Merkez etrafında dairesel yol (Ring Yolu), yeşil kuşak, kademeli ring yolu (1850 sonrası
Fransa’da), ızgara sistem yeni şehir, İstasyon Caddeleri oluşmuştur. Eski anayolun yetersiz
kalması ile otoyol ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Teknolojik gelişmelere bağlı olarak daha sonra hava
ulaşımı ve hava alanı gereksinimi doğmuştur (Şekil 3)

19. yy da Dönüşen Kent
IZGARA SİSTEM YENİ ŞEHİR
YENİ YOLLAR

2. RİNG YOLU

SURLAR
1. RİNG YOLU
ESKİ ANA YOL
HAVA ALANI

YENİ GELİŞEN
MAHALLELER

ESKİ MERKEZ

YEŞİL KUŞAK
TANJANT YOL

DEPOLAR

BANLİYÖLER
İSTASYON MAHALLESİ
İSTASYON

Şekil 3. 19. yy sonrası kent

1850’lerde Avrupa’da kırsaldan şehirlere yoğun göç gerçekleşmiştir. Birçok kentte göçe bağlı
olarak ciddi boyutlarda sağlık ve yerleşim sorunları görülmüştür. 1870-1880 arasında şehir
planları ile modern şehirler yaratılmıştır. Belli şehirlerde büyük ticari kompleksler büyük
miktarda nüfus çekmiş, banka ve sigorta şirketlerinin, büyük sanayi bürolarının merkezlerde
odaklanması ile modern şehir merkezleri doğmuştur.
19. yy sonrası sosyo-ekonomik duruma bakıldığında; birçok zanaat makineleştiği için
usta-çırak ilişkilerinde zayıflama görülmektedir. Seri üretimle çırak sayısı çoğalmış; işçi adını
almıştır. Dolayısıyla işçi sınıfının ve sendikacılığın doğuşu gerçekleşmiştir. Üretimde çeşitlilik
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artmış,

gereksinmelerde

de

artış

ve

çeşitlenme

ortaya

çıkmıştır

(Enlil,

http://www.yildiz.edu.tr/~enlil/KPT/DERS5.pdf).

4.3. II. Dünya Savaşı Sonrası Kentleşme
Savaş sonrası gelişen büyük sermaye, orta-üst-yeni zenginler tabakasının ortaya çıkışını
getirmiştir. Avrupa şehirleri savaş sonucunda harabe haline gelmiş, tahrip olan alanlarda cadde
ve bulvarlar gibi yeni açık alanlar ve idari binalar, eğitim binaları, opera evleri, istasyonlar ve
kültür merkezleri gibi yapılar inşa edilmiştir. Büyük sanayi gruplarının bürolarının buralarda
odaklanmasıyla, modern şehir merkezleri doğmuştur. Tarihi anıtlar, konutlar, okullar,
hastaneler, ulaşım tesisleri büyük hasar görmüşlerdir
Şehir merkezleri giderek artan baskılara maruz kalmaktadır. Şehirlerin yeniden
yapılanması, kiracılar, ev sahipleri, mimarlar ve işçilerle birlikte, şehir plancılarının, şehir
yöneticilerinin, bölgesel ve yerel siyasetçilerin o güne değin karşılaştıkları en zorlu görevi
haline gelmiştir İdareciler, yıkıntıların temizlenmesi, bunun masraflarını kimin ödeyeceği,
yeniden yapımda kullanılacak malzeme ve işçinin bulunması, yeniden yapım maliyetini kimin
karşılayacağı gibi pek çok sorunla yüz yüze kalmışlardır. Savaş öncesi, hızlı sanayileşme
sonucu düzensiz gelişen pek çok tarihi şehir zaten yenilenmeye muhtaç durumdadır. Bu
şehirlerin ne şekilde yenileneceği, nüfusları, yoğunlukları, sosyal gereksinimleri, yeni yolların
açılması, vs. başlı başına bir sorun teşkil etmektedir. Şehir yenileme bir çözüm yolu olarak
devreye girmiş ve yeni politikaların üretilmesi bir gereklilik olarak ortaya çıkmıştır (Özden,
2016).
1950'de metropoliten alan nüfuslarının yaklaşık %70'i şehir sınırları içinde
yaşamaktadır. 1960'lara kadar metropoliten alan sınırları içinde en fazla büyüme, merkezi
şehirlerin sınırları içinde gerçekleşmiştir. 1960'a gelindiğinde, yeni bir gelişim modeli ortaya
çıkmış, konut alanlarının parsellenmeye başlanması, alışveriş ve eğlence merkezleri inşa
edilmesi ve her yerde ticari hatlar, endüstri parkları oluşturulması bu dönemde ortaya çıkmıştır.
Savaş Sonrası dönemde kentleşmenin özellikleri; ekonomik kalkınmayı sağlayan belli
sanayi kollarının yer seçimine bağlı, ulusal kalkınmacı politikalar ve yatırımlar çerçevesinde
şekillenmiştir. Kent ve kırsal nüfus arasındaki farklılaşma sürekli kent lehine gerçekleşmiştir.
Büyük kentlerin sayısının artması kentleşmenin temel göstergesidir.
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4.4. Küreselleşme Sonrası Kentler
1980 sonrası uluslararası sermayenin serbest dolaşımı, ithal ikameci modelden
vazgeçip, ihracata yönelik kalkınma modeli benimsenmiştir. Büyük altyapı, konut, ulaşım
yatırımları, büyük projeler, kent mekanında yeniden yapılanmalar gerçekleşmiştir.
Sermayenin egemen olduğu bir kentleşme modeli ve politikası geliştirilmiş, özel
sektörde de buna paralel gelişmeler meydana gelmiştir. Oteller, alışveriş merkezleri, iş
merkezleri inşa edilmesi, sınıfsal kutuplaşmayı arttırmıştır. Bu gelişmelere bağlı olarak, işçi
sınıfında ve orta sınıfta daha karmaşık bir sınıfsal harita ortaya çıkmıştır. Hizmet sektörüne
paralel yeni orta sınıflar (beyaz yakalılar-profesyoneller-”yupee”ler) ortaya çıkmış, kamu
hizmeti anlayışında değişme meydana gelmiştir. Ülke ve kent ekonomileri liberal politikalardan
olumsuz etkilenmekte; yerel kamu hizmetlerinin finansmanında bu durum olumsuz rol
oynamaktadır.
1960'lardan 1970'lere geçişte, Fordizm'den Postfordizm'e dönüşüm,1980'lerde yoğun
bir desantralizasyon süreci yaşanmıştır. Alansal yayılma ve küresel bütünleşme, büyük şehirler
için yeni stratejik roller yaratıyor. Şehirlerin öneminin azalmasından çok, finansal kontrol ve
esnek üretim süreçleri, belli şehirlerdeki az sayıda transnasyonal şirketler ve banka kurumlarına
indirgenmiştir. Bu süreç içerisinde, finansal işler ve hizmetler, Londra, Paris, Frankfurt, Zürih,
Amsterdam, Hong Kong, Sao Paolo ve Mexico City gibi şehirlerde hızla önem kazanmıştır. Bu
şehirler, küresel şehirlerdir.
Küreselleşme sürecinin bir sonucu olarak şehirsel mekan giderek heterojen bir yapıya
kavuşmaktadır. Kentler yaşayanı, kullananı, alt yapı olanakları ve mekan organizasyonu
açısından birbirinden tümüyle farklılaşan, soyutlanan mekanları yan yana ya da çakışık olarak
barındıran alanlar haline gelmektedir. Sermayenin akışkanlığını sağlamak üzere kentsel ve
çevresel değerler gözardı edilmektedrr.
Büyük ölçekli üretim şehir ya da ülke dışına çıkma eğilimi göstermektedir. Küçük
ölçekli üretim ise, örgütlenerek gelişmektedir. Üretim ve yönetim biçimindeki değişiklikler,
bina kalitesi, donatı standartları, mimari çözümler ve cephe özelliklerine yansır. Eski,
istenmeyen sanayi sektörünün yerini, daha şık bir şehirsel fonksiyona dönüşmüş olan sanayi
anlayışı almıştır. Finansal sermaye akışları değişimde önemli faktörlerden biri olarak görünür.
Dünyayı dolaşan sermaye, kar beklentisiyle belli mekanlarda belli sürelerle kalarak, şehrin
mekansal, sosyal ve ekonomik yapısında önemli değişmelere neden olmaktadır. Şehirler,
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finansal sermayeye uygun koşullar oluşturma çabası içinde sürekli rekabet ile karşı karşıya
kalmaktadır.
APEC, AB, NAFTA ve daha küçük ölçekli diğer birliklerde olduğu gibi, siyasi ve
ekonomik birleşmelerle beliren bölgeselleşme eğilimi ile beraber aynı blok içindeki ülkeler
arasında mal, hizmet, sermaye ve insan akışı önündeki engeller kalkımakta veya
yumuşamakta, aynı

blok içindeki

kent

ekonomileri

arasındaki

bağlılık düzeyi

ise

yükselmektedir. Doğu Avrupa ülkelerindeki görece yoksul ve daha az nitelikli işgücünün
Batı Avrupa metropollerine göçü artarken, Güneydoğu Asya’daki işgücünün Tokyo ve Hong
Kong gibi gelişmiş kentsel kutuplara göçü göze çarpmaktadır. Yine, Kuzey Amerika’daki
imalat sanayi üretiminin Güney Amerika’ya ya da APEC (Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği)
üyesi diğer ülkelere kayması söz konusudur (Kaygalak, Işık., 2007).
Kentsel ekonominin omurgasını oluşturan sanayiler günümüzde belli

bölgelerde

yoğunlaştığı görülmektedir. Bir ürünün üretim aşamalarından her biri farklı bölgelerde
yapılabilmektedir. Özellikle belli sektörlerde ve sanayi kollarında tarihsel, kültürel birikime,
coğrafi kaynağa ve yığılma avantajlarına sahip olan bazı bölgeler, o sektörlerin ve sanayi
kollarının

giderek kümelendiği

ve

yoğunlaştığı

alanlar

haline dönüşmektedir.

Küreselleşmenin kentleşme üzerindeki asıl belirleyici etkisi üretimin uluslararasılaşmasıdır.
Uluslararası üretimin gereksinim duyduğu yerel emek çoğunlukla kırsal değil kentsel
nüfustur. Küresel ekonominin üretim mekânı olan kentsel yerellikler daha geniş alanlara
yayılan ve çok sayıdaki farklı yerellikler arasında organik bir bütün oluşturan kent
bölgeleridir.

Metropoliten alanlar, metropoliten bölgeler, kent bölgesi, kentsel havzalar

günümüzdeki büyük kentsel alanların anlam bulduğu yeni coğrafi kavramlardır. Büyüyen bu
kentsel ekonomiler-kutuplar-mega kentler günümüzde ulusal ekonomilerin omurgasını
oluşturmaktadırlar. Dünya kentleri ya da büyük ölçekli kentler şeklinde dünya geneline
yayılan

yeni kentsel

kutuplaşma,

önümüzdeki dönemlerde

de devam edecek gibi

görünmektedir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Kentleşme pratikleri Ortaçağ’ dan günümüze büyük bir farklılık göstermiştir. Kent her
daim üretimden çok tüketim, ticaret, yönetim ve organizasyon özellikleriyle vurgulanan yapılar
olagelmişlerdir. Bu bölümde her dönemin genel özellikleri incelenerek kentleşmenin
dönemlendirilmesi yapılmıştır.
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Bölüm Sonu Soruları
1. Ortaçağ kentlerinin temel belirleyicileri nelerdir?
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2. Barok kentlerinden ve yapılarından günümüzde halen korunabilenleri var mıdır?
Araştırınız.
3. Ticaretin gelişmesi ve sınıf kavramı arasındaki ilişkiyi tartışınız.
4. 2. Dünya Savaşı sonrası kentlerin yenilenmesi hangi ilkeler doğrultusunda olmuştur?
5. Küresel kent ölçütleri nelerdir? Sizce İstanbul küresel bir kent midir? Tartışınız.
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V. BÖLÜM

TÜRKİYE’DE KENTLEŞME POLİTİKASI22

22

Bu bölüm Arş. Gör. Emre Cengiz tarafından yazılmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

5.1 Osmanlı Devleti’nin son yıllarında kentleşme
5.2 Cumhuriyet Dönemi Türkiye’de kentleşme politikası
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. 19. Yüzyılda Osmanlı’daki kentleşme nasıl gerçekleşti?
2. Erken Cumhuriyet Dönemi Türkiye’de kentleşme politikasını belirleyen unsurlar nelerdir?
3. 1950’li yıllardan günümüze Türkiye’deki göç hareketleri kentleşmeyi naıl etkilemiştir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Kazanımın

nasıl

elde

edileceği veya geliştirileceği
Osmanlı’dan

günümüze Öğrenciler

Türkiye’de

Türkiye’de

kentleşme kentleşme

politikasının

politikasının gelişimi

gelişimini

okuyarak

kentleşme

politikasının

Okuyarak

tarihsel gelişimi hakkında
bilgi sahibi olur.
Cumhuriyet
kentleşme
dönemlere

Dönemi Cumhuriyet’in
politikasının kuruluşundan
ayrılması

ayırt edici özellikleri

Kaynakları okuyarak
günümüze

ve kentleşme politikasına etki
eden

nedenlerin

olduğuna

dair

neler
bilgi
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Anahtar Kavramlar

Kentleşme, Kentleşme Politikası, Türkiye’de Kentleşme
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TÜRKİYE’DE KENTLEŞME POLİTİKASI
Geleneksel Osmanlı sisteminde, Tanzimat dönemine kadar kentsel hizmetler, kadılar,
muhtesipler, mimar ağaları, vakıflar ve esnaf kuruluşları gibi değişik kurumlar tarafından
yürütülmekteydi. Hizmetleri tek elden yürütmeye yönelik kurumsal bir yaklaşım
bulunmuyordu. Bu nedenle adem-i merkeziyetçi bir yapıdan söz etmek mümkün değildi. Yerel
yönetim, merkezi yönetimin egemenliğinde yürütülen bir kamusal eylem niteliği taşıyor ve
atananlarca yürütülüyordu. Kentlerin imar edilmesi, gerek İmparatorluğun geç döneminde,
gerekse de erken Cumhuriyet döneminde modernleşmenin bir gereği olarak görülmüş ve bu
konuda geniş kapsamlı düzenlemelere gidilmiştir.
19. yy kentlerinde önemli yapısal değişiklikler ve dönüşümler yaşanmıştır. Bu dönüşüm,
kamunun yeniden örgütlenme sürecini de etkilemiştir. Osmanlı modernleşmesinde öncelikli
olarak üst yapı kurumlarının yeniden düzenlenmesi hedeflenmiştir. Tanzimat dönemine
gelindiğinde kent yönetimleri ciddi sorunlarla karşı karşıya kalmış, idari, mali, askeri ve sosyal
reformlar kaçınılmaz hale gelmiştir. 1838’de yapılan Osmanlı-İngiliz Ticaret Anlaşmasıyla
gelişen ve farklılaşan ilişkiler kentin yapısını ve gereksinmelerini değiştirmiştir. Özellikle liman
kentleri dönüşümü doğrudan yaşayan yerlerdir. Kentlerde dış dünya ile etkileşim giderek
artmıştır. Altyapı, donatı, yerli ve yabancı nüfusun farklı beklentileri, vb. gereksinmeleri
karşılamak ve hizmet sunmak üzere belediye örgütü kurulmuştur. Osmanlı toplum hayatının ve
yönetim sisteminin yeniden örgütlenmesi ve modernleştirilmesi yönündeki ilk girişim olan
Tanzimat Fermanı ile yeni sistemin ilk adımları atılmış ve böylece ilk belediyecilik hareketleri
başlamıştır. 1876’da Birinci Meşrutiyet Dönemi’yle belediyeciliğin ilk gerçek tohumları
atılmıştır. Bu dönemde ortaya çıkan belediye statü ve uygulamaları sonraki dönemlere de
yansıyacaktır. Bu gelişmeler, 19. yy kentleşmesini etkileyen temel nedenler olarak görülürler.
Tanzimat’ın kent reformları çerçevesinde kentlerin özellikle yangınlara maruz kalan
kesimleriyle, savaşlar nedeniyle ülkeye getirilen göçmenler için oluşturulan yeni yerleşim
alanlarında, ızgara biçimli planlardan oluşan mahallelerin kurulmasına, sokak genişliklerinin
artırılmasına, dar sokak ve çıkmazların kaldırılmasına çalışılmış ve binaların kargirden
yapılması için çaba gösterilmiştir. Ebniye Kanunları olarak bilinen bu yeni düzenlemeler,
öncelikle başkent İstanbul’da, sonra da liman kentleri,

uluslar arası ticarete açılan kent

merkezleri ve diğer kentlerde aşamalı olarak uygulamaya konmuştur (Çetin, 2012). 1853-1856
yıllarında süregelen Kırım Savaşı, Batı ülkeleri ile iletişimi artırmıştır. Bunun sonucunda,
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Fransız komün yönetimlerinden örnek alınarak İstanbul’da 1855 yılında karar ve yürütme
organları şehremini ve şehir meclisinden oluşan ilk belediye deneyimi hayata geçirilmiştir. Bu
oluşumda Batılı devletlerin istekleri önemli rol oynamıştır. Bu dönemde İstanbul’da 100 binin
üzerinde yabancı yaşamakta ve Avrupa bunların çağdaş, temiz, düzenli, bakımlı bir şehirde
yaşamasını istemektedir. Bu talepler doğrultusunda Tanzimat döneminin batılı şehircilik
anlayışı uygulamasının ilk örneği Beyoğlu’nda başlatılmıştır. Beyoğlu, tarihi, coğrafyası, etnik
ve kültürel özelliği ile batılılaşma için bir başlangıç noktası olarak düşünülmüştür. Çünkü
limanıyla, rıhtımıyla, Haliç’iyle ticaret merkezi olarak dünyaya açılan bir penceredir. Bu
özelliği yanında, Başkent’e ve Boğaz’a hakim oluşu tüm yabancı elçilikleri bünyesine
çekmiştir. Yöre halkı, zengin ve batıya açıktır. Bu yüzden de İstanbul’daki projelerde Galata
yakasına öncelik verilmişti. Örneğin, 1869 ve 1881 yıllarında Galata tarafı için öngörülmüş
olan hatlar hizmete girmiştir. İlk atlı tramvay Galata’da işlemeye başlamıştır; Mühendis Eugene
Henri Gavand’e 1869 yılında Karaköy ve Beyoğlu arasında bir metro yapma ve işletme imtiyazı
tanınmıştır. İstanbul Tüneli 1875 yılında hizmete başlayacaktır.
Osmanlı İmparatorluğunun kentleşme sürecinde özellikle yangın ve depremler önemli
bir role sahiptir. Beyoğlu da kentleşme sürecinde yangınların etkisine maruz kalmıştır. 5
Haziran 1870 tarihinde Taksim-Galatasaray çevresinde çıkan bir yangın birkaç koldan
ilerleyerek pek çok ahşap ve kargir yapıyı yok etmişti. Bu çok değerli alan özellikle varlıklı
Beyoğlu sakinlerince alınmış ve yeni binalar yaptırılmaya başlanmıştı. İşte bu değişimin
sonucunda bugünkü Beyoğlu kimliği ortaya çıkmaya başlayacaktı. 1870’de Atlas Pasajı,
İsveç Sarayı, Çiçek Pasajı, Avrupa Pasajı, Hacopulo Pasajı, 1883’de Tünel Pasajı, 1885’de
Halep Pasajı, 1893’de Aznavur Pasajı, 1905’de Afrika Pasajı, Anadolu Pasajı,1910’da
Karaköy Palas, ilk otobüs ve duraklar Beyoğlu’nda yerini almıştı.
Reformlar 28 Aralık 1857 tarihli "6. Daire-i Belediye Nizamatı" ve 7 Haziran 1858
tarihli "Devair-i Belediyeden 6. Daire İtibar olunan Beyoğlu ve Galata Dairesinin Nizam-ı
Umumisi" nizamnameleriyle başladı. İstanbul, 14 belediye dairesine ayrıldı. Beyoğlu, ilk
uygulama olmasına rağmen buraya "6. Daire" denildi. Bu adı almasının nedeni, Paris’te
"Sixeme arrondissement" (6. Bölge) diye bilinen Belediye biriminin kentin en mamur
bölgesi olmasıydı. 6. Dairenin amaçları ticareti düzenlemek ve Avrupai kent hizmetlerini
getirmekti. 6. Daire-i Belediye’nin ayrıcalıklı bir bütçesi de vardı ve Cumhuriyet dönemine
kadar da faaliyetlerini sürdürdü.
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Tanzimat ile birlikte, devlet gücünün doğrudan kullanılması ve merkeziyetçi politika
uygulamasının benimsenmesiyle adem-i merkeziyet kavramı Osmanlı İmparatorluğu için
anlam kazanmıştır. Tanzimat’tan başlayarak, kent sorunlarının bütüncül bir biçimde ele
alınması ve 19. yy Avrupa’sında öne çıkan eşitlikçi ve katılımcı yönetim anlayışının
Osmanlı toplumuna aktarılması ve kent yönetimlerine sınırlı da olsa katılması gibi
ihtiyaçlar, belediyeleri ortaya çıkaran temel faktörler arasında yer almıştır. Bunları dış
ihtiyaçlar olarak tanımlamak mümkündür. Klasik Osmanlı kurumlarıyla şehirlerin değişen
ihtiyaçlarını karşılamak olanaklı olmadığından, dış baskılar kadar içten gelen zorlamalar da
söz konusudur.
1864’te yürürlüğe giren Vilayet Nizamnamesi ve 1877’de yürürlüğe giren Dersaadet
Belediye ve Vilayetler Belediye Kanunları, ilk kez belediyeye yönetsel bir varlık olmaktan
öte bir tüzel kişilik kazandırmıştır. 1864 tarihli Vilayet Nizamnamesi ile eyalet teşkilatı
yerini vilayet teşkilatına bırakmıştır. Böylece illerde il genel yönetiminin yanısıra, bir il
özel yönetimi yeralması düzenlenmiştir. 1870’de çıkan İdare-i Umumiye-i Vilayet
Nizamnamesi

ile

İl

Genel

Meclisi’nin

görev

alanı

genişletilmiştir.

Osmanlı

Parlamentosu’nca kabul edilen ilk yasa olan 1877 tarihli Dersaadet Belediye Kanunu’nun
çıkmasındaki temel amacın, İstanbul’un giderek artan sorunlarına çözüm bulmak olduğu
söylenebilir. Bu kanunlarla belediyelere imar işlerini düzenleme ve kontrol, bayındırlık
hizmetleri, aydınlatma, temizlik, belediye mallarının yönetimi, emlak, nüfus sayımı, Pazar
- alışveriş kontrolü, hijyenik kontrol ve önlemler, mezbaha, okul açmak, itfaiye görevleri,
belediye gelirlerinin tahsili gibi görevler verilmiştir. Osmanlı yönetimi daha çok kentlerdeki
yapıların sağlamlıkları, insan sağlığına uygunluklarının sağlanması, yolların temizlenmesi
ve yangınların önlenmesi gibi konulara öncelik tanımıştır. Tanzimat’tan sonra batılı
anlamda çağdaş, temiz güzel görünüşlü ve belediye hizmetlerini yeterli bir düzeyde
sağlayan kentler yaratmak kent planlaması anlayışının belli başlı hedefleri olmuştur.
Osmanlı modernleşmesinde öncelikli olarak üst yapı kurumlarının yeniden
düzenlenmesi hedeflenirken, Cumhuriyet modernleşmesinde sadece bu kurumların değil,
aynı zamanda çağdaşlaşmayı sağlayacak bütün toplumsal yapının değiştirilmesi
hedeflenmiştir (İnsel, 1990). Cumhuriyet ile birlikte, ulus-devlet oluşturma temel hedefi
kapsamında, orta sınıf artan bir rol üstlenmiş, kente ilişkin devlet politikalarından, kentsel
değerler ve ideolojiye kadar kentsel gelişmeyi ilgilendiren hemen her alanda orta sınıfın
hegemonyası kendini belli etmiştir. Ulus-devlet oluşturma stratejisinin izlerini dönemin
sosyo-mekansal politikalarının üç alanında gözlemlenebilir (Tekeli, 2005):
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•

Başkentin İstanbul’a karşı önemli bir gelişme odağı durumuna gelen Ankara’ya
aktarılması ve bir dizi bölgesel yönetim merkezlerinin yaratılması

•

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin yerseçim kararları

•

Anadolu’ya görece önem veren bir ulaşım ağının yaratılması
Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren, Türkiye’de planlama çalışmaları ağırlık

kazanmıştır. Planlama, yeni, Batılı, modern bir toplum yaratmanın en temel aracı olarak
kullanılmıştır. Bu dönemi Plansız dönem (1923-1960) Planlı dönem (1960 sonrası) olmak
üzere iki temel bölüm altında değerlendirmek mümkündür.
Osmanlı’dan liman kentlerinde gelişen sınırlı bir dönüşüm ve planlama birikimi
devralan Cumhuriyet, modernist kent planlamayı 1930’lu yıllarda hızla yaşama geçirmiştir.
Coşgun vd (2011), 1923-1960 döneminde, devlet eliyle ve büyük bir hızla sürdürülen
sanayileşme ve sanayi kentlerinde yer alan bürokratlar, memurlar ve sanayi kuruluşlarında
çalışan işçilerin, aynı zamanda bu kentlerin yeni konut ve yerleşme biçimlerinin de
belirleyicileri olduğuna dikkat çekmektedir. Görece çok merkezli, fonksiyonları mahalle
ölçeğinde alanlayan, organik, sürprizli, geleneksel örüntü biçimini büyük ölçüde tasfiye
eden, büyük, tekil merkezler oluşturan, fonksiyonel alanlama mantığını benimseyen,
sürprize yer bırakmayan, her noktası benzer özellikler taşıyan, bu anlamda homojen bir
parselasyon düzenine dayalı, parsellerin tekrarı planlama yaklaşımı getirilmiştir. Devletçi
politikalar, liman ve demiryolu çalışmalarına önem vermiş, sosyal ve iktisadi kalkınma için
politikalar geliştirmeye başlamıştır. Bir yandan Osmanlı döneminde başlamış olan
demiryollarının yapımına ağırlık verilmiş, millileştirme politikaları uygulamaya konulmuş,
diğer yandan da devlet eliyle çok sanayi yatırımı yapılmış, küçük ve orta büyülükte
kentlerde fabrikalar açılmıştır. Bu dönemde yapılan tüm bu yatırımlar doğrudan kentleri
ilgilendirse de, esasen kaynak doğrudan kentsel projelere değil, ulusal ve bölgesel projelere
harcanmıştır. Böylece büyük kentler yerine, Anadolu’ya ağırlık veren, küçük ve orta
büyüklükteki kentlerin iktisadi olarak hızla büyümesini sağlayan dengeli bir nüfus ve göç
politikası güdülmüştür.
Cumhuriyet’in ilanından sonra Birinci Meclis’in dağılması ve yapılan seçimlerle İkinci
Meclis’in oluşturulmasıyla birlikte, belediyelere ilişkin yoğun bir yasal düzenleme sürecine
girilmiştir. Bir kısım yasalar tüm belediyeleri ilgilendirirken, bir kısmı sadece Ankara’ya
yönelik olmuştur.
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Cumhuriyet döneminde iki temel sorun baş göstermiştir: Savaşta yakılıp yıkılan Batı
Anadolu kentlerinin imarı ve Ankara’nın başkent oluşu... 1924-28 arası dönemde yerel
yönetimler ve şehircilik mevzuatı oluşturulmaya başlanılmıştır. Bu anlamda yürürlüğe giren ilk
kanunlardan biri, köylerin sorunlarını önceleyen bir kaygıyla hazırlanan 1924 tarihli Köy
Kanunu’dur. Aynı yıl yürürlüğe giren 423 sayılı Belediye Vergi ve Resimleri Kanunu ile
belediyeler bir yandan mali açıdan güçlendirilmiş, diğer yandan da mali hesapları düzen altına
alınmak istenmiştir. Bunun ardından, 1882 tarihli Ebniye Kanunu’nda 22 Nisan 1925’te
değişiklik yapılmış, 10 Mayıs 1926’da yürürlüğe giren 831 sayılı Sular Kanunu ile de kent ve
kasabalardaki genel su ihtiyacının sağlanması görevi belediyelere bırakılmıştır. Yine 1926
yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla Emlak ve Eytam Bankası kurulmuş; devlet eliyle
konut konusundaki finansman sorununa bu şekilde çözüm aranmıştır. Cumhuriyet döneminin
ilk nüfus sayımı da 1927 yılında gerçekleştirilmiş ve ülke nüfusu 13.648.270 olarak
belirlenmiştir. Bu sayım sonuçlarına göre, nüfusun yaklaşık % 75’i kırsal bölgelerde, % 25’i
ise kentsel alanlarda yaşamaktadır. 1930’ların başında arka arkaya çıkan beş modernist yasa
çıkmıştır. 1930 yılında çıkan 1580 sayılı Belediyeler Yasası, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha
Kanunu, Yapı ve Yollar Kanunu, Belediye Bankası Kanunu, Mühendislik ve Mimarlık
Mesleğinin Görülmesine İlişkin Yasa. Umumi Hıfzısıhha Kanunu ile konutların sağlık
koşullarına uygun olarak yapılması için konutlarda bulunması gereken asgari nitelikler
belirlenmiştir. 1940 yılında Zonguldak havzasındaki kömür işletmeleri birleştirilerek devletin
elinde toplanınca bütün alanın örgütleneceği bir bölge planı konusu olarak ortaya çıkmıştır.
Böylece ilk bölge planlama çalışması yapılmıştır.
Cumhuriyetin kurulması ile birlikte, önce Ankara’nın ve ardından İstanbul’un
planlanması, merkezi yönetimin en temel uğraşlarından olmuştur. Planlama, ülkenin yeni
kentlerini yaratmanın temel aracı olarak yer bulmuştur. Bu anlamda Ankara, ulus-devletin
sembolü olarak, ülkenin planlama tarihinde önemli bir role sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti’nin
hedefinde, batılı, çağdaş bir toplum ve bu toplumun mekanlarını yaratmak bulunuyordu.
1924’te Christopher Lörcher, 1932’de Herman Jansen, başkent Ankara’nın planlanmasında
görevlendirilmiştir. Bu planlar aracılığı ile, küçük bir kasaba olan Ankara yeni Türkiye
Cumhuriyeti’nin başkenti olarak kurgulanmıştır. Büyük bulvarlar, meydanlar, kamusal alanlar,
modern ve batılı toplumun mekanları olarak tasarlanmıştır. Böylelikle, kadın kamusal alanda
ve toplum içerisinde kendine yer bulmuş, lokantalar, gazinolar, geniş parklar ve demiryolu
yapıları gibi kamusallığı güçlendiren alanlar, toplumu modernleştirme çabalarının birer
mekansal aracı olarak ortaya çıkmıştır. Bu yeni kent tasarımı içinde meydanlar, yalnızca
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kamusal alan görevi görmemekte, aynı zamanda tören alanları olarak, ulus devletin toplum
nezdinde görünürlüğünü ortaya koyan askeri bir nitelik de taşımaktadır (Şekil).

Şekil: Lörcher Planları
Kaynak: http://www.arkitera.com/h56097-gecmisin-modern-mimarligi---8-ankara-1.html

1930’lu

yıllarda,

konut

gelişmesine

öncülük

eden

kooperatiflerin

Ankara

Bahçelievler’de, Güvenevler’de, Kavaklıdere’de birçok konut ürettiği bilinmektedir (Alkışer,
Yürekli, 2004).
Ankara’nın ardından, İstanbul için de planlama çalışmaları başlatılmıştır. İstanbul’un
planlama aracılığı ile modernleşme sürecinde, 1936 yılında İstanbul’a gelen Fransız mimar
Henri Prost, İstanbul’un Nazım Planı’nı oluşturmakla görevlendirilmiştir. Prost planlarının bir
kısmı uygulanmışsa da bir kısmı çeşitli nedenlerle uygulanmamıştır. Henri Prost’un 1937’den
1953’e kadar İstanbul planlaması üzerine çalışmaları; Tarihi Yarımada nazım planı ve şehrin
gelişme yönü ile ilgili tavsiyeler, Boğaziçi için planları, Haliç sanayi bölgesi kararları, Yenikapı
limanı, İstanbul siluetini korumak amacıyla hazırlanan 40 rakımı kararları ile Sultanahmet
arkeolojik koruma alanı ve bu planlara dayalı olarak pek çok yol açma ve meydan düzenleme
projesini kapsar. Tarihi Yarımada başta olmak üzere, Galata-Beyoğlu ve Eyüp bölgeleri için
hazırlanan plan ve önerilerin bir kısmı, 1950-1960 yılı Demokrat Parti döneminde uygulamaya
konulmuştur. Bu projeler arasında, Ayasofya, İstanbul Ciheti Nazım Planı, Atmeydanı, Adalet
Sarayı, Arkeoloji Parkı, Atatürk Bulvarı ve Fatih Meydanı, Kapalıçarşı Çevresi ve Eminönü
Meydanı,

serbest

alanlar,

parklar,

gezi

alanları

ve

meydanlar

sayılabilir

http://www.sehirdusunce.com/shrkitap.aspx?SKID=13 (Fotoğraf
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Modernist planlama kapsamında, 1934-1939 ve 1940’larda geniş kapsamlı
kamulaştırma uygulamaları hayata geçirilmiştir.

Fotoğraf: Prost Planları uygulaması ile yıkılan Topçu Kışlası ve Taksim Meydanı
Kaynak: Anonim

Erken Cumhuriyet döneminde planlama her ne kadar modernite projesini
gerçekleştirmenin önemli bir aracı sayılsa da, etkin bir plan uygulama mekanizması
kurulamamış olması, planlamanın geçmişi tasfiye etmeye dayanan yapısı, yasaların
uygulamada yetersiz kalışı gibi nedenlerle, giderek planlamanın savunucularının
sisteme yabancılaştığı ve planlamayı reddettiği bir durum ortaya çıkmıştır.
1940’lı yıllarda kıra yönelik planlama çalışmaları da hız kazanmıştır. Köy
planlamaları kolektif mekân kullanımını alabildiğine önemsemekte, rasyonel bir köy
yaşamı önermekte ve devletin “tarımı sanayileştirme” politikalarını yaşama geçirme
yolunda yönetim erki tarafından belirlenmiş oldukça ayrıntılı mekânsal yapılanmalar
geliştirmektedir. Biçimlenişi itibariyle 19. Yüzyılın sonlarında İngiltere’de geliştirilen,
kentleri nüfusları sınırlandırılan ve yeşil doku içine gömülen dairesel diyagramlar içinde
örgütleyen “Bahçe Şehir” önerileri ile ciddi benzerlikler taşıyan İdeal Cumhuriyet
Köyü, okul, halk odası, köy konağı, okuma odası, konferans salonu, otel, köy gazinosu,
tarımbaşı, hayvan sağlık korucusu, el işleri müzesi, cami, revir, kooperatif, köy
dükkanları, damızlık ahır, mandra, fenni ağıl, taş/tuğla ocakları ve pazaryeri gibi
üniteleri kapsayan birimleri ve köy evleriyle birlikte, merkezî bir meydana çıkan ışınsal
yolların arasında kalan alanlarda konumlandırılmaktadır.
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1944 yılında Emlak ve Eytam Bankası’nın Ankara’da gerçekleştirdiği 434
konutluk Saraçoğlu Mahallesi projesi, dönemin öncü konut projeleri arasında yer
almaktadır. Emlak ve Eytam Bankası, 1 Eylül 1946’da banka hizmetlerini genişletmek
amacıyla sermayesi 110 milyon TL’ye çıkartılarak Türkiye Emlak Kredi Bankası
Anonim Ortaklığına devredilmştir.
2. Dünya Savaşı sonrasında Türkiye’ye, özel sermayeye alan açan, tarım ve
hammadde ihracatçısı, sınai ürün ithalatçısı bir rol biçilmiş, Marshall yardımlarından
yararlanabilmek üzere siyasi ve ekonomik anlamda bir yeniden yapılanma ihtiyacı
ortaya çıkmıştır (Ekiz, Someli 2005). Bu yapılanma süreci paralelinde oluşturulan
ekonomi politikaları, tarımda makineleşmeyi teşvik etmiş, büyük kentlere göç, kentlerin
en önemli sorunu haline gelmiştir. Kentlerde sanayileşme ve göçe bağlı kentsel
sorunların ortaya çıkması, yeni planlama ihtiyaçlarını beraberinde getirmiştir.
Henüz 1940’ların sonlarına doğru ilk gecekondular Ankara ve İstanbul’da ortaya
çıkmıştır. Kamu arazileri üzerinde kendi emekleriyle üretilen bu gecekondu alanlarının
ilki 1946 yılında İstanbul’da Zeytinburnu Kazlıçeşme’de inşa edilmiştir. Aynı yıllarda
Ankara’da da gecekondu alanları hızla yayılmış, 1948 yılında Ankara’ya özel ilk
gecekondu affı çıkarılmış, bu af, 1949 yılında tüm ülkeyi kapsamına alacak şekilde
genişletilmiştir.
Tekeli (2000)’ye göre, modernite projesinin Türkiye koşullarında kentleşmenin
ilk aşamasında yetersiz kalışı, değişik nedenlere bağlı olarak, çok yönlü olmuştur.
1950’lerde bu doğrultuda kentlere Menderes’in imar ve kamulaştırma operasyonları
damgasını vurmuştur. Bu dönemde işlerliği olan bir planlama ve denetim sistemi de
kurulamamıştır. 1956 tarihinde gerçekleştirilen 1. İmar Kongresi’nn ardından yürürlüğe
giren İmar Kanunu ile tüm kentler için konulan aynı standartlar kaldırılmış, her kentin
kendi koşullarına uygun plan yapma serbestisi getirilmiştir. 31/8/1956 tarih ve 6830
sayılı İstimlak Kanunu da bu süreci hızlandırmıştır.
1956 yılında başlayan bu operasyonların amacı 3 temel fikir üzerine
oturtulmuştu: Kent içi trafiği rahatlatmak, meydanların ve camilerin çevrelerinin
açılması, camilerin ve dini yapıların restorasyonunun yapılmasıydı. Bu kapsamda büyük
bir kamulaştırma faaliyeti ve çok sayıda yıkım gerçekleşmiştir. Tarihi yapılar, 30 ve
50’şer metre genişliğindeki yolları açmak için yıkılmış, bazı meydanlar yollara
dönüşerek yayaların mekanları arabalara bırakılmıştır. Artan araç sayısı ile kent içi
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ulaşımın motorlu araçlara yönlendirilmesi süreci başlamıştır. Metro sistemini, “yerin
altına yatırılan boşa para” olarak gören Menderes’in, trafik sorununa çözümü o
dönemler için yeterli görülse de, zamanla işlevselliğini yitirmiştir.

Kentleşmenin hızına paralel olarak, planlamanın belediye sınırları içinde
çözümlenemeyeceği, bölge planlamasına geçilmesi gerektiği fark edilmiştir. Göçe bağlı
konut sorunun giderek artmasına rağmen devlet çözüm üretemedikçe konut
piyasasından giderek çekilmiş, yerini küçük girişimciye bırakmıştır. Bir siyasal başarı
olarak kabul edilecek olan, başkentin İstanbul’dan Ankara’ya taşınmasına paralel
olarak, kentin inşası kendi başına bir siyasal proje haline gelmiştir. Ancak bu proje,
giderek artan parasal sıkıntılar ve siyasal dengelerin değişimi nedeniyle, başlangıç
hedefinden farklı noktalara gelmiştir. Öyle ki, projenin öncülerinin bile yabancılaştığı
bir aşamaya gelinmiş, planlı ve modern bir kent yaratma ideali büyük ölçüde 87erk
edilmiştir.
1950’lerde, İstanbul’un acilen 40 bin konuta ihtiyacı olduğu bilinmekteydi (Aru,
1951, aktaran: Suoğlu, 2010). Bu yıllardan itibaren İstanbul’da Türkiye Emlak Kredi
Bankası eliyle konut projeleri başlatılmıştır. Koşuyolu, Levent ve Ataköy projeleri bu
dönem hayat geçirilen önemli projeler olarak hatırlarda yer alır. O yıllarda dönemin
“ucuz mesken” politikası paralelinde, o zamanki Koşuyolu çevresini oluşturan buğday
tarlaları ve çayırları ortasında İstanbul Belediyesi ve Emlak Kredi Bankası ortaklığıyla
oluşturulan İmar Limited Ortaklığı tarafından, 140.000 m² alana sahip 419 konut ve bir
çarşı inşa edilmiştir (Akbulut, 1994, aktaran: Suoğlu, 2010). (Şekil )

Şekil 1950’lerde Koşuyolu Evleri
Kaynak: (Şener, Yıldız, 2000)
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Projeyi takiben, 1957 yılında Levent toplu konut projesi hayata geçirilmiştir.
Proje o dönem, konumu nedeniyle önemli eleştirilere de konu olmuştur (Şekil).

.
Şekil : Emlak Bankası Levent Konutları, 1950 tarihli Akşam Gazetesi’nden
Kaynak: http://wowturkey.com/forum/viewtopic.php?t=112792&start=5

Yine 1958 yılında etaplar halinde başlatılan Ataköy Uygu Kent projesi de Emlak
Bankası vasıtasıyla gerçekleştirilen bir diğer önemli projedir (Şekil).

Şekil: Ataköy 1. Kısım Vaziyet Planı
Kaynak: http://v3.arkitera.com/h54539-gecmisin-modern-mimarligi---2bakirkoy.html
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İstanbul’un giderek daha büyük bir cazibe merkezi haline gelmesinde 1954
tarihinde yürürlüğe giren Avrupa yakası Sanayi Planlarının rolü büyük olmuştur. Bu
plan, Mecidiyeköy -Levent, Mecidiyeköy-Şişli, Bomonti ve Kasımpaşa - Kâğıthane
arasında kalan kesimleri sanayiye açmıştır. Bunun ardından 1955'te yürürlüğe giren
İstanbul Sanayi Planı ise Haliç'teki sanayi yerleşmesini bir ölçüde dondururken,
Topkapı-Rami ve Levent'te yeni sanayi alanları belirlemiştir. Bu plan kararları
doğrultusunda oluşturulan sanayi alanlarının etrafı halkalar halinde gecekondu alanları
ile çevrelenmiştir (Fotoğraf ).

Fotoğraf: Gülsuyu Mahallesi Maltepe, İstanbul
1960 sonrasında İstanbul’a yönelik göç artarak devam etmişti. Ancak göç,
kentlere yönelik sorunların kent ölçeğinde çözülemeyeceği gerçeğini de ortaya
koymuştu. Bölge düzeyinde planlara ihtiyaç olduğu giderek daha açık bir şekilde
görülüyordu. Böylece 1960 darbesinin ardından yürürlüğe giren 1961 Anayasası ile
birlikte, Devlet Planlama teşkilatı, Kalkınma Planlarını yapmakla yükümlü bir kurum
olarak tanımlandı ve 30 Eylül 1960’ta 91 sayılı Kanun ile yürürlüğe girdi. 1961
Anayasasında “kalkınma planları kamu sektörü için emredici, özel kesim için yol
gösterici ve yönlendiricidir” denilmek suretiyle, devlete planlama yükümlülüğü
tanımlanmaktaydı. 1965’te Bakanlar Kurulu kararıyla metropol kentlerin nazım imar
planlarının hazırlanması görevi bakanlığa verilmiş, üst ölçekli kent planlarını yapmak
üzere Nazım Plan Büroları kurulmuş, önce Ankara, İstanbul, İzmir, daha sonra da diğer
birçok ilde Metropolitan Plan çalışmaları başlatılmıştır. 1969 yılında 1163 sayılı
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Kooperatifler Kanunu yürürlüğe girmiş, böylece kooperatifler vasıtasıyla konut üretimi
teşvik edilmiştir.
1972 yılında çıkartılan 1605 sayılı İmar Kanunu, metropol kentler, bölge ve alt
bölge planlaması gibi kavramları getirerek planlama kademelenmesini açıkça tarif
etmiştir. 1973 seçimlerinin ardından, Türkiye’de merkezde sağ parti, büyük kentlerde
ise sol partilerin göreve gelmesi, ilk kez merkez ve yerel arasında ideolojik çatışmaların
başlamasına neden olmuştur. Bu kaotik ortamdan yükselen sosyal demokrat
belediyecilik anlayışına paralel olarak, belediyeler kıt kaynakları verimli kullanmak ve
halka ucuz mal dağıtmak amacıyla hizmetleri bizzat kendileri üretmeye başlamışlardır.
Konut ve arsa üretimi gibi hizmetleri üstlenen belediyeler, bu dönemde ilk toplu konut
planlarını ve üretimini de hayata geçirmişlerdir. İlk önce İzmit’te uygulamaya çalışılan
toplu konut uygulaması başarılı olamamış, ancak bunun ardından Ankara’da uygulanan
Batıkent projesi, erken deneyimler içinde önemli bir yere sahip olmuştur.
Türkiye 1980 Askeri Darbesi sonrasında planlama kavramını neredeyse tümüyle
bir kenara kaldırmıştır. Planlama, devletin Anayasanın 166. Maddesi23 ile devletin temel
görevleri arasında yer alsa da, 1961 Anayasasında “kalkınma planları kamu sektörü için
emredici, özel kesim için yol gösterici ve yönlendiricidir” hükmü yer alırken, 1982
Anayasasında bu hükmün, “yapılmış bulunan düzenleme karşısında kanun koyucu
tarafından bütün yönleriyle değerlendirilmesi gereken bir konuyu içermesi”
gerekçesiyle yer almaması, fiilen planlamayı devletin sorumluluk alanından
çıkartmaktadır. Tüm dünyada hızla kendini gösteren neoliberal politikalar, ülkenin
iktisat politikasında köklü değişiklikleri zorunlu kılmıştır. Özal hükümetinin yürüttüğü
özelleştirme politikaları çerçevesinde çok sayıda devlet işletmesi birbiri ardına
özelleştirilmiştir. 1980’li yıllar, Türkiye için 17 imar affı ile anılan, üst ölçekli planlama
kavramının bir kenara bırakıldığı yıllardır. Planlama kavramı, 1983 yılında yürürlüğe
giren imar affı ile başlayan süreçle birlikte, yerini ıslah planlarına bırakmıştır.
Gecekonduların yıkılıp temizlenmesini hedef alan modernist bir çözüm anlayışının
ürünü olan imar afları ve ıslah projeleri, ancak büyük kentlerde prestijli konut alanlarına
yakın gecekondu mahallelerinde etkili olmuş ve dönüşümlere yol açmıştır (Tekeli,
2011). 1980 darbesinin ardından 1983 yılında kurulan yeni kabine, kente yönelik

TC Anayasası Md. 166: “Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı, özellikle sanayiin ve tarımın yurt düzeyinde
dengeli ve uyumlu biçimde hızla gelişmesini, ülke kaynaklarının döküm ve değerlendirilmesini yaparak verimli
şekilde kullanılmasını planlamak, bu amaçla gerekli teşkilatı kurmak Devletin görevidir….”
23
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yasaları birbiri ardına yürürlüğe sokmuş, bu dönemin başlangıcı ile birlikte, İmar
Kanunu, Turizmi Teşvik Kanunu, Boğaziçi İmar Kanunu, Toplu Konut Kanunu, Kültür
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve bunların hemen ardından gelen Özelleştirme
Kanunu, Kıyı Kanunu gibi düzenlemeler başta olmak üzere, birçok kanun, kent
mekanını biçimlendirmede temel bir rol oynamışlardır. Bu tarihlerden itibaren, yüksek
yapılar, kent mekanında yerini almış ve kent siluetini değiştirmeye başlamıştır. Yüksek
yapılar kentin siluetini yeniden çizerken, bir yanda da ardı ardına çıkarılan imar afları,
kaçak bir kent profili tasarlamaya devam etmektedir. Bu anlamda 1984 yılında
yürürlüğe giren 2981 sayılı İmar Affı Kanunu, planlama anlayışının tümden terk
edilmesine neden olmuş ve kaçak yapılarla gelişen yeni bir kent dokusu oluşmasının
önünü açmıştır.
90’lı yıllar, yasal yapılanmadan çok, 80’lerde yürürlüğe giren çok sayıda
kanunun uygulamaya sokulma dönemidir. Bu nedenle, Türkiye’de küreselleşmenin
mekanda gözle görünür oluşu, yüksek yapıların inşa edildiği 80 sonu dönemle başlar.
90’lı yıllar boyunca, özellikle de büyük kentlerde, mekan keskin bir dönüşüm ve
ayrışma sürecine girmiştir. Ağırlıklı olarak ofis olarak tasarlanmış gökdelenler ve
alışveriş merkezleri, oteller ve kapalı siteler kent mekanını radikal bir şekilde
dönüştürmeye başlamıştır.
1980-2000 arası dönemde, neoliberal politikaların da etkisiyle, planlama alanı,
kamunun elinden çıkarak, bireysel girişimciye terk edilmiştir. Uygulamalar münferit ve
parçacıldır. Bütüncül planlama anlayışı, tümüyle terk edilmiş, noktasal planlar dönemi
başlamıştır. Bu dönemde yürürlüğe giren yasalar da bu eğilimin yerleşmesinde ve kalıcı
hale gelmesinde önemli bir rol oynamışlardır.
2000 sonrası dönem, birbiri ardına yürürlüğe giren yeni yasalarla, 1980 sonrası
dönemi andırmaktadır. İki dönemi birbirinden ayıran en temel fark, 1980 sonrası
dönemin kanunlarının, ülkenin tabandan gelen ihtiyaçlarına ve darbe sonrası koşullarına
dayanmasına karşılık, 2000 sonrası yürürlüğe giren kanunların daha çok dıştan gelen
taleplerle şekillenmesidir. Bu yeni dönemin aktörleri, planlama süreçler üzerinde
doğrudan etkili olan çokuluslu şirketler ve sivil toplum kuruluşlarıdır. Bu dönemin
kanunları ise, yine neo-liberalizm üst şemsiyesinin altında, Avrupa Birliği’nin talepleri
ve küreselleşmenin ve özellikle de uluslararası sermayenin sınırlarını yeniden çizdiği
bir dünya düzeninin gerektirdiği ihtiyaçlarla şekillendirilmiştir. Bu dönem kanunlarının
büyük bir kısmının odağında “kentsel dönüşüm” kavramı yer almaktadır. Burada bir
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önemli kırılma noktası, 1999 Marmara Depremi olmuştur. Deprem sonrası planlama
politikaları, bir yandan yeniden üst ölçekli planlama meselesini gündeme taşımış, diğer
taraftan kentsel dönüşüm projelerinin hızla uygulamaya sokulması, ağırlıklı olarak
projeci bir dönemin başlangıcının işaretlerini vermiştir. Örneğin İstanbul’da 2005
yılında 500 kişilik bir kadro ile kurulan İstanbul Metropolitan Alan Bürosu’nca
hazırlanıp 2010 yılında onaylanan 1/100000 ölçekli İstanbul İl Çevre Düzeni Planı, daha
sonra onaylanan birçok büyük ulaşım projesini (Kanal İstanbul, Marmaray, Avrasya
Tüneli Projesi, 3. Köprü Projesi, vb) içermemektedir. Bu projelerin tamamı, planın
onayından sonra plana işlenmiş, dolayısıyla üst ölçekli plan anlayışını tamamen tersine
çevirmiştir. Bu dönemden başlayarak, planlama kavramının bir kez daha rafa
kalkmasının önü açılmıştır. Dönüşüm projeleri, büyük ulaşım ve konut projeleri,
planlamanın yerini almıştır. Dönüşüm sürecini ve büyük projeleri, planlama sürecinin
bir parçası olarak görmeyi reddeden yeni yasalar bu durumu meşrulaştırmıştır.
2004 yılında yürürlüğe giren 5162 sayılı “Toplu Konut Kanunu’nda ve Genel
Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerin Toplu
Konut İdaresi Başkanlığına Ait Bölümünde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile,
Toplu Konut İdaresi, Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünü de içine alacak şekilde yeniden
kurgulanmış ve kentsel dönüşümün merkezi ayağı olarak tariflenmiştir. Yine hemen
hemen eş zamanlı olarak kabul edilen 2004 tarihli 5216 sayılı Büyükşehir
Belediyelerinin Yönetimi Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek
Kabulü Hakkında Kanun, 2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2005 tarihli 5302
Sayılı İl Özel İdareleri Kanunu, Belediye ve İl Özel İdarelerini kentsel dönüşümün yerel
aktörleri olarak belirlemiştir. 2004 tarihinde 5104 sayılı Kuzey Ankara Girişi Kentsel
Dönüşüm Projesi Kanunu Ankara’ya özel bir Kanun olarak uygulamaya sokulmuş,
bunun ardından, 2005 yılında yürürlüğe giren 5366 sayılı Yıpranan Tarihi Ve Kültürel
Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması Ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında
Kanun ile, kentsel dönüşüm uygulamaları ülke çapında hayata geçirilmeye başlanmıştır.
İlk olarak, İstanbul Beyoğlu’nda yedi yenileme alanı belirlenmiştir. Tarlabaşı Kentsel
Yenileme Projesi, bunların ilk etabı olarak hayata geçirilmiştir (Fotoğraf ).
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Fotoğraf: Tarlabaşı Kentsel Yenileme Projesi
2008 yılında ise, İstanbul Fatih’te, Neslişah Sultan ve Hatice Sultan Mahallelerini kapsayan ve
kamuoyunda Sulukule olarak bilinen proje, yine 5366 sayılı kanun kapsamında uygulamaya
konulmuştur (Fotoğraf

Fotoğraf: Sulukule Kentsel Yenileme Projesi
2000’li yılların kentsel dönüşüm deneyimi içinde bir başka gündem de uluslarası
yarışmalarla üretilen büyük ölçekli projelerdir. Yine İstanbul’da Küçükçekmece İç Dış Kumsal
Projesi, Kartal Kentsel Dönüşüm Projesi, bu şekilde elde edilmiş projelerdir. Ancak proje
kararları, 2010 yılında yürürlüğe giren İstanbul İl Çevre Düzeni Planı ile örtüşmemektedir
(Fotoğraf .., Fotoğraf...)
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Fotoğraf.. Küçükçekmece İç Dış Kumsal Kentsel Dönüşüm Projesi

Fotoğraf .. Kartal Kentsel Dönüşüm Projesi
2005 yılında Kıyı Kanununa getirilen yeni bir Kruvaziyer Liman tanımı, bu tarihten
başlayarak, Kruvaziyer Liman Dönüşüm Projelerinin hız kazanmasına sebep olmuştur. Önce
İstanbul’da Galataport, Haydarpaşa Limanı, Zeyport, İzmir’de Egeport gibi kruvaziyer liman
alanı dönüşüm projeleri uygulamaya geçmiştir (Şekil ... Şekil ...).
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Şekil..: Galataport Projesi

Şekil: Zeyport Projesi
Söz konusu kruvaziyer liman alanlarına yönelik olarak kanunla getirilen düzenleme, bu
alanlar içinde alışveriş merkezleri, ofis yapıları, apart oteller yapılmasına olanak tanımaktadır.
Bu nedenle planlardan bağımsız olarak üretilen bu projeler, kent içinde yüksek yoğunluklu
alanlar üretilmesinin önünü açmıştır.
Özellikle 2004 yılı ve sonrasında yürürlüğe giren yasal düzenlemeler, kentlerde hem yapı
ve nüfus yoğunluğunu artırmış, hem de kentlerin doğal yaşam alanlarının giderek daralmasına
yol açmıştır. Tarım ve orman alanları, son yıllarda çıkan yasalarla belirgin ölçüde
küçülmüşlerdir. Kentlerde yüksek yapılaşmaya bağlı olarak rüzgar koridorlarının önünün
kesilmesi, dere yataklarının yapılaşmaya açılması ve benzeri uygulamalar, iklim değişiklikleri
sonucu kentlerde afetlerin meydana gelmesini tetiklemişlerdir. Sel ve deprem, bugün kentlerin
korkulu rüyası olmuştur.
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Uygulama Soruları
6. Türkiye’de uygulanan kentleşme politikalarını dönemlere ayırmanız istense,
hangi ölçütleri kullanırdınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasının ardından yabancı şehir plancılarının davet edilerek,
planların yaptırılması ve özellikle Ankara’nın yeniden imarı,
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VI. HAFTA
KENT PLANLAMASI KAVRAMI VE KURAMLARI, PLANLAMANIN
EVRİMİ24

24

Bu bölüm Araş. Gör. Ayşecan Hazal Ak (Yıldırım) tarafından yazılmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Kent Planlaması Kavram ve Kuramları
6.2. Planlamanın Evrimi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1.Kent planlamasında temel kavramlar ve kuramlar nelerdir?
2. Planlama nasıl bir evrim süreci geçirmiş ve günümüzdeki durumuna ulaşmıştır?
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Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği

veya

geliştirileceği
Kent Planlaması Kavram Kent Planlaması Kavram ve Okuyarak, araştırarak
ve Kuramları

Kuramlarını

öğrenme

ve

analiz etme
Planlamanın Evrimi

Planlamanın evrimini süreç Okuyarak, araştırarak
olarak

analiz

etme

ve

yorumlama
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Anahtar Kavramlar
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Kent planlaması, planlama kuramları, klasik planlama, modern planlama kuramları.

6.1.Kent Planlaması Kavram ve Kuramları
Planlama çok boyutlu bir kavramdır ve içinde barındırdığı unsurlar itibariyle
disiplinlerarası bir şekilde ele alınmayı gerektirir. Bu anlamda, farklı disiplinler açısından farklı
şekilde tanımlanır. Davidoff ve Reiner (1962), planlama sürecini geleceğe yönelik eylemlerin
sistematik biçimde tasarlanması süreci olarak tanımlarlar. Bu süreci belirleyen her bir aşamada
yapılacak seçme işlemleri büyük önem taşımaktadır (Ersoy, 2016). Thomas Adams, kent
planlamasını, “toplumsal ve iktisadi gereksinmeleri göz önünde bulundurarak, kentlerin fiziksel
gelişmelerinin biçimlenmesine bir yön vermekle ilgili sorunlarla uğraşan bir bilim, bir sanat ve
uğraş alanı olarak tanımlamaktadır. Harvey S. Perloff ise, kent planlamasını, hem büyük
metropoliten bölgelerin kapsadığı tüm kentleşmiş alanları, hem daha küçük kentsel toplulukları,
hem de büyük bir kentin merkezini ilgilendiren planlama eylemlerine verilen isim olarak tarif
eder. J. T. Howard ise, kent planlamasını, kentsel alanların değişmesine bir yön verilmesi biçimi
olarak ifade etmektedir. Bu yönüyle Howard, kent planlaması eyleminin, yapıların, yolların,
parkların, kamu kuruluşlarının ve kentin fizik varlığının öteki öğelerinin fiziki anlamda
düzenlenmesi ve biçimlenmesinde daha ileri giden kimi toplumsal ve ekonomik amaçların
gerçekleştirilmesine yönelmiş olduğunu vurgular. S. F. Chapin ise, kent planlamasını, “kentsel
alanların büyümesi ve gelişmesi için önceden saptanmış ereklere ulaşmakta kullanılan sağgörü”
olarak adlandırır. Türk kentbilimcileri ise, kent planlamayı, “Ulusal bir yerleşme ve kalkınma
planı çerçevesi içinde bilimsel yöntemlere göre yapılan araştırmalara dayanarak, plan, program
ve projelerin hazırlanmasını ve bu amaçla girişilecek çabaların gerçekleştirilmesini de kapsayan
bir sanat ve çalışma alanı olarak tanımlamaktadır (Keleş, 2016).
Planlama kavramının, en geniş anlamı ile üç temel özelliğe sahip olduğu söylenebilir
(Ersoy, 2016):
1- Geleceğe yönelik bir tasarım olması,
2- Belirli hedef/amaçlara ulaşmak için yapılması,
3- Sistemli bir eylem dizgesi oluşturması.
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Buradan planlamanın, geleceğe yönelik olarak, belirli hedeflere ulaşmak adına yapılan
sistemli bir eylemler bütünü olduğunu anlayabiliyoruz. Planlamanın temel hedefi,
yerleşmelerin bilim ve fen açısından sağlıklı ve dengeli gelişimini sağlamaktır. Bir yerleşmenin
hangi bölgelerinde ne tür arazi kullanım kararları geliştirilmesi gerektiği, bu kullanımların
sosyo-ekonomik yapıya etkileri, toplumsal ve mekansal yapıya yönelik sorunların
çözümlenmesine yönelik hedefler, planlama vasıtasıyla hayata geçirilir. Plandan beklenen,
kentlerin eşitlikçi, hakça ve adaletli bir şekilde gelişmesine olanak tanıyacak kararları
üretmesidir. Planlar, güvenli, sağlıklı, düzenli yerleşmeler oluşturacak, yaşam ve mekan
kalitesini yükseltecek bir misyona sahiptir. Kent planlarının en temel özelliği ise, kamu yararını
önceleyen bir yaklaşıma sahip olmasıdır. Sürdürülebilir kentler yaratmak, kaynakları dengeli,
etkin ve verimli kullanmak planlamanın hedefleri arasındadır.
Geçmişi çok daha eskilere dayansa da, planlama özellikle 20. yüzyılın bir terimi olarak
kabul görür. Ekiz ve Somel (2005)e göre, planlama, özellikle 20. yüzyılda dünyaya hakim olan
kapitalist sistemin temelini piyasa ekonomisine bir müdahale aracı olarak ortaya çıkmış,
piyasanın ve sınıflara dayanan emperyalist-kapitalist sistemin eşitsizleştirici mekanizmalarını
ortadan kaldıran bir karşı-mekanizma işlevi görmüştür. Planlama, özü itibariyle akılcı,
sonuçları itibariyle müdahaleci bir süreç olarak tanımlanırken (Soyak, 2003), Kuruç, (1998)
planlamanın, toplumun ortak aklı sayesinde kaynakları iyi kullanmanın yaklaşımı ve yöntemi
olduğunu ifade eder.
Planlama sürecini belirleyen seçimler üç düzeyde gerçekleştirilir:
1- Gerçekleştirilmek istenilen amaç ve hedefler ile ölçütlerin saptanmasına yönelik seçme
işlemini kapsamaktadır.
2- Bu amaç ve hedeflere uygun almaşıklar (alternatifler) seti belirlenerek bunlar arasından
seçim yapılır.
3- Belirlenmiş amaçlara ulaşmak için öngörülen eylemlere rehberlik edilir (Ersoy, 2016).
Planlama kavramını açıklamaya çalışan çok sayıda kuram mevcuttur. Bunları şöyle sıralamak
mümkündür (Ersoy, 2012).
6.1.1. Klasik Kent Planlama Kuramı
20. yy başlarında ortaya atılan Klasik Kent Planlama Kuramı, temelde rahatlık, düzen, etkenlik,
güzellik ilkelerini odağına almaktadır. Arazinin kullanımında, sınırlandırılmasında ve
105

bölümlendirilmesinde adil bir düzen sağlamak, bu kuramın temel hedefleri olarak
sıralanmaktadır. Klasik şehircilik yaklaşımının temel işlevi, kentlerin fiziksel gelişmesini bir
düzene sokmak ve hangi işlevlerin kentin hangi bölgesinde yerleşeceğini pafta ve haritalar
üzerinde göstermektir. Bu anlamda teknik bir çaba olarak kabul edilir ve bir mimarlık,
mühendislik yaklaşımı olarak görülür (Keleş, 2016).
Bu kuramın aşamaları:
•

İnceleme ve araştırma (bilgi toplama)

•

Planı hazırlama

•

Planı uygulama (teknik bir işlem olarak kabul görür ve kapsamlı bir mimarlık ve

mühendislik projesi gibi ele alınır) olarak sıralanmaktadır.
Klasik Kent Planlama Kuramında esas olan, kentin gelecekteki fiziksel biçimini
tasarlamak ve bu tasarımın gerçekleşmesi için gerekli denetim önlemlerini almaktır. Kuramın
iki temel uygulama aracı:
- Bölgeleme (zoning) ve
- Yerbölümlenmenin düzenlenmesidir.
Kuramın son ürünü,gelecekteki toprak kullanımını gösteren bir "kent planı" ya da "nazım plan”
dır ve planın uygulanma süresi 15-20 yıl olarak belirlenmektedir. Kurama getirilen eleştiriler
şöyle sıralanabilir:
•

Durağan (statik) bir yaklaşımdır.

•

Kentin ekonomik, toplumsal ve psikolojik sorunlarını gözardı ederek, fiziksel çevrenin
değiştirilmesinden hareket eder.

•

Klasik kent planlama yaklaşımında ürün olarak ortaya konulan nazım planlarda
alternatifli öneriler sunulmaz.

•

Uygulama araçları genellikle imarı olumsuz etkileyerek, sınırlayıcıdır.

•

Plancının siyasal rolü gözardı edilerek sadece teknik eleman olarak görülür.

6.1.2. Geniş Kapsamlı Kent Planlaması Kuramı
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1929 Dünya Ekonomik Bunalımının etkisiyle, devletin çeşitli eylemleri arasında toplum
gönencinin 1930’lardan sonra, Klasik Kent Planlaması Kuramının yerine benimsenmeye
başlanmıştır. Toplumsal ilişkilerin ve mekansal sorunların, teknik araçların kullanımı yoluyla
çözülmesi, kamu yararını sağlama, bu kuramın temel hedefleri arasındadır. Kurama göre, kamu
yararını sağlayacak olan teknik araçları kullanacak olan, plancıdır. Plan, yalnızca bir toprak
(arazi) kullanım planı (fiziki plan) değildir; kentin sosyal, ekonomik ve politik yönlerini de
dikkate alır; bu anlamda kentin tüm gelişmesinin bir aracıdır. Kurama göre plan, rasyonellikle
verilmiş bir kararlar dizisidir (Keleş, 2016).
Geniş ve çok sayıdaki etkileri hesaba katabilme ve karar verici kuruma plan seçenekleri
sunabilme özelliklerine sahiptir. Bilgi, koşullar, zaman ve maliyetin elverdiği ölçüde çok
elemanı, analizde, karar vermede, uygulamada gözönüne almayı hedefler.
Klasik Kent Planlama Kuramına olduğu gibi, Geniş Kapsamlı Kent Planlama Kuramına da
bazı eleştiriler getirilmiştir:
•

Tek ve değişmez bir kamu yararının olabileceği varsayımına karşılık, kamu yararının
ölçülebilmesi ve saptanabilmesindeki güçlükler nedeniyle, bunun plancılar tarafından
belirlenebilmesinde sorunlar çıkmaktadır.

•

Kentte yaşayan değişik kesimlerin ve plancıların kentten beklentileri farklı olduğundan
kent planlarının amaçlarının belirlenmesi problem olmaktadır.

•

Geniş Kapsamlı Planlama yaklaşımı, planlama eylemini, teknik bir uğraş olarak
görerek, bunun, politikanın üstünde ve dışında tutulması gerektiğini savunur. Oysa,
planlamayı siyasal sürecin dışında tutmak mümkün değildir.

•

Geniş Kapsamlı Planlama yaklaşımı, kent planlarının ve kentsel gelişme politikalarının
hazırlanmasının gerektirdiği tüm bilgilerin ucuz ve kolay elde edilebileceği
varsayımından hareket eder. Bu çoğu zaman mümkün olmamakta böylece geniş
kapsamlı kent planlama yaklaşımının uygulanması güçleşmektedir.

•

Gelecekle ilgili tahminlerin yapılacağı sürenin uzun olması ve değerlendirilecek
faktörlerin fazlalığı, geniş kapsamlı planlamadaki hedeflerin sapmasına veya
beklenmeyen olayların ortaya çıkarak plan kararlarının geçersiz kılınmasına neden
olabilmektedir.
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6.1.3. Orta Süreli Planlama Kuramı
Bu yaklaşım Geniş Kapsamlı Planlama yaklaşımına getirilen eleştirilerden ortaya çıkmıştır.
Orta Süreli Planlama, özellikle uzun süreli olan (20-25 yıl) kent planları ile, kısa süreli olan
(5 yıl) kalkınma planları arasında ortaya çıkan zaman boşluğunu doldurmayı amaçlar.
Özellikleri şöyle sıralanmaktadır:
•

Planlama süresi geniş kapsamlı planlamaya göre kısadır.

•

Nabız yoklama (pulse-taking) işlevi ile plancılar yaklaşmakta olan olumsuzlukları ile
ilgili karar organlarını uyararak, karşılaşılabilecek güçlükler ortadan kaldırılır.

•

İzlenecek politikaların açıklanması işlevi ile plancılar, toplumsal uzlaşmanın
sağlanması amacıyla saptanacak politikalarda, siyasetçilere farklı konularda teknik
olarak yardım ederler.

•

Planlama süreci, gözden geçirmeyi de kapsar. Planlama organı, gelecekteki planlı
eyleme

yön

vermek

üzere,

izlence

ve

proje

uygulamalarının

sonuçlarını

çözümlemek/değerlendirmek durumundadır.
•

Merkezi haber alma sistemine olan gereksinme önemlidir.

6.1.4. Sürekli Planlama Kuramı
Son durumun ifade edildiği bir plan türü değildir. Sürekli planlamada planlar, her defasında
yeniden üretilebilir. Bu geleneksel planlara göre hem daha hızlı ve hem de daha ucuzdur.

Şekil 1: Sürekli Planlama Yönteminin Şematik Gösterimi
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(Kaynak: Branch, 1981)
6.1.5. Politikalar Planı
Arazi kullanım biçimleri ile, fiziksel, toplumsal ve ekonomik etmenleri aynı odak çevresinde
toplayan plandır. Geleneksel nazım planlara göre daha kısa sürelidir.
İçinde;
Plan konusu hakkında açıklamalar (bugünkü durum, gelişme eğilimleri, sorunlar, olanaklar,
politika ve izlenceler vb.), planın önemli politikaları, plan, program ve projeleri, fiziksel
çevrenin gelişmesi ile ilgili planlar ve onunla ilgili bütçe, uygulama araçlarının tümü, her
birimin kendisi ile ilgili hazırlayacağı küçük çapta ayrıntılı politikalar planı, planın
hazırlanmasında başvurulan yöntem ve kaynaklar, kabul edilmeyen politikaların gerekçeleri,
gibi bilgiler yer alır.
Güçlü yönleri şunlardır:
•

Halk tarafından daha kolay anlaşıldığı için, halkın planlama sürecine daha kolay
katılmasını sağlar.

•

Planlama eylemi seçilmiş organlar ve bürokratlar dışında oluşmadığından onlar da bu
sürece daha kolay katılırlar, böylece uygulama şansı yüksek, siyasal açıdan gerçekçi bir
plan elde edilmiş olur.

•

Kente hizmet eden bütün kuruluşlar arasında eşgüdüm sağlar.

•

Devingen (dinamik) nitelik taşıyan kentlerin geleneksel nazım planlarla sağlanamayan
devingenliğini korur. Böylece değişen koşullar nedeniyle devingenliğini yitirmediği
için de süreklilik ve tutarlılık sağlar.

•

Fazla ayrıntıya inmeyen politikalar planı, geleneksel nazım planlardan daha fazla
esnekliğe sahiptir.

6.1.6. Çoğulcu ve Savunucu Planlama
Davidoff, 1965 ve Gans, 1969 tarafından savunulan bu kuram, planlama yoluyla toplumun
tüm kesimlerinin sorunlarını çözmeyi amaçlayan planlar üretmek fikrinden hareket eder.
Planlama kurumunun ezilen ve dışlanan kesimlere karşı duyarsızlığını eleştiren savunucu
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planlama ise plancıların teknisyen değil, siyasal bir sürecin içinde aktif aktörler olarak yer
alması gerekliliği üzerine şekillenmiştir. Bu kurama göre planlama, elit sınıfın egemen
olduğu bir sistemden daha çok demokratik ve çoğulcu politikaları ortaya koyan bir araçtır.
Kentte yaşayan bütün kümelerin ve sınıfların, kenti ilgilendiren ortak erekler üzerinde
birleşmesinin olanaksız olduğu varsayımından ve her kümenin ya da toplumsal sınıfın,
kendine özgü erekleri olduğu görüşünden hareket eder.
Özellikleri şunlardır;
•

Halkı alternatif tercihler hakkında bilgi sahibi kılar,

•

Planı bir kamu görevi olarak yapan kurum ile öteki planlama gruplarının yarışması
sonucu oluşan seçenekler içinden kalitesi en yüksek olan planın seçilmesi fırsatını
yaratır,

•

Eleştiri ile birlikte öneriyi de zorunlu kılar,

•

Planlama stratejisi çok açık değildir; plancının burada, ne ölçüde kamu yararına çalıştığı
belirsizdir,

•

Kentteki birçok baskı grubu daha fazla siyasal güce, merkezi olanaklara, ya da teknik
bilgisi fazla olan plancılara sahip olabileceklerinden, amaçlarına daha kolay
ulaşabilirler. Böylece fırsat eşitliğini arttırmaya çalışırken, çoğulcu planlama ile bunun
tam tersi bir yöne gidilmiş olunabilir.

6.1.7. İletişimsel Planlama
Forrester, 1989 ve Healey, 1993 tarafından savunulan kuram, toplumun tüm kesimlerinin
görüşlerini kapsayan planların hazırlanmasını amaçlar. Bu kurama göre, farklı grupların
planlama sürecine katılarak düşünce ve taleplerini belirtmesi, müzakere etmesiyle kentsel
adalet sağlanabilir.
6.1.8. Bir Süreç Olarak Planlama
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Temel yaklaşımı planlama eylemini, bir plan belgesi üretmeyi amaçlayan eylem olarak değil
de, birbirini izleyen kararlardan oluşan bir süreç olarak görmesidir. Bu yaklaşımın en önemli
özelliği, bir eylemin kendisinin değil de, doğuracağı sonucun başarılı olması anlayışıdır.
Bir süreç olarak planlama yaklaşımı ile; planlamanın artık sonuçta bir plan belgesiyle bitirilen
eylem olmadığı, olmaması gerektiği yolundaki düşünce giderek yaygınlaşmaktadır. Planlama,
geleceğe ilişkin durağan bir durumu yansıtan bir belge olmaktan çok, olagelmekte olan
değişmeleri yararlı duruma getirmeyi ve onları etkilemeyi amaç edinmektedir.
Güçlü yönleri şunlardır:
•

Bilimsel araştırmalar ve yeni matematiksel tekniklerle bilgisayardan yararlanma, çok
karmaşık toplumsal sistemlerin incelenmesini, öteki planlama anlayışları uyarınca
girişilen planlama eylemlerinden daha fazla olanaklı kılar ve kentin büyüme sürecinin
daha iyi anlaşılmasını sağlar.

•

Planlama sadece fiziksel bir çerçeve olmakla kalmaz, aynı zamanda toplumsal
gelişmenin her yönüne uygulanabilen bir araç da sağlar.

•

Bu yaklaşımda, belli bir sonlu plana değil, fakat kentin dinamizminin etkilenmesine
önem verilir.

Kurama yöneltilen eleştiriler ise şöyle sıralanabilir:
•

Daha fazla bilgi ve veri toplayarak, kestirimlerin güvenilirliğini arttırmak, zorunlu
olarak daha ussal tercihler yapılması sonucunu doğurmayacaktır..

•

Bu yaklaşımın ilk ortaya çıktığı dönemlerde bilgi ve haber sistemlerinin, tercihler
yapma sürecine aktarılması pahalı ve güç olmuştur.

•

Süreçler dizisi anlamındaki planlama yaklaşımı, şehirciliği ve fiziksel planlamayı
önemsizleştirmekte, sürecin kendisine odaklanmaktadır.

6.1.9. Eylem Planlaması
Bilginin ancak deney içinde üretilebileceği inanışından yola çıkan bir planlama
yaklaşımıdır. Burada planlama sürekli bir eylemdir, eylem içinde gelişir ve bu eylemi
oluşturmada uygulama ile bütünleşmiş çok güçlü bir planlama birimi gerekmektedir. Temel
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görüş, master plan hazırlamanın uzun zaman alan, pahalı ve bu nedenle de yararsız görülen
bir yaklaşım olduğudur. Bu yaklaşımda; kente ilişkin en önemli sorunlar tanımlanmakta,
tanımlanan bu sorunları çözmeye yönelik, ilgili merkezi örgüt (bakanlıklar) tarafından
hazırlanan, tek tek veya bir kaçı birarada sürdürülen "eylem projeleri" geliştirilmektedir.
Eylem planlarının gerçekleşmesindeki temel işlem, eylem planları ile üst kademe ve geniş
kapsamlı plan kararları arasındaki eşgüdümü sağlamak, tüm planlama sürecini esnek bir
örgütlenme yapısına kavuşturmak ve uygulamalardan gelecek bilgileri/deneyleri
yöneticilere ve politik çevrelere aktarmak olmaktadır.
Bu kurama getirilen eleştirile şöyle sıralanmaktadır:
•

Yerel yönetimler planlama kararlarında, ikinci plana itilirler, hatta bazen tamamen
dışlanırlar.

•

Yerel yönetimlerle merkezi yönetimlerin özellikle aynı politik grup içinde olmamaları
durumunda, merkezi yönetimlerin eylem planları ve programları konusunda yerel
yönetimleri engellemesi olasılığı vardır.

•

Söz konusu planlar, merkezi yönetimin yerel yönetim üzerindeki vesayeti/denetimi çok
güçlü ise, hemen tümüyle merkezi yönetim tarafından örgütlenmektedir.

•

Eylem planlaması yaklaşımı ani politika değişikliklerine çok duyarlı bir uygulama
olarak dikkat çekmektedir.

6.1.10. Sistem Yaklaşımı
Sistem, belli bir çevre içerisinde yeralan ve aralarında bir ilişkiler kümesi sergileyerek,
karşılıklı etkileşim içinde belli bir amaca doğru yönelmiş olan ögelerin tamamıdır. Bu
yaklaşım kenti bir sistem olarak görür ve planlama aracılığı ile sistemdeki sorunları
düzeltmeyi hedefler. Kent ise bir toplumsal sistem olarak kabul gören bir işlevler bütünüdür.
Kent sistemine bağlı alt işlevler, birbirleriyle karşılıklı bir etkileşim içindedirler. Sistem
çözümlemesi olarak da adlandırılan bu yaklaşımın, çağdaş kent planlamasına yaptığı başlıca
katkılar, tek çözümler yerine almaşık çözüm önerilerinin sunulmasına olanak vermesidir.
Bu yaklaşıma getirilen eleştiriler şunlardır:

112

•

Önemli değişkenlerin sayısallaştırılma çabası nedeniyle, sayısallaştırılamayacak
faktörlerin öneminin gözardı edilme olasılığı vardır. Bu nedenle sistem yaklaşımındaki
gibi kantitatif modellere şüphe ile bakılır.

•

Ayrıca, sistem tanımlama problemi, birçok durumda gözardı edilerek, problem mevcut
tekniklere uyacak şekilde kabaca bölünerek bir bölümüne bakılmıştır. Olası diğer
teknikleri dikkate almadan, sınırlı mevcut tekniklerin iyileştirilmesi için çaba
harcanmıştır.

6.2. Planlamanın Evrimi
Planlamanın tarihine bakıldığında, Antik çağa kadar uzanan bir geçmişe dayandığı
görülmektedir. Mısır’da, Mezopotomya’da, Yunan ve Roma kentlerinde erken planlama
deneyimlerini görmek mümkündür. Efes, Milet, Heraklia, Priene, Bergama gibi kentler, ilk
planlı kent örnekleri olarak tarihte yerlerini almışlardır.

Şekil 2: Milet Planı
(Kaynak: http://www.hellenicaworld.com/Greece/Technology/en/CityPlan.html)
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Şekil 3: Milet Kenti Mekansal Organizasyonu
(Kaynak: http://www.ntimages.net/Miletus-city-plan.htm)

Şekil 4: Priene Kent Planı
Kaynak: http://www.worldhistory.biz/ancient-history/67969-priene-a-small-greek-city.html
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Şekil 5: Priene Kenti
Kaynak: http://marinesol.org/the-bay-of-miletus-and-the-latmicus-sinus-priene/

15-16. yüzyıllarda Rönesans dönemi kentlerinde değişen ve dönüşen dünya
düzenine paralel olarak, kentlerin planlanmasında da değişim kendini gösterdi. Ortaçağın
kendiliğinden, organik bir biçimde ortaya çıkan kentsel formuna ve estetiğine karşın,
Rönesans’ta bilinçli bir düzen yaratma ve belli bir estetik anlayışa ulaşma çabası hakim kılındı.
Kentler bütün parçaların bir arada düşünüldüğü, koordine edilerek tasarlandığı bir sanat eseri
olarak düşünüldü. İdeal kent şemaları vasıtasıyla bu görüşler hayata geçirildi. İdeal kent
şemalarına temel oluşturan Leon Batista Alberti’nin çalışmalarında kentlerin muntazam,
rasyonel bir plana ve mimariye sahip olması, kent çevresinin dairesel (radyal) formda olması,
meydanlardan ışınsal yollar açılması, bina yüksekliklerinde eşitliğin gözetilmesi, yolları düz
bir aks halinde uzanması ve önemli bir yapı ile sonlanması (VİSTA) gibi ilkeler ortaya kondu.

Şekil 6: Rönesans Kent Şemaları
Kaynak: https://quadralectics.wordpress.com/4-representation/4-1-form/4-1-4-cities-in-the-mind/4-1-4-1-the-ideal-city/
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Şekil 7: Scamozzi’nin İdeal Kenti: Palmanova
Kaynak:https://www.planet-schule.de/wissenspool/dasbarockexperiment/inhalt/unterricht/fuerstenherrlichkeit.html

Rönesans döneminde kent planlarının öğeleri şöyle tanımlanır:
-

Düzgün Yol Aksları: Perspektif

-

Meydanlar: Tüm fiziksel elemanlar koordine edilerek (Mimari, mekan, yer döşemeleri,
heykeller vs...), düzgün, tanımlı alanlar, birbirleri ile bağlantılı olarak tasarlanıyor,
ızgara sistem, merkezden dışarı doğru uzayan geniş caddeler

-

Kent surları: Değişen savaş teknolojisi (barut), karmaşık sistem

17. yüzyılın ikinci yarısıyla birlikte, Barok kentleri, Rönesansın merkezden dışarı açılan
ışınsal caddelerinin yerine, sarayı merkeze alan bir anlayışla inşa edilmiştir. Korular,
parklar, fıskiyeli havuzlar gibi kenti süsleyen öğeler, bu dönemin planlama anlayışının
ürünleridir (Keleş, 2016). Simetri, geometri, görsel kalite, ihtişam kent planlarının önemli
unsurlarıdır.
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Şekil 8: Barok Kent Planı Karlsruhe
Kaynak: https://www.studyblue.com/notes/note/n/unit-two-15th-and-16th-centuries/deck/3991625

Şekil 9: Karlsruhe Kenti
Kaynak: https://www.studyblue.com/notes/note/n/unit-two-15th-and-16th-centuries/deck/3991625

19. yüzyılda Sanayi Devrimi ile birlikte, kentlerin sanayi koşutunda yeniden üretim süreci
gündeme gelmiştir. Bu dönemde kentlerin makroformunda radikal değişmeler ortaya çıkmıştır.
Sanayi ağırlıklı yerleşmelerin, demiryolu ve karayolu tarafından şekillendirilen kent
merkezlerinde işçi konutları, fabrikaların etrafında yer seçmiştir. Fabrikaların kentlerin içinde
ya da yakınında yer seçmesine bağlı olarak, bir yandan çevre sorunları kentleri tehdit etmeye
başlarken, diğer yandan sanayileşmeye ve göçe bağlı olarak toplum yapısında meydana gelen
değişmeler, 19. yy sonlarında kent planlamanın bir disiplin olarak ele alınmasını zorunlu
kılmıştır. 20. yy ise kent planlama alanında büyük bir sıçramanın yaşandığı dönemdir (Keleş,
2016).
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Ebenezer Howard’ın 1898 yılında yazdığı Yarın: Gerçek Reforma Giden Barışçı Yol ve 1902
yılında yazdığı Yarının Bahçe Kentleri adlı eserler, çağdaş kent planlaması anlayışını
yönlendiren temel çalışmalar olarak bilinirler. Nitekim Lewis Mumford, Howard’ın 1902 tarihli
kitabına yazdığı önsözde, “Çağdaş kent planlaması akımını, bu yapıt kadar etkisi altında bırakan
ve amaçlarını değiştiren bir başka kitap yoktur” diyerek, çalışmanın önemini açıkça ortaya
koymuştur (Keleş, 2016). Ebenezer Howard, kır ile kenti buluşturan bir model olarak tasarladığı
Bahçeşehir modeli, 32.000 nüfuslu, düşük yoğunluklu kentlerdir. Yatakhane kent olmamaları,
idari ve ekonomik yönden bağımsız, kendine yeterli yerleşmeler olacak çalışma alanları
olmaları, spekülasyonu önlemek için arazinin kamuya ait olması, uzun dönemli kontratlar ile
bireylere kiralanması bu modelin temel özellikleri olarak sıralanabilir (Şekil).

Şekil 10: Ebenezer Howard’ın Bahçeşehir Modeli
Kaynak: https://scodpub.wordpress.com/2011/03/01/garden-cities-by-ebenezer-howard/

Howard’ın düşük yoğunluklu, kendi ihtiyaçlarını kendi içinde temin eden ve merkez kentle
bağlantılı olarak kurguladığı bahçe kent modeli, 19. yy kentlerinin yarattığı sorunlara bir çözüm
olarak tasarlanmışsa da, farklı kesimlerden gelen eleştiriler nedeniyle hiçbir zaman tam
anlamıyla kabul görmemiştir. Kontrolsüzce artmaya devam eden nüfusa bağlı olarak hızla
tükenen kent toprağı giderek daha değerli hale gelince, toprağı daha ekonomik kullanacak
çözümler aranmıştır.
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1920'lerde mimar Le Corbusier, “ışıyan kent” adını verdiği bir rüya kent modeli ortaya attı;
bu kent modeli, bahçeşehir modeli gibi alçak yapılardan değil, bir parka yerleştirilmiş yüksek
katı yapılardan oluşuyordu. Le Corbusier, bu modeli şöyle tasvir ediyordu: "Kente Büyük Park'
tan geçerek girdiğimizi varsayalım. Hızlı arabamız, haşmetli gökdelenlerin arasından geçiyor,
özel yükseltilmiş araç yoluna giriyor. Yakına geldiğimizde yirmi dört gökdelenin art arda göğe
uzanmakta olduğunu görüyoruz; solumuzda ve sağımızda, meskûn alanın hemen dışında,
belediye ve hükümet binaları bulunuyor; ortalara geldiğimizde ise müzeler ve üniversite
binalarıyla karşılaşıyoruz. Kentin tamamı bir Park'tan oluşuyor."
Le Corbusier' nin dikey şehrindeki insan yoğunluğu dönüm başına 300 kişidir; yani çok
yoğundur; ama yapılar çok yüksek olduğundan zeminin yüzde 95'ini açıkta bırakır. Yüksek
katlı yapılar, toplam taban alanının sadece yüzde 5'ini kaplar. Yüksek gelirli insanlar avluların
çevresindeki alçak, lüks konutlarda yaşayacaklar ve zeminin %85'i açıkta kalacaktır. Etrafa
lokantalar ve tiyatrolar yapılacaktır (Jacobs, 2015). Bu yeni planlama anlayışı, insanları
topraktan koparması nedeniyle eleştirilere konu olsa da, kamusal alanları öne çıkaran yaklaşımı
ile birçok kesim tarafından da benimsenmiştir.
Kent planlaması açısından önemli bir dönüm noktası, 2. Dünya Savaşı olmuştur. 2. Dünya
Savaşından sonra ulus devletlerin kenti uzun vadeli olarak planlamaya çalışmaları ortaya
kapsamlı planlama anlayışını çıkarmıştır. Temel ilkeleri Chicago üniversitesinden bir grup
plancı tarafından geliştirilen bu yaklaşımın temel argümanları, kamu yararını esas alması, uzun
vadeli olması ve kapsamlılığı olarak tanımlanmıştır (Tuncer, 2013). Refah devleti dönemine
denk gelen bu yaklaşım, toplumsal travmaları yok etmek üzere rekreasyon alanları ve diğer
kamusal alanların geliştirilmesi, işlevsel yapılarla tasarlanmış geniş bulvarlar ve meydanlar,
göçe bağlı konut talebini karşılayacak sosyal konut modelleri geliştirilmesi gibi konulara ağırlık
vermiştir.
20. yy kent planlaması, 1980 sonrası dönemde ekonomi politikalarındaki değişmelere paralel
olarak yeni bir yol çizdi. Neoliberal politikaların şekillendirdiği yeni kentlerde planlamanın
esasları refah devleti döneminden farklı şekilde yeniden tanımlandı. 80’li yıllarda kente ve
planlamaya yönelik temel konular, yeni toplumsal hareketler, modernizm ve postmodernizm
ekseninde yoğunlaşmaktadır (Türk, 2015).
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Uygulama Soruları
7. Geniş kapsamlı planlama, kent mekanını klasik kent planlamadan farklı olarak
nasıl tarif eder? Bu yaklaşım mekana ne şekilde yansır?
8. Sanayi devrimi kent planlama kuramlarında nasıl bir değişime neden olmuştur?

120

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Değişen dünya düzeni, teknoloji ve yeni gereksinmeler koşutunda planlamada yeni yaklaşımlar
ortaya çıktığını öğrenmiş olduk.
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VII. BÖLÜM
TÜRKİYE’DE KENT PLANLAMASI25

25

Bu bölüm Arş. Gör. Ayşecan Hazal Ak (Yıldırım) tarafından yazılmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Türkiye’de Kent Planlamasının Geçmişi
7.2. Cumhuriyetin Kuruluşu ve Kent Planlaması
7.31960 Sonrası Kent Planlaması (1960-1980)

7.4.1980 Sonrası Kent Planlaması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1.İstanbul Haritalarıları üzerinden erken dönem kent planlaması hakkında neler söylenebilir?
2. Cumhuriyetin kuruluşundan sonra kent planlamasının belirgin özellikleri nelerdir?
3. 1960-1980 döneminde nasıl bir kent planlaması uygulanmıştır?
4. 1980 sonrası kent planlaması ilkeleri nasıl değişmiştir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Kazanım

Konu

Kazanımın nasıl elde
edileceği

veya

geliştirileceği
İstanbul Haritaları ve Kent İstanbul
Planlaması

için

yapılan Okuyarak, araştırarak

haritalar ve kent planlaması
ilişkisini kavrama

Cumhuriyetin

Kuruluşu Cumhuriyetin kuruluşundan Okuyarak, araştırarak

ve Kent Planlaması (1923- 1960 kadar gerçekleşen kent
planlaması

1960)

ilkelerini

öğrenme
1960

Sonrası

Kent 1960-1980

Planlaması (1960-1980)
1980

Sonrası

Planlaması

arası

kent Okuyarak, araştırarak

planlamasını analiz etme

Kent 1980 sonrası değişen kent Okuyarak, araştırarak
planlaması

anlayışını

kavrama
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Anahtar Kavramlar

Kent planlaması, kent haritaları,İstanbul haritaları, kentsel planlama.
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Giriş
Ülkemizde kent planlama çalışmaları 19. yy’ ın ikinci yarısına kadar gitmektedir.
Osmanlı yönetimi daha çok kentlerdeki yapıların sağlamlıkları, insan sağlığına
uygunluklarının sağlanması, yolların temizlenmesi ve yangınların önlenmesi gibi
konulara öncelik tanımıştır. Tanzimat’tan sonra batılı anlamda çağdaş, temiz güzel
görünüşlü ve belediye hizmetlerini yeterli bir düzeyde sağlayan kentler yaratmak kent
planlaması anlayışının belli başlı hedefleri olmuştur. Çalışmalar ağırlıklı olarak İstanbul
üzerinden haritalama suretiyle yürütülmüştür.
7.1. İstanbulHaritaları ve Kent Planlaması
İstanbul haritalarını ikiye ayırmak mümkündür. 1776 yılına kadar yapılan tasvir
niteliği ağır basan gravürler (Şekil 1) ve 1776 sonrası yapılan ölçekli haritalar.

Şekil 1: Rumeli Hisarı
1776 yılında İstanbul için hazırlanan ilk ölçekli harita olan Kauffer’in İstanbul
haritası, 1836 yılında Barbiédu Bocage tarafından hazırlanan İstanbul Şehir Planı ve
kenar mahalleleri haritası, 1836-1837 yıllarında VonMoltke tarafından hazırlanan
İstanbul haritası,1858-1860 yılları arasında Belediye Meclis Mühendisi G. d’Ostoya
tarafından hazırlanan Galata, Pera ve Pangaaltı’nı kapsayan harita, 1861-1876 yılları
arasında Altıncı Daire-i Belediye tarafından 1/200 ölçeğinde 50 pafta halinde hazırlanan
İstanbul’un ilk modern kadastro haritası, 1887-1891 yılları arasında F. Huber tarafından
hazırlanan 1/1.000 ölçekli Galata, Taksim ve Pangaaltı’nı içeren haritalar, 1904-1906
yılları arasında Charles E. Goad’un şirketi tarafından, 51 paftadan halinde 1/600 ölçekli
yangın sigorta haritası, 1909-1922 yılları arasında hazırlanan 8 paftadan oluşan
1/25.000 ölçekli Boğaziçi haritası,1911-1913 yılları arasında hazırlanan tüm
İstanbul’un Sokak ve anıtsal binalarını ayrıntılı olarak ele alan Alman Mavileri’nin
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harita endeksi,1922-1945 yılları arasında hazırlanan JacquesPervitich tarafından
İstanbul’un II. Dünya Savaşı öncesi kentsel dokusu hakkında en ayrıntılı bilgiyi içeren
Türkiye Sigortacılar Daire-i Merkeziyesi adına 230 civarında paftadan oluşan
haritaların IFEA arşivinde olan kısımları, 1929 yılında E. Mamboury tarafından
hazırlanan İstanbul Seyahat Rehberi, 1934 yılında Osman Nuri Ergin tarafından
hazırlanan İstanbul şehir rehberi, 1951 yılında E. Mamboury tarafından hazırlanan
Turistik İstanbul haritası, 1970 yılında hazırlanan 10 paftadan oluşan İstanbul’un
1/5.000’lik Hali Hazır Haritası ve 2010 yılında hazırlanan İstanbul Güncel Şehir
Rehberi temel haritacılık çalışmaları olarak sayılabilir.

Şekil 2:Pervitich haritalarından 1925 tarihli Şişli Paftası
Kaynak: http://www.yapi.com.tr/Haberler/turkiyede-kent-planlamasi-dusuncesinin-gelisimi_61110.html

Kentlerin, özellikle de İstanbul’un tarihsel topoğrafyası planlamanın ana odağı
olmuştur. Topoğrafların yanısıra, seyyahlar, şarkiyatçılar ve arkeologlar da kente
yönelik izlenimlerini bir yandan yazıya dökmüş, bir yandan da plan ve harita gibi
araçları kullanmışlardır. Avusturyalı oryantalist Joseph vonHammer-Pungstall (17741856), Osmanlı tarihi adlı kapsamlı eserinde, İstanbul’un tarihsel topoğrafyasını,
Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa, Asya ve Afrika’daki varlığını veya Osmanlı
tarihinin sembolik olaylarını (Kosova, Niğbolu, Ankara, Varna, Belgrad savaşları,
Viyana kuşatması, vb) aktaran Kauffer ve Hellert’in haritalarına yer vermiştir (Osmanlı
Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi, 2002).
Planlama ile ilgili ilk girişimlerden biri 2. Abdülhamit döneminde başlatılmıştır.
2. Abdülhamit, Paris sefiri Salih Münir Çorlu’yu çağırıp, “Bu gelenler gidenler hep bu
kentin kötülüğünden yakınıyor, ele güne karşı şu kenti güzelleştirecek bir şeyler
yapalım. Git bir mimar bul Avrupa’dan, gelsin buranın bir planını yapsın.”
demiştir.Salih Münir Çorlu da Paris Belediyesi’nin başmühendisi Bouvard’ı bulmuş,
ancak Bouvard İstanbul’a gelmemiştir. 2. Abdülhamit İstanbul’un her tarafının
resimlerini, fotoğraflarını çektirdiği için ona belirli güzergâhların, meydanların
fotoğraflarını göndermiş, o da o meydanlara ilişkin düzenlemeler yapmış, mahalleleri
süslemiştir. Bu çalışmaların masraflarını da Fransız Hükümeti vermiştir. Bu meydan ve
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güzergâh perspektifleri İstanbul’da sergilenmiş olsa da yapılan çalışmaların İstanbul ile
bir ilgisi olmadığı bilinmektedir.1840-1850 arasında en önemli gelişme, 1848’de ilk kez
yalnızca İstanbul’da geçerli olan Ebniye nizamnamesinin çıkarılmasıdır. Avrupa’daki
kentsel gelişmelerden esinlenmiştir. Bu nizamname ahşap bina yapımını yasaklıyor,
bütün yapıların kâgir olmasını zorunlu kılıyordu.1850-60 yılları arası yeni planlama
anlayışı girişi ve kurumsallaşması açısından değişmenin hızlandığı bir dönemdir. Bu
dönemde mevzi planlar yapılmaya başlamıştır. Bunlar büyük yangınlardan sonra yangın
yerlerinin düzenlenmesi amacıyla yapılmıştır. Bunlardan ilki LuigiStorarii’nin 1854’te
Aksaray yangın yeri için yaptığı planlardır. Daha sonra her yangın yeri için bu tür
planlar yapılmıştır (Tekeli, 2005).

Fotoğraf 1: 1755 Büyük İstanbul Yangını: Hocapaşa Yangını
(Kaynak: http://www.dunyabulteni.net/haber/145358/buyuk-istanbul-yangin)

1860-70 döneminde yabancı harita mühendislerinin yerini Türk kurmay subayları
almıştır. Bu uygulama ilk kez Hocapaşa yangın yerinin 1864-1866 arasındaki
düzenlenmesinde görülmüştür. Bu düzenlemenin yapıldığı haritanın altında bir erkan-ı
harp subayı olan Mehmet Kemalettin Bey’in imzası bulunmaktadır.
Hocapaşa yangınından sonra yapılan düzenleme Türkiye’de imar planlama
bakımından önemli bir dönüm noktasıdır. Bu amaçla bir komisyon önemli bir bütçeyle
kurulmuş, kentin iş merkezi yeniden yapılaşırken kanalizasyon altyapısı
gerçekleştirilmiştir.1877’de Osmanlı Rus Savaşı’nın ardından, Osmanlı kentlerinde
görülen, “göçmen mahalleleri” denilen grid planlı mahalleler 1877 sonrasında ortaya
çıkmaya başlamıştır.1890-1900 arasındaki dönemde harita yapma işi askerlerden
normal mühendislerin işi haline gelmiştir. İlk topoğrafya kitapları: M. Münşi’nin “Arsa
Taksimi” (1888) ve KirkorKömürcüyan’ın “Fenn-i ve Mesaha-i Arazi” (1890) ile
birlikte 1900’lerin başlarında kent planlamasına ilişkin öncü tartışmalar başlamıştır
(Tekeli 2005).
İstanbul'da şubeler açan yabancı Sigorta şirketleri, merkezi Londra'da bulunan
Charles Edward Goad'ın şirketine 1904-1906 yılları arasında şehrin yangın riskini
gösteren planlar yaptırmışlardır. İstanbul’un bu ilk detaylı kent planları ‘Goad
Haritaları’ olarak bilinir (Şekil 3) .
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Şekil 3:Goad Haritaları: Tarihi Yarımada Paftalarından Bir Örnek
http://www.istanbulium.net/2016/03/goad-haritalari.html

İstanbul'da kentplanlamasına temel oluşturması amacıyla 1913-14, 1918-1921
yılları arasında Alman «Deutschsyndikatfürstaebalichearbeiten» tarafından üretilmiş
kent haritaları da ülkenin planlama tarihi açısından büyük önem taşımaktadır. Bunlar,
pafta çerçevelerinin rengi nedeniyle Alman Mavileriolarak anılır. 66x100cm
boyutunda, renkli, 1/1000 ve 1/500 ölçekli olarak hazırlanan bu haritalarda mahalle
veya semt adları, sokak ve cadde, yapı adları, saraylar, elçilik binaları, karakol, itfaiye,
belediye vb. resmi binalar; camii, tekke, medrese, mezarlık, hazire, türbe, kilise, sinagog
vb. dini yapılar; kule, duvar, sur, kışla, jandarma karakolu, tersane, atölye, levazım
deposu vb. askeri yapılar; hastane, iskele, demiryolu, gar, istasyon türü kamu yapıları,
isimleri ve gabarileriyle gösterilmektedir (Şekil 4).
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Şekil 4: Alman Mavileri, Ayasofya Bölgesi haritaları
Kaynak: http://www.istanbulium.net/2016/04/alman-mavileri.html

Aynı dönemlerde planlama açısından önemli bir gelişme, Cemil Topuzlu’nun
İstanbul Şehremini olmasıdır. Gazi Ahmet Muhtar Paşa, Cemil Topuzlu’nun köşkünü
görür ve “Kendi evini böyle doğru dürüst yapan adam kenti de yapar. Çağırın Onu
İstanbul Şehremini yapalım” der. Cemil Topuzlu ısrarlar karşısında İstanbul Şehremini
olmayı kabul eder. Bu dönemde Türkiye ilk kez, “Modernite”nin yıkıcılığı karşısında
“Asar-i Atika”yı savunanların sesini yükseltmesiyle karşı karşıya kalmıştır. Cemil
Topuzlu, meydanlar ve bulvarlar açma adına birçok eski eserin yıkılmasına sebep
olacaktır. Asar-i Atika Cemiyeti Başkanı Sadrazam Küçük Sait Paşa’yı kastederek, “Bu
Sultanahmet’teki hamamı yıkmak için çok uğraştım ama bırakmadılar. Oysa ben
Sultanahmet Meydanı’nı Concorde Meydanı gibi bir meydan yapacaktım”der(Tekeli,
2005).
1922-45 arasında yapılmışkadastral temelli sigorta haritaları, Pervitich
tarafından Beşiktaş, Beyazıt, Üsküdar, Kadıköy, Taksim, Beyoğlu, Eminönü için
hazırlanmıştır.Bu haritalar çizildiği dönemde sigorta şirketlerinin reasürans
birimlerince, bir yapı çevresindeki toplam riskleri saptamak amacıyla kullanılırken
günümüzde mimarlar, şehir plancıları ve tarihçilerin de kullandığı kaynaklar haline
gelmiştir (Şekil 5).
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Şekil 5:Pervitich Haritaları, Üsküdar Paftalarından Bir Örnek
7.2. Cumhuriyetin Kuruluşu ve Kent Planlaması (1923-1960)
Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren, Türkiye’de planlama çalışmaları ağırlık
kazanmıştır. Planlama, yeni, Batılı, modern bir toplum yaratmanın en temel aracı olarak
kullanılmıştır. Bu dönemi iki bölüm altında değerlendirmek mümkündür:



1923-1960 arası:
Plansız dönem
1960 sonrası dönem: Planlı dönem

Osmanlı’dan liman kentlerinde gelişen sınırlı bir dönüşüm ve planlama birikimi
devralan Cumhuriyet, modernist kent planlamayı 1930’lu yıllarda hızla yaşama
geçirmiştir. Görece çok merkezli, fonksiyonları mahalle ölçeğinde alanlayan, organik,
sürprizli, geleneksel örüntü biçimini büyük ölçüde tasfiye eden, büyük, tekil merkezler
oluşturan, fonksiyonel alanlama mantığını benimseyen, sürprize yer bırakmayan, her
noktası benzer özellikler taşıyan, bu anlamda homojen bir parselasyon düzenine dayalı,
parsellerin tekrarı nedeniyle genellenebilir, dik açılı geometrilere oturtulan yeni
rasyonel modernist kent planlama yaklaşımı getirilmiştir.
Cumhuriyet döneminde iki temel sorun baş göstermiştir.Savaşta yakılıp yıkılan
Batı Anadolu kentlerinin imarı ve Ankara’nın başkent oluşu. 1924-28 arası dönemde
yerel yönetimler ve şehircilik mevzuatı oluşturulmaya başlanılmıştır. 1930’ların başında
arka arkaya çıkan beş modernist yasa çıkmıştır. 1930 yılında çıkan 1580 sayılı
Belediyeler Yasası, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, Yapı ve Yollar Kanunu,
Belediye Bankası Kanunu, Mühendislik ve Mimarlık Mesleğinin Görülmesine İlişkin
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Yasa.1935’te Osman Nuri Ergin’in “Türkiye’de Şehirciliğin İnkişafı” adlı eseri ve
1937’de Celal Esat Arseven’ in“Şehircilik” adlı çalışması yayınlanmıştır. Celal Ulusan,
Karl Lochmann’ın, “Şehir İmar Planlarının Tanzim Esasları” kitabını 1942’de tercüme
etmiştir. 1940 yılında Zonguldak havzasındaki kömür işletmeleri birleştirilerek devletin
elinde toplanınca bütün alanın örgütleneceği bir bölge planı konusu olarak ortaya
çıkmıştır. Böylece ilk bölge planlama çalışması yapılmıştır.
Cumhuriyetin kurulması ile birlikte, Ankara’nın ve ardından İstanbul’un
planlanması, merkezi yönetimin en temel uğraşlarından olmuştur. 1924’te
ChristopherLörcher, 1932’de HermanJansen, başkent Ankara’nın planlanmasında
görevlendirilmiştir. Bu planlar aracılığı ile, küçük bir kasaba olan Ankara yeni Türkiye
Cumhuriyeti’nin başkenti olarak kurgulanmıştır. Büyük bulvarlar, meydanlar, kamusal
alanlar, modern ve batılı bir toplum yaratmanın mekanları olarak tasarlanmıştır.
Böylelikle, kadın kamusal alanda kendine yer bulmuş, lokantalar, gazinolar, geniş
parklar ve demiryolu yapıları, bu modern hayat içerisinde toplumu modernleştirme
çabaları olarak ortaya çıkmıştır. Bu yeni kent tasarımı içinde meydanlar, yalnızca
kamusal alan görevi görmemekte, aynı zamanda tören alanları olarak, ulus devletin
toplum nezdinde görünürlüğünü ortaya koyan askeri bir nitelik de taşımaktadır (Şekil
6).

Şekil 6:Lörcher Planları
Kaynak: http://www.arkitera.com/h56097-gecmisin-modern-mimarligi---8-ankara-1.html

Ankara’nın ardından, İstanbul için de planlama çalışmaları başlatılmıştır. İstanbul’un
planlama aracılığı ile modernleşme sürecinde, 1936 yılında İstanbul’a gelen Fransız mimar
HenriProst, İstanbul’un Nazım Planı’nı oluşturmakla görevlendirilmiştir. Prost planlarının bir
kısmı uygulanmışsa da bir kısmı çeşitli nedenlerle uygulanmamıştır.
HenriProst’un 1937’den 1953’e kadar İstanbul planlaması üzerine çalışmaları; Tarihi
Yarımada nazım planı ve şehrin gelişme yönü ile ilgili tavsiyeler, Boğaziçi için planları, Haliç
sanayi bölgesi kararları, Yenikapı limanı, İstanbul siluetini korumak amacıyla hazırlanan 40
rakımı kararları ile Sultanahmet arkeolojik koruma alanı ve bu planlara dayalı olarak pek çok
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yol açma ve meydan düzenleme projesini kapsar. Tarihi Yarımada başta olmak üzere, GalataBeyoğlu ve Eyüp bölgeleri için hazırlanan plan ve önerilerin bir kısmı, 1950-1960 yılı
Demokrat Parti döneminde uygulamaya konulmuştur. Bu projeler arasında, Ayasofya, İstanbul
Ciheti Nazım Planı, Atmeydanı, Adalet Sarayı, Arkeoloji Parkı, Atatürk Bulvarı ve Fatih
Meydanı, Kapalıçarşı Çevresi ve Eminönü Meydanı, serbest alanlar, parklar, gezi alanları ve
meydanlar sayılabilir (http://www.sehirdusunce.com/shrkitap.aspx?SKID=13) (Fotoğraf 2).

Fotoğraf 2:Prost Planları uygulaması ile yıkılan Topçu Kışlası ve Taksim
Meydanı
Fotoğraf: Anonim

Erken Cumhuriyet döneminde planlama her ne kadar modernite projesini
gerçekleştirmenin önemli bir aracı sayılsa da, etkin bir plan uygulama mekanizması
kurulamamış olması, planlamanın geçmişi tasfiye etmeye dayanan yapısı, yasaların
uygulamada yetersiz kalışı gibi nedenlerle, giderek planlamanın savunucularının
sisteme yabancılaştığı ve planlamayı reddettiği bir durum ortaya çıkmıştır.
1940’lı yıllarda kıra yönelik planlama çalışmaları da hız kazanmıştır. Köy
planlamaları kolektif mekân kullanımını alabildiğine önemsemekte, rasyonel bir köy
yaşamı önermekte ve devletin “tarımı sanayileştirme” politikalarını yaşama geçirme
yolunda yönetim erki tarafından belirlenmiş oldukça ayrıntılı mekânsal yapılanmalar
geliştirmektedir. Biçimlenişi itibariyle 19. yüzyılın sonlarında İngiltere’de geliştirilen,
kentleri nüfusları sınırlandırılan ve yeşil doku içine gömülen dairesel diyagramlar içinde
örgütleyen “Bahçe Şehir” önerileri ile ciddi benzerlikler taşıyan İdeal Cumhuriyet
Köyü,okul, halk odası, köy konağı, okuma odası, konferans salonu, otel, köy gazinosu,
tarımbaşı, hayvan sağlık korucusu, el işleri müzesi, cami, revir, kooperatif, köy
dükkanları, damızlık ahır, mandra, fenni ağıl, taş/tuğla ocakları ve pazaryeri gibi
üniteleri kapsayan birimleri ve köy evleriyle birlikte, merkezî bir meydana çıkan ışınsal
yolların arasında kalan alanlarda konumlandırılmaktadır.
2. Dünya Savaşı sonrasında kentlerde sanayileşme ve göçe bağlı kentsel
sorunların ortaya çıkması, yeni planlama ihtiyaçlarını beraberinde getirmiştir. Tekeli
(2000)’ye göre, modernite projesinin Türkiye koşullarında kentleşmenin ilk aşamasında
yetersiz kalışı, değişik nedenlere bağlı olarak, çok yönlü olmuştur. 1950’lerde bu
doğrultuda kentlere Menderes’in imar ve kamulaştırma operasyonları damgasını
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vurmuştur. Bu dönemde işlerliği olan bir planlama ve denetim sistemi de
kurulamamıştır. 1956 tarihli İmar Kanunu ile tüm kentler için konulan aynı standartlar
kaldırılmış, her kentin kendi koşullarına uygun plan yapma serbestisi getirilmiştir.
1956 yılında başlayan bu operasyonların amacı 3 temel fikir üzerine
oturtulmuştu:
•

Kent içi trafiği rahatlatmak,

•

Meydanların ve camilerin çevrelerinin açılması,

•

Camilerin ve dini yapıların restorasyonunun yapılmasıydı.
Bu kapsamda büyük bir kamulaştırma faaliyeti ve çok sayıda yıkım
gerçekleşmiştir.Tarihi yapılar, 30 ve 50'şer metre genişliğindeki yolları açmak için
yıkılmış, bazı meydanlar yollara dönüşerek yayaların mekanları arabalara bırakılmıştır.
Artan araç sayısı ile kent içi ulaşımın motorlu araçlara yönlendirilmesi süreci
başlamıştır. Metro sistemini, "yerin altına yatırılan boşa para" olarak gören Menderes'in,
trafik sorununa çözümü o dönemler için yeterli görülse de, zamanla işlevselliğini
yitirmiştir.
Kentleşmenin hızına paralel olarak, planlamanın belediye sınırları içinde
çözümlenemeyeceği, bölge planlamasına geçilmesi gerektiği fark edilmiştir. Göçe bağlı
konut sorunun giderek artmasına rağmen devlet çözüm üretemedikçe konut
piyasasından giderek çekilmiş, yerini küçük girişimciye bırakmıştır. Bir siyasal başarı
olarak kabul edilecek olan, başkentin İstanbul’dan Ankara’ya taşınmasına paralel
olarak, kentin inşası kendi başına bir siyasal proje haline gelmiştir. Ancak bu proje,
giderek artan parasal sıkıntılar ve siyasal dengelerin değişimi nedeniyle, başlangıç
hedefinden farklı noktalara gelmiştir. Öyle ki, projenin öncülerinin bile yabancılaştığı
bir aşamaya gelinmiş, planlı ve modern bir kent yaratma ideali büyük ölçüde
terkedilmiştir.
İstanbul’un giderek daha büyük bir cazibe merkezi haline gelmesinde 1954
tarihinde yürürlüğe giren Avrupa yakası Sanayi Planlarının rolü büyük olmuştur. Bu
plan, Mecidiyeköy -Levent, Mecidiyeköy-Şişli, Bomonti ve Kasımpaşa - Kâğıthane
arasında kalan kesimleri sanayiye açmıştır. Bunun ardından 1955'te yürürlüğe giren
İstanbul Sanayi Planı ise Haliç'teki sanayi yerleşmesini bir ölçüde dondururken,
Topkapı-Rami ve Levent'te yeni sanayi alanları belirlemiştir. Bu plan kararları
doğrultusunda oluşturulan sanayi alanlarının etrafı halkalar halinde gecekondu alanları
ile çevrelenmiştir (Fotoğraf 3).
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Fotoğraf 3: Gülsuyu Mahallesi Maltepe, İstanbul
7.3. 1960 Sonrası Kent Planlaması (1960-1980)
1960 sonrasında İstanbul’a yönelik göç artarak devam etmişti. Ancak göç,
kentlere yönelik sorunların kent ölçeğinde çözülemeyeceği gerçeğini de ortaya
koymuştu. Bölge düzeyinde planlara ihtiyaç olduğu giderek daha açık bir şekilde
görülüyordu. Böylece1960 darbesinin ardından yürürlüğe giren1961 Anayasası ile
birlikte, Devlet Planlama teşkilatı, Kalkınma Planlarını yapmakla yükümlü bir kurum
olarak tanımlandı.1965’te bakanlar kurulu kararıyla metropol kentlerin nazım imar
planlarının hazırlanması görevi bakanlığa verilmiş, üst ölçekli kent planlarını yapmak
üzere Nazım Plan Büroları kurulmuş, önce Ankara, İstanbul, İzmir, daha sonra da diğer
birçok ilde Metropolitan Plan çalışmaları başlatılmıştır.
1972 yılında çıkartılan 1605 sayılı İmar Kanunu, metropol kentler, bölge ve alt
bölge planlaması gibi kavramları getirerek planlama kademelenmesini açıkça tarif
etmiştir.
1973 seçimlerinin ardından, Türkiye’de merkezde sağ parti, büyük kentlerde ise
sol partilerin göreve gelmesi, ilk kez merkez ve yerel arasında ideolojik çatışmaların
başlamasına neden olmuştur. Bu kaotik ortamdan yükselen sosyal demokrat
belediyecilik anlayışına paralel olarak, belediyeler kıt kaynakları verimli kullanmak ve
halka ucuz mal dağıtmak amacıyla hizmetleri bizzat kendileri üretmeye başlamışlardır.
Konut ve arsa üretimi gibi hizmetleri üstlenen belediyeler, bu dönemde ilk toplu konut
planlarını ve üretimini de hayata geçirmişlerdir. İlk önce İzmit’te uygulamaya çalışılan
toplu konut uygulaması başarılı olamamış, ancak bunun ardından Ankara’da uygulanan
Batıkent projesi, erken deneyimler içinde önemli bir yere sahip olmuştur.
7.4. 1980 Sonrası Kent Planlaması
Türkiye 1980 sonrasında planlama kavramını neredeyse tümüyle bir kenara
kaldırmıştır. 1980’li yıllar, Türkiye için 17 imar affı ile anılan, üst ölçekli planlama
kavramının bir kenara bırakıldığı yıllardır. Planlama kavramı, 1983 yılında yürürlüğe
giren imar affı ile başlayan süreçle birlikte, yerini ıslah planlarına bırakmıştır. 1980
darbesinin ardından 1983 yılında kurulan yeni kabine, kente yönelik yasaları birbiri
ardına yürürlüğe sokmuş, bu dönemin başlangıcı ile birlikte, Turizmi Teşvik Yasası,
Boğaziçi İmar Yasası gibi yasalar başta olmak üzere, birçok yasa, kent mekanını
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biçimlendirmede temel bir rol oynamışlardır. Söz konusu yasaların mekanda görünür
olmaya başlaması, 1980 sonlarını bulmuştur (Fotoğraf 4).

Fotoğraf 4: İstanbul Ataköy’de açılanilk modern alışveriş merkezi
Bu tarihlerden itibaren, yüksek yapılar, kent mekanında yerini almış ve kent
siluetini değiştirmeye başlamıştır.Yüksek yapılar kentin siluetini yeniden çizerken, bir
yanda da ardı ardına çıkarılan imar afları, kaçak bir kent profili tasarlamaya devam
etmektedir. Bu anlamda 1984 yılında yürürlüğe giren 2981 sayılı İmar Affı Kanunu,
planlama anlayışının tümden terk edilmesine neden olmuş ve kaçak yapılarla gelişen
yeni bir kent dokusu oluşmasının önünü açmıştır.
1985 yılında yürürlüğe giren 3194 sayılı İmar Yasası ile Nazım Plan Büroları’nın
kapatılmasının ardından, İstanbul gibi metropoliten alanların planlamasında büyük bir
darboğaza girilmiştir.1987’de yürürlüğe giren 3366 sayılı “3290 Sayılı Kanun ile
Değişik 2981 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun” ile
ıslah imar planı ya da kadastro planları ile belirlenen alanlarda doğrudan tapu verilmesi
öngörülmüştür.
1980-2000 arası dönemde, neoliberal politikaların da etkisiyle, planlama alanı,
kamunun elinden çıkarak, bireysel girişimciye terk edilmiştir. Uygulamalar münferit ve
parçacıldır. Bütüncül planlama anlayışı, tümüyle terk edilmiş, noktasal planlar dönemi
başlamıştır. Bu dönemde yürürlüğe giren yasalar da bu eğilimin yerleşmesinde ve kalıcı
hale gelmesinde önemli bir rol oynamışlardır.
2000 sonrası dönem, birbiri ardına yürürlüğe giren yeni yasalarla, 1980 sonrası
dönemi andırmaktadır. İki dönemi birbirinden ayıran en temel fark, 1980 sonrası
dönemin yasalarının, ülkenin tabandan gelen ihtiyaçlarına ve darbe sonrası koşullarına
dayanmasına karşılık, 2000 sonrası yürürlüğe giren yasaların daha çok dıştan gelen
taleplerle şekillenmesidir. Bu dönemin yasaları, yine neoliberalizm üst şemsiyesinin
altında, Avrupa Birliği’nin talepleri ve küreselleşmenin ve özellikle de uluslararası
sermayenin sınırlarını yeniden çizdiği bir dünya düzeninin gerektirdiği ihtiyaçlarla
şekillendirilmiştir. Bu dönem yasalarının büyük bir kısmının odağında “kentsel
dönüşüm” kavramı yer almaktadır. Burada bir önemli kırılma noktası, 1999 Marmara
Depremi olmuştur. Deprem sonrası planlama politikaları, bir yandan yeniden üst ölçekli
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planlama meselesini gündeme taşımış, diğer taraftan kentsel dönüşüm projelerinin hızla
uygulamaya sokulması, ağırlıklı olarak projeci bir dönemin başlangıcının işaretlerini
vermiştir.Örneğin İstanbul’da 2005 yılında 500 kişilik bir kadro ile kurulan İstanbul
Metropolitan Alan Bürosu’nca hazırlanıp 2010 yılında onaylanan 1/100000 ölçekli
İstanbul İl Çevre Düzeni Planı, daha sonra onaylanan birçok büyük ulaşım projesini
(Kanal İstanbul, Marmaray, Avrasya Tüneli Projesi, 3. Köprü Projesi,
vb)içermemektedir. Bu projelerin tamamı, planın onayından sonra plana işlenmiş,
dolayısıyla üst ölçekli plan anlayışını tamamen tersine çevirmiştir. Bu dönemden
başlayarak, planlama kavramının bir kez daha rafa kalkmasının önü açılmıştır.
Dönüşüm projeleri, büyük ulaşım ve konut projeleri, planlamanın yerini almıştır.
Dönüşüm sürecini ve büyük projeleri, planlama sürecinin bir parçası olarak görmeyi
reddeden yeni yasalar bu durumu meşrulaştırmıştır.
2004 yılında yürürlüğe giren 5162 sayılı “Toplu Konut Kanunu’nda ve Genel
Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerin Toplu
Konut İdaresi Başkanlığına Ait Bölümünde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile,
Toplu Konut İdaresi, Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünü de içine alacak şekilde yeniden
kurgulanmış ve kentsel dönüşümün merkezi ayağı olarak tariflenmiştir. Yine hemen
hemen eş zamanlı olarak kabul edilen 2004 tarihli 5216 sayılı Büyükşehir
Belediyelerinin Yönetimi Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek
Kabulü Hakkında Kanun,2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2005 tarihli 5302
Sayılı İl Özel İdareleri Kanunu, Belediye ve İl Özel İdarelerini kentsel dönüşümün yerel
aktörleri olarak belirlemiştir. 2004 tarihinde 5104 sayılı Kuzey Ankara Girişi Kentsel
Dönüşüm Projesi Kanunu Ankara’ya özel bir Kanun olarak uygulamaya sokulmuş,
bunun ardından, 2005 yılında yürürlüğe giren 5366 sayılı Yıpranan Tarihi Ve Kültürel
Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması Ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında
Kanun ile, kentsel dönüşüm uygulamaları ülke çapında hayata geçirilmeye başlanmıştır.
İlk olarak, İstanbul Beyoğlu’nda yedi yenileme alanı belirlenmiştir. Tarlabaşı Kentsel
Yenileme Projesi, bunların ilk etabı olarak hayata geçirilmiştir (Fotoğraf 5).

Fotoğraf 5:Tarlabaşı Kentsel Yenileme Projesi
2008 yılında ise, İstanbul Fatih’te, Neslişah Sultan ve Hatice Sultan Mahallelerini
kapsayan ve kamuoyunda Sulukule olarak bilinen proje, yine 5366 sayılı kanun
kapsamında uygulamaya konulmuştur (Fotoğraf 6).

139

Fotoğraf 6:Sulukule Kentsel Yenileme Projesi
2000’li yılların kentsel dönüşüm deneyimi içinde bir başka gündem de uluslarası
yarışmalarla üretilen büyük ölçekli projelerdir. Yine İstanbul’da Küçükçekmece İç Dış Kumsal
Projesi, Kartal Kentsel Dönüşüm Projesi, bu şekilde elde edilmiş projelerdir. Ancak proje
kararları, 2010 yılında yürürlüğe giren İstanbul İl Çevre Düzeni Planı ile örtüşmemektedir
(Fotoğraf 7, Fotoğraf 8)

Fotoğraf 7: Küçükçekmece İç Dış Kumsal Kentsel Dönüşüm Projesi

Fotoğraf 8: Kartal Kentsel Dönüşüm Projesi
2005 yılında Kıyı Kanununa getirilen yeni bir Kruvaziyer Liman tanımı, bu tarihten
başlayarak, Kruvaziyer Liman Dönüşüm Projelerinin hız kazanmasına sebep olmuştur. Önce
İstanbul’da Galataport, Haydarpaşa Limanı, Zeyport, İzmir’de Egeport gibi kruvaziyer liman
alanı dönüşüm projeleri uygulamaya geçmiştir (Şekil 7).
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Şekil 7: Galataport Projesi

Şekil 8: Zeyport Projesi
Sözkonusu kruvaziyer liman alanlarına yönelik olarak kanunla getirilen düzenleme, bu alanlar
içinde alışveriş merkezleri, ofis yapıları, apart oteller yapılmasına olanak tanımaktadır. Bu
nedenle planlardan bağımsız olarak üretilen bu projeler, kent içinde yüksek yoğunluklu alanlar
üretilmesinin önünü açmaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Türkiye’nin planlama deneyiminin dönemler itibariyle değişime uğradığını, zaman içinde
planlama kavramının projeci bir yaklaşıma doğru evrildiğini, planlama anlayışının 80 lerde
tabadan gelen ihtiyaçlarla şekillenirken, 2000 sonrası dönemde Avrupa Birliğinin, küreselleşme
ve uluslararası sermayenin bu süreçte önemli bir rolü olduğunu öğrenmiş olduk.

Kaynakça
Dönemin Topograf ve Haritacılarına Dair, Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma
Merkezi, 2002
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Bölüm Sonu Soruları
9. Erken Cumhuriyet Döneminin planla pratiği, hangi ihtiyaçlar doğrultusunda
gelişmiştir?
10. 1980’lerin planlama politikası ile 2000’lerin planlama politikası arasındaki fark ve
benzerlikler nelerdir?
11. Türkiye’nin planlama deneyiminde devletin rolünün dönemler itibariyle ne şekilde
değiştiğini anlatınız.
12. Türkiye’de Cumhuriyet döneminin başında başlayan ve 1940’larda da sürdürülen Kırsal
Planlamanın temel hedefleri nelerdir? Tartışınız.
13. Türkiye’de planlama anlayışı yıllar içinde nasıl bir değişim süreci geçirmiştir?
Tartışınız.
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VIII. BÖLÜM
KENT, TOPLUM VE SINIF
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Kent ve Tabakalaşma
8.2. Tabakalaşma Çeşitleri
8.3. Tabakalaşma Kuramları
8.4.Kent ve Sınıf Mücadelesi
8.5. Kent Mekanı ve Sınıf Oluşum Süreci
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1.Kent ve tabakalaşma arasında nasıl bir ilişki vardır?
2. Tabakalaşmanın çeşitleri ve bunların belirgin özellikleri nelerdir?
3. Tabakalaşma kuramları nelerdir?
4. Kent ve sınıf mücadelesi arasında nasıl bir bağ bulunmakadır?
5. Kentsel mekanın sınıfların yaratılması konusundaki rolü nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği

veya

geliştirileceği
Kent ve Tabakalaşma

Kent

ve

tabakalaşma Okuyarak, araştırarak

ilişkisini öğrenme
Tabakalaşma Çeşitleri

Kast, kölelik, zümre ve sınıf Okuyarak, araştırarak
arasındaki

benzerlik

ve

farklılıkları analiz etme
Tabakalaşma Kuramları

Farklı

tabakalaşma Okuyarak, araştırarak

kuramlarını öğrenme
Kent ve Sınıf Mücadelesi

Kent ve sınıf mücadelesi Okuyarak, araştırarak
ilişkisini kavrama

Kent Mekanı ve Sınıf Kentsel
Oluşum Süreci

mekanın

sınıf Okuyarak, araştırarak

oluşum sürecindeki etkisini
öğrenme
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Anahtar Kavramlar

Tabakalaşma, toplumsal tabakalaşma,kent ve sınıf, sınıf mücadelesi.
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Giriş

Bu bölüm dört başlık altında incelenecektir. Birinci başlıkta tabakalaşma ve kent arasındaki
ilişki, ikinci bölümde bu tabakalaşmanın çeşitleri incelenecektir. Üçüncü bölümde tabakalaşmanın
yarattığı sınıf kavramının kent mekanına nasıl yansıdığı ve nasıl bir mücadele alanı oluşturduğu
tartışılacak ve son başlıkta da sınıfın kentte nasıl oluştuğu üzerinde durulacaktır.
8.1. Kent ve Tabakalaşma
Kent bir çok düşünür için çelişkileri barındıran bir alandır. Marx ve Engels için, kent olgusu

ikili ve ilk bakışta çelişkili bir konuma sahiptir. Gerçekten de kent, bir tarafta yarattığı fırsatlar
ve potansiyeller, bir yandan da kentin içinde üretilen sorunlar ve sefalet ile bu çelişkili ve ikili
yapısını açıkça gözler önüne sermektedir. Şengül de (2009), kentlerin toplumsal çelişkilerin en
yoğun yaşandığı mekanlar olduğunu vurgulayarak, çalışan ve ezilen sınıfların, kentsel
kaynaklardan pay alma, kendi yaşamlarına ilişkin kararlarda söz sahibi olma, ve kendi
kimliklerini kent mekanında ifade edebilme yönündeki talep ve mücadelelerinin, çoğu zaman
kapitalist kentleşmenin ve kazananların mantığı ile çeliştiğine dikkat çeker (Fotoğraf 1). Bu
durum, kentin toplumla, toplumun, içinde yer alan sınıfla ve sınıfın da kent ile ilişkini etkiler.
Çelişkiler arttıkça, sınıf, toplum ve kent ilişkisindeki kutuplaşma da artar; sınıf daha fazla
parçalanan bir sistem haline gelir (Fotoğraf 1).

Fotoğraf 1: Kentin ikili hali
Kaynak: www.mimarizm.com
Marx, günümüze kadarki bütün toplumların tarihinin, sınıf savaşımları tarihi
olduğuna, sınıflar arasındaki ekonomik savaşların tarihi olduğuna değinir. Tarih
boyunca sınıf karşıtlıklarının hiçbir zaman ortadan kalkmadığını, sadece eski sınıfların
yerini yeni sınıfların aldığına dikkat çeker (Marx, 2008).
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İnsan yerleşmelerinin Ortaçağ’a kadar, kırsal niteliği ağır basan alanlar olduğu,
Ortaçağ’da bile kentsel niteliklerinin gelişmeye ve kurumsallaşmaya başlamasına
rağmen, tarımsal ürün üreten ve kırsal yapısı güçlü yerler olduğu bilinmektedir. Buna
dayanarak, Şengül (2001), Ortaçağa kadar insanlığın tarihinin kırın tarihi olduğunu
belirtir. Ona göre Antik çağda kent üretim tarzının odağı değildir. Şehir devletlerinin
kırla olan ilişkisi tamamıyla siyasaldır. Bu nedenle, Ortaçağa kadar gelen dönem büyük
ölçüde kentin kırsallaşması (kırsal niteliğinin ağırlıklı olarak devam etmesiyle) ile
temsil edilir. Kentler, kırsal üretim üzerinde kontrol sağlayan idari birimler olmanın
ötesine gidememişlerdir. Ortaçağa kadar kent üretimin merkezinde yer almadığı için
sınıf mücadelesinin merkezinde de yer almamıştır. Roma’nın yıkılışı bireysel tarıma
dönüşle sonuçlanmış, özgün bir üretim tarzının doğması ise ancak Ortaçağ ile mümkün
olmuştur. Ortaçağ ile birlikte aşamalı biçimde kırın kentleşmesi süreci başlamıştır.
Tarihin belli dönemlerinde, kentsel gelişmeye ve üretim sürecindeki dönüşüme
bağlı olarak, kentin kimliği de değişim göstermiştir. Dönemlerine göre bu süreç şöyle
tanımlanabilir (Tablo 1):
İlk Çağ

Ortaçağ

Yeni Çağ

Yakın Çağ

M.Ö. 3200
M.S. 375

375
1453

1453
1789

1789
Bugün

SINIF MÜCADELESİ

KENTİN ÜRETİM KİMLİĞİ

Avcı Toplayıcı

Tarım Toplumu-

Ticaret

Sanayi

Toplumu

Köleci Toplum

Toplumu

Toplumu

Tablo 1. Kentin Kimlik Dönüşümü
Kentin kimliğinde, üretim tarzına bağlı ortaya çıkan dönüşüme paralel olarak, sınıf
kavramı katmanlaşmaya başlamıştır. Ekonomik ilişkilerdeki gelişme ve çözülme ile
birlikte, eşitsizlikler ortaya çıkmış ve hegemonik ilişkilerde güçlenme meydana
gelmiştir.
Tarım toplumlarında süregelen efendi – köle ilişkisi, Eski Roma ve Feodal
Avrupa’da Lord-Self, modern Batı toplumlarında ise Burjuva –Proleterya ilişkisine
dönüşmüştür (Tablo 2).
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Tablo 2. Farklı toplum yapılarında hegemonik ilişki düzeni
8.2. Tabakalaşma Çeşitleri

Davis ve Moore (1970) tabakalaşmanın farklı türleri olduğuna dikkat çekerek, beş
temel ölçütten söz ederler:
Uzmanlaşma seviyesi: Kesin farklılaşmanın görülmediği toplumlarda tabakalaşma
sistemi de basit olup iktidar ve itibarın dağılımı kesin olarak birbirinden ayrılmamış ve
eşitsizlikler müesseseleşmemiştir.
Fonksiyonel vurgunun doğası: Sistemde vurgulanan esas işlev, toplumun temel
öğesini ortaya çıkarmaktır. Örneğin kast sisteminde dini, zümrede siyasi, sınıflı kapitalist
toplumlarda teknik ve ekonomik faktör toplumun temel öğesidir.
Bireyler arası toplumsal konum farklılıklarının derecesi: Konumlar arası sosayl mesafe
ölçülür. Mesafe ve farkın derecesine göre, sosyal sistem “eşitçi” ve “eşitçi” olmayan şeklinde
ikiye ayrılır.
Fırsat eşitliği derecesi: Sosyal konumu değiştirme bakımından sistemin bireylere
tanıdığı imkanlara bakılır. Buna göre, toplum “hareketli” ve “hareketsiz (kapalı)” olarak ikiye
ayrılır.
Sınıf dayanışma derecesi: Bu ölçüt, tabakalaşma sistemindeki her sınıf ve tabakanın
kendi içinde ulaştığı dayanışma derecesini ortaya çıkarır. Buna göre sınıf ve tabakaları örgütlü
ve örgütsüz olarak ikiye ayrılır.
Temel olarak bir toplum yapısı içindeki tabakalaşma çeşitleri, kast, kölelik, zümre ve
sınıf olmak üzere dört başlık altında ele alınabilir (Bahar 2009).
Kast: Tarım toplumlarında yaygın olarak görülür. Hindistan bunun en iyi
örneklerindendir. Kendi içinde Brahmanlar (Din adamları), Kşatriyalar (Yönetici ve Askerler),
Vaisyalar (Tüccar, çiftçi ve esnaf) ve Sudralar (İşçi ve hizmetçiler)dan oluşur. Paryalar ise Kast
151

dışı kabul edilen ve toplumda herhangi bir görevi ya da hakkı bulunmayan kimselerdir (Aslan,
2016). Özellikleri şöyle sıralanabilir (Bahar 2009):
•

Birey statüsünü doğuştan kazanır ve yaşam boyunca aynı statüyü devam ettirir.

•

Kastlar arasında geçiş yoktur.

•

Rahipler en üst kastı oluşturmuştur.

•

Farklı kastlarda etkileşim yoktur.

•

Kastlararası evlilik ve başka yollarla geçiş olmaz.

•

Kastlar dinsel değerlerle meşrulaştırılmıştır.

•

Bu nedenle kastlar “kapalı sistemler” olarak adlandırılır.

Kölelik: Üretici toplumlara özgü bir sistemdir. Kuzey Amerika örnek verilebilir. En
katı yasal sınıfları olan, katı yasalarla korunan bir tabakalaşma şeklidir. Yerleşik hayatın
gereklerinden olan zirai üretime geçişin bir sonucu olarak, ihtiyaç duyulan işgücünü temin
etmek amacıyla geliştirilen bir sistemdir. İlk olarak Akdeniz havzası toplumlarında dikkati
çeker.
Zümre: Sanayi devrimi öncesi Ortaçağ Avrupa’sında Feodal sistem
içerisinde görülür. Kapalı bir sosyal yapılaşmadır. Sosyal grupların hiyerarşisini belirleyen,
esas olarak, servet, tüketim alışkanlıkları, üretim sürecindeki roller değil; şeref, fazilet ve
topluma hiçbir üretim ilişkisi olmadan bağlı olmak gibi özelliklerdir.
Sınıf: Ekonomik ilişkilerin öncelikli olduğu yapılardır. Sınıflar maddi eşitsizlikler
üzerine kurulmuştur. Her sınıfta insanlar benzer konumdadır. Tabakalaşmayı doğum ve
bireysel başarı belirler. Sınıflar arası geçiş kişisel başarıya göre belirlenir. Sınıf sistemi
açık bir sistemdir. Sınıf üyeleri ortak sosyal kimliğe sahiptir. Üst sınıf, üretim
araçlarının yanı sıra statü ve ayrıcalıklı kültürel avantajlara da sahiptir. Birey yetenek
ve çabasıyla daha üst sınıfa yükselebilir. Aynı şekilde üst sınıftan aşağı sınıfa hareket
de olabilir.

Değişen Kent ve Sınıf
Sanayi devrimiyle birlikte kimlik değiştiren kent, toplum yapısı ve sınıf üzerinde de
değişimlere yol açmıştır. Bu süreci Marx, Komünist Manifesto’da şöyle açıklamaktadır:
“ Fabrikalaşmanın sonucunda iki yeni sınıf ortaya çıktı.
•

Bütün ileri ülkelerde geçim araçlarının ve bu geçim araçlarını üreten araçların
(makinelerin, fabrikaların, aletlerin vb.) hemen hemen tek başlarına sahibi olan,
büyük kapitalistler sınıfı. Bu, burjuvalar sınıfı ya da burjuvazidir.
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•

Onlardan, karşılığında salt kendi geçim araçlarını almak için emeklerini birinci
sınıfa, burjuvaziye, satmak zorunda kalan tamamıyla mülksüzler sınıfı
…burjuvalara bağımlı olan bu sınıfa, proleterler sınıfı ya da proletarya denir.”

Modern Batı toplumlarının ürünü olarak ortaya çıkan proleterya ve burjuva sınıfları,
Marx’ın ikili sınıf yapısı tanımı içinde de alt ve üst sınıf olarak yer alır. Ona göre orta
sınıf bir geçiş sınıfıdır. Beyaz yakalı mesleklerin gelişmesi, işçi sınıfının ise vasıflıvasıfsız olarak ayrılması ve vasıflı işçilerin (ekonomik ve sosyal yönden) daha iyi bir
konuma yükselmelerine bağlı olarak ortaya çıkmıştır. Marx’a göre;
•

Ekonomik ilişkiler toplumsal yapının diğer yönlerini şekillendirir.

•

Toplum, üretim ilişkilerinin oluşturduğu “alt yapı” ve düşüncelerle birlikte toplumsal
kurumların oluşturduğu “üst yapıdan” oluşur.

•

Alt yapı üst yapıyı şekillendirir (aktaran: Bahar, 2009).
Kapitalist toplumların sınıfları, genel bir çerçeve içerisinde, alt sınıf, orta sınıf ve
üst sınıf olarak üç başlık altında ele alınabilir:
•

Alt Sınıf: Üretim araçlarının sahibi olmayan sadece üretim araçlarını kullanarak
üretim yapan fakat artı değer olarak ürettikleri karı burjuvaya bırakan “işçi
sınıfı” (proleterya)dır. Giddens bu sınıfı, “ücretli işçilerin oluşturduğu geniş
kapsamlı sınıf” olarak tanımlar. Sanayi devrimi öncesinde halkın alt tabanı için
söylenen ve genellikle oğullarına miras olarak bırakabileceği herhangi bir malı
bulunmayan insanları tanımlamak için kullanılan proletarya, Karl Marks’ın
yeniden anlamlandırması ile birlikte, işçi sınıfıyla ilgili bir kavram haline
gelmiştir (Fotoğraf 2, Fotoğraf 3).

Fotoğraf 2. Proleter sınıf
Kaynak: http://www.ensonhaber.com/proleterya-nedir-2013-05-06.html

153

Fotoğraf 3. 19. Yy’da ekonomik hayat içinde yerini alan kadın işçiler
Kaynak: https://ontrava.com/harf-harf-emekci-kadinin-oykusu

Orta Sınıf: Köylü, işçi ya da soylu sınıfına dahil olmayıp, sosyal statüsünü ve
gücünü, eğitiminden, işveren konumundan ve zenginliğinden alan kentli kişi
Komünist Manifesto’da Kapitalist Orta Sınıf olarak adlandırılır. Orta sınıf,
üretim araçlarının sahibi değil ama kontrol edicisi ve yöneticisidir. Giddens bu
sınıfın göreceli olarak heterojen bir yapıya sahip olduğunu belirterek, belirli bir
uzmanlaşma ve eğitim seviyesine sahip bireylerin (profesyonellerin)
oluşturduğu sınıf olarak tanımlar. Yöneticiler, genel müdürler, CEO’lar, vb. bu
grupta yer alır. Bazı yöneticiler ise, hem kapitalistleri hem de belli bir ölçüde
sömürülen işçileri temsil eder.
Üst Sınıf: Üretim araçlarına sahiptir. Varsıllıkları avantajlarıdır. Giddens bu
sınıfı, “mülk sahipleri sınıfı” olarak tanımlamaktadır. Üst sınıf nüfusun çok azını
oluşturur ve zenginliğini koruyup geliştirir. Üretim araçlarına sahiplik üst sınıfı
belirler ve toplumun diğer kısımlarından ayırır.
Marx ve Engels’in çalışmalarında kapitalizmin kentlerde iki yönlü bir durum yarattığı
vurgulanmaktadır. Kapitalist üretim ilişkileri bir yandan burjuva sınıfı açısından bir gericileşme
durumunu ve sömürü ilişkilerini ortaya çıkarırken, diğer yandan da kentli sanayi
proleteryasını yaratan bir ilerici duruma yol açmaktadır. Kitleler halinde kentlere gelen ve
sanayi kentlerinde yoğunlaşarak kentlileşen yeni bir emekçi kesim ile birlikte, kapitalizmin
gerici yüzü de giderek daha belirgin hale gelmiştir. Emek güçleri, sanayileşen kentlerde
sömürüden paylarını almışlardır. İşçi sınıfının yoğunlaştığı mahalleler bir yandan pislik ve
sefaletle, diğer taraftan üst sınıflardan yalıtılmış olmaları ile bilinmektedirler. Yaşam
koşullarının ağırlığı çalışan sınıfların kapitalist sınıflar karşısında bilenmelerini sağlarken aynı
zamanda işyeri ile yaşam mekanı arasındaki ayrımı da ortadan kaldırmaktadır. İşçi sınıfı, her
iki mekanda da aynı sefalet ve sömürüyü yaşamakta ve her iki alanda ortaya çıkan deneyimleri
böylece birbiriyle ilişkilendirmektedir. Okuma odaları, çalışan sınıflar kulübü, dernekler ve
publar işçilerin yaşam mekanlarında biraraya geldikleri ve gerek işyeri gerekse yaşam
mekanlarına ilişkin sorunlarını ve izleyecekleri stratejileri tartışabildikleri ortamlar olmuştur
(Fotoğraf 4).
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Fotoğraf 4. Victorian Slums
Kaynak: https://www.pinterest.co.uk/pin/430867889324521507/

8.3. Tabakalaşma Kuramları

Toplumu oluşturan bireylerin ekonomik ya da politik güç, prestij, meslek, eğitim
gibi ölçütlere göre hiyerarşik olarak sıralamasına tabakalaşma denir. Tabakalaşma üç temel
unsurla açıklanabilir:
• Ekonomik etken: Mülkiyetin eşitsiz dağılımı
• Siyasal etken: İktidarın eşitsiz dağılımı
• Toplumsal etken: Statülerin eşitsiz dağılımı
Sınıfların giderek belirginleşmesi ve tabakalaşmanın daha görünür hale gelmesi, sınıflar
arası eşitsizliklerin de giderek artmasıyla doğrudan ilintilidir. Bahar (2009)’a göre sınıf yapısını
oluşturan eşitsizliklerdir. Ancak; sınıf, eşitsizliğin tek bir kaynağı değildir. Toplumsal cinsiyet,
etnik farklılıklar da toplumların eşitsizliklerini oluşturmaktadır. Zaman içinde ortaya çıkan
tabakalaşma, her toplumda farklı bir şekilde kendini gösterebilmektedir. İnce(2017)’ye göre
toplumsal tabakalaşma; otorite, prestij, statü ve güce göre nüfusun farklılaşmasının hiyerarşik
olarak sınırlanması şeklinde ifade edilebilir. Marks’a göre, ekonomik ilişkiler sınıfların temelini
oluşturmaktadır. Sınıf ilişkileri toplumun tüm yönlerini açıklayan bir anahtardır. Marks,
komünist olmayan tüm toplumların sınıf toplumları olduğunu, ekonomik kazanımların, siyasal
güç ve sosyal saygınlık sınıfların yapısına göre belirlendiğini ve üretimin sosyal olarak
düzenlendiğini iddia etmektedir. Marx işçi sınıfının sınıf bilincinin oluşumunda kente özel bir
önem vermektedir. Ona göre köylü sınıfı, bir sınıf bilinci ve eylemini oluşturamamıştır.
Marks’ın da sıklıkla belirttiği üzere, insanlık tarihi, sınıf çatışmaları tarihidir.
Sömürü ve baskı farklı zamanlarda farklı formlarda gerçekleşmiş, ancak her dönemde sınıf
ilişkisi sömüren ve sömürülen üzerine temellenmiştir.
Kapitalizmin kıra girişi toplumsal yapı üzerinde belirgin bir etki yaratmıştır. Marx
ve Engels kapitalizmin kıra girişini olumlu karşılamışlar ve “ahmakça” buldukları kır
yaşamından bir tür kurtuluş olarak yorumlamışlardır. Bu durumu, Komünist Manifesto’daki
ifadelerinden de anlamak mümkündür: “Burjuvazi kırı kentin iktidarına tabi kılmış bulunuyor.
Devasa kentler yaratıp ve kırla karşılaştırıldığında kentsel nüfusu dikkate değer biçimde
artırırken, nüfusun dikkate değer bir kısmını da kırsal yaşamın ahmaklığından
kurtarmaktadır”.
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Tabakalaşma kuramlarını Marks ve Weber üzerinden okuyup değerlendirmek
mümkündür (Bahar, 2009).
Marksist bakış: Toplumsal tabakalaşma ve eşitsizliğin ortadan kalkacağını ve
bireysel mülkiyetin olmayacağını öne sürer. Üretimin temel amacı, insanların gereksiniminin
karşılanması olacak ve bireylerin gereksinimi kadar üretim yapılacaktır.
İşlevselci bakış: Tabakalaşma ve eşitsizlik, toplumlarda kaçınılmazdır (Davis ve
Moore, 1945, aktaran: Bahar, 2009). Toplumdaki önemli pozisyonlar, doğru insanlar tarafından
doldurulmalıdır. Tabakalaşmanın toplumların gelişmesine katkısı olduğunu öne sürer.
Tabakalaşma, toplumun devamı ve varlığının korunması için işlevsel bir zorunluluktur.
Tabakalaşma ve eşitsizliğin toplumun devamına olumlu etkisi vardır.
Weber’e göre, sınıflar, sosyal topluluklar değildir; yalnızca toplumsal eylemin
mümkün ve muhtemel temellerini temsil eder. Ona göre sınıf olmanın bazı önşartları vardır:
•
•
•

Bir grup insanın yaşam olanaklarının belli bir nedensel öğesi ortak ise,
Bu öğeyi, mal sahibi olmak ve gelir sağlamak gibi salt ekonomik çıkarlar temsil
ediyor ise,
Bu öğe; meta ve iş gücü piyasalarının koşullarında temsil ediliyorsa ‘sınıf’‘tan
söz edilebilir”.

Bir karşılaştırma yapmak gerekirse, Marks, kapitalizmin özel mülkiyet
anlayışına vurgu yapar ve sınıfı üretim ilişkileri üzerinden tanımlarken, Weber,
üretebilme kapasitesine vurgu yaparak, sınıfı pazar ilişkileri üzerinden tanımlar.
•

Sosyal Hareketlilik ve Meritokrasi (Liyakata dayalı yönetim biçimi): Sanayi
toplumu dinamiktir. İşgücü, yeni meslekler edinerek ve yaşadıkları bölgelerden
ayrılarak sosyal, ekonomik ve siyasal yönden daha farklı toplumlarda yaşamaya
başlamaktadırlar. İşgücünün bu dinamik yapısına “toplumsal hareketlilik” denir.
Sanayi toplumlarında; farklı sosyal statüler, sosyal tabakalar arasında eşitsizlikler
bulunmaktadır. Fırsat eşitliği sadece yasal anlamda mevcuttur ve sosyal hareketlilik
yatay ve dikey (aşağı, yukarı), kuşaklar içi ve kuşaklar arası gerçekleşmektedir.
Sosyal hareketlilik beş türlü gerçekleşebilmektedir:

•

Yatay hareketlilik: Coğrafik hareketliktir. Yani bir öğretmenin benzer koşullarda
başka bir yerde öğretmenlik yapmasıdır. Toplumsal hareketlilik ise yukarı ve aşağı
doğrudur.

•

Dikey hareketlilik: Bireyin sosyal ve ekonomik pozisyonundaki azalmayı veya
artmayı ifade eder. Dikey hareketlilik aşağı ve yukarı olmak üzere ikiye ayrılır.

•

Yukarı Hareketlilik: Sosyal ve ekonomik yönden daha avantajlı hale gelmektir.
Bakkal sahibinin süpermarket açması, kaymakamın vali olmasıdır.

•

Aşağı hareketlilik: Yukarı hareketliliğin tersidir. Bireyin sosyal ve ekonomik yönden
prestij kaybıdır (Fabrikatörün iflas etmesi).
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•

Kuşaklar arası hareketlilik: Yüksek veya düşük, çocuklar ile ebeveynler arasında
sosyal pozisyonların farklı olmasıdır (İnşaat işçisinin çocuğun doktor olması veya genel
müdürün çocuğunun asgari ücretli bir işte çalışması).
8.4. Kent Ve Sınıf Mücadelesi

Küreselleşme çağında, toplumdaki her şey gibi, toplumsal tabakalaşma da
küreselleşmiştir. Toplumsal tabakalaşma küresel tabakalaşmanın bir izdüşümüdür. Toplumda
bazı katmanlar ekonomik, sosyal ve siyasal avantajlı konumlarını devam ettirirken, bazı
katmanlar da açlık sınırında veya altında yaşamaktadır.
Bu noktada kapitalizmin kenti şekillendirme gücünü hatırlamak gerekir. Lefebvre
“Kapitalizmin kent mekanını başarılı bir şekilde kullanması sonucu kapitalizm halen
hayattadır” diyerek, kapitalizmin mekanla olan güçlü ilişkisine vurgu yapmıştır. Engels ise,
kapitalizmin kentteki geleceğini sınıf üzerinden yorumlayarak, “İşçi sınıfının devrimci
potansiyeli dışa vurup kapitalizmi alaşağı edecek” iddiasında bulunmuştur.
Castells, siyaset, ideoloji ve ekonominin birlikte kentsel mekan üzerinde bir anlam
taşıdığını ifade eder. Bu üçlü, mekan üzerinde kentsel hizmeti birlikte üretir. Ona göre,
“Kentsel hizmetlere ilişkin ortaya çıkan örgütlenmeler kentsel sosyal hareketlerdir. Bir kentsel
hareketin radikal bir değişime yol açabilmesi, daha geniş sınıfsal hareketlere ne derece
eklemlendiğine bağlıdır”. Harvey de benzer bir ifadeyle, kapitalist toplumlarda kentleşme
dinamiklerinin sermaye birikim süreçlerinden bağımsız anlaşılamayacağını savunur. Ona göre,
meta üretimi ve tüketiminin gerçekleştiği sermayenin birinci çevriminde (Sanayi üretimi ve
tüketimi) biriken sermayenin tekrar yatırıma dönüştürülmesinin mümkün olmadığı durumlarda,
bu çevrimde oluşan aşırı birikimin ikinci çevrime aktarılması (Sabit mallardaki yatırımlar
(Gökdelenler, konutlar, iş yerleri, fabrikalar, AVM’ler) krizi çözmenin başlıca yollarından
biridir. Birinci çevrimde ortaya çıkan emek ve sermaye arasındaki çelişki sınıf çelişkisidir ve
bütün yalınlığıyla ortadadır. İster devlet aracılığıyla olsun ister piyasa, ikinci çevrime aktarılan
kaynakların önemli bir bölümü kentsel yapılı çevreye yönlendirilmektedir. Yapılı çevreye
yönlendirilen yatırımlar, bir yandan aşırı birikim sorununu çözerken, bir yandan da yeni
taleplerin ortaya çıkmasına yol açmakta ve bu şekilde birinci çevrimde ortaya çıkan krizin
çözülmesine yardımcı olmaktadır.
Siyasal hareketlerin başarılı olması, kentsel süreçlerin içinde nasıl ve ne şekilde var
olduğu ile doğrudan ilişkilidir. Harvey, bunu “Gelişmiş kapitalist ülkelerde kendisini kentsel
süreçlerin kalbine yerleştirmeyen her siyasal hareket başarısızlığa mahkumdur. Kentsel süreçler
içinde kendi iktidarını gerçekleştiremeyen bir hareket uzun süre yaşayamaz. Çağdaş kentsel
yaşamın çoklu yabancılaşmalarına karşı bir çıkış gösteremeyen herhangi bir hareket
kapitalizmin devrimci dönüşümü için kitlesel destek sağlayamaz” diyerek açıklamaktadır.

Harvey’e göre, sınıf dışında dört ayrı bilinç odağı vardır (Şekil 1):
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Şekil 1. Harvey’in bilinç odakları
Harvey sınıf ve sınıf bilincinin oluşumunu, Paris’in 1850-1870 yılları arasında
yaşadığı dönüşüm deneyimi ile ilişkilendirir. Bu dönüşümün itici gücü sermayenin
kentleşmesidir. 3. Napolyon’un desteğiyle Paris’te büyük ölçekli imar operasyonları başlatan
Haussman, aslında sermayenin birinci çevrimde içine düştüğü krizi, yatırımları kente
yönlendirerek çözmüştür. Kente aktarılan kaynaklar sayesinde aşırı birikim sorunu çözülürken
aynı zamanda bilincin kentleşmesi süreci de yeniden yapılandırılmıştır. Haussman’ın geniş
bulvarlar açma ve kent merkezindeki çöküntü alanlarını temizlemeye yönelik müdahaleleri, bu
alanlardaki emekçileri yerinden ederken kentin daha önce olmadığı biçimde sınıfsal temelde
mahallelere bölünmesine yol açmıştır (Şekil 2, Şekil 3, Şekil 4).
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Şekil 2: Eski Paris
(Kaynak: www.oldmapsofparis.com)

Şekil 3: Hausmann Operasyonlarından Sonra Yeniden Yapılanan Paris
(Kaynak:https://www.citi.io/2015/03/27/georges-eugene-haussmannarrondissments-boulevards/ erişim tarihi: 26.04.2018)
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Şekil 4: Yeniden Yapılanma Sonrası Paris
(Kaynak: https://www.gettyimages.com/detail/photo/new-paris-looking-like-oldparis-royalty-free-image/495644543 erişim tarihi: 26.04.2018)
Haussman’ın müdahalesiyle birlikte, kentin çöküntü alanlarının temizlenmesi ve
buna koşut olarak artan kiralar, çalışan sınıfları giderek artan biçimde dış mahallelere doğru
itelemeye başlarken aynı zamanda burjuvazi ile çalışan sınıflar arasında hiç olmadığı biçimde
bir mekansal ayrışmayı da yaratmış oldu. Harvey’e göre bu tür ayrışma sınıf konumlarını daha
açık hale getiren bir nitelik taşıyordu.
Katznelson ise, 4 katmanlı bir sınıf sürecinden söz eder: Birinci katman daha çok
sınıf yapısını üretim tarzı ile tarif eder. İkinci katman ise sınıfı sosyal yaşamdaki ilişki biçimleri
üzerinden tarifler (Şekil 5).

Şekil 5: Katznelson’un sınıf oluşum kavramı: 1. ve 2. Katmanlar
(Kaynak: Katznelson, 1993)
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Üçüncü katmanda sınıf, insanların alışkanlıkları ve pratikleri üzerinden
açıklanırken, dördüncü katman ise örgütlülük ve kolektif hareket üzerinden sınıf
oluşumunu ortaya koymaktadır (Şekil 6).

Şekil 6. Katznelson’un sınıf oluşum kavramı: 3. ve 4. Katmanlar
(Kaynak: Katznelson, 1993)
Kısaca; ona göre sınıf oluşum süreci; durağan ve bir defaya mahsus olarak ortaya çıkan,
insanların yaşamını belirleyen bir durumdan çok, her an ve farklı düzeylerde tezahür
eden belli sınırlar içinde somut insanlar tarafından yorumlanan ve yeniden tanımlanan
dinamik bir süreçtir. Kentlerin değişken / devingen yapıları ve içinde ortaya çıkan farklı
koşullar düşünüldüğünde, bu yaklaşımın geçerliliği anlaşılacaktır.
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Uygulamalar

1. Kentsel mekanda tabakalaşmaya dair gözlemleriniz nelerdir? Paylaşınız.
2. Kast, kölelik,zümre, sınıf ayrımlarının yoğun olarak yaşandığı ülkeleri inceleyerek karşılaştırınız.
3.Tabakalaşma kuramlarını günümüz toplumsal yapısı çerçevesinde yeniden yorumlayarak tartışınuz.
4. Kent ve sınıf mücadelesini sanayi kentleri üzerinden yorumlayarak karşılaştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kentsel alan toplum içinde bir tabakalaşmanın doğmasına vesile olmuştur. Tabakalaşma kimi
zaman kırsal kültürün mirası olarak gelse de sanayinin gelişmesine paralel olarak artmış ve son kertede
sınıfsal bir tabakalaşmanın oluşmasına vesile olmuştur. Bu bölümde ilk olarak kent ve tabakalaşma
ilişkisi üzerinde durulmuştur. Daha sonra tabakalaşma çeşitleri olan kast, kölelik, zümre ve sınıf
incelenmiştir. Üçüncü olarak tabakalaşma kuramları incelenmiş ve özellikle Markist kuram, işlevsel
teori, Weber’in tabakalaşma kuramı ve meritokrasiye dayalı tabakalaşma kuramları üzerinde
durulmuştur. Sonrasında kent ve sınıf mücadelesi ilişkisi incelenmiş ve son kısımda kentin sınıf oluşum
süreci ele alınmıştır.
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IX. BÖLÜM
İKTİDAR KENT MEKAN İLİŞKİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. İktidar, Kent, Mekan
9.2. Cumhuriyetin Kuruluşu’ndan 1980’e Kent İktidar İlişkisi
9.3. 1980 Sonrası kent ve İktidar İlişkisi
9.4. 2000 Sonrası Dönem Kent ve İktidar İlişkisi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.İktidar, kent, mekan arasında nasıl bir ilişki vardır?
2. Cumhuriyetin kuruluşu’ndan 1980’e kent iktidar ilişkisi nasıldır?
3. 1980 sonrası kent ve iktidar ilişkisi nasıl dönüşmüştür?
4. 2000 sonrası dönem kent ve iktidar ilişkisi nasıldır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

İktidar, Kent,
Mekan

İktidar, Kent, Mekan
ilişkisini analitik bir
biçimde kavramak
Cumhuriyetin
Kuruluşu’ndan
1980’e Kent İktidar
İlişkisini öğrenmek

Cumhuriyetin
Kuruluşu’ndan
1980’e Kent
İktidar İlişkisi
1980 Sonrası kent
ve İktidar İlişkisi
2000 Sonrası
Dönem Kent ve
İktidar İlişkisi

1980 Sonrası kent ve
İktidar İlişkisini
öğrenmek
2000 Sonrası Dönem
Kent ve İktidar
İlişkisini öğrenmek

Kazanımın
nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Okuyarak,
araştırarak
Okuyarak,
araştırarak

Okuyarak,
araştırarak
Okuyarak,
araştırarak
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Anahtar Kavramlar
Cumhuriyet kenti, ,Sanayi kenti, Kent ve İdeoloji, Sembolik mekanlar,
İktidar mekanları
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Giriş
İktidarlar her zaman kendi ideoloji bağlamında mekana müdahalelerde
bulunmuşlardır. Kent görünür olması itibariyle ideolojiler doğrudan yansıtma
kabiliyetine haiz bir mekânsal temsildir. Türkiye’de cumhuriyetin kuruluşundan
günümüze kadar iktidara gelmiş tüm siyasal iktidarlar izlerini mekana bırakma
gayretinde olmuşlardır. Bu bölümde cumhuriteyin ilk yıllarından 2000 sonrasına kadar
kent mekan ve iktidar ilişkisi ortaya konulmaya çalışılacaktır.
9.1. İktidar, Kent, Mekan
Mekan, ideolojik aktarımların gerçekleştiği bir sahne; iktidarın varlığını tebaaya ileten,
iktidarı meşrulaştıran, doğallaştıran bir araç; iktidar mücadelesinin bir alanı ve aynı
zamanda düzenleyen ve disipline edenle, yaşayan ve kendiliğinden olanın çatışma
alanıdır.
Lefebvre mekanın iki türlü üretildiğini ortaya koymuştur. Bunlar,
mekanınmekansal üretimi ve mekanın zihinsel üretimidir. Ona göre, mekân, hâli
hazırdaki üretim biçimine özgü bilgi ve eylemdir.
Mekân nasıl hizmet eder? Hegemonya onu nasıl kullanır? Kapitalin ürettiği
mekân nasıl bir mekândır? sorularına verilen cevaplar mekan ve iktidar arasındaki sıkı
ilişkiyi ortaya koyacaktır. Lefebvre aynı zamanda mekanın ideoloji ya da siyasetten
arındırılmış bilimsel bir nesne değil; her zaman politik ve stratejik olduğunu
düşünmüştür. Tarihsel ve doğal unsurlarca biçimlendirilmiştir, ama kendisi politik bir
süreç olmuştur (Şekil 1).

Şekil 1. Kentsel alanda iktidar ve ideoloji ilişkisi
Kapitalizm ve beraberinde gelen sanayi devrimi kenti hem teknolojik ve ekonomik
hem de politik ve ideolojik süreçlerle dönüştürmüştür (Şekil 2).
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Şekil 2. Kapitalizm ve Sanayi Devriminin Kenti Dönüştürme Süreci
Devlet, ideoloji ve mekan arasındaki ilişkide devletin bir güç unsuru olarak geliştirici,
biçimlendirici ve dönüştürücü rolü bulunmaktadır (Şekil 3).

DEVLET
(Güç)

İDEOLOJİ
(Bayrak)

Biçimler
MEKAN

Gelişim
Yenileme
Şekil 3. Devletin Mekanı Dönüştürücü Gücü
Devletin nasıl bir paradigma içerisinde olduğuna göre mekana olan etkisi de
belirlenmektedir. Buna göre çoğulcu paradigmayı benimseyen devlet tek başına bir
güç ya da karar verici değildir, gruplara eşit mesafede durur, hakemlik eder, ve
politikalar gruplar arası pazarlıklarla belirlenir. Yönetimci paradigmada ise devlet tek
başına bir güç ve karar merkezidir.Bu yönüyle kendi dışındaki toplumsal güçlerden
bağımsızlaşmıştır. Sınıf merkezli paradigmada ise devlet ve politikaları egemen sınıfın
belirleyiciliği altındadır (Tablo 1).
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Çoğulcu
Paradigma

Yönetimci
Paradigma

Tek başına bir güç
ya da karar verici
değildir,
Devletin Gruplara eşit
Konumu mesafede durur,
hakemlik eder,
Politikalar gruplar
arası pazarlıklarla
belirlenir

Sınıf Merkezli
Paradigma

Tek başına bir
Egemen sınıfın
güç ve karar
belirleyiciliği
merkezidir,
altındadır.
Bu yönüyle kendi
dışındaki
toplumsal
güçlerden
bağımsızlaşmıştır

Tablo 1. Farklı paradigmalara göre devletin konumu

Bu kapsamda Foucault(1997), mekanın otorite mücadelesi alanı olduğunu söyler.
Dicle(2002) ise mekanın vatandaşlık aracı, devleti meşrulaştırma ve devletin
varoluşunu topluma aktarma amacı olduğu üzerinde durmuştur. Castells(1997),
mekanı politik kontrol aracı, anıtsal yapılar, anıtlar ve meydanlarla ideolojik mimariyi
aktarma olarak tanımlamıştır (Tablo 2).

MEKAN…
Foucault
(1997)

Dicle
(2012)

Castells
(1997)

Tuncer
(2013)

Otorite
mücadelesi

Vatandaşlık
aracı / devleti
meşrulaştırma
ve devletin
varoluşunu
topluma
aktarma

Politik kontrol
aracı, anıtsal
yapılar, anıtlar
ve
meydanlarla
ideolojik
mimariyi
aktarma

Bir savaş
alanı, birarada
yaşamı
düzenleme ve
disipline etme

Tablo 2. Mekanın rolü
Tuncer(2013),mekanın bir savaş alanı, bir arada yaşamı düzenleme ve disipline etme
aracı olduğunu belirtmiştir. Farklı tanımlamaların hepsinde mekanın iktidar ve güçle
olan ilişkisi ortaya konulmuştur.
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Türkiye’nin kentleşme sürecinde kent, mekan ve iktidar ilişkisini farklı
dönemler açısından incelemek mümkündür (Şekil 4):

Kent
planlama

1920
Türkiye
Cumhuriyet
i

1960
Darbesi
&1961
Anayasası

1966
Gecekondu
Yasası

Kalkınma
Planları
1973 Yerel Seçimi

1950’ler
Sanayileşme
Kentleşme
Gecekondu Bölgeleri

Sosyal demoktatik
politika

REFAH
DEVLETİ

1980
Darbesi&
1982
Anayasası

Temel
imar
mevzuatı

Marmara
Depremi

2000 sonrası
yeni düzen ve
yeni kamu

Liberal- muhafazakar
politika

NEOLIBERAL
DEVLET

Şekil 4. Dönemsel bakış
9.2. Cumhuriyetin Kuruluşu’ndan 1980’e Kent İktidar İlişkisi
Türkiye’de Radikal modenleşme projesi devlet aracılığıyla gerçekleşti.
Görkemli şehre karşı, güçlü şehir imajı öne çıktı. Bu Ankara ve İstanbul arasındaki
kentsel yatırımları büyük ölçüde Ankara lehine etkiledi. Bu dönemde planlama mekanı
dönüştüren en önemli araç olarak kullanıldı.Yabancı mimarlar getirilerek büyük
kentlere planlama yaptırıldı. Devletler büyük ölçüde hala sosyal devlet sınırlılıklarını
önemseyen refah devleti görünümündedir. Türkiye de kendi tarihi içerisinde refah
devletine en yakın dönemi geçirmektedir.1960 Darbesi ve sonrasında1961 Anayasası
politik dönüşümle beraber mekanı da etkilemiştir.
Özellikle Türkiye’nin en büyük kenti olan İstanbul bu dönemde büyük ölçekli
yıkımlara sahne olmuştur. Tarihi gelişim süreci ve kimi sembollerin kaybolması, yeni
cumhuriyetin gücünü gösterecek büyük meydanların(askeri semboller/ seremoni /
sosyal toplanma alanları) açılması kenti oldukça etkilemiştir (Şekil 5).
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Tarihsel Değerlerin Tahrip Edilmesi

Prost planı öncesi
Topçu Kışlası

Yıkımdan sonra

Karaköy’deki yıkım
Tarihi Kemer
çalışmaları
1941-1944
Şekil 5. Erken Cumhuriyet Döneminde Yıkımlar

Türkiye’nin tamamında 1945’e kadar Demiryolu Politikası ağırlıklı olarak
görülürken1945’ten sonra politik bir yer edinme politikasına bağlı olarak karayolu
politikasını benimsenmesi ve büyük bulvarlar açılması da kentsel mekanı
dönüştürmüştür.
Cumhuriyetin ilk dönemlerinde İstanbul’a yeni ve batılı bir rol biçilmiştir (bir sanayi
ve hizmet şehri). Planlar yabancı mimarlar tarafından yapılmıştır. 1930-1950
yıllarında Fransız plancı Henri Prost planları ile yeni cumhuriyetin kentlerinin inşası
amaçlanmış ve bu amaçla planlar yapılmıştır. Cumhuriyetin ideolojisini mekana
yansıtma isteği bu planlarla perçinlenmiştir.
Cumhuriyet döneminde İstanbul’un ilk valilerinden olan Fahrettin Kerim
Gökay döneminde İstanbul’a dönüşüm sürecinde büyük bir rol verilmiştir.
Zeytinburnu ve Kazlıçeşme’de sanayiye bağlı kentleşmenin bu dönemde başlaması ve
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk alışveriş merkezi olan Manifaturacılar Çarşısının
kurulması bu sanayi kenti işlevini perçinlemiştir. Yine İstanbul Valisi olan Lütfi
Kırdar, İstanbul’u yenileme ihtiyacı üzerinde durmuş ve İstanbul’u yenilemenin yolu
kör kazma ” diye söylemlerde bulunmuştur.1950 sonrası iktidara gelen Adnan
Menderes’in de kentsel mekana dair birçok söylemi bulunmaktadır. Bunlardan
‘’Metro toprak altına gereksiz yatırım’’ karayolu politikasını öne çıkarma isteğine
dayanmaktadır. Her mahalleye bir zengin söylemi ise kentsel burjuvazi yaratma
isteğine dayanmaktadır.
Türkiye’de 20’lerden 50’lere kadar demiryolu ağı, devlet eliyle sanayileşme,
nüfus ve kentleşmede dengeli kalkınma, kırsal alanlarda dengeli kalkınmave o
döneme kadar gelmiş tarihin ve kimliğin yeniden inşası dönemi yaşanmıştır. Özellikle
İstanbul’da 1930’ların başında Prost planlarının uygulanmaya başlaması ve kentsel
temizleme bu dönemin niteliğini ortaya koymaktadır. Bunun yanında 1950’lerde
karayolu ağına önem verilmeye başlanması, nüfus ve kentleşme hızı
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dengesizseyretmesi dönemini izlemiştir. Yine İstanbul’da Prost planlarının
uygulanması, tarihi eserler etrafında kentsel temizlik yapılması, sivil mimarlık
örneklerinin yıkımı, büyük bulvarlar açılması dönemin müdahalelerine örnek teşkil
etmektedir (Şekil 6).

Büyük Bulvarlar Her Yerde

Beşiktaş Barbaros Bulvarı

Dolmabahçe

Vatan Caddesindeki yıkımlar

Şekil 6. Bulvarlar kentlerde yerini alırken
1950’lerde Alan Yenileme daha çok sanayileşmeye dayalı göçler ve
karayolunun geliştirilme çalışmaları nedenlerine dayandırılmıştır. Bu dönemde konut
yetersizliği işçi sınıfı evleri olarak gecekonduları arttırmıştır.
Rasyonel, pozitivist bir şekilde yeni Türkiye Cumhuriyeti’ne ait binaları
fonksiyonel olarak yenilemeyeni ve eşsiz mimari arayışları geliştirilmiştir. Yeni
modern mimari daha çok geometrik şekilli meydanlar, sosyal konutlar, kamu binaları
ve kültürel tesislerden oluşmaktadır.
1950’lere doğru, hükümetin ilk toplu konut alanları İstanbul’da üretilmeye başlandı.
Koşuyolu, Levent ve Ataköy Emlak Bankası eliyle inşa edildi (Şekil 7).
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Hükümetin ilk toplu konut projeleri

Koşuyolu evleri 1946-1962

Levent 1. Etap, 1950
Şekil 7. İlk toplu konut projeleri
Ancak bununla birlikte sanayileşmeye bağlı hızlı kentleşme ve çözülemeyen konut
sorunu sebebiyle hızlı bir gecekondulaşma süreci de yaşanmaya başlandı. Bu duruma
bağlı olarak, gecekondulaşma kentsel alanı hızla değiştirmiştir. 1962 yılında 78 000
olan gecekondu sayısı 1972 yılında 195 000’e çıkmıştır. Gecekondu toplum konut
stoğunun % 40’ını denk gelmeye başlamıştır. Gecekondulara dair ilk yasal düzenleme
1948’de Ankara’ya özel af yasası olarak çıkmıştır. Bir yıl sonra bu af ülke geneline
yayılmış ve ülke çapında gecekonduların artmasına yasal zemin
sağlamıştır.Sonrasında 1960 darbesi ile beraber gelen yeni anayasa ve yeni
düzenlemeler ortaya çıkmıştır. Anayasaya ile planlı dönem başlamış ye kalkınma
planları yapılması öngörülmüştür.Kalkınma planları devlet ideolojisini yaymak için
önemli rol üstlenmiştir. Bu dönemde de gecekondularla ilgili düzenlemeler devam
etmiştir.1964 yılında gecekonduları kontrol altına alma önerisi verilmiş ve 1966
yılında yürürlüğe girmiştir. Bu dönemde gecekondu bölgeleri ve modern apartlaşan
bölgeler arasında bir kentsel ayrışma görülmeye başlanmıştır.
9.3. 1980 Sonrası Kent ve İktidar İlişkisi
1980 sonrası tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de liberal politikaların zirve
yaptığı bir dönemdir. Bu dönemde de önceki dönemler olduğu gibi iktidar kendi
ideolojisini mekan üzerinden somutlaştırma girişiminde bulunmuştur. Dönemin
siyasetçisi Turgut Özal, küreselleşme ve özelleştirmeyi öne alan söylemleriyle özel
sektörü ve girişimciliği teşvik etmiştir. Yine dönemin İstanbul belediye başkanı
Bedrettin Dalan Haliç’teki sanayi tesislerini dönüştürmek için büyük bir çaba
harcamıştır. Sanayinin bölgede çözünmesi oradaki yapılı çevrenin de dönüşümü
anlamına gelmektedir. “Haliç’i gözlerim kadar mavi yapacağım” söylemi yalnızca
Haliç’in kirden ve atıklardan temizlenmesi değil; bölgenin işlevinin de değiştirilmesi
anlamına gelmiştir. Bu dönemin ideolojisi bağlamında bölgede yıkımlar yaşanmıştır.

Dönemin bir diğer özelliği de planlar ile uygulamalar arasında oluşan farklılılardır. 4.
Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda(1979-1983);’’Şehir toprakları özel mülkiyetin
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konusudur. Bu yüzden kentleşme politikalarının temel amaçlarından biri olan konut
planları sorunun çözümü için yetersizdir’’ denilmiştir. 5. Beş Yıllık Kalkınma
Planı’nda(1985-1989) ise yine kaçak yapılara ve gecekondulara yoğunlaşılmıştır.
Ancak uygulamada gecekondu sorunu çözülememiştir.
Türkiye’de bu dönemde Dünya ile aynı kent politikaları–küreselleşmeneoliberal politikalar izlenmiştir. Büyük ölçüde refah devleti anlayışı terk edilmiş, özel
girişimcilerin sahneye çıkmıştır. 80 darbesi ve 82 Anayasası sonrası refah politikaları
yerini yenilikçi belediyelere bırakmıştır. Temel şehir kanunları popülist politikalara
sahne olmuştur.
İstanbul’da da bu dönemde yukarıda bahsedildiği gibi Haliç Dönüşümü,
Tarlabaşı Bulvarının açılması ve 2. Köprü’nün inşaası kentin dönüşümünü
tetiklemiştir. Halen yapıların %80’inin yasadışı halde (gecekondular hariç) olması ise
yasal boşluğu göstermektedir. Tarlabaşı Bulvarı Projesi(1984-1989), Perşembe Pazarı
ve Haliç Dönüşümünde çok sayıda tarihi bina yıkılmıştır (Şekil 8).

Tarlabaşı Bulvarı Projesi(1984-1989)
(çok sayıda tarihi bina yıkıldı)

Şekil 8. Tarlabaşı Yıkımları (1984-1989)
Aynı dönemde2. Boğaz Köprüsü FSM çevresinde de yeni gecekondu bölgeleri
oluşmaya başlamıştır. Köprünün geçtiği yol üzerinde iki tarafta da yeni yerleşimler
ortaya çıkmış ve kentleşmenin doğrultusu bu yöne kaymıştır.
1990’larda daha çok yüksek ve geniş yapıların çoğaldığı görülmektedir. Büyük
oteller, gökdelenler, plaza alanlar (Maslak aksı), Türkiye’nin ilk alışveriş Merkezi olan
Galleria da bu dönemde inşa edilmiştir (Şekil 9).
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Park Hotel

Mekan değişiyor

Şekil 9. 1990 sonrası dönemde mekan değişirken

Süzer Plaza

9.4. 2000 Sonrası Dönem Kent ve İktidar İlişkisi
2000 sonrası Türkiye’de Dünya ile benzer kent politikaları benimsenmiştir.
Küreselleşme ve neoliberal politikalar 80’lerden itibaren yükselişte olmakla beraber
bu yıllarda zirveye ulaşmıştır. Dönemin politik ekonomik tercihlerine göre özel
sermayenin yükselişi vekamu-özel ortaklıkları çoklukla gündeme gelmeye
başlamıştır. Bu kapsamda mevzuatta yeniliklere gidilmiş, kamu yönetiminde yeniden
yapılanma programları başlamıştır. Bu dönüşüm bakanlıklarda da yeniden yapılanma
anlamına gelmiştir. Kent alanını birinci düzeyde ilgilendiren bakanlık, Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı adını almış ve TOKİ ile birlikte kentsel politikaların kamu
düzeyinde yüklenicisi olmuştur.
2000 sonrası dönemde kentsel politikaları etkilen en önemli başlıklardan birisi
depremdir. 1999 Marmara Depremi kentsel çevrenin dönüşümü ile ilgili söylemlerde
ilk sırada yer almaya başlamıştır. Bu dönemin iktidarı daha çok projeci bir yaklaşım
benimsemiş ve yıkıp yeniden yapmaya dayalı bir kentsel politika belirlemiştir.
Dönüşüm kararlarında merkezi idarenin ağırlıklı etkisi yerelden kopuk ve tepeden
inme kararların doğmasına neden olmuştur.
Kentsel dönüşüm projelerinin en çok görüldüğü kent olan İstanbul’ da
Sulukule, Tarlabaşı, Zeytinburnu, Küçükçekmece, Fikirtepe, Başıbüyük, Gülsuyu,
Gülensu, vb bölgelerde kentsel yenileme çalışmaları, Galataport, Haydarpaşa Port,
Zeyport, 3. Köprü, 3. Havalimanı, Kanal İstanbul gibi büyük ulaşım projeleri
planlanmaya başlanmıştır. Yüksek binalar, yüksek yoğunluklu konut alanları, büyük
alışveriş merkezleri, İslami semboller ve kimlikler de yine kentsel alanda yoğunluklu
olarak görünür durumdadır.
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10. Kalkınma Planı (2014-2018) ile yenilikçi üretim, yüksek istikrarlı büyüme;
daha yaşanabilir ve rekabetçi şehirler; kalifiye işgücü ve yeni yaşam alanlarının
oluşturulması; sosyal ve fiziki altyapı, yüksek kaliteli ve güvenli kentsel ulaşım,
kültürel kimliğe uygun kentsel dönüşüm projeleri, kentsel dönüşümde kamu-özel
işbirliğinin teşvik edilmesi öngörülmüştür. Kalkınma planının da dönemin siyasal
ortamına gore hazırlandığı açıktır.
İktidarın ideolojisi geçmişten günümüze kentsel alanda başat rol oynamıştır.
Bu yaklaşım uluslararası kurumları ve kararları yok saymış ve.planlama kentsel
dönüşümün gerisinde kalmıştır. Muhafazakar siyasetin etkileri kamusal alanda sembol
ve işaretlerle görülmüş; mekansal kararlar tek ses olarak merkezi hükümet tarafından
alınmıştır. Bu dönemde Çamlıca Camii, Ataşehir Camii ve Taksim Camii gibi
sembolik projeler, Cumhuriyet döneminin sembol projelerinden olan Atatürk Kültür
Merkezinin geniş toplumsal kesimlerin tepkilerine rağmen yıkılması, Kanal İstanbul
gibi büyük ölçekli projeler; Sulukule ve Tarlabaşı kentsel yenileme projeleri gibi
kentsel kullanımı dönüştüren projeleri iktidarın ideolojisini kente yansıtma araçları
olarak karşımıza çıkmıştır.
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Uygulamalar
1. İktidar, kent, mekan arasındaki ilişkiye dair gözlemleriniz nelerdir?
Yaşadığınız kent üzerinden bir değerlendirme yapınız.
2. 1980 öncesi kentsel politikalar kapsamında görülen karayolu politikasının
kente etkileri nelerdir? Tartışınız.
3. 1980 sonrası neoliberal politikalar kapsamında sanayinin kent dışına taşınması
ve bu alanları dönüşümün kente etkisini araştırınız.
4. Günümüzde yürütülen kentsel dönüşüm projeleri üzerinden dönemin kentsel
politikasının temel yapı taşları nelerdir? Tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kent, mekan ve iktidar arasında yakın bir ilişki mevcuttur. Siyasal iktidarların
güçlerini gösterme, ideolojilerini yansıtma mücadeleleri her zaman mekan üzerinden
kurgulanmıştır. Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti’nin kentsel planlama tarihi de
ideolojik ve dönemin siyasetine göre şekil alan bir yapıda olmuştur. Bu bölümde
Cumhuriyetin ilk yıllarından 2000’lere kadar benimsenen kentsel politikalarda, mekan
ve ideoloji ilişkisi ortaya konmuştur.
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X. HAFTA

YENİLEME VE DÖNÜŞÜM MEVZUATI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Kentsel Dönüşüm-Yenileme Tanımları
10.2. Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Dönemleri
10.3. Türkiye’de Dönüşüm Dönemlerinin Tarihsel Arka Planı
10.4. Kentsel Dönüşüm- Yenileme Mevzuatı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Kentsel Dönüşüm/Yenileme Tanımları nelerdir?
2. Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Uygulamaları nasıl yapılmaktadır?
3. Türkiye’de Dönüşüm Dönemlerinin Tarihsel Arka Planı nedir?
4. Kentsel Dönüşüm- Yenileme Mevzuatının kapsamı nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Kazanım

Konu

Kazanımın nasıl elde
edileceği

veya

geliştirileceği
Kentsel

Kentsel Dönüşüm/Yenileme Okuyarak, araştırarak

Dönüşüm/Yenileme

Tanımlarını öğrenme

Tanımları
Türkiye’de

Kentsel Türkiye’de Kentsel

Dönüşüm Dönemleri

Okuyarak, araştırarak

Dönüşüm Dönemlerine göre
değerlendirebilme

Türkiye’de
Dönemlerinin

Dönüşüm Türkiye’de

Tarihsel Dönemlerinin Tarihsel Arka

Arka Planı
Kentsel

Dönüşüm Okuyarak, araştırarak

Planını öğrenme
Dönüşüm- Kentsel

Yenileme Mevzuatı

Dönüşüm- Okuyarak, araştırarak

Yenileme Mevzuatına hakim
olma
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Anahtar Kavramlar

Kentsel dönüşüm, kentsel yenileme, dönüşüm mevzuatı, Afet odaklı dönüşüm, Belediye
Kanunu
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Giriş

Kentsel dönüşüm özellikle 2000’lerden sonra kentsel alanı temel şekillendiren politikalar haline
gelmiştir. Bu kapsamda bir çok yeni yasa çıkarılmış ve kentsel dönüşümün kapsamı genişletilmiştir. Bu
bölümde kentsel dönüşümün kavramsal ve tarihsel arka planı Türkiye kapsamında değerlendirilecek ve
kentsel dönüşüm mevzuatı irdelenecektir.

10.1. Kentsel Dönüşüm/Yenileme Tanımları

Kentsel dönüşüm, Thomas(2003) tarafıdan; kentsel sorunların çözümlenmesini sağlayan ve
değişime uğrayan bir bölgenin ekonomik, fiziksel sosyal ve çevresel koşullarına kalıcı bir çözüm
sağlamayı amaçlayan geniş kapsamlı bir vizyon ve eylem olarak tanımlanır.
Daha geniş bir tanım yapmak gerekirse, kentsel dönüşüm ya da yenileme zaman süreci
içerisinde eskiyen, köhneyen, yıpranan ya da potansiyel arsa değeri mevcut üst yapı değerinin üzerinde
seyreden ve çoğu kez yaygın bir yoksunluğun hüküm sürdüğü kent dokusunun, altyapısının sosyal ve
ekonomik programlar ile oluşturulduğu bir stratejik yaklaşım içinde, günün sosyo - ekonomik ve
fiziksel şartlarına uygun olarak yenilenmesi, değiştirilmesi, geliştirilmesi, yeniden canlandırılması ve
bazen de yeniden oluşturulması eylemi (Özden, 2002) olarak tanımlanabilir.

10.2. Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Dönemleri

Türkiye’ de geçmişten bugüne dönüşüm süreci beşe ayrılarak incelenebilir. Bunlar, modern
öncesi dönem, erken cumhuriyet dönemi(modernleşme), 2. Dünya savaşı sonrası dönem, 1980-2000
arası dönem ve 2000 sonrası dönemlerdir.
Modern öncesi dönemde dönüşümün araçları 1/25000 ölçeli haritalardır. Bu dönem plansız
dönemdir ve büyük projelere sahne olmuştur. Dönemin dinamiklerini 1838 Ticaret Anlaşması, 1839
Tanzimat Fermanı, 1859 Islahat Fermanı ,1858 Arazi Kanunnamesi gibi önemli anlaşma ve kanunlar
etkilemiştir. Bu dönemde dönüşümün türü yeniden üretim ve geliştirmeye dayanmaktadır. Dönüşümün
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dinamikleri, kamu toprağı, İskan Politikası, afetler ve erken sanayileşmedir. Dönüşümün birincil aktörü
de Osmanlı Devleti’dir.
Modernleşme Dönemi dönüşümün araçları planlama, yıkım/temizleme ve tasfiyedir. Dönüşüm
türü yeni cumhuriyetin de niteliğini yansıtan yeniden yapılanmadır. Dönüşümün dinamikleri,
modernleşme, toplumsal, mekansal ve ekonomik dönüşüm, KİT’ler, demiryolları, yeni başkent
deneyimidir. Dönüşümün en temel aktörü merkezi hükümettir.
2. Dünya Savaşı sonrası dönüşümün araçları, Kalkınma Planları, plan uygulama, imar
operasyonları, kamulaştırma, kültür mirası üzerinde tahrip /yıkım, ilk gecekondu afları ve Gecekondu
Yasası’dır. Dönüşüm yine yeniden yapılanmaya dayanmaktadır. Dönüşümün temel dinamikleri
sanayileşme ve karayolu odaklı gelişimdir. Dönüşümün aktörü ise yine merkezi hükümettir.
1980-2000 arası dönem dönüşümün araçları Neoliberal politika, plansızlık, Islah planları ve
imar aflarıdır. Dönüşümün türü yasadışı gelişimdir. Dönüşüm dinamikleri ise deprem, küreselleşme ve
AB ile kurulan ilişkilerdir. Dönüşümün aktörleri önceki dönemlerden farklı olarak liberalleşen bir
yapıdadır. Bireysel girişimci ve arsa spekülatörleri dönüşümün dinamiklerini belirlemektedirler.
2000 sonrası dönem neoliberal politikaların devam ettiği, planlı dönüşümün ve büyük
projelerinyaşandığı, dönüşümle ilgili yeni yasaların çıkarıldığı bir dönemdir. Dönüşümün türü arazi
geliştirme ve yeniden üretime dayalıdır. Başlıca dinamikler afetler ve küresel sermayedir. Dönemin en
önemli aktörleri ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,TOKİ,Belediyeler/ İl Özel İdareleri ve özel
sektördür(büyük yatırımcı).

10.3 Türkiye’de Dönüşüm Dönemlerinin Tarihsel Arka Planı

Modern öncesi dönemde, savaşlar ve İskan Politikaları, Afetler /(Deprem ve Yangınlar),
Sanayileşme, fetih sonrası büyük projelerle dönüşüm etkili olmuştur.17-18. yy’ larda Anadolu ve
Rumeli’deki huzursuzluk, Avrupa’da ve Kırım’daki toprak kayıpları, İstanbul’a göçte artış, konut
alanlarında yoğunlaşma
; 18. yüzyıldaEyüp, Kasımpaşa ve Üsküdar’da gecekondulaşmanın ilk işaretleri ve aynı zamanda 18.
yy’ da İstanbul'da artarda gelen depremler mekanın dönüşümünün karakterini benimsemişlerdir.
1708, 1711, 1712, 1715'te meydana gelen depremler fazla hasara yol açmamış ancak 1719 ‘da
şiddetli bir deprem meydana gelmiştir. Depremin tahribat sahası Düzce'den başlamış; İzmit, Sapanca,
Orhangazi, Karamürsel ve Yalova'yı da etkilemiştir.İstanbul'da camiler, saraylar ve surlarda yıkıntılar
görülmüştür. 1766’da bir başka önemli deprem yaşanmış ve 4 bin kişi ölmüştür.
Ahşap yapı teknolojisi yangınların yayılmasında önemli rol oynamıştır.
Yangınlar sonrası kent topografyasında büyük değişiklikler meydana gelmiştir.
Sokak dokularında değişme ve yeni caddelerin açılışı buna örnek olarak verilebilir. Bu süreçte, birçok
tarihi eser parsellerin içinde kalmış veya yeni açılan sokak veya caddelerin üstünde bulunduğundan
yıktırılmaları gerekli görülmüştür.
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Geleneksel Yahudi yerleşim yerleri olan Kuzguncuk, Hasköy ve Balat İstanbul’u birkaç kez
yakıp yıkan yangınlardan en çok semtler zarar gören mahalleler olmuşlardır.
1883 Hasköy yangınında 1000 den fazla ev yanmış, 5 binden fazla kişi bundan etkilenmiştir.
Babıali'de büyük yangınları yaşandığı bir bölge olmuştur. Burası, 1740, 1755, 1808, 1826 ve
1839 senelerinde tamamen, 1878 ve 1911 senelerinde ise kısmen yanmasına sebep olan yangınlar
geçirmiştir.1870 Büyük Beyoğlu Yangını-Harîk-i Kebîr neticesinde, yaklaşık 8 bin konut ve ticaret
birimi yanmıştır ve Beyoğlu bugünküşeklini buyangından sonra almıştır.
Yangınlar sonrasında yeniden yapılanma neticesinde kagir binaların sayısında artış meydana gelmiştir.
Ayrıca Şişli ve Nişantaşı gibi semtler önem kazanmaya başlamıştır.
Büyük yangınlarda Valide Çeşme, Feride, Sakız Ağacı, Kalyoncu Kulluk, Hamal Başı gibi
Beyoğlu’nun en bilinen sokakları tamamen yanmıştır. Naum Tiyatrosu, Ermeni Patrikhanesi, Portekiz
ve Amerikan konsoloslukları, Britanya Elçiliği, Bon Marche Mağazası, Alman Hastanesi, Luxembourg
Oteli, St. Jean Chrysostomos Kilisesi yok olmuştur. Büyük yangın, 1870’den itibaren Beyoğlu’nun
Taksim-Galatasaray kesiminde geniş boş alanlar yaratıyor.
1870 sonbaharında, evleri yananlar, yaklaşmakta olan kış sezonu için kentte kiralık ev bulma sıkıntısı
çekmişlerdir.
Yangın sonrası süreçte zamanla büyük pasajlar kent mekanına girmeye başlamıştır.Anadolu
Pasajı (1910), Rumeli Pasajı, Emek Pasajı, Beyoğlu Pasajı
Atlas Pasajı (1877), Halep Pasajı (1885), Çiçek Pasajı (Cite de Pera) (1876)
Aznavur Pasajı (1883), Hacopulo (Hazzopulo) Pasajı (1871), El-HamraPasajı (1861), Suriye Pasajı,
Avrupa Pasajı bundan sonra inşa edilmişlerdir.
19 yy.’da, derinleşen sınıf farkı ve batılı yaşam biçiminin benimsenmeye başlaması,Osmanlı
İmparatorluğu'nun dünya kapitalist sistemi ile bütünleşmesi, Beyoğlu’nun uluslararası bir ticaret
merkezi oluşu, Kapitülasyonların koruması altındaki yabancıların, tüccarların, bankerlerin, armatörlerin
ve kozmopolit birçevreye yerleşmek isteyen zenginlerin Paris modasını taklit ederek yaşadıkları bir yer
haline gelişikentsel alanı etkileyen önemli gelişmelerdir.
20. yy’ da Galatasaray ile Taksim aksının önem kazanmıştır. Bu alanda hala bahçeli konakların
bulunması ve bunların apartmana dönüşmesi olanağı,
buranın gelişmesini sağlamıştır. Ayrıca
1913'de ilk elektrikli tramvayın Beyoğlu'nu Şişli'ye bağlaması Galatasaray-Taksim arasını, Beyoğlu'nun
en kolay ulaşılabilir ve gözde yeri yapmıştır.
Bu dönemde çevre semtlerde çağdaş binaların yapılışı ve yeni semtlerin gelişimi
başlamıştır.Apartmanlaşma giderek yaygınlaşmıştır.Seferoğlu Apartmanı (1882), Doğan
Apartmanı(1892-1895) bunun en güzel örneklerindendir.İstanbul’un ilk toplu konut projesi olan
Tayyare Apartmanları, Laleli’de modern yaşama geçişi temsil etmişlerdir.
Erken Cumhuriyet döneminde dönüşümde; dönüşümün
kamulaştırmadır.Toplumsal dönüşüm, batılı çağdaş toplum yaratma

araçları,

planlama

ve

arzusuna dayanmaktadır. Bu dönemde Avrupai yaşam tarzının ögeleri kentlerde belirmeye başlıyor.
Kadının toplumdaki yeri ve rolünün değişmeye başlaması, toplumsal tabanda yer buluyor.Dış mekanda
kadın, erkekle birlikte toplumsal alanda görülmeye başlanıyor.Yeni bir eğlence kültürü ve anlayışı
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doğuyor.Modern toplumsal yaşamın mekanları önce İstanbul’da ortaya çıkıyor. Beyoğlu’ndaki İnci
Pastanesi ve Markiz Pastanesi bu örneklerdendir. Yine sinema merkez olarak kendine İstanbul’u seçiyor.
Melek(emek) sineması 1924’ te kuruluyor. Diğer yandan gazino kültürü gelişiyor. 1940’larda Ankara
Gar Gazinosu dönemin popüler bir mekanı haline geliyor.
Bu dönemin mekânsal dönüşümü ilk olarak demiryolu, Ankara’nın başkent olma süreci ve
planlama deneyimleri çerçevesinde yürütülmüştür.
Cumhuriyet Döneminin en başında henüz kentler durağan, eski ve bakımsız ve kentlerin sadece
belirli bölgeleri mamur durumdadır.
Planlama Çalışmaları ilk olarak Ankara’da başlamıştır.Ankara, Başkentlik işlevlerini
yüklenmeye başladığı ilk yıllardan beri önemle ve kusursuz olarak imar edilmeye çalışılan bir kent
olarak görülüyor. Bu anlamda ilk yıllardan bu yana, kent planı elde edilebilmesi için yarışmalar açılması,
planlama büroları kurulması yönünde bir gelenek oluşturuluyor.Kentin ilk resmi planı olan Jansen
Planı'ndan önce, özellikle Yenişehir'in biçimlenmesinde 1924 tarihli Lörcher Planı belirleyici olmuştur.
Ankara’ da Lörcher Planı 1924’ de yapılmış, İstanbul’da ise Henri Prost tarafından 1937-1951
yıllarında yapılmıştır. Prost’un planı büyük yıkımlara neden olduğundaneleştirilere hedef olmuştur.
Büyük Kamu Yapıları yine dönemin en belirgin özelliklerindendir. Bakanlıklar, Merkez
Bankası, Adalet Sarayı gibi yapılar devletin kudretini yansıtacak şekilde büyük tasarlanmışlardır.
Ekonomik dönüşümde ise kamu eliyle açılan fabrikalar ve bankalar ön plana
çıkmaktadır.Sümerbank fabrikabinaları bunun örneklerindendir
1950’lerde Kızılay Ankara için, önceleri bir simge mekân niteliği taşımatadır. Güvenpark ve
Bulvar, bu simgeselliğin en önemli örneklerindendir.1950’lerden başlayarak bu simge mekân
dönüşmeye, bir kent merkezi kimliği kazanmaya başlamıştır.
1950 sonrası dönemde karayolu politikası ve otomobilli yaşam mekanı dönüştürmüştür.Edirneİstanbul karayolunun Topkapı girişinin düzenlenmesi,
Yeşilköy'e kadar 50 m genişliğinde bir yol yapılması, Millet Caddesi, Vatan Caddesi, Londra
Asfaltı,Barbaros Bulvarı, Tophane- Dolmabahçe yolunun genişletilmesi, Salıpazarı'nda rıhtım ve
antrepoların kurulması gibi 1950'lerde İstanbul'un görünümünü değiştiren uygulamalar söz konusu
olmuştur.
Bu dönemde İstanbul’da Sanayi Bölge Planı da dönüşümü hızlandırmıştır.1950'lerin sanayi
planlarına bağlı büyük gecekondu alanları Zeytinburnu, Fikirtepe ve Kâğıthane çevresinde gelişmiştir.
Yeni sanayi alanları açılması, aynı zamanda Halkalı, Maltepe, Kartal gibi denetim dışı alanların
parsellenerek gecekondulaşmasına neden olmuştur. 1954'te Avrupa yakası için hazırlanan sanayi planı,
Mecidiyeköy -Levent, Mecidiyeköy-Şişli, Bomonti ve Kasımpaşa - Kâğıthane arasında kalan kesimleri
sanayiye açmıştır.1955'te yürürlüğe giren İstanbul Sanayi Planı ise Haliç'teki sanayi yerleşmesini bir
ölçüde dondururken, Topkapı-Rami ve Levent'te yeni sanayi alanları belirlemiştir.
1950 göç ve Gecekondulaşmanın da yoğunlaştığı bir dönemdir.İstanbul’a göç fazlalaşmış ve
kent köyleşmiştiri. Gecekondulaşma yapsatçılığı da beraberinde getirmiştir.
1948 yılında 5218 sayılı Ankara’ya Özel İlk Gecekondu Yasası yürürlülüğe girmiş ve650
gecekondu alanı yasallaşmıştır. 1949’da Ruhsatsız Yapıların Yıktırılması Ve 2290 Sayılı Belediye Yapı
Yollar Kanunun 13. Maddesinin Değiştirilmesine Dair 5431 sayılı Kanunbu dönemlerde
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çıkarılmışlardır. Gecekondulaşmanın önlenmesi, var olanların ıslah ve tasfiyesi gündemde olmuş ve
temizleme yöntemi ile dönüşüm benimsenmiştir. Bu çoğu zaman popülist politikalar nedeniyle
uygulanmamıştır.
Bu dönemde popülist politikalar sonucu çıkan, Tapu Tahsis Belgesi Verme Yoluyla Dönüşüm
neticesinde, Gecekondu sahiplerine 400 m2’ye kadar arazi tapusu öngören tapu tahsis belgeleri
verilmesi öngörülmüştür. Bu belgeler, ıslah imar planları ya da kadastro planları yapıldıktan sonra
tapuya dönüştürülmüştür. Bu politikanın Yasal aracı 2981 Sayılı İmar Affı Kanunu’dur (6306 sayılı
kanun ile iptal olmuştur).
1980 sonrası dönemin önemli olayları, 73 petrol krizi, neoliberal politikaların yükselişidir.
Sosyo kültürel ayrışma, kent çeperindeki yoksullar ve zorunlu göçler ise dönemim sosyo politik
süreçlerinden doğmaktadır.
Kent dokusu üzerinde değişim baskısı yaşanmaktadır. Arada kooperatifler yoluyla kentteki
paylaşım kavgasına katılabilen ve kent çeperindeki arazilere gözlerini diken orta sınıflar da bu
mücadelenin içinde bulunmaktadır. Kentin en prestijli alanlarında ise üst sınıflar konumlanmaktadır.
Mekansal ayrışma bu dönemde artmıştır.1980 sonrasında gecekondu en önemli spekülasyon
aracıdır.Gecekondu bölgelerinde kiracılıkta belirgin bir biçimde artma söz konusudur.Gecekondu, kendi
içerisinde piyasası, işleyiş kuralları ve hatta mafyası (arazi mafyası gibi) olan bir olgu haline gelmiştir.
Hızla büyüyüp yayılan kentlerde kent merkezlerinde kalan gecekonduların arsasının rantına el koymak
önem kazanıyor.Sosyo-ekonomik ayrışma mekanda belirginleşiyor.Uydu kentler ve banliyöleşme 1980
sonrasındaki kentleşmenin önemli itici güçlerinden oluyor.Kentin varsıl ve yoksul kesimleri giderek
ayrışıyor.
1980’lerde dönüşümün araçları darbe sonrasında çıkarılan yeni Anayasa ve yeni aasalar (Örn.
Turizmi Teşvik Kanunu, Toplu Konut Kanunu), imar afları
ıslah planları, hızlı işleyen gecekondu piyasası, örgütlü talan, yağmacılıktır.
Özellikle
İstanbul’da
Kapsamlı
Yıkımlar
Dönemi
olmuştur.
1984-1989 Tarlabaşı Yıkımları, Park Otel’ın, Gökkafes’ın, Conrad’ın ve boğazda Swiss Hotel’ın
inşaaları bu kapsamdadır.
1990’lar, küreselleşme, yeni teknolojiler, bilgi, iletişim, hız çağı AVM’ler ve yüksek yapılar
2000’ler,bilgi, iletişim, hız çağı, küreselleşmenin mekandaki baskıları, rezidansların yükselişi, karışık
kullanımlar, farklı teknolojilerin geliştirildiği bir dönemdir. Bu yılların anahtar kelimesi dönüşümdür.
Bu amaçla yasalarda da önemli değişimler görülmüştür.

10.4. Kentsel Dönüşüm- Yenileme Mevzuatı

2000 sonrası dönemde uygulama alanı genişleyen kentsel dönüşüm için mevcut yasal yapı
yetersiz kalmış ve yeni bir yasal Altyapı kurgulanmıştır.
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Kentsel dönüşüm kapsamındaki kanunlar şöyle sıralanabilir; 5162 sayılı Toplu Konut
Kanunu’nda ve Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerin
Toplu Konut İdaresi Başkanlığına Ait Bölümünde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 2004,5104
Sayılı Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu 2004, 5393 sayılı Belediye Kanunu
(2005), 5366 Sayılı Yıpranan Tarihi Ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması Ve
Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun (2005), 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların
Dönüştürülmesi Hakkında Kanun.
Dönüşüm Alanları ve müdahaleleri;çöküntü bölgeleri/ gecekondu alanlarında soylulaştırma,
merkezi iş alanının dönüşümü, prestij projeleri ile dönüşüm, Sit alanlarında yenileme, Turizm amaçlı
dönüşüm, TOKİ Projeleri
Liman / sanayi alanları dönüşümü, Afet riskli alanların dönüşümü şeklinde sıralanabilir.
Kentsel Dönüşüm Planının bir plan türünün tanımı ve ölçek tabunu kanunlarda
bulunmamaktadır.Ayrıca ölçek tanımı da bulunmamış ve imar planları ile hiyerarşik ilişkisi
tanımlanmamıştır. Yalnızca 5393 sayılı kanunda amacı ve araçları tanımlanmıştır.
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 73. maddesindeki tanıma göre Konut, Sanayi,
Ticaret,Teknoloji parkları, Kamu hizmeti alanları, Rekreasyon alanları, Sosyal donatı alanları
oluşturmak amacıyla kentsel dönüşüm uygulanabileceği belirtilmiştir.
Belediye Kanunu 69. madde ile Arsa ve konut üretimini düzenlemiş, 73. madde ile ise kentsel
dönüşüm ve gelişimin kapsamını belirlemiştir. Bu iki madde kentsel mekanın yeni durumunu
belirleyecektir.
5162 sayılı kanununa göre TOKİ, gecekondu dönüşüm projesi uygulayacağı alanlarda veya
mülkiyeti kendisine ait arsa ve arazilerden konut uygulama alanı olarak belirlediği alanlarda veya
valiliklerce toplu konut iskân sahası olarak belirlenen alanlarda çevre ve imar bütünlüğünü bozmayacak
şekilde her tür ve ölçekteki imar plânlarını yapmaya, yaptırmaya ve tadil etmeye yetkilidir.
5366 sayılı Yenileme Yasası ile Dönüşüm: Kapsamı SİT Alanları belirlemektir. Kanunda
yenileme alanı: Sit ve koruma alanı olarak tescil ve ilan edilen bölgeler ile bu bölgelere ait koruma
alanlarının içinde, sınırları yetkili idarenin teklifi üzerine Bakanlar Kurulu’nca kabul edilerek belirlenen
alanlar şeklinde tanımlanmıştır.
5104 Sayılı Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunununamacı Ankara Esenboğa
Havaalanı’ndan Ankara kent merkezine gidilen bölgenin fiziksel durumunun ve çevre görüntüsünün
geliştirilmesi, güzelleştirilmesi ve daha sağlıklı bir yerleşim düzeni sağlanması ile kentsel yaşam
düzeyinin yükseltilmesi olarak belirtilmiştir.
6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşümü Hakkında Kanun ile Dönüşüm kanunu ile
idareye riskli alanlarda ya da risk taşıyan yapılarda kamu gücü kullanılarak bir dönüşümün zorlanması
imkânı verilmiştir.Belediyenin dönüşüm araçları, İmar uygulaması yapma, İmar uygulaması yapılacak
alanda taşınmaz değerlerini tespit etme, Bu değer üzerinden hak sahiplerine dağıtım yapma, hasılat
paylaşımı yapma şeklindedir.
Tüm bu gelişmeler ile dönüşüm planlamanın yerini almıştır. Bir çok proje kamu yararı
konusunda soru işaretleri bırakarak tamamlanmış ve kentsel ayrışmanın artmasına vesile
olmuştur.Sulukule Kentsel Yenileme Projesi, Tarlabaşı Kentsel Yenileme Projesi, Bursa Doğanbey
TOKİ alanı,Galataport, Seaport projeleri buna örnek gösterilebilir.
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Kaynak

Özden P. P., Kentsel Yenileme, 2. Bsk, İmge Kitabevi, Ankara 2016

Uygulamalar
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1. Kentsel dönüşümü kendi mekan algınız çerçevesinde tanımlayınız ve tartışınız.
2. Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Dönemlerini belirleyen temel faktörler nelerdir? Tartışınız.
3. Türkiye’de afetlerin kentsel dönüşüme etkisi nasıl olmuştur? Tartışınız.
4. 2000 sonrası kentsel dönüşüm mevzuatının değişmesinin kentlere etkisi nasıl olmuştur? Tartışınız.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Kentsel dönüşüm son derece popüler bir kent fenomeni haline gelmiştir. Kentsel dönüşüm 2000’lerden
önce farklı tanımlasa da 2000 sonrası dönemde arsanın yeniden değerlendirilmesi ve kentsel alandaki
işlev değişimi ile beraber değerlendirilmeye başlamıştır. Bu kapsamda 2000 sonrası yasal çerçeve de
değişmiş ve kentsel dönüşümün kapsamı genişletilmiştir. Bu bölümde bu kapsam açıklanmıştır.
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XI. HAFTA
Türkiye’de Kentsel Koruma ve Koruma Mevzuatı
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Kentsel Koruma Kavramı ve Tanımları

11.2. Dünyada Kentsel Koruma Kavramının Gelişim Süreci
11.3. Türkiye’de Kentsel Koruma Kavramının Gelişim Süreci
11.4. Kentsel Koruma Mevzuatı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Kentsel Korumayı Nasıl Tanımlarız?
2. Türkiye’de Kentsel Koruma uygulamaları nasıl yapılmaktadır?
3. Türkiye’de Kentsel Koruma anlayışının gelişiminde rol oynayan dinamikler nelerdir?
4. Kentsel Koruma Mevzuatının kapsamı nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Kazanım

Konu

Kazanımın nasıl elde
edileceği

veya

geliştirileceği
Kentsel

Koruma Kentsel

Tanımları ve Kavramı

Koruma Okuyarak, araştırarak

Tanımlarını ve Kavramını
öğrenme

Dünyada Kentsel Koruma Dünyada Kentsel Koruma
Dönemleri

Okuyarak, araştırarak

kavramını dönemlerine göre
değerlendirebilme

Türkiye’de
Koruma

Kentsel Türkiye’de Kentsel Koruma Okuyarak, araştırarak
anlayışının anlayışının gelişiminde rol

gelişiminde rol oynayan oynayan dinamikleri analiz
dinamikler

edebilme

Kentsel Koruma Mevzuatı Kentsel Koruma Mevzuatına Okuyarak, araştırarak
hakim olma
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Anahtar Kavramlar

Kentsel Koruma, Kültür Varlığı, Kentsel Koruma Mevzuatı, Kültür Ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Kanunu

Giriş
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Kentsel koruma, toplumun geçmişteki sosyal, ekonomik koşullarını kültür değerlerini yansıtan
fiziksel yapının, günümüzün değişen sosyal, ekonomik, koşulları altında yok olmasına engel
olmak ve çağdaş gelişmelerle bütünleştirerek yaşamasını sağlamak olarak da açıklanmaktadır.
Yine başka tanımlama da; kentlerin belli kesimlerinde yer alan tarihsel ve mimari değerleri
yüksek yapılarla anıtların ve doğal güzelliklerin gelecek kuşakların da yararlanması için her
türlü yıkıcı, saldırgan ve zararlı eylemler karşısında güvence altına alınması olarak
tanımlanmıştır. İnsanlığın tarih boyunca yarattığı kültürel değerlerin fiziksel çevreye yansımış
olan görüntüleri de tarihsel-kültürel çevre olarak tanımlanmaktadır (Keleş-Hamamcı, 1997).
11.1. Kentsel Koruma Kavramı ve Tanımları

Kentsel koruma diye adlandırılan kavram, değerin fark edilmesiyle başlar. Korumanın
kalıcılığı ve sürekliliği önem taşımaktadır. Bütüncüllük, özgünlük, kimlik ve karakter,
korumada temel kriterler olarak tanımlanabilirler.
Kentsel koruma, yalnızca tarihi çevrenin korunmasını içine almaz. Yerel, bölgesel,
ulusal, dini vb. bir kimliğin yaratılma aracı olarak koruma, estetik-sanatsal değerleri nedeniyle
koruma, turizm getirisi nedenli koruma ve bir toplumsal kültür ürünü olarak önceki kuşaklardan
alınan mirasın sonraki kuşaklara aktarılmasını temel alan koruma olmak üzere sınıflandırılabilir
(Kiper, 2004). Bunu yanısıra, korumayı “değer” üzerinden tartışmak da günümüz koruma
pratiği açısından anlam kazanmıştır. Koruma bugün yalnızca tarih, sanat, mimarlık, estetik
değerler ekseninde değil, tarihi yapıların ve dokuların ‘belge değeri’, ‘anı değeri’, ‘sosyal
değer’ ve daha birçok benzeri kavramlara referansla tartışılır hale gelmiştir (Dinçer,
http://www.planlama.org/index.php/aratrmalar/66-planlamaorg-yazlar/doc-dr-clal-dincer/325kentsel-koruma-ve-yenileme-sorunlarn-oernekler-uezerinden-tartmak-sueleymaniye-vetarlaba-4 ).
Konuyu açmak üzere, bazı kavramları tanımlayarak başlamak doğru olacaktır. Bu kapsamda,
tek yapı ölçeğinden çevresel ölçekte korumaya doğru, farklı tanımlara yer verilecektir.
Anıt: Sahip olduğu sanat, tarih ya da genel olarak kültür değeri bakımından kamu için olduğu
kadar, bir ülke, bir ulus, bir bölge, bir kent, bir köy, bir aile vb. bakımlardan da belirli bir önem
taşıyan nesnelerdir (Fotoğraf 1) .
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Fotoğraf 1. Colosseum, Roma
Tarihi Çevre: Kendi başlarına anıt olmayan, fakat bir arada tarihi, geleneksel, görsel değerler
taşıyan kasabaların, kentlerin kendilerine özgü karakterlerini yaratan tüm öğelerin bir arada
değerlendirilmesidir (Fotoğraf 2).

Fotoğraf 2. Tallin, Estonya
Korumayı, farklı niteliklerine bağlı olarak sınıflandırmak mümkündür:

-

Yerel, bölgesel, ulusal, dini vb. bir kimliğin yaratılma aracı olarak koruma (Fotoğraf 3),
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Fotoğraf 3. Mekke
-

Estetik-sanatsal değerleri nedeniyle koruma (Fotoğraf 4),

Fotoğraf 4. Sagra De Familia
-

Turizm getirisi nedenli koruma (Fotoğraf 5)
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Fotoğraf 5. Pizza Kulesi
-

Bir toplumsal kültür ürünü olarak önceki kuşaklardan alınan mirasın sonraki kuşaklara
aktarılmasını temel alan koruma (Fotoğraf 6)

Fotoğraf 6. Malta Otobüsleri
11.2. Dünyada Kentsel Koruma Yaklaşımının Gelişimi
Koruma bilincinin dünyada ilk ortaya çıkışında, yapının veya nesnenin işlevsel olarak
kullanılmaya devam süresini uzatma isteğinin etkili görülmektedir. İlkçağlardan bu
yana, toplumda etkili ve güç sahibi olan insanlar, farklı bakış açılarıyla, kendi
çevrelerinden başlayarak, daha çok dinsel öneme sahip yapıtları koruma altına almaya
çalıştıkları da görülmektedir (Kaderli, 2014). Antik Dönem'de Romalılar sistemli bir
şekilde ve koruma amacı ile eski yapıları başka yerlere taşımışlardır (Erder, 1971).
Romalıların sanat eserleriyle, hazine olmaları dışında bir anlam ve değer vererek
ilgilenmeleri ise ancak gelişme devrine rastlamaktadır (Erder, 1971). Roma'nın çökme
sürecine girmesi ve ilk Hıristiyanlık Dönemi ile birlikte Helen ve Roma kültürlerine ait
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eser ve anıtların koruma süreci kesintiye uğramış, bu kavramlar ancak Rönesans'la
birlikte yeniden gündeme gelmiştir. Rönesans dönemi koruma yaklaşımının gelişmesi
açısından önemli bir dönem teşkil eder. Cola di Rienzo 1340’larda Roma dönemi
anıtlarını kentin haritasına işler.
Aynı yıllarda Petrarca anıtları estetik yönleriyle tek başlarına değil, yarattıkları çevreyle
değerlendirir. Roma'yı ziyaretinde mermercilerin, kireççilerin ve işverenlerinin
inanılmaz yıkıcılığını görür. Tarihe karşı saygısızlık ve cehaleti dile getirir. Tarihi
çevreyle ilgili uyarıları, yıkımlara karşı gösterdiği tepkinin sonucudur. 1375 de Padoali
Giovanni Dondini anıtların ölçülerini alır, çizimlerini yapar (Can, 1993).
18. ve 19. yy’ın ilk yarısında arkeolojik eserlerin korunması yaklaşımı mevcuttur. 19.
yyın ikinci yarısı boyunca koruma yaklaşımı tek yapı ölçeği ile sınırlı kalmış; yeterli
şekilde örgütlü bir koruma yaklaşımı geliştirilememiştir (anıt eser koruma).
20 yy. ile birlikte, geniş kapsamlı koruma anlayışı gelişmiştir.
-

1931

Atina

Anlaşması:

Uluslararası

düzeyde

korunacak

eserler

benimsenmiştir.Anıtların çevrelerinde yer alan tarihi kent dokusu ile bilirkte anıtsal
özellik taşıdığı savunulmuştur.
-

1933 Atina Sözleşmesinde ise sivil mimari örnekleri “bakımsız ya da sağlıksız konutlar”
diye nitelenmiş, tarihi dokuların toplu halde yıktırılarak yerine yeşil alan veya donatı
yapılması gerektiği savunulmuştur.
2. Dünya Savaşı sonrası kentlerin yeniden organize olmaları gerekmiştir.2. Dünya
savaşı sonrası yok edilen kültür mirasına karşı tepki ve duyarlılık artmıştır. 1960’larda
anıt eserler çevreleriyle birlikte ele alınmaya başlamıştır.

-

1964 Venedik Tüzüğü: Bütüncül koruma yaklaşımını benimsemiştir. Tüzüğe göre
“Tarihi Anıt”: Bir mimari eserin yanında tarihi bir olaya tanıklık yapan kentsel ya da
kırsal yerleşmeyi de kapsamakta ve büyük sanat eserlerine ilaveten, kültürel anlam
kazanmış daha basit eserleri de içine alan yapılardır. Anıtın korunması, ölçeği dışına
taşmamak kaydıyla çevresinin da bakımını içine almalıdır. Anıtların sanat eseri değeri
yanında tarihi belge değeri de vardır. Venedik Tüzüğü, bu anlamda koruma anlayışının
anlam ve kapsamını genişleten bir içeriğe sahiptir.

-

1972’de Paris’te UNESCO Genel Konferanslarının 17. oturumunda imzalanan Dünya
Kültürel ve Doğa Mirasının Korunması Sözleşmesi; Kültürel mirası çürüme ve yok
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olma tehdidi altındadır. Mirasının bir paçasının bozulması, dünya mirası için
yoksullaşma anlamına gelir. Uluslararası bir işbirliği ve yardım sistemi kurmak üzere
Dünya Mirası Komitesi kurulmuş, kültürel ve doğal mirasın parçasını oluşturan
varlıkların

listesinin

hazırlanması

ve

Dünya

Miras

Listesi

hazırlanması

kararlaştırılmıştır. Bu gelişmelerin ardından evrensel değeri olan Dünya Kültürel ve
Doğal Mirasını Korumak üzere Dünya Miras Fonu oluşturulmuştur.
1975 Avrupa’da Mimari Miras Yılı olarak ilan edilmiştir.
-

Amsterdam Bildirgesi korumaya bütünleşik yaklaşım getirmiştir. Mimarlık mirası
sadece üstün nitelikli tek yapılar ve çevrelerinden değil, tarihsel ve kültürel özelliği olan
tüm kent ve köy alanlarında oluşur. Amsterdam Bildirgesi kapsamında, Geçmişimiz
İçin Bir Gelecek kampanyası başlatılmıştır.
UNESCO Genel Kurulu, 1976’da Nairobi’de “Tarihi Alanların Korunması ve Çağdaş
Roller Konusunda Tavsiyeler” hazırlamıştır.
1970’lerin sonlarından itibaren, kültürel miras aynı zamanda bir ekonomik değer olarak
ele alınmaya başlanmıştır. Kültürel mirasının korunması artık sadece ortak tarih
bilincinin sürdürülmesi konusu değil, ekonomik bir kaynağın korunması için de
gereklidir.
1985 yılında imzalanan Avrupa Mimarlık Mirası Sözleşmesi, “mimarlık mirası yeri
doldurulamaz ruhsal,kültürel, toplumsal ve ekonomik değeri olan bir varlıktır” vurgusu
yapmıştır.
1980-1982’de Kentsel Rönesans için Avrupa Kampanyası başlatılmıştır. 1985’te
Granada’da Avrupa Konseyine üye ülkeler arasında Avrupa Mimari Mirasının
Korunması Sözleşmesi imzalanmıştır. Mimari miras, anıtlar, bina grupları ve ören
yerleri olmak üzere üç sınıfta toplanmış, taraflar mimari mirası korumak için yasal
önlemler almayı taahhüt etmişlerdir. 1992 ‘de Avrupa Kentli Hakları Deklarasyonu ve
Avrupa Kentsel Şartı imzalanmıştır. Buna göre, kamunun koruma yükümlülüğünü
yerine getirmesi için hassas bir yasal çerçevenin oluşturulması gereklidir.
Günümüzde Avrupa Konseyi çatısı altında, korumadan sorumlu iki temel kurum
bulunmaktadır:
Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (International Council on Monuments and SitesICOMOS ve Kültürel Varlıkların Korunması ve Onarımı Araştırma Merkezi
(International Centre fort he Study of the Preservation and Restoration of Cultural
Property- ICCROM)
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Ayrıca Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (United Nations
Educational Scientific and Cultural Organization – UNESCO) da dünyada koruma
konusunda etkin kurumların başında gelmektedir.
11.3. Türkiye’de Kentsel Koruma Kavramının Gelişim Süreci
Ülkemizde eski eserlere ilginin, 19. yüzyıl ortalarına doğru başladığı bilinmektedir.
Tanzimat’la birlikte başlayan koruma düşüncesi ilk başlarda yalnızca taşınır eserleri
kapsamış, bunu daha sonraları anıtsal yapı koruması izlemiştir (Kejanlı, Akın, Yılmaz,
2007). Bu dönemin koruma anlayışı, Osmanlı kentlerinde yangınların önlenmesi,
yolların genişletilmesi ve kent çevresinde yeni mahalleler kurulması şeklinde
yansımasını bulmuştur (Dinçer, Akın, 1994). Erken Cumhuriyet döneminde
modernleşme hareketi çerçevesinde kentler planlanmaya başlamış, ancak bu süreçte
kentler, modernist planlamanın yıkıcı etkilerine maruz kalmışlardır. Eski organik kent
dokuları hızla tasfiye edilmiş, grid planlı yaklaşım benimsenmiştir. Bununla birlikte,
yine bu dönemde ülke genelinde 3500 eserin uzmanlar tarafından tespit edilmesi
(Tekeli, 1998) koruma adına önemli bir gelişmedir. 1950’li yıllarda yıkım hızla devam
etmiş, anıtların korunması dışında bir koruma yaklaşımı benimsenmemiştir. Büyük
bulvarlar kentleri şekillendirirken, çok sayıda sivil mimari örneği, kamulaştırma
uygulamaları ile yıkılıp yok edilmiştir. 2 Temmuz 1951 tarihinde yürürlüğe giren 5805
sayılı “Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Teşkiline ve Vazifelerine
Dair Kanun” koruma konusunda kurumsallaşma çabaları içinde önemli adımlardan biri
olmuştur. 1961 Anayasa, koruma konusunda yeni bir anlayışı başlatmıştır. Anayasanın
50. Maddesine göre Devlet, tarih ve kültür değeri olan eser ve anıtları korumakla
yükümlüdür. 1960’lı yılların sonundan itibaren kentsel ölçekte koruma sorunu, ilgili
mevzuatta yerini almaya başlamıştır. Anıtsal yapıların kayıt altına alınması ise
1970’lerden sonrayı bulmuştur. Tarihi tek yapı ölçeğinden çevreleriyle birlikte,
bütüncül koruma anlayışına doğru evrilmesi ve sit kavramının yasalarda yerini alması
1970’lerde gerçekleşmiştir. 25.04.1973 ve 1710 sayılı “Eski Eserler” yasası ile tarihi
eserlerin korunmasına yönelik ilk önemli adımlar atılmıştır. Bu kanunla, taşınır ve
taşınmaz eski eserlerin ayrıca, anıt, külliye, tarihi sit, arkeolojik sit, tabii sit
kavramlarının ilk defa ayrıntılı tanımları ve kapsamları belirtilmiştir. Yasayla tarihi yapı
sahiplerine parasal ve teknik destek sağlanması mümkün kılınmış, ancak uygulamada
karşılık bulamamıştır.
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1980 darbesi sonrası kurulan yeni kabinenin liberal söylemleri doğrultusunda
hazırlanan, kente yönelik yasalardan biri de 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma
Yasası’dır. Bu yasa ile anıt kavramı yerini kültür varlığına bırakmış, planlı koruma
kavramı da Koruma Amaçlı İmar Planı kavramının yasada yer almasıyla vurgulanmıştır.
Kültürel değerlerin korunmasında “Kültür Bakanlığı” sorumlu ve yetkili kılınmıştır.
2011 yılında Bakanlıkların yapıları Kanun Hükmünde Kararnamelerle değişikliğe
uğradığında, Tabiat Varlıkları ile ilgili yetkiler, Kültür ve Turizm Bakanlığından
alınarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na verilmiştir.
Son yıllarda koruma yaklaşımı içinde öne çıkan konu başlıkları Alan Yönetimi, Endüstri
Mirası, Kültürel Peyzaj ve Kültürel Miras Yönetimi gibi güncel konulardır. Bu
konularla ilgili düzenlemeler, mevzuat içinde yer almaya başlamıştır.
11.4. Kentsel Koruma Mevzuatı
•

Ülkemizde kültür mirasının korunmasına yönelik temel yasa, 1983 tarihinde yürürlüğe
giren 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası’dır. Yasanın amacı,
korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili tanımları
belirlemek, yapılacak işlem ve faaliyetleri düzenlemek, bu konuda gerekli ilke ve
uygulama kararlarını alacak teşkilatın kuruluş ve görevlerini tespit etmektir. Yasada yer
alan tanımlardan biri olan “Kültür Varlığı”, tarih öncesi ve tarihi devirlere ait
bilim,kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili bulunan yer üstünde, yer altında veya su
altındaki bütün taşınır ve taşınmaz varlıklardır. Benzer şekilde, "Tabiat varlıkları";
jeolojik devirlerle, tarih öncesi ve tarihi devirlere ait olup ender bulunmaları veya
özellikleri ve güzellikleri bakımından korunması gerekli, yer üstünde, yer altında veya
su altında bulunan değerler olarak tanımlanmıştır. Yasanın temel kavramlarından biri
olan “Sit” ise, tarih öncesinden günümüze kadar gelen çeşitli medeniyetlerin ürünü olup,
yaşadıkları devirlerin sosyal, ekonomik, mimari ve benzeri özelliklerini yansıtan kent
ve kent kalıntıları, önemli tarihi hadiselerin cereyan ettiği yerler ve tespiti yapılmış
tabiat özellikleri ile korunması gerekli alanlardır. "Koruma"; ve "Korunma"; taşınmaz
kültür ve tabiat varlıklarında muhafaza, bakım, onarım, restorasyon, fonksiyon
değiştirme işlemleri; taşınır kültür varlıklarında ise muhafaza, bakım, onarım ve
restorasyon işleridir. "Korunma alanı"; taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının
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muhafazaları veya tarihi çevre içinde korunmalarında etkinlik taşıyan korunması
zorunlu olan alandır.
Yasanın 6. maddesi, Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları şöyle
sınıflandırır:
a) Korunması gerekli tabiat varlıkları ile 19 uncu yüzyıl sonuna kadar yapılmış
taşınmazlar,
b) Belirlenen tarihten sonra yapılmış olup önem ve özellikleri bakımından Kültür ve
Turizm Bakanlığınca korunmalarında gerek görülen taşınmazlar,
c) Sit alanı içinde bulunan taşınmaz kültür varlıkları,
d) Milli tarihimizdeki önlemleri sebebiyle zaman kavramı ve tescil söz konusu
olmaksızın Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunda büyük tarihi
olaylara sahne olmuş binalar ve tespit edilecek alanlar ile Mustafa Kemal
ATATÜRK tarafından kullanılmış evler.
Kültür varlıklarının korunmasında ilgili kurumlar yasa ile şöyle tanımlanmıştır: Kültür
ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu, Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu (Koruma Bölge Kurulları bir ilde birden fazla olabilirler).
2004 yılında 5226 sayılı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu İle Çeşitli
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun yürürlüğe girmiştir. Bu kanun ile,
2863 sayılı Kanunda adı geçen, ancak tanımlanmamış olan Koruma Amaçlı İmar Planı,
“Bu Kanun uyarınca belirlenen sit alanlarında, kültür varlıklarının sürdürülebilirlik
ilkesi doğrultusunda korunması amacıyla … hazırlanan, hedefler, araçlar, stratejiler ile
plânlama kararları, tutumları, plân notları ve açıklama raporu ile bir bütün olan nazım
ve uygulama imar plânlarının gerektirdiği ölçekteki plânlar” şeklinde tanımlanmıştır.
Buna göre Koruma Amaçlı İmar Planları;
•

Hali hazır haritalar üzerine çizilen,

•

Alan araştırmasına dayalı olan,

•

Koruma alanı içinde yaşayan hane halkları ve faaliyet gösteren iş yerlerinin sosyal ve
ekonomik yapılarını iyileştiren, istihdam ve katma değer yaratan stratejiler belirleyen,

•

Koruma esasları ve kullanma şartları ile yapılaşma sınırlamalarını tanımlayan,
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•

Açık alan sistemini, yaya dolaşımı ve taşıt ulaşımını, alt yapı tesislerinin tasarım
esasları, yoğunluklar ve parsel tasarımlarını, yerel sahiplilik, uygulamanın finansmanı
ilkeleri uyarınca katılımcı alan yönetimi modellerini de içeren planlardır.
Söz konusu yasa ile yeni bir kavram olan Yönetim Alanı kavramı da tanımlanmıştır.
Buna göre, Yönetim Alanı, “Sit alanları, ören yerleri ve etkileşim sahalarının doğal
bütünlüğü içerisinde etkin bir şekilde korunması, yaşatılması, değerlendirilmesi, belli
bir vizyon ve tema etrafında geliştirilmesi, toplumun kültürel ve eğitsel ihtiyaçlarıyla
buluşturulması amacıyla, plânlama ve koruma konusunda yetkili merkezî ve yerel
idareler ile sivil toplum kuruluşları arasında eşgüdümü sağlamak için oluşturulan ve
sınırları ilgili idarelerin görüşleri alınarak Bakanlıkça belirlenen yerlerdir”. Yine bu
maddeyle ilişkili olarak, Yönetim Planı kavramı da yasada yerini almış, “Yönetim
alanının korunmasını, yaşatılmasını, değerlendirilmesini sağlamak amacıyla, işletme
projesini, kazı plânı ve çevre düzenleme projesi veya koruma amaçlı imar plânını
dikkate alarak oluşturulan koruma ve gelişim projesinin, yıllık ve beş yıllık uygulama
etaplarını ve bütçesini de gösteren, her beş yılda bir gözden geçirilen plânlar” olarak
tanımlanmıştır. Yasanın getirdiği bir diğer önemli tanım, Koruma Uygulama Denetleme
Büroları (KUDEB)’dır. Bu bürolar, Büyükşehir belediyeleri, valilikler, Bakanlıkça izin
verilen belediyeler bünyesinde kültür varlıkları ile ilgili işlemleri ve uygulamaları
yürütmek üzere sanat tarihi, mimarlık, şehir plânlama, mühendislik, arkeoloji gibi
meslek alanlarından uzmanların görev alacağı koruma, uygulama ve denetim büroları
kurulur. (KUDEB) Bu bürolar koruma bölge kurulları tarafından uygun görülen koruma
amaçlı imar plânı, proje ve malzeme değişiklikleri ile inşaat denetimi de dahil olmak
üzere uygulamayı denetlemekle yükümlüdürler. KUDEB kurulan ve kurulmayan
yerlerde yapıların bakım ve onarım işlemleri farklı şekilde yürütülmektedir (Şekil 1).
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KUDEB
Kurulmayan Yerlerde

KUDEB
Kurulan Yerlerde

Sit alanlarında, koruma alanlarında
ve tescilli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarına
bitişik parsellerde yer alan,
yürürlükteki mevzuata göre kullanma izin belgesi
bulunan tescilsiz yapılarda; bakım tamirat,

Yenileme, koruma bölge kurulu
kararı
sonrası ilgili Valilik ve
Belediyesinin
denetim ve sorumluluğunda
yapılabilir.

KUDEB Yönetmeliği
kapsamında

Şekil 1. KUDEB’in varlığı doğrultusunda bakım ve onarım işlemlerinin yürütülmesi
Sözkonusu Yasa, 2863 sayılı Yasanın 17 maddesini şöyle değiştirmiştir:
Sit alanlarında geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları ile koruma amaçlı imar plânı:
“a) Bir alanın koruma bölge kurulunca sit olarak ilanı, bu alanda her ölçekteki plân
uygulamasını durdurur. Sit alanının etkileşim çevresine ilişkin varsa 1/25.000 ölçekli plân
kararları ve notları alanın sit statüsü dikkate alınarak yeniden gözden geçirilerek ilgili idarelerce
onaylanır.
Koruma amaçlı imar plânları; müellifi şehir plâncısı olmak üzere; alanın konumu, sit statüsü ve
özellikleri göz önünde bulundurularak mimar, restoratör mimar, sanat tarihçisi, arkeolog,
sosyolog, mühendis, peyzaj mimarı gibi meslek gruplarından Bakanlıkça belirlenecek uzmanlar
tarafından hazırlanır.” Bu düzenleme ile Koruma Amaçlı İmar Planlarının müellifi şehir
plancısı olarak tanımlanmıştır. Yine yasaya göre, Koruma Amaçlı İmar Planlarının onay süreci
şu şekilde düzenlenmiştir: “Koruma bölge kurulunda görüşülen ve uygun görülen koruma
planları onaylanmak üzere ilgili idarelere gönderilir. İlgili idareler, koruma amaçlı imar planını
en geç iki ay içinde görüşür ve varsa değişmesini istediği hususları koruma bölge kuruluna
bildirir. Koruma Bölge Kurulunda bu hususlar da değerlendirilir ve kurul tarafından uygun
görülen haliyle planlar ilgili idarelere onaylanmak üzere gönderilir.
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2011 yılında 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Çevre ve Şehircilik
Bakanlığının kurulması ve ardından aynı yıl Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonları
Kuruluş Ve Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik’in yürürlüğe girmesi ile tabiat
varlıklarının korunması, kültür varlıklarından ayrılarak Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’nın sorumluluğuna verilmiş, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
çatısı altında, Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonu ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Bölge Komisyonları oluşturulmuştur. Böylece bütüncül koruma anlayışından
parçalanmış bir koruma anlayışına doğru geçişin altyapısı hazırlanmıştır.
Kaynaklar
Can C., Kentsel Koruma Alanları Ve Koruma Sorunları, Ankara Ün. Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi
Dergisi, C: 36 Sa: 1-2, 1993, 307-314
Dinçer, İ. ve Akın, O., “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kapsamında Koruma Planı ve İdari
Yapısı”, 2. Kentsel Koruma Yenileme ve Uygulama Kolokyumu, 1994 İstanbul, 127-131.
Dinçer İ., Kentsel Koruma ve Yenileme Sorunlarını Örnekler Üzerinden Tartışmak: Süleymaniye ve
Tarlabaşı, http://www.planlama.org/index.php/duyurular/66-planlamaorg-yazlar/doc-dr-clal-dincer/325kentsel-koruma-ve-yenileme-sorunlarn-oernekler-uezerinden-tartmak-sueleymaniye-ve-tarlaba-4)
Erder, C.,Tarihi Çevre Kaygısı, Ankara 1971
Kaderli L., Kültürel Miras Koruma Yaklaşımlarının Tarihsel Gelişimi, TÜBA-KED 12/2014, 29-41
Kejanlı T., Akın C.T., Yılmaz A., Türkiye’de Koruma Yasalarının Tarihsel Gelişimi Üzerine Bir
İnceleme, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi www.e-sosder.com ISSN:1304-0278 Kış -2007 C.6 S.19
(179-196)
Keleş, R., Hamamcı C., Çevrebilim, İmge Kitabevi, 1997 Ankara
Kiper, P. (2004), Küreselleşme Sürecinde Kentlerin Tarihsel-Kültürel Değerlerinin Korunması-TürkiyeBodrum Örneği, Doktora Tezi, 2004, Ankara.
Tekeli İ., 1998. Türkiye’de Cumhuriyet Döneminde Kentsel Gelişme ve Kent Planlaması, 75 Yılda
Değişen Kent ve Mimarlık Bilanço’98, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul.
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Bölüm Sonu Soruları
1- Türkiye’nin koruma pratiğine batı deneyimlerinin etkisini tartışınız.
2- Erken Cumhuriyet döneminin koruma anlayışı ile 1950’lerin koruma anlayışını
karşılaştırınız.
3- Ülkemizde koruma konusunun kurumsal anlamda nasıl yapılandırıldığını tartışınız.
4- Son yıllarda koruma konusunda getirilen düzenlemeleri ve bu düzenlemelerin nasıl bir
ihtiyaçtan doğduğunu tartışınız.
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XII.BÖLÜM
TÜRKİYE’DE KONUT POLİTİKASI VE MEVZUATI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Konut politikası
12.2. Dünyada konut politikalarının tarihsel gelişimi
12.3.Türkiye’de konut politikalarının tarihsel gelişimi
12.4. Türkiye’de konutayönelik mevzuat
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1.Konut nedir? Konut politikası nasıl açıklanır?
2. Toplumsal konut politikası ne demektir? Ögeleri nelerdir?
3. Dünyada konut politikalarında nasıl bir tarihsel gelişim yaşanmıştır?
4. Türkiye’de konut politikalarında nasıl bir tarihsel süreç yaşanmıştır?
5. Konut ve konut politikalarına ilişkin ulusal mevzuatta yer alan düzenlemeler
hangileridir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Konut politikaları

Konut politikasını

Okuyarak, araştırarak

öğrenmek, ögeleri ve
özellikleri hakkında bilgi
sahibi olmak.
Dünyada konut

Konut

politikalarının Okuyarak, araştırarak

politikalarının

dünyadaki tarihsel süreçleri

tarihselgelişimi

hakkında bilgi sahibi olmak.

Türkiye’de konut

Konut politikalarının

politikalarının tarihsel

Türkiye’deki tarihsel

gelişimi

süreçleri hakkında bilgi

Okuyarak, araştırarak

sahibi olmak.
Türkiye’de

Konut politikalarına,

konutayönelikmevzuat

gecekondu ve imar aflarına,

Okuyarak, araştırarak

sosyal konutlara, kentsel
dönüşüme, kurumsal yapıya
vb. konulardaki yasal
düzenlemeler hakkında bilgi
sahibi olmak.
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Anahtar Kavramlar
Konut, barınma, konut politikası, konut mevzuatı
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Giriş
Konut, birey ve aile için temel gereksinmelerden birini karşılayan bir barınak türü;
toplum için ekonomik ve mekânsal içeriği olan bir olgudur. Ailelerin paylaştığı, aile
üyelerinin tek ya da bir arada ilişkiler kurabileceği, çeşitli işlevlerin iç içe yer aldığı ya da
bazılarının dışa taştığı bir mekan birimi. Bu bölümde en küçük mekan planlama birimi olan
konuta ilişkin politikalar, toplumsal konut politikaları ve Türkiye’deki ilgili mevzuat
anlatılacaktır.

12.1Konut Politikaları
Konut politikaları, toplumların konut gereksinmelerini karşılamak için devletçe
saptanan önceliklere göre alınan yasal ve eylemsel önlemlerin tümüne verilen addır.
Toplumsal Konut Politikaları ise gelir, konut standardı ya da toplumsal sınıf gibi
öncelikleri olan ulusal kalkınma planları içinde yer alan ve ilgili ülkelerin kent ve bölge
planlama politikaları ile bağdaşması gereken kurallar, amaçlar ve önlemler bütünüdür.
Toplumsal konut politikasının başlıca üç öğesi vardır: a- Konut politikaları ulusal
kalkınma hedefleriyle bağdaşmalı; b- Kent topraklarının kullanımında toplum yararına
öncelik veren önlemler alınmalı; c- Uygulanacak politikaların belirli öncelikleri olmalıdır
(Kimler yararlanacak, konut standartları, vb.).
Farklı sosyal ve ekonomik süreçlerin yaşandığı ülkelerde konut politikaları farklı olmak
zorundadır. Ülkelerin sanayileşme düzeyleri ve politik sistemleri konut politikalarına yön
verir. Sanayileşme düzeyleri konut sorununun tipini belirlerken politik sistem seçmeleri de
konut sorununun çözümünde görevlendirilecek kurumsal yapıyı belirler.
Konut politikaları yürütülürken ülkedeki konut arz ve talebinin ne anlama geldiği
bilinmelidir. Bu kapsamda yetkililer yeni gereksinmesi saptamalı ve var olan konutların
kullanımını da denetlemelidir.

12.2 Dünyada Konut Politikalarının Tarihsel Gelişimi
Konut politikalarında sanayi devriminin rolü büyüktür.Dönemsel ayrımlarda serbest
piyasa döneminde (1850-1920) önemli gelişmeler yaşanmış ve yaklaşımlar ortaya
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çıkmıştır. Endüstrileşme sürecinin yaygınlaşmasından 20. yüzyıl başına kadar, konut
sektörü devlet ve kamu kuruluşlarının henüz bir düzenleyici olarak ekonomik roller
üstlenmedikleri, piyasanın kendiliğinden işleyişinin barınma koşullarını belirlediği bir
ekonomik alt-sistem özelliği göstermiştir.
Serbest piyasa dönemiyle birlikte konut, mallar arası dolaşıma girmiştir. Sayısı, çeşidi
ve konut aracılığıyla kümelenen gruplar, roller ve mekanizmalar çoğalma eğilimi
göstermiştir. Konut üretimi, pazarlanması, kiralanması, yapı sektörüyle ilişkisi, spekülatif
değerler, fonlar, krediler, vb. ilişkiler çeşitlenmiştir. Bu dönemde yeni konutlar için kentsel
arsa gereksinmesi 2 şekilde sağlanmıştır: kent dışı alanlar imarlı alana dönüştürülmesi;
veya mevcut imarlı alanların, yükseklik artırılarak, konut birimleri küçültülerek daha
yoğun şekilde kullanılması.Kentsel bölgeler arası eşitsiz gelişme, kentsel toprakların
birbirine oranla görece değer kazanıp kaybetmelerine yol açmıştır. Böylece arsa
spekülasyonu, kentsel konut oluşumunda bir piyasa mekanizması haline gelmiştir.
19. yy. Avrupa’sında denetim daha çok sağlık (hijyen) yasaları ve sıhhileştirme
programları çerçevesinde yürütülmüştür (1850’den sonra belediyeler doğrudan müdahale
yanında, istimlak yetkisi de almışlardır). 19.yy kentlerinin ortak özelliklerinden biri
ayrışma (segregasyon) eğilimidir (ikamet, endüstri, ticaret, yönetim, eğlence yanında
farklı ikamet bölgelerinde de ayrışma).
1800’lerin sonlarına doğru işçiler için ilk banliyö konutları inşa edilmiştir.

Şekil 1 ve 2: İşçi konutları örnekleri
Londra’da şehir plancıları işçilerin barınması sorununa çıkış yolu arıyordu. Az katlı
kulübeler mi, yoksa çok katlı yüksek binalar mı tercih edilmeliydi. Kenti yenilemek mi,
banliyöyü genişletmek mi daha uygun bir çözüm sunmaktaydı. Yeniden inşa etmek mi
yoksa eski binaları tekrar kullanmak mı efektif bir sonuç alınmasını sağlayacaktı. Tüm bu
219

soruları çözmek amacıyla farklı yollar izlendi: İşçi sınıfı için konut inşa etmek ve bu yolla
kâr sağlamak, yatırımcıların çözümlerinden biriydi. Çok kiracılı ucuz apartmanları
tanımlayan “tenement blocks” gittikçe yaygınlaştı, ama sorunları çözemedi.Bu yeni konut
alanı altkentler (suburb), erken tarihlerde yaygınlaşan demiryolu ağıyla şehrin uzağına
serpiştirilen ve gelir gruplarına göre ayrışan yerleşmelerdir.

Şekil 3: Tenement Blocks, İngiltere
Almanya’da ise 19. yy’ın tipik konut alanı kent çeperlerini kademeli olarak imara açan
geleneğin sonucu olarak halkalar halinde birbirine eklenen “çeper yerleşmeleri” dir. 1880 1920 arası kentlerde kiralık apartmanlar yoğunlaşmıştır.
1920-1980: Kamusal Müdahale Dönemi’dir. 19. yy sonların doğru sağlık yasalarından
bağımsız çıkan konut yasaları merkezi ve yerel yönetimleri konut ekonomik alt-sisteminin
içine çekme amacı taşıyordu. Bu durum, kamu inisiyatifiyle yapılan konutlarda canlanma
getirdi. 1. Dünya Savaşı’na kadar konut piyasasındaki roller sınırlı kalmıştır. Bu dönemde
konut yapımını üstlenecek yeni yükleniciler, finanse edecek yeni kurumlar, vergi indirimi
gibi araçlarla dolaylı finansman yolları ve şehir toprağı ekonomisini yönlendirecek araçlar
ortaya çıkmıştır.
Kamusal konut ekonomisinin düzenli biçimde yaygınlaştığı ilk ülke ise İtalya’dır.
Bunda 1889 yerel seçimlerinden başlayan ve Avrupa’daki benzerlerine göre belediyelere
daha fazla önem veren sosyalist inisiyatifin rolü büyüktür – (Kamusal hizmetlerin
sosyalizasyonu, kooperatiflerin desteklenmesi, vergi düzenlemeleri, kamusal konut
girişimleri vb.)
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Ardından 1. ve 2.Dünya Savaşı Dönemleri gelmektedir.1. Dünya Savaşı sonrası
Almanya’nın konut sorununun doğrudan muhataplarının oluşturduğu kooperatif, sendika,
yardım sandığı, dernek gibi sivil toplum örgütlerinin, konut ekonomik alt-sisteminde yer
almak ve konut piyasasının açmazlarına karşı alternatif bir «kamu konutu ekonomisi» inşa
etme çabaları görülmektedir. 1920’ler Almanya’da bir kamu konutu ekonomisinin bütünsel
ve yaygın olarak işlerlik kazandığı, ekonomik alt-sistem içinde yönlendirici rol oynadığı
yıllardır. (1. Dünya Savaşı sonrası kira yasalarıyla konuta müdahale)
İki Dünya Savaşı arasında sosyal konut politikaları ortaya çıkıyor. 20. yy başlarında,
özellikle iki savaş arasında endüstri toplumuna ve modern yaşam tarzına uygun düşecek
konut ve yerleşme düzenini oluşturma çabaları mevcuttur. İki savaş arasında devletler, konut
piyasası içinde düzenleyici rol üstlenebilecek konuma gelmişlerdir.
İngiltere’de 2. Dünya Savaşı yıllarında konut politikasının düzenleyici müdahaleler ile
yerleşme ve konut standartlarına; konut yerleşmelerinin şehir içindeki konumuna; ve konut
mülkiyeti ile ilgili düzenlemeler söz konusudur.
2. Dünya Savaşı sonrası savaşın yol açtığı yıkım, savaş yılları boyunca konut
yatırımlarının durması ve şehirlerdeki hane halkı sayısının önceki yıllara göre daha hızlı
artması nedenleriyle büyük bir konut açığı sorunuyla karşı karşıya gelinmiştir. (İngiltere ve
Almanya örnekleri) Buna karşı, önce, konut darlığının yol açabileceği büyük kira artışlarını
önlemek üzere kiralar donduruldu. Rantın kısıtlanması özel sektör için caydırıcı
olabileceğinden, devletler hem doğrudan yapımcı olarak hem de sübvansiyonlarla rant
kayıplarını dolaylı yoldan telafi ederek düzenleyici rol oynamıştır. 2. Dünya Savaşı sonrası
sosyal konut politikalarının kapsamı da genişlemiştir.
Federal Alman Cumhuriyetinde savaşın dolaysız etkilerinin sürdüğü ilk yıllarda bir kriz
yönetimi stratejisi izlenmiş, sonra devlet piyasa dinamiklerini harekete geçirecek biçimde
sektöre ağırlığını koymuş ve adım adım geri çekilmiştir. 1946’da çıkarılan yasa ile kiralar
1936 seviyesinde dondurulmuştur. Yine bu dönemde ABD kökenli Marshall yardımı
piyasayı canlandırmak üzere konut sektöründe de kullanılmıştır.
1. Konut Yasası (1950 Almanya) Konut piyasasını 3 başlıkta ele alıyordu: 1- Faizsiz ve
uzun vadeli kamusal borçlar aracılığıyla sübvanse edilen, kirası devletçe belirlenen gelir
düzeyi esaslarına göre saptanan ve alt gelir grubuna arz edilen sosyal konutlar; 2- Vergi
muafiyetleriyle sübvanse edilen, kiraları maliyetlerine göre belirlenen ve orta gelir
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gruplarına arz edilen konutlar; 3- Serbest para piyasasınca finanse edilen, kira seviyeleri
serbest pazar koşulları içinde belirlenen ve üst gelir gruplarına arz edilen konutlar.
2. Konut Yasası (1956 Almanya) ise sermaye sübvansiyonu yerine kar sübvansiyonunu
getirerek sübvansiyon tekniklerinde farklılaşma; standart kira yerine maliyet kirası ve mülk
konutun desteklenmesini öngörmüştür.
İşçi sınıfı bakımından 1. Dünya Savaşı sonrası, İngiltere’de yerel yönetimlerce inşa
edilen sosyal konutlarda artış baş gösterdi. 1939’dan önce 2 milyon, savaş sonrası 4 milyon
konut daha inşa edildi. Sosyal konutlar öncelikle işçi sınıfları için inşa edildi. 1919 sonrası
temel gerekçe genel ihtiyaçlar iken, 1930 sonrası slum alanlarının temizliği sonrası evsiz
kalanlara odaklanıldı. 2. Dünya Savaşı sonrası işçi sınıfının başvuruları reddedildi. Belediye
eliyle toplu konutlar inşa edildi. 1970 sonrası Muhafazakarların konuta desteği çekildi.
20. yy başlarında ortaya atılan yeni konut modelleri – modern mimarlık - 1960’larda
Avrupa ölçeğinde yaygınlık kazanıyor; şehirlerin yeni gelişme alanlarının egemen
görüntüsünü oluşturuyor; yeni yaşam alışkanlıklarının kaynağı olmuştur.
Savaş sonrası konut sorununa bir çözüm olarak, Le Corbisier büyük ölçekli konut
projeleri geliştiriyor.

Şekil 4: Le Corbisier örneği
Hong Kong’un hemen yanında kurulan ve duvarlarla çevrelenmiş bir kent olan Kowloon
Walled Cityİkinci dünya savaşı sonrası bağımsız ve kanunsuz bir kent haline geldi. Nüfus
yıllarca artmaya devam etti ve bölgede oturanlar, çöplerle tıkanan sokakların üstünde
yükselen labirent koridorlar inşa etti. Ancak kent, 1993 yılında sağlıksız yaşam koşullarına
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sahip olması, anarşist bir yapıya bürünmesi ve kontrol edilemeyen nüfusundan dolayı,
İngiliz ve Çin hükümetlerinin ortak kararıyla boşaltıldı ve kısmen yıkıldı.

Şekil 5: Kawloon Walled City

12.3 Türkiye’de Konut Politikalarının Tarihsel Gelişimi
Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti, 1950’lere kadar 19.yy Avrupası’ndaki köklü
değişimlere paralel bir değişime sahne olmadı ama onlardan etkilendi. 19.yy da üretim ve
ticaretteki gelişmelerin mekânsal yansımaları “tek hakim şehir”lerle sınırlı kaldı: İstanbul
ve İzmir. Buralarda da nüfus artışı Avrupa’nın çok altında kaldı. Konut alt sistemlerindeki
dönüşümler, ticaret ve hizmet sektöründeki kapasite artışı ve yapı değişikliğine bağlı olarak
gerçekleşti. Bu nedenle, yeni konut ilişkilerinin, çevrelerinin ve yerleşme formlarının
ortaya çıkması, düşük gelir grubunun konut talebi artışından değil, yeni yüksek gelir
gruplarının konut taleplerindeki niteliğin değişmesinden kaynaklanmıştır. Böylece 19.yy
Avrupa’sında ortaya çıkan alt-orta tabaka konut yerleşme formundan çok, alt-kentler ve
apartman semtleri gibi, üst-orta tabaka yerleşme formu hakim oldu. 1930’larla birlikte
apartmanlaşma başlamıştır (Önce İstanbul, Ankara).
Cumhuriyetin ilk yıllarında makro ölçekli politik kararlar yeni konut mekanizma ve
formlarının ortaya çıkmasına neden oldu (Ankara’nın başkent oluşu gibi).
223

1930’larda başlayan kamu eliyle sanayileşme nüfusu düşük şehirlerde yeni merkezler
oluşturmuştur. Yine 1930’larda arsa spekülasyonu bir tehdit olarak algılanmaya
başlamıştır.
1934-1939 ve 1940’ta istimlak yasaları kentsel konutun biçimlenmesinde rol
oynamıştır. 1940’larla birlikte konut kooperatifçiliği deneyimleri ortaya çıkmıştır (İlk
deneyim: Bahçelievler). 1940 yılının sonlarında yaklaşık 80 kooperatif vardır. Finansman
sorunu da devlet eliyle 1926’da kurulan Emlak ve Eytam Bankası aracılığı ile
çözümlenmeye çalışılmıştır. Malzeme, araç, işgücü noksanlığı işleri yavaşlattığı için Kamu
devreye girip imalathaneleri artırmıştır.
1927’de devlet memurun konut talebini karşılayamayınca kira tazminatı verilmiştir.
1939’da Milli Koruma Kanunu kiraları dondurmuş; hava parası yaygınlaşmıştır. Bu
dönemde toplu konutlar da devreye giriyor: 1- Tüketicileri mülk konut edinmeleri için bir
araya getiren örgütlenme tarzı olarak kooperatif; 2- Üretim birimini esas alan bir
örgütlenme tarzı olarak lojman konut.
1950’lerde Karayolu hamlesi olduğu için bilhassa büyük kentlere göç imkanı doğmuştur
kibu de kentlerde konut talebini arttırmıştır. 1960-1970’lerde toplam özel sabit sermaye
yatırımları içinde özel konut yatırımları % 35-40 oranında yer tutmaktadır.
1980’lere kadar en büyük paya sahip yapsatçı üretim orta ve üst-orta tabakaların,
gecekondu üretimi de kırdan gelen alt-orta tabakaların, kooperatif üretimi ise alt-orta ve
orta tabakanın konut talebini karşılamıştır. Yap-satçı üretim şehirlerin imarlı alanlarını:
1)Yapı boşluklarını doldurarak; 2) Küçük parsel üzerindeki imar hakkı artan yapıları yıkıp
yeniden yaparak; 3) Büyük malikane arsalarını parsellere bölerek yoğunlaştırmıştır (Bu
dönemde yapı inşaatları içinde apartmanların oranı: % 60; ülkedeki izinli yapı oranının %
35’i, yap-satçı üretimle oluşmuş). Devletin finans kurumlarından olan Emlak Kredi
bankası (daha çok ferdi kredi vermiş ve yap-satçı üretimi desteklemiş. Öte yandan yapsatçı üretim yasal mevzuatla da desteklenmişti: 1954’te 6217 sayılı Tapu Kanunu’nda
yapılan değişiklik; 1966 tarihli 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu.
1970’lere gelindiğinde, henüz 1950’lerle birlikte başlamış olan yasadışı yapılaşma,
ikinci bir konut piyasası ortaya çıkmıştır. Bu dönemde toplam konutların İstanbul’da %
45’i, Ankara’da % 65’i, İzmir’de % 35’i, Adana’da % 45’i yasadışı konut piyasasını temsil
etmekteydi. Yasa dışı yapılaşma da 1948 ve 1953’te gecekondu affı kanunlarının etkisi
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büyüktür. 1966’da 775 sayılı Gecekondu Kanunu gecekonduya çözüm aramış, ancak
başarılı olamamışlardır.
Bu dönemlere kadar Emlak Kredi Bankası ve Sosyal Sigortalar Kurumu konut
üretimindeki başlıca finans mekanizmalarıdır. Emlak Kredi Bankası 1946’da Emlak Eytam
Bankası’nın değişmesiyle oluşmuştur. 1946’da kurulan SSK’nın bir kamusal konut
finansman mekanizmasına dönüşü ise 1950 tarihli İhtiyarlık Sigortası ile gerçekleşmiştir.
Bununla birlikte bu mekanizmalar istikrarlı bir konut piyasasına yön verecek niteliğe
kavuşamamış; sadece mevcut piyasaların küçük birikimini bir araya getiren ve konut
mülkiyetini yaygınlaştıran bir rol oynamışlardır.
1990 sonrası imar afları dönemi bitmiştir. Küreselleşme yeni konut üretim ve finansman
modellerini ortaya çıkartmıştır. Konut sunumu ve niteliği değişirken mekânsal
eşitsizlikler artmıştır.

Şekil 6: Artan mekânsal eşitsizliklere örnekler
Değişen yaşam koşulları, alışkanlıklar ve beklentiler doğrultusunda yeni konut tipleri
ortaya çıkmıştır. Konut Müsteşarlığı kurulmuştur.(TOKİ ve Arsa Ofisi Konut
Müsteşarlığına bağlanıyor) 1999 Marmara Depremi “güvenli konut” mimarisini öne çıkmış
ve yasadışı yapılaşmada duraklama dönemi yaşanmaya başlamıştır.
2000’li yıllarla birlikte devlet eliyle konut üretimine ağırlık verilmiştir. Yasalarda bu
konuda gerekli düzenlemeler yapılmış ve TOKİ güçlü bir kurum haline getirilmiştir.
Belediye şirketleri eliyle konut üretimi atağa geçmiştir. (Örneğin: İstanbul’da KİPTAŞ) ve
halkta devlet eliyle üretilen konuta güven oluşmuştur. Bu dönemde

konut edinme

biçiminde değişiklikler; uzun vadeli ödeme programları; cazip banka kredileri ile
karşılaşırken konut fiyatlarında da büyük bir şişme ortaya çıkmıştır. Bu da erişilebilir
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(ödenebilir) konutun henüz üretilemediğini göstermektedir. Sonuç olarak mekânsal
eşitsizlikler katlanarak artmıştır.

12.4 Türkiye’de Konuta Yönelik Mevzuat
5218 sayılı kanun (bir tür gecekondu affı) (1948)
5228 sayılı kanun (belediyelerin arsa üretme görev sınırlarını genişletmiş ve arsa
dağıtımında konut kooperatiflerine de ikinci öncelikle katılma hakkı tanımış) (1949)
5431 sayılı Ruhsatsız Yapıların Yıktırılması (1949)
2290 Sayılı Belediye Yapı ve Yollar Kanunu’nun Değiştirilmesine Ait Kanun (1949)
6188 sayılı Bina Yapımını Teşvik ve İzinsiz Yapılan Binalar Hakkında Kanun (1953)
7367 sayılı Hazineden Belediyelere Devredilecek Arazi ve Arsalar hakkındaki kanun
(1959)
775 sayılı Gecekondu Kanunu (1966)
1163 sayılı Kooperatifler Kanunu (1969)
1963’te çıkarılan ve kullanma izni bulunmayan yapılara bir kereye mahsus olmak üzere
şehir hizmetlerinin bağlanmasını öngören 327 sayılı yasa da bu yönüyle de gecekonduyu
teşvik eden nitelikteki diğer bir yasal düzenlemedir.
Planlı dönem, gecekonduyu önlemeye yönelik güçlü bir tavır benimseyememiş, 1. ve 2.
Beş Yıllık Kalkınma Planları’nda ciddiyetle ve iyi niyetle başlatılan bu harekat giderek
zayıflamış, bazen de susmuş. Gecekondulaşmayı önlemeye hiçbir hükümetin gücü
yetmemiş, aksine hükümetlerce teşvik edilmişler. Sonuç olarak, yaşam kalitesi ve
standartları düşük, şehir bütünüyle bağdaşmayan, uyuşmayan, ancak şehre yapışık yaşayan
fiziksel çevreler ortaya çıkmış. Bu alanların giderek büyüyüp yayılması, şehir mekanının
bütününü tehdit etmekte, şehrin bütünsel fiziki kalitesini de düşürmekte.
2805 sayılı “İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Olarak Yapılan Yapılara
Uygulanacak İşlemler ve 6785 sayılı İmar Kanunu’nun Bir Maddesinin Değiştirilmesi
Hakkında Kanun” ile muhafaza edilecek, ıslah edilerek muhafaza edilecek ve yıkılacak
gecekondular sınıflandırması (1983)
2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu (1983)
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2981 sayılı “İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı
İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanunu’nun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun”
–korunacak, ıslah edilerek korunacak ya da kanun hükümlerinden yararlanamayacak
gecekondular sınıflandırmasını öngörmüştür. (1984) – 6306 sayılı yasa ile iptal edilmiştir.
2985 sayılı Toplu Konut Kanunu (1984): sağlıksız şehir dokusunun ıslah edilmesi
konusunda önemli bir araç olarak görülebilecek olan toplu konut, rasyonel bir kullanımla,
sorunları çözmede etkin olabilecek bir sistemdir. Kanunun amacında konut ihtiyacının
karşılanması, konut inşaatı yapanların tabi olacağı usul ve esasların düzenlenmesi gibi
maddeler bulunduğu görülmektedir.
3290 sayılı kanunun, gecekondu affının kapsamını daha da genişletiyor. (1986)
3366 sayılı ‘’ 3290 Sayılı Kanun ile Değişik 2981 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin
Değiştirilmesi Hakkında Kanun’’ ile ıslah imar planı ya da kadastro planları ile belirlenen
alanlarda doğrudan tapu verilmesi öngörülerek, affın kapsamı bir kez daha genişletilmiş
3414 sayılı kanun (1988)
4698 sayılı Konut Müsteşarlığının Kurulması ve Arsa Ofisi Kanununda Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Arsa Ofisi Genel
Müdürlüğü ile birlikte, Konut Müsteşarlığı’nın bağlı kuruluşu haline getirilmiştir. (2001)
(2001 tarihli 4698 sayılı Konut Müsteşarlığının Kurulması ve Arsa Ofisi Kanununda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun) 2004’te bu durum değişmiş, Konut Müsteşarlığı
kaldırılmıştır.
5582 sayılı Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun, 2007 yürürlüğe girmiştir.
5162 sayılı Toplu Konut Kanunu’nda ve genel kadro ve usulü hakkında kanun
hükmünde kararnamenin eki cetvellerin Toplu Konut İdaresi Başkanlığ’ına ait bölümünde
değişiklik yapılması hakkında kanun (2004)
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu (2004)
5393 sayılı Belediye Kanunu (2005)
5302 sayılı İl Özel İdareleri Kanunu (2005)
6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun
(2012), 2014’te Anaysa Mahkemesi ile iptal edilen maddeleri var. Bu Kanun ile
Bakanlığa tanınan yetkiler, belediyeleri kentlerinde yetkisiz bırakıyor, görevlerini
yerine getirmelerini engelleniyor, halk ile belediye, belediye ile bakanlık karşı karşıya
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geliyor. Kamunun elinde kalan son araziler de elden çıkarılıyor, kamusal fakirleşme
baş gösteriyor.Mera alanlarının talan edilmesini kolaylaştırıcı düzenlemeler
yasallaştırılıyor.Gerektiğinde sağlam yapılara da kanun hükümlerinin uygulanmasına
ilişkin düzenleme Anayasaya aykırılık teşkil ediyor.
6306 sayılı Kanunda riskli alanlardaki yapılara verilen kamusal hizmetlerin
durdurulmasına ilişkin düzenleme, barınma sorunlarının çözümüne ilişkin kararlarla
desteklenmediği sürece bu alanlarda yaşayanlar açısından kabul edilemez bir nitelik taşıyor.
Sosyal donatı ve altyapı maliyetlerinin konutları yıktırılanlara ödetilmesi, yoksul kesimlerin
borç miktarını büyütüyor. Kentsel dönüşüm alanı ilan edilmesi konusunda 5393 sayılı Kanun
ile 2010 yılında belediyelere tanınan görev ve yetkilere el konuluyor ve yetki Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı kontrolüne alınıyor.
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Uygulamalar
1. Türkiye’de son dönemde gerçekleşen konuta yönelik mevzuat
değişikliklerinin kentinizde ne gibi uygulamalara neden olmuştur?
İnceleyiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde konut ve konut politikasının tanımı yapılmış ve ögeleri hakkında bilgi
verilmiştir. Öncelikle konut politikasında dünyada yaşanan gelişmeler serbest piyasa, kamusal
müdahale, dünya savaşları, modern çağ gibi dönemlere ayrılarak anlatılmıştır. Ardından
Türkiye’de konut politikalarının nasıl bir seyir izlediği kronolojik bir sırayla anlatılmıştır. Son
olarak konuta yönelik mevzuat aktarılmış ve süreç içerisinde mevzuatta yaşanan değişiklikler
ortaya konmuştur.
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XIII.BÖLÜM
YEREL YÖNETİMLER MEVZUATI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkındaki Kanun
Hükmünde

Kararnamenin

Değiştirilerek

Kabulü

Hakkında

Yasa

(10.07.2004) ve Uygulaması
13.2. 5393 sayılı Belediye Kanunu (03.07.2005) ve uygulaması
13.3.5302 Sayılı İl Özel İdareleri yasası ve uygulaması - 22.02.2005
13.4. 6360 sayılı 14 İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması ile Bazı Kanun
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Yerel yönetim nedir?
2. Türkiye’de yerel yönetimlere dair mevzuat nedir?
3. Büyükşehir Belediyelerinin tanımı nedir? Nasıl teşkilatlanmıştır? Görev ve
sorumlulukları nelerdir?
4. Belediye ne demektir? Nasıl teşkilatlanmıştır? Görev ve sorumlulukları nelerdir?
5. İl özel idareleri nedir? Nasıl teşkilatlanmıştır? Görev ve sorumlulukları nelerdir?
6. Büyükşehir belediye anlayışında yaşanan gelişmeler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

5216 sayılı Büyükşehir

Büyükşehir Belediyelerinin

Belediyelerinin Yönetimi

tanımı, kurumsal yapısı,

Hakkındaki Kanun

görev ve yetkileri üzerine

Hükmünde Kararnamenin

Türkiye’de öngörülen

Değiştirilerek Kabulü

mevzuat hakkında bilgi

Hakkında Yasa

sahibi olmak.

Okuyarak, araştırarak

(10.07.2004) ve
Uygulaması
5393 sayılı Belediye

Belediyelerin

tanımı, Okuyarak, araştırarak

Kanunu (03.07.2005) ve

kurumsal yapısı, görev ve

uygulaması

yetkileri üzerine Türkiye’de
öngörülen mevzuat hakkında
bilgi sahibi olmak.

5302 Sayılı İl Özel

İl özel idareleri tanımı,

İdareleri yasası ve

kurumsal yapısı, görev ve

uygulaması - 22.02.2005

yetkileri üzerine Türkiye’de

Okuyarak, araştırarak

öngörülen mevzuat hakkında
bilgi sahibi olmak.
6360 sayılı 14 İlde

Yeni büyükşehirlere duyulan Okuyarak, araştırarak

Büyükşehir Belediyesi

ihtiyaç, büyükşehirlerin

Kurulması ile Bazı Kanun

arttırılmasının olumlu ve

ve Kanun Hükmünde

olumsuz sonuçları hakkında

Kararnamelerde

bilgi sahibi olmak.

Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun
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Anahtar Kavramlar
Yerel yönetim, Belediye Kanunu, Büyükşehir Belediye Kanunu, İl Özel İdaresi Kanunu
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Giriş
Yerel Yönetim hukukunun ana çerçevesini

Anayasa belirlemektedir. 1982

Anayasa’sının 127. maddesinde yerel yönetimler tanımlanmaktadır. Bu tanıma göre, bir
mekanda yaşayan halkın ortak ihtiyaçlarının karşılamasını sağlayan tüzel kişilik yerel
yönetimdir.
Yerel yönetimler, yerel topluluk üyelerinin ortak ihtiyaçlarını karşılamak, ve ekonomik,
sosyal ve kültürel zenginliğine ve refahına ilişkin yerel hizmetleri görmek üzere
kurulmuştur. Bu hizmetleri genel yetki ile, kendi sorumluluğu altında ve yerel topluluğun
yararları doğrultusunda yerine getirir.
Yerel yönetimler hiçbir ayrım gözetmeden insanı yerel demokrasinin temeli kabul eder.
İşleyişinde açıklığı, şeffaflığı insan haklarını, çoğulcu ve katılımcı demokrasi ilkelerini
yaşama geçirir. Yetkilerin yerel topluluğa en yakın yönetim birimince kullanıldığı, kamu
tüzel kişiliğine sahip, özerk ve demokratik bir yönetimdir. Türkiye’nin yerel yönetim dizgisi:
İl Özel İdareleri – Belediyeler – Köy Yönetimleri’dir.

13.15216 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkındaki
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında
Yasa (10.07.2004) ve Uygulaması
Kanunun amacı Büyükşehir belediyesi yönetiminin hukukî statüsünü düzenlemek, ve
hizmetlerin plânlı, programlı, etkin, verimli ve uyum içinde yürütülmesini sağlamaktır.
Büyükşehir belediyesi en az üç ilçe veya ilk kademe belediyesini kapsayan, ve bu
belediyeler arasında koordinasyonu sağlayan; Kanunlarla verilen görev ve sorumlulukları
yerine getirip yetkilerini kullanan; idarî ve malî özerkliğe sahip olan; ve karar organı
seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişisidir.
Büyükşehir belediyesinin kurulabilmesi için karşılanması gereken bir takım şartlar
vardır. Bunlara göre Belediye sınırları içinde, bu sınırlara en fazla 10.000 metre uzaklıkta
olan ve son nüfus sayımına göre toplam nüfusu 750.000'den fazla olan il belediyeleri, fizikî
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yerleşim durumları ve ekonomik gelişmişlik düzeyleri de dikkate alınarak, büyükşehir
belediyesine dönüştürülebilir.
Büyükşehir belediyesinin sınırları adını aldıkları büyükşehirlerin belediye sınırlarıdır.
İlçe belediyelerinin sınırları, bu ilçelerin, büyükşehir belediyesi içinde kalan kısımlarının
sınırlarıdır.İlk kademe belediyelerinin, büyükşehir belediye sınırları dışında belediye sınırı
olamaz. Bu son düzenleme nedeniyle tüm belde belediyeleri büyükşehir belediyelerinin
denetimi altına girmiştir.
Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları: 1 -Büyükşehir
belediyesinin stratejik plânını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bütçesini
hazırlamak. 2 - Çevre düzeni plânına uygun olarak, büyükşehir belediye ve mücavir alan
sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak,
yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; 3 - Büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plâna
uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, plan değişikliklerini, aynen veya
değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek; 4 - Belediye Kanununun 69 ve 73
üncü maddelerindeki yetkileri kullanmak; 5 - Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya
yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu
sağlamak; 6 - Coğrafî ve kent bilgi sistemlerini kurmak; 7 - Sürdürülebilir kalkınma ilkesine
uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; 8 Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer
işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; 9 - Büyükşehir katı atık yönetim plânını
yapmak, yaptırmak; 10 - Birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri ruhsatlandırmak ve
denetlemek, yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuvarlar kurmak
ve işletmek; 11 - İl düzeyinde yapılan plânlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili
plânlamaları ve diğer hazırlıkları büyükşehir ölçeğinde yapmak; 12 – Kültür ve tabiat
varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve
işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması
mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek.
Büyükşehir belediyelerinin diğer görev alanları da alt yapı ve ulaşım hizmetleridir.
Altyapı hizmetleri bakımından Büyükşehir içindeki alt yapı hizmetlerinin koordinasyon
içinde yürütülmesi amacıyla büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin
başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların
temsilcilerinin katılacağı alt yapı koordinasyon merkezi kurulur. Alt yapı koordinasyon
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merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu niteliğindeki
meslek kuruluşlarının (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun) temsilcileri de davet
edilerek görüşleri alınır.
Ulaşım hizmetlerinde Büyükşehir içindeki kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerinde
her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla, büyükşehir
belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek
kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılacağı ulaşım koordinasyon merkezi kurulur.
Ulaşım koordinasyon merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili kamu
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst
kuruluşun) temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınır.
Büyükşehir Belediyesi imar denetim yetkisine sahiptir. Büyükşehir belediyesi, ilçe ve
ilk

kademe

belediyelerinin

imar

uygulamalarını

denetlemeye

yetkilidir.

İmar

uygulamalarının denetiminde kamu kurum ve kuruluşlarından, üniversiteler ve kamu
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından yararlanılabilir. Denetim sonucunda belirlenen
eksiklik ve aykırılıkların giderilmesi için ilgili belediyeye üç ayı geçmemek üzere süre
verilir. Bu süre içinde eksiklik ve aykırılıklar giderilmediği takdirde, büyükşehir belediyesi
eksiklik ve aykırılıkları gidermeye yetkilidir.
Büyükşehir Belediyesinin organları: Büyükşehir Belediyesinin organları Büyükşehir
belediyesinin karar organı olan Büyükşehir belediye meclisi; Büyükşehir belediyesinin
yürütme organı olan Büyükşehir belediye encümeni; ve Büyükşehir belediyesinin başı olan
Büyükşehir belediye başkanıdır.
Büyükşehir Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri şunlardır:a) Belediye teşkilatının
en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, beldenin ve belediyenin hak ve
menfaatlerini korumak. b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye
idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi hazırlamak
ve uygulamak, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini belirlemek,
izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.c) Büyükşehir belediye
meclisi ve encümenine başkanlık etmek, bu organların kararlarını uygulamak.
Büyükşehir Belediye teşkilatı da genel sekreterlik, daire başkanlıkları ve
müdürlüklerden oluşmaktadır.

12.25393 sayılı Belediye Kanunu (03.07.2005) ve uygulaması
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Belediye, belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak
üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî
özerkliğe sahip kamu tüzel kişisidir. Belediyenin organları: Belediye meclisi, belediye
encümeni ve belediye başkanıdır.
Belde, Belediyesi bulunan yerleşim yerine verilen addır. Mahalle, belediye sınırları
içinde, ihtiyaç ve öncelikleri benzer özellikler gösteren ve sakinleri arasında komşuluk
ilişkisi bulunan idarî birimdir.
Nüfusu 5.000 ve üzerinde olan yerleşim birimlerinde belediye kurulabilir. İl ve ilçe
merkezlerinde belediye kurulması zorunludur. İçme ve kullanma suyu havzaları ile sit ve
diğer koruma alanlarında ve meskûn sahası kurulu bir belediyenin sınırlarına 5.000 metreden
daha yakın olan yerleşim yerlerinde ise belediye kurulamaz.
Nüfusu 2.000'in altına düşen belediyeler, Danıştay’ın görüşü alınarak, İçişleri
Bakanlığının önerisi üzerine müşterek kararname ile köye dönüştürülür. Tüzel kişiliği
kaldırılan belediyenin tasfiyesi il özel idaresi tarafından yapılır. Bu belediyenin taşınır ve
taşınmaz malları ile hak, alacak ve borçları ilgili köy tüzel kişiliğine intikal eder.
Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla şu görev ve sorumluluklara
sahiptir: İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi
sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma
ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut;
kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek
ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır.
Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için
koruma evleri açar.
Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan
mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını
yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gıda
bankacılığı yapabilir.
Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin
ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve
en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin
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durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı
belediye sınırlarını kapsar.
Belediyelerde çeşitli komisyonlar bulunmaktadır. Bunlardan İhtisas Komisyonları
belediye meclisi, üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları
kurabilir. Komisyonların bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis
kararında belirtilir. İhtisas komisyonları, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin
meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur. İl ve ilçe
belediyeleri ile nüfusu 10.000'in üzerindeki belediyelerde plân ve bütçe ile imar
komisyonlarının kurulması zorunludur. Meclis toplantısını müteakip imar komisyonu en
fazla on iş günü, diğer komisyonlar ise beş iş günü içinde kendilerine havale edilen işleri
sonuçlandırır.
Denetim komisyonu ise il ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000'in üzerindeki
belediyelerde, belediye meclisi, her ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve
giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından
gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur.
Komisyon, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis
üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur.
Belediye meclisi bilgi edinme ve denetim yetkisini faaliyet raporunu değerlendirme,
denetim komisyonu, soru, genel görüşme ve gensoru yoluyla kullanır. Meclis üyeleri, meclis
başkanlığına önerge vererek belediye işleriyle ilgili konularda sözlü veya yazılı soru
sorabilir. Soru, belediye başkanı veya görevlendireceği kişi tarafından sözlü veya yazılı
olarak cevaplandırılır.
Belediyelerin Stratejik plân ve performans programları hazırlaması zorunludur.
Belediye başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plânı
ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yıl başından
önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar. Stratejik plân, varsa
üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak
hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer. Nüfusu
50.000'in altında olan belediyelerde stratejik plân yapılması zorunlu değildir. Stratejik plân
ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde
bütçeden önce görüşülerek kabul edilir.
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Belediyelerin denetimi; faaliyet ve işlemlerde hataların önlenmesine yardımcı olmak,
çalışanların ve belediye teşkilâtının gelişmesine, yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli,
güvenilir ve tutarlı duruma gelmesine rehberlik etmek amacıyla; hizmetlerin süreç ve
sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve
kalite standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek; kanıtlara
dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor hâline getirerek ilgililere
duyurmaktır.
Denetimin kapsamı ve türleri bakımından Belediyelerde iç ve dış denetim yapılır.
Denetim, iş ve işlemlerin hukuka uygunluk, malî ve performans denetimini kapsar. İç ve dış
denetim 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre yapılır.
Ayrıca, belediyenin malî işlemler dışında kalan diğer idarî işlemleri, hukuka uygunluk ve
idarenin bütünlüğü açısından İçişleri Bakanlığı tarafından da denetlenir. Belediyelere bağlı
kuruluş ve işletmeler de yukarıdaki esaslara göre denetlenir. Denetime ilişkin sonuçlar
kamuoyuna açıklanır ve meclisin bilgisine sunulur.
Belediye hizmetlerinin aksaması durumu Kanunda düzenlenmiştir. Belediye
hizmetlerinin ciddi bir biçimde aksatıldığının ve bu durumun halkın sağlık, huzur ve
esenliğini hayati derecede olumsuz etkilediğinin İçişleri Bakanlığının talebi üzerine yetkili
sulh hukuk hâkimi tarafından belirlenmesi durumunda İçişleri Bakanı, hizmetlerde meydana
gelecek aksamanın giderilmesini, hizmetin özelliğine göre makul bir süre vererek belediye
başkanından ister. Aksama giderilemezse, söz konusu hizmetin yerine getirilmesini o ilin
valisinden ister. Bu durumda vali, aksaklığı öncelikle belediyenin araç, gereç, personel ve
diğer kaynaklarıyla giderir. Mümkün olmadığı takdirde diğer kamu kurum ve kuruluşlarının
imkânlarını da kullanabilir. Ortaya çıkacak maliyet vali tarafından İller Bankasına bildirilir
ve İller Bankasınca o belediyenin müteakip ay genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamı
üzerinden belediyeye ayrılan paydan valilik emrine gönderilir. İçişleri Bakanlığının talebi
üzerine sulh hukuk hâkimi tarafından alınan karara karşı ilgili belediyece asliye hukuk
mahkemesine itiraz edilebilir.
Arsa ve konut üretimiyle ilgili düzenleme Kanunun 69. maddesindedir. Buna göre,
Belediye; düzenli kentleşmeyi sağlamak, beldenin konut, sanayi ve ticaret alanı ihtiyacını
karşılamak amacıyla belediye ve mücavir alan sınırları içinde, özel kanunlarına göre
korunması gerekli yerler ile tarım arazileri hariç imarlı ve alt yapılı arsalar üretmek; konut,
toplu konut yapmak, satmak, kiralamak ve bu amaçlarla arazi satın almak, kamulaştırma
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yapmak, bu arsaları trampa etmek, bu konuda ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ve
bankalarla iş birliği yapmak ve gerektiğinde onlarla ortak projeler gerçekleştirmek yetkisine
sahiptir.
Kanunun 70. maddesine göre Belediye kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında,
ilgili mevzuatta belirtilen usûllere göre şirket kurabilir.
Kanunun 71. maddesi işletme tesisini düzenlemiştir. Bu maddeye göre Belediye, özel
gelir ve gideri bulunan hizmetlerini İçişleri Bakanlığının izniyle bütçe içinde işletme kurarak
yapabilir.
Madde 73 kentsel dönüşüm ve gelişim alanını düzenleyen bir maddedir. Belediye,
belediye meclisi kararıyla; konut alanları, sanayi alanları, ticaret alanları, teknoloji parkları,
kamu hizmeti alanları, rekreasyon alanları ve her türlü sosyal donatı alanları oluşturmak,
eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore etmek, kentin tarihi ve kültürel dokusunu
korumak veya deprem riskine karşı tedbirler almak amacıyla kentsel dönüşüm ve gelişim
projeleri uygulayabilir. Bir alanın kentsel dönüşüm ve gelişim alanı olarak ilan edilebilmesi
için yukarıda sayılan hususlardan birinin veya bir kaçının gerçekleşmesi ve bu alanın
belediye veya mücavir alan sınırları içerisinde bulunması şarttır. Ancak, kamunun
mülkiyetinde veya kullanımında olan yerlerde kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan
edilebilmesi ve uygulama yapılabilmesi Bakanlar Kurulu kararına bağlıdır.
Kanunun 76. maddesi kent konseyini düzenlemektedir. Kent konseyi, kent yaşamında;
kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun
korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma,
saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata
geçirmeye çalışır. Belediyeler kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının,
sendikaların, noterlerin, varsa üniversitelerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasî
partilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının ve mahalle muhtarlarının temsilcileri ile diğer
ilgililerin katılımıyla oluşan kent konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi
konusunda yardım ve destek sağlar. Kent konseyinde oluşturulan görüşler belediye
meclisinin ilk toplantısında gündeme alınarak değerlendirilir. Kent konseyinin çalışma usûl
ve esasları İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.
Belediye hizmetlerine gönüllü katılım da mümkündür. Kanunun 77. maddesine göre
Belediye; sağlık, eğitim, spor, çevre, sosyal hizmet ve yardım, kütüphane, park, trafik ve
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kültür hizmetleriyle yaşlılara, kadın ve çocuklara, özürlülere, yoksul ve düşkünlere yönelik
hizmetlerin yapılmasında beldede dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik,
tasarruf ve verimliliği artırmak amacıyla gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar
uygular. Gönüllülerin nitelikleri ve çalıştırılmalarına ilişkin usûl ve esaslar İçişleri Bakanlığı
tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

13.3 5302 Sayılı İlÖzel İdareleri yasası ve uygulaması - 22.02.2005
Kanunun amacı İl özel idaresinin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve
sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
İl özel idaresi, il halkının mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere
kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe
sahip kamu tüzel kişisidir. İl özel idaresinin organları: İl genel meclisini, il encümeni ve
validir. İl özel idaresi, ilin kurulmasına dair kanunla kurulur ve ilin kaldırılmasıyla tüzel
kişiliği sona erer.
Mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla İl özel idaresinin görev ve sorumlulukları şu
şekilde öngörülmüştür: İl özel idareleri a) Gençlik ve spor Sağlık, tarım, sanayi ve ticaret;
Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç ilin çevre düzeni plânı,
bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal
hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları;
ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer
ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde; b) İmar, yol, su,
kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma (...)(1); orman köylerinin
desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları
dışında, yapmakla görevli ve yetkilidir.
İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, büyükşehirlerde büyükşehir
belediyeleri, diğer illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır. İl çevre düzeni
plânı belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanır. Belediye sınırları il sınırı olan
Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından
yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.
İl özel idarelerinde de çeşitli komisyonlar görevlidir. İhtisas komisyonu il genel
meclisi, bir yıl görev yapmak üzere üyeleri arasından en az üç, en fazla beş kişiden oluşan
ihtisas komisyonları kurabilir. Plân ve Bütçe ile İmar ve Bayındırlık komisyonları en çok
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yedi kişiden meydana gelir. İhtisas komisyonları, her siyasî parti grubunun ve bağımsız
üyelerin il genel meclisindeki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle
oluşturulur. Eğitim, kültür ve sosyal hizmetler komisyonu, imar ve bayındırlık komisyonu,
çevre ve sağlık komisyonu ile plân ve bütçe komisyonu kurulması zorunludur.
Denetim komisyonu, il genel meclisi, her yılın ocak ayında yapılacak toplantısında il
özel idaresinin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için kendi
üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az, beşten çok olmamak üzere bir denetim
komisyonu oluşturur. Komisyon, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin il genel
meclisindeki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur.
İl genel meclisi soru, genel görüşme ve faaliyet raporunu değerlendirme yollarıyla
bilgi edinme ve denetim yetkisini kullanır. Meclis üyeleri, meclis başkanlığına önerge
vererek il özel idaresi işleriyle ilgili konularda sözlü veya yazılı soru sorabilir. Soru, vali
veya görevlendireceği kişi tarafından sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılır.
İl özel idareleri de Stratejik plân ve performans plânı hazırlamakla yükümlüdür. Vali,
mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plân ve programları ile
varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yıl başından önce de yıllık
performans plânı hazırlayıp il genel meclisine sunar. Stratejik plân, varsa üniversiteler ve
meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve il
genel meclisinde kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

13.4 6360 sayılı 14 İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması ile
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun
Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla,
Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ,Van, Zonguldak illeri sınırları il mülki sınırları olmak üzere
aynı adla büyükşehir belediyesi kurulan illerdir.
Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, İzmir,
Kayseri, Konya, Mersin, Sakarya ve Samsun ise büyükşehir belediye sınırları il mülki
sınırları haline gelmiştir.
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Şekil 1: Mevcut ve yeni büyükşehirleri gösteren Türkiye haritası
Toplam 30 Büyükşehir’deki 1053 belde belediyesi ve 16.082 köy mahalle haline
geliyor. Toplam 552 belediye tüzel kişiliğini yitirmiştir. 30 ilde özel İdare yerine Yatırım
İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı kurulmuştur.
Bu Kanun ile Büyükşehir olan ilgili illere bağlı ilçelerin mülki sınırları içerisinde
köyler mahalle olarak, belediyeler tek mahalle olarak bağlı bulundukları ilçenin belediyesine
katılmıştır. İstanbul ve Kocaeli

il mülki sınırları içerisinde bulunan köyler bağlı

bulundukları ilçe belediyesine mahalle olarak katılmıştır. Bu illerdeki il özel idarelerinin
tüzel kişiliği de kaldırılmıştır. İlçe belediyelerinin sınırları ilçe mülki sınırı olmuştur.
Büyükşehir belediyesine dönüştürülen ve daha önce Büyükşehir belediyesi olan illere bağlı
ilçelerin mülki sınırları içinde yer alan köy ve belediyelerin tüzel kişilikleri kaldırılıyor.
Büyükşehir belediyelerine geçiş ile birlikte kentlerin tüm siyasal, ekonomik ve sosyal
dengelerinde değişmeleri tetiklemiştir. İl Yönetimleri ve köyler üzerinde bütünleşmeme,
eşitsizlikler, kimlik ve karakter değişimi ve hizmet sunumunda etkinliğin azalması gibi
radikal etkiler yaşanmıştır.
Bu Kanun kırsal alanların planlama yetkilerinde değişiklikler öngörmüştür. Kırsal
alanların planlama sürecinde muhtarlar, ihtiyar heyetleri, kaymakamlar devre dışı kalmıştır.
Kırsal alanları iyi tanımayan, ihtiyaçlarını bilmeyen

ve kente yönelik kurumlar olan

belediyeler planlama sürecinde rol almıştır. İmar Kanunu’nun geçerli olacağı bu alanlarda
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Kanun’un kırsal alan planlamasına yönelik içeriği oldukça sınırlı kalmıştır. Belediyelerin de
geleneksel tanımı ve anlamı içerik değiştirmiştir.
Kırsal alanlar kentsel rant alanlarına dönüşmüştür. Köy topraklarının, proje alanlarına,
dönüşüm uygulamalarına konu edilmesinin önü açılmıştır. Arazisi kentsel arsaya dönüşen
köylü,

geleneksel

üretim

biçimlerinden

uzaklaşacak,

yaşam

alışkanlıklarından

kopartılmıştır. Oluşan yeni kentsel ranttan pay alamayan köylü yoksullaşmıştır.
Köy Mimarisi / Tip Proje adı altında kırsal karakter yok edilmektedir. Büyükşehir ve
ilçe belediyeleri, mahalleye dönüştürülen köylerde, yürürlükteki imar mevzuatı
doğrultusunda yörenin geleneksel, kültürel ve mimari özelliklerine uygun tip mimari projeler
yapabilecek ya da yaptırabilecek hale gelmiştir (daha önce İl Özel İdareleri yapıyordu).

Şekil 2: Trabzon ilinden bir örnek.
Kırsal alanda hatalı modernleşme süreci başlamıştır. Geleneksel toplumların ürettiği
«geleneksel ürünlerin» niteliklerinden söz ederken, bu ürünlerin üretim süreçlerinin
gelenekselliği de önem taşır. Geleneksel ürün, ürün kadar üretim sürecinin de gelenekselliği
sonucunda elde edilebilir (Eyüce, 2005).
Kırsal alanlarda yapılara bir çeşit imar affı gelmiştir. Mahalleye dönüşen köylerde,
tarım ve hayvancılık amaçlı yapılardaki işletmeler ile; Bu yerlerde oturanların ihtiyaçlarını
karşılayacak bakkal, manav, berber, fırın, kahve, lokanta, pansiyonlar, büfeler; işletme
ruhsatı almış sayılıyor. Bu işletmelerin bulunduğu binalardan, kanunun yayımlandığı tarihe
kadar bitirilmiş olanlar da ruhsatlandırılmış sayılıyor.Bu yapılar elektrik, su ve bunun gibi
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kamu hizmetlerinden yararlandırılıyor. Daha önce hakkında yıkım kararı olan yapılar
affedilmiştir.
Eşitsizlikler artmış, aynı il içinde farklı yasal düzenlemeler geçerli kılınmıştır. İmar
afları sadece 29 il sınırları içinde geçerli kılınmıştır. Daha önce «pergel yasası» ile
belirlenmiş sınırların içinde kalan ve mahalleye dönüşen köylerde bu hüküm geçerli değil.
Mevcut büyükşehir belediyesi mevcut sınırları içinde geçmişte mahalleye dönüşen köylerde
bu hüküm uygulanmaz iken, bu köylere komşu, bu yasaya kadar orman köyü olan köylerdeki
bütün yapılar, ruhsatlı sayılmıştır (Balıkesir’de hepsi ruhsatlı sayılırken, komşusu Çanakkale
aynı haklardan yararlanamıyor) .
Doğal kaynakların ve kültürel mirasın korunması risk altına girmiştir. Genişleyen
hizmet alanında yerleşim bölgesi olmayan tarım arazilerinin, meraların, orman alanlarının,
ekolojik hassasiyeti bulunan alanların ve kültür mirasının korunması tehlikeye girmiştir.
2 A ve 2 B sorunu, yeni bir rant modelle öngörülmüştür. Mevzuatla orman köyleri ve
orman köylüsüne tanınan hak, sorumluluk ve imtiyazlar orman köyü iken mahalleye
dönüşen yerler için devam edecektir. Orman alanları köylüye değil, üst gelir gruplarına
tahsis edilmiştir.
Kırsal alanlara kentsel vergiler öngörülmüştür. Köylü, 5 yıl süre ile durdurulsa da, beş
yılın sonunda, yani 2017 yılından itibaren, Belediye Gelirleri Kanununa göre vergi borcu
altına girmiştir.
Sonuç olarak, kentsel alanlar kırsal alanları yutarak büyümeye ve saçaklanmaya
devam edecek; hizmet alanındaki genişleme, aksamalara neden olacak; doğal ve kültürel
değerler daha fazla tehdit altında olacak; kırsal alanlar geleneksel karakterini hızla
kaybedecek; imar affı yaygınlaşacak; kentsel ve toplumsal eşitsizlikler artacak; tarımsal
topraklar hızla imara açılacak, dönüşüme konu olacak; bölgeler arası eşitsizliklerin
giderilmesinde önemli bir araç olan kırsal kalkınma bir kez daha geri plana itilecektir. (kırsal
ekonominin çeşitlendirilmesi, yerel kalkınma kapasitesinin güçlendirilmesi, yoksullukla
mücadele, kırsal alana fiziki altyapısının güçlendirilmesi, yaşam kalitesinin artırılması, vb.)
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde yerel yönetimlerin anlamını, Türkiye mevzuatında anayasal ve yasal ilgili
düzenlemeler hakkında bilgi verilmiştir. Bu kapsamda büyükşehir belediyelerine, belediyelere,
il özel idarelere ilişkin yasal mevzuat aktarılarak bunların kurumsal yapısı, görev ve yetkileri
anlatılmıştır. Ardından da yerel yönetim anlayışında büyükşehir belediye yönetimlerine ağırlık
veren yönetim anlayışının olumlu ve olumsuz sonuçları, yürürlüğe giren yeni düzenlemeler
ışığında anlatılmıştır.
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14. BÖLÜM
KIYI VE ORMAN MEVZUATI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Kıyı Kanunu ve Uygulaması
14.2. Milli Parklar Kanunu ve Uygulaması
14.3.Turizmi Teşvik Kanunu ve Uygulaması
14.4. Orman Kanunu ve Uygulaması
14.5. Toprak Koruma ve Arazi Kanunu ve Uygulaması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1.Kıyı kavramı ilgili mevzuat çerçevesinde nasıl tanımlanabilir?
2. Mili park ve Tabiat parkı farkları nelerdir?
3. Turizmi Teşvik Kanununun mekansal etkileri neler olmuştur?
4. Ormanı nasıl sınıflandırırız?
5. Toprak Koruma ve Arazi Kanunu kapsamında tarım arazileri nasıl
değerlendirilebilir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
253

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Kıyı Kanunu ve

Kıyının tanımı, içeriği ve

Uygulaması

Kıyı Kanununun uygulaması

Okuyarak, araştırarak

konusunda bilgi sahibi
olmak
Milli Parklar Kanunu ve

Milli park ve tabiat parkı Okuyarak, araştırarak

Uygulaması

kavramları
korunmasına

ve

bunların

ilişkin

bilgi

sahibi olmak.
Turizmi Teşvik Kanunu

Turizm alanları, merkezleri

ve Uygulaması

ve bölgelerini tanımlamak,

Okuyarak, araştırarak

uygulama hakkında bilgi
sahibi olmak
Orman Kanunu ve

Türkiye’de orman kavramı

Uygulaması

ve 2B sorunları hakkında

Okuyarak, araştırarak

bilgi sahibi olmak.
Toprak Koruma ve Arazi

Toprak sınıfları ve

Kanunu ve Uygulaması

kullanımı, korunması

Okuyarak, araştırarak

konusunda bilgi sahibi
olmak
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Anahtar Kavramlar

Kıyı, Mili Park, Orman, Turizm, Toprak Koruma

Giriş
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Bu bölümde, kıyılarımız, Milli parklarımız, Tabiat parklarımız, orman ve toprak varlığımız ile
turizm alan, bölge ve merkezlerimiz incelenecektir. Uygulamalar, ne yazık ki yasaların, kente
ve çevreye yönelik uygulamalar konusunda koruma odaklı bir içeriğe sahip olsalar bile,
birbirlerini delen ve görmezden gelen farklı yasalar ve uygulayıcıların zihniyeti nedeniyşe
yeterince etkin olamadıklarını ortaya koymuştur.
14.1. 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Uygulaması
•

Üç tarafı kıyı ile çevrili ülkemizde, kıyılarımız Anayasa ve kanun ile korum altına
alınmıştır. Bununla birlikte, mevcut uygulamalar göstermiştir ki, oldukça korumacı bir
kapsama sahip olsa da, 1990 tarihinde yürürlüğe giren Kıyı Kanunu kıyıları
yapılaşmadan korumakta başarılı olamamıştır. Anayasamızın 43. maddesi, “Kıyılar,
Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla, deniz ve
göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı
gözetilir. Kıyılarla sahil şeritlerinin, kullanılış amaçlarına göre derinliği ve kişilerin bu
yerlerden yararlanma imkan ve şartları kanunla düzenlenir” diyerek, kıyıların hangi
amaçla kullanılabileceğini tarif etmiştir. 3621 sayılı Kıyı Kanunu’nun amacı da benzer
şekilde, “deniz, tabii ve suni göl ve akarsu kıyıları ile bu yerlerin etkisinde olan ve
devamı niteliğinde bulunan sahil şeritlerinin doğal ve kültürel özelliklerini gözeterek
koruma ve toplum yararlanmasına açık, kamu yararına kullanma esaslarını tespit etmek”
olarak tarif edilmiştir. Buna göre, kıyıların kullanımında toplum ve kamu yararı esastır.
Bu ilkeyi, genel esaslar içinde de “Kıyı ve sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle
kamu yararı gözetilir” diyerek vurgulamıştır.
Kanuna göre, kıyıda ve sahil şeridinde planlama ve uygulama yapılabilmesi için kıyı
kenar çizgisinin tespiti zorunludur. Bu anlamda, Kanun, bazı kavramları da
tanımlamıştır. Buna göre;
Kıyı çizgisi: Deniz, tabii ve suni göl ve akarsularda, taşkın durumları dışında, suyun
karaya değdiği noktaların birleşmesinden oluşan çizgiyi,
Kıyı Kenar çizgisi: Deniz, tabii ve suni göl ve akarsularda, kıyı çizgisinden sonraki
kara yönünde su hareketlerinin oluşturulduğu kumluk, çakıllık, kayalık, taşlık, sazlık,
bataklık ve benzeri alanların doğal sınırını,
Kıyı: Kıyı çizgisi ile kıyı kenar çizgisi arasındaki alanı,
Sahil şeridi (Değişik tanım: 01/07/1992 - 3830/1 md.) Kıyı kenar çizgisinden itibaren
kara yönünde yatay olarak en az 100 metre genişliğindeki alanı,
Dar Kıyı: Kıyı kenar çizgisinin, kıyı çizgisi ile çakışmasını ifade eder (Şekil 1).
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Kıyı kenar çizgisi

Kıyı çizgisi

Kıyı

KARA
100 m
Sahil şeridi

DENİZ

Şekil 1. Kıyıya yönelik kavramlar
Kanun’a gore, toplumun yararlanmasına açık yapı, mevzuata göre tespit ya da tasdik edilmiş
kural ve ücret tarifelerine uygun biçimde, getirdiği kullanımdan belirli kişi ya da topluluklara
ayrıcalıklı kullanım hakkı tanımaksızın yararlanmak isteyen herkese eşit ve serbest olarak açık
bulundurulan ve konut dokunulmazlığı olmayan yapıları ifade etmektedir.
Kıyıda
yapılabilecek
yapılar
da
yine
Kanunda
yer
almıştır:
a) İskele, liman, barınak, yanaşma yeri, rıhtım, dalgakıran, köprü, menfez, istinat duvarı, fener,
çekek yeri, kayıkhane, tuzla, dalyan, tasfiye ve pompaj istasyonları gibi, kıyının kamu yararına
kullanımı ve kıyıyı korumak amacına yönelik alt yapı ve tesisler,
b) Faaliyetleri gereği kıyıdan başka yerde yapılmaları mümkün olmayan tersane, gemi söküm
yeri ve su ürünlerini üretim ve yetiştirme tesisleri gibi, özelliği olan yapı ve tesisler,
c) Organize turlar ile seyahat eden kişilerin taşındığı yolcu gemilerinin (kruvaziyer gemilerin)
bağlandığı, …… ülke tanıtımı ve imajını üst seviyeye çıkaracak turizm amaçlı (yeme-içme
tesisleri, alışveriş merkezleri, haberleşme ve ulaştırmaya yönelik üniteler, danışma,
enformasyon ve banka hizmetleri, konaklama üniteleri, ofis binalar) fonksiyonlara sahip olup,
kruvaziyer gemilerin yanaşmasına ve yolcuları indirmeye müsait deniz yapıları ve yan
tesislerinin yer aldığı kruvaziyer ve yat limanları,
d) …… özel bütçeli idareler, belediyeler ile il özel idareleri tarafından her türlü spor aktiviteleri
ve organizasyonların yapılmasına/yaptırılmasına yönelik spor tesisleri ve zorunluluk arz eden
du
Kıyılarda bunların tamamlayıcı konaklama tesisleri yapılabilir.
Uygulama imar planı bulunmayan alanlardaki sahil şeritlerinde, 4 üncü maddede belirtilen
mesafeler içinde hiç bir yapı ve tesis yapılamaz.
Kanuna göre kıyı, herkesin eşitlik ve serbestlikle yararlanmasına açık olup, buralarda hiçbir
yapı yapılamaz; duvar, çit, parmaklık, telörgü, hendek, kazık ve benzeri engeller oluşturulamaz.
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Bununla birlikte, kıyılarımızın büyük bir bölümü, mevcutta tel örgüler, duvar, çit ve
parmaklıklarla çevrilidir ve toplumun yararlanmasına kapatılmıştır.
Kanuna göre, kıyılarda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılıp onaylanmadan uygulama ve
yapılanmaya geçilemez.
Bazı durumlarda, kıyılarda planlama yetkileri parçalanmaktadır. 2634 sayılı Turizmi Teşvik
Kanununa göre belirlenen turizm bölge, alan ve merkezlerindeki turizme dönük kullanımlar ile
aynı alanlarda yer alan sahil şeritlerindeki günübirlik turizm alanlarının veya sahil şeridi
dışındaki konaklama tesislerinin tamamlayıcısı veya devamı niteliğinde olan yapı ve tesislere
ait uygulama imar planları, Turizm Bakanlığınca onaylanarak yürürlüğe girer. Dolayısıyla bu
tür alanlarda, Kıyı Kanunu işlevsiz kalmaktadır.
Sahil şeritleri kanuna göre iki kısımdan oluşmaktadır:

Birinci 50 metrelik kısımda

•
•
•

Tümüyle açık alan
Toplumun kullanımına tahsis
Yaya yolları, gezinti ve dinlenme alanları,
seyir teras ve alanları ile rekreaktif amaçlı
kullanımlar

İkinci 50 metrelik kısımda

•
•

Toplumun yararlanmasına açık
Konaklama hariç günübirlik turizm yapı ve
tesisleri

17.9.2004 tarihinde yürürlüğe giren, 5234 sayılı Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile, Haydarpaşa Limanına yönelik olarak
Kıyı Kanunu’nun genel planlama esaslarına aykırılıklar içeren ayrıcalıklı planlama koşulları
tanımlanmıştır. Bir torba kanun olan bu düzenlemenin ek 5. Maddesine göre, “Mülkiyeti
Hazineye ait …Haydarpaşa Limanı olarak kullanılan taşınmazları, …TCDD’na bedelsiz olarak
devretmeye Maliye Bakanı yetkilidir. Bu taşınmaz mallarla ilgili olarak … her ölçekteki imar
plânını yapmaya, yaptırmaya, değiştirmeye, re’sen onaylamaya ve her türlü ruhsatı vermeye
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı yetkilidir. … Kesinleşen plânlar ilgili belediyelere tebliğ edilir.
Bu plânların uygulanması zorunludur”.
Kıyı Kanunu, 79. maddesiyle, belediye tarafından deniz, akarsu ve gölden doldurma suretiyle
kazanılan alanlar, Kıyı Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kullanılmak şartıyla Maliye
Bakanlığı tarafından belediyelerin, büyükşehirlerde büyükşehir belediyelerinin tasarrufuna
bırakılacağını hükme bağlamıştır.
14.2.

2873 sayılı Milli Parklar Kanunu ve Uygulaması:

1983 yılında, “Yurdumuzdaki milli ve milletlerarası düzeyde değerlere sahip milli park, tabiat
parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanlarının seçilip belirlenmesine, özellik ve karakterleri
bozulmadan korunmasına, geliştirilmesine ve yönetilmesine ilişkin esasları düzenlemek”
amacıyla yürürlüğe girmiştir. Kanuna gore Milli Park, “bilimsel ve estetik bakımından, milli ve
milletlerarası ender bulunan tabii ve kültürel kaynak değerleri ile koruma, dinlenme ve turizm
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alanlarına sahip tabiat parçaları” olarak tanımlanmaktadır. Ülkemizde Uludağ Milli Parkı,
Olimpos Beydağları Sahil Milli Parkı, Köprülü Kanyon Milli Parkı gibi çok sayıda Milli Park
bulunmaktadır. Tabiat Parkı ise, “bitki örtüsü ve yaban hayatı özelliğine sahip, manzara
bütünlüğü içinde halkın dinlenme ve eğlenmesine uygun tabiat parçaları” şeklinde
tanımlanmıştır. Abant Gölü Tabiat Parkı, Bafa Gölü Tabiat Parkı, Akdağ Tabiat Parkı, Isparta
Gölcük Tabiat Parkı buna örnek verilebilir. “Tabiat ve tabiat olaylarının meydana getirdiği
özelliklere ve bilimsel değere sahip ve milli park esasları dahilinde korunan tabiat parçaları”
ise Tabiat Anıtı olarak tarif edilmektedir. Mut’taki Yerköprü Şelalesi, Kula Peri Bacaları tabiat
anıtlarına örnektirler. “Bilim ve eğitim bakımından önem taşıyan nadir, tehlikeye maruz veya
kaybolmaya yüz tutmuş ekosistemler, türler ve tabii olayların meydana getirdiği seçkin
örnekleri ihtiva eden ve mutlak korunması gerekli olup sadece bilim ve eğitim amaçlarıyla
kullanılmak üzere ayrılmış tabiat parçaları” tabiatı koruma alanıdır. Kavaklı Tabiatı Koruma
Alanı buna örnek gösterilebilir.
Orman ve Su İşleri Bakanlığınca millî park karakterine sahip olduğu tespit edilen alanlar, Millî Savunma
Bakanlığının olumlu görüşü, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile
diğer ilgili bakanlıkların görüşü de alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar
Kurulu kararı ile millî park olarak belirlenir. Orman ve orman rejimine tabi yerlerde tabiat parkı, tabiat
anıtı ve tabiatı koruma alanları Orman ve Su İşleri Bakanının onayı ile belirlenir. Orman ve orman rejimi
dışında kalan yerlerde tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanı belirlenmesine veya Orman ve Su
İşleri Bakanlığınca belirlenmiş olanların işlemlerinin tamamlanması için gerekli yerlerin orman rejimine
alınmasına ilgili bakanlıkların görüşü alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar
Kurulunca karar verilmekte ve bu alanlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tescil edilmektedir.

Milli Parklar Kanunu, bazı alanların gelişme planı kapsamında iskan ve yapılaşmaya konu
edilmesine olanak tanımaktadır. Gelişme planı uyarınca iskan ve yapılaşmaya konu olacak
yerler için, imar mevzuatına göre imar uygulama planları, milli park gelişme planı hüküm ve
kararlarına uygun olarak hazırlanır veya hazırlattırılarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı
ile yürürlüğe konulur. Tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanı olarak belirlenen yerler
için gerekli projeler, Kültür ve Turizm Bakanlığının görüşü alınarak Orman ve Su İşleri
Bakanlığınca hazırlanır ve yürürlüğe konur. Bu Kanun kapsamına giren yerlerdeki turizm
bölge, alan ve merkezlerinde, turizm yatırımlarına ilişkin plan kararları Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlıklarının görüşü alınarak sonuçlandırılmaktadır.
2011 yılında yürürlüğe giren 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin gereği olarak kurulan Tabiat Varlıklarını Koruma
Genel Müdürlüğü, Milli Parklar Kanunu kapsamında;
a) Milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, sulak alanlar ve benzeri
koruma statüsü bulunan diğer alanların tescil, onay ve ilanına dair usul ve esasları belirlemek
ve bu alanların sınırlarını tescil etmek.
b) Tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile özel çevre koruma bölgelerinin tespit, tescil, onay,
değişiklik ve ilanına dair usul ve esasları belirlemek ve bu alanların sınırlarını tespit ve tescil
etmek, yönetmek ve yönetilmesini sağlamak.
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c) Milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, doğal sit alanları, sulak
alanlar, özel çevre koruma bölgeleri ve benzeri koruma statüsü bulunan diğer alanların
kullanma ve yapılaşmaya yönelik ilke kararlarını belirlemek ve her tür ve ölçekte çevre düzeni,
nazım ve uygulama imar planlarını yapmak, yaptırmak, değiştirmek, uygulamak veya
uygulanmasını sağlamak.
ç) Tabiat varlıkları, doğal, tarihi, arkeolojik ve kentsel sitler ile koruma statüsü bulunan diğer
alanların çakıştığı yerlerde koruma ve kullanma esaslarını belirlemek ve bu alanların kısmen
veya tamamen hangi idarelerce yönetileceğine karar vermek, her tür ve ölçekteki çevre düzeni,
nazım ve uygulama imar planlarını yapmak, yaptırmak ve onaylamak
d) Orman alanları dışında yer alan korunması gerekli taşınmaz tabiat varlıkları, koruma alanları
ve doğal sit alanlarının Bakanlıkça belirlenen ilke kararlarına, onaylanan planlara uygun olarak
kullanılmak üzere tahsisini gerçekleştirmek, uygulamaların tahsis şartlarına uygun olarak
gerçekleşmesini izlemek ve denetlemek ile yükümlü kılınmıştır. Orman ve orman rejimine tabi
olmayan yerlerde Orman ve Su İşleri Bakanlığınca tespit edilen veya ettirilen tabiat parkları,
tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, sulak alanlar ve benzeri diğer koruma alanları ile
Bakanlıkça tespit edilen doğal sit alanları, tabiat varlıkları ve bunların koruma alanlarının tescil
ve ilanı Bakanın onayı ile yapılmaktadır. Bununla birlikte, Bakanlıkça yapı yasağı önerilen
tabiat varlıkları ve doğal sit alanları dahil orman rejimine tabi olmayan bütün koruma alanları
Bakanlar Kurulu kararı ile tescil ve ilan edilir. Uygulama imar planı kararı ile yapı yasağı
getirilen özel mülkiyete konu alanlara ilişkin arazi ve arsa düzenlemesi, trampa veya
kamulaştırma işlemleri, bu alanların yönetimi ve işletmesini üstlenen kuruluşlarca veya
Bakanlıkça gerçekleştirilir.

14.3. 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu
1980 darbesi sonrası yeni kabinenin kentlere yönelik çıkardığı ilk kanunlardan olan Turizmi
Teşvik Kanunu, kentlerin dönüşümünde en önemli rol oynayan kanun sayılabilir. Kanunun
amacı, “turizm sektörünü düzenleyecek, geliştirecek dinamik bir yapı ve işleyişe kavuşturacak
tertip ve tedbirlerin alınmasını sağlamak” olarak tanımlanmıştır. Bu kanun kapsamında turizm
faaliyetine konu olacak alanlar, turizm alanları, turizm bölgeleri ve turizm merkezleri olarak
sınıflandırılmıştır. Buna göre;
Turizm Bölgeleri: Sınırları Bakanlığın önerişi ve Bakanlar Kurulu Karan ile tespit ve ilan edilen
bölgeler,
Turizm Alanları: Turizm bölgeleri içinde öncelikle geliştirilmesi Öngörülen, mevkii ve sınırları
Bakanlığın önerişi, Bakanlar Kurulu Karan ile tespit ve ilan edilen doğal veya sosyokültürel
değerlerin yoğunlaştığı alanlar,
Turizm Merkezleri: Turizm bölgeleri içinde veya dışında, yeri, mevkii ve sınırları Bakanlığın
önerisi, Bakanlar Kurulu Karan ile tespit ve ilan edilen, turizm yönünden önem tanıyan yerler
veya bölümlerdir.
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Turizm bölgeleri, turizm alanları ve turizm merkezlerinin tespiti yapılırken; ülkenin doğal,
tarihi, arkeolojik ve sosyo - kültürel turizm değerleri, kış av ve su sporlan ve sağlık turizmi ile
mevcut diğer turizm potansiyeli dikkate alınmalıdır. Turizm bölgelerinde ve turizm
merkezlerinde; Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kamu yararına korunmasına veya
kamu yararına kullanılmasına katkıda bulunacak yapı ve tesisler, kanunla düzenlenen belgelere
sahip olmak kaydıyla, tapu kaydı aranmaksızın, imar planlarına göre yapılabilir ve
işletilebilmektedirler. Bu alanlarda, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerde, bölgenin
doğal ve kültürel özelliklerini bozmamak, turizm işletmelerine zarar vermemek ve imar
planlarına uygun olmak ve Bakanlıktan izin almak kaydıyla kamuya yararlı diğer yapı ve
tesisler yapılabilir ve işletilebilir. Ancak, deniz, göl ve akarsular ile kıyılar, özelliklerini bozucu
ve yıpratıcı şekilde kullanılamaz.
Turizm bölgelerinde ve turizm merkezlerinde Bakanlıkça yapılan veya yaptırılan ve Çevre ve Şehircilik
Bakanlığına sunulan planların altı ay, haritalar ve kıyı kenar çizgisinin ise iki ay içinde onaylanması
gereklidir. Turizm alanlarında ve turizm merkezlerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylı nazım
imar planlarına uygun olarak, turizm amaçlı imar uygulama planlarının tadil etmeye ve onaylamaya,
Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkili kılınmıştır. Turizm bölgelerinde ve turizm merkezlerinde turizm dışı
kullanıma ilişkin imar uygulama planlan ve altyapı projeleri, ilgili kuruluşça, Bakanlığın olumlu görüşü
alındıktan sonra yürürlüğe konur.

14.4 6831 sayılı Orman Kanunu ve Uygulaması
Oldukça zengin bir orman varlığına sahip olan ülkemizde Orman Kanunu 1956 yılında
yürürlüğe girmiştir.
Ormanlar aynı zamanda TC Anayasasının 169. Maddesiyle de koruma altındadır. Bu maddeye
göre, “Devlet, ormanların korunması ve sahalarının genişletilmesi için gerekli kanunları koyar
ve tedbirleri alır. Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir, bu yerlerde başka çeşit tarım
ve hayvancılık yapılamaz. Bütün ormanların gözetimi Devlete aittir. Devlet ormanlarının
mülkiyeti devrolunamaz. Devlet ormanları kanuna göre, Devletçe yönetilir ve işletilir. Bu
ormanlar zamanaşımı ile mülk edinilemez ve kamu yararı dışında irtifak hakkına konu olamaz.
Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez. Ormanların tahrip
edilmesine yol açan siyasi propaganda yapılamaz; münhasıran orman suçları için genel ve özel
af çıkarılamaz. Ormanları yakmak, ormanı yok etmek veya daraltmak amacıyla işlenen suçlar
genel ve özel af kapsamına alınamaz. Orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından
hiçbir yarar görülmeyen, aksine tarım alanlarına dönüştürülmesinde kesin yarar olduğu tespit
edilen yerler ile 31/12/1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam
olarak kaybetmiş olan tarla, bağ, meyvelik, zeytinlik gibi çeşitli tarım alanlarında veya
hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tespit edilen araziler, şehir, kasaba ve köy
yapılarının toplu olarak bulunduğu yerler dışında, orman sınırlarında daraltma yapılamaz”.
6831 sayılı Orman Kanunu, ormanı “Tabii olarak yetişen ve emekle yetiştirilen ağaç ve ağaççık
toplulukları yerleriyle birlikte orman sayılır” şeklinde tanımlamaktadır. Yani orman denilen
alan, sadece ağaçlar topluluğu değildir. Orman, ağacı, toprağı, mantarı, yosunu ve yaban
hayatıyla birlikte ormandır.
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Yıllardır süregelen orman alanlarına yönelik yasal sorunlar, gerek Anayasa’da, gerekse Orman
Kanunu’nda yer alan bazı maddelerden kaynaklanmaktadır. Yaygın olarak 2 B sorunu olarak
bilinen, Orman Kanunu’nun 2 A ve 2 B maddelerinden kaynaklanan sorunun kökeni, orman
vasfını kaybetme meselesine dayalıdır. Kanuna göre orman sayılan yerlerden,
a) Öncelikle orman içindeki köyler halkının kısmen veya tamamen yerleştirilmesi
maksadıyla, orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar
görülmeyen aksine tarım alanlarına dönüştürülmesinde yarar olduğu tespit edilen yerler
ile halen orman rejimi içinde bulunan funda ve makilerle örtülü yerlerden tarım
alanlarına dönüştürülmesinde yarar olduğu tespit edilen yerler,
b) 31/12/1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak
kaybetmiş yerlerden; tarla, bağ, bahçe, meyvelik, zeytinlik, fındıklık, fıstıklık (antep
fıstığı, çam fıstığı) gibi çeşitli tarım alanları veya otlak, kışlak, yaylak gibi hayvancılıkta
kullanılmasında yarar olduğu tespit edilen araziler ile şehir, kasaba ve köy yapılarının
toplu olarak bulunduğu yerleşim alanları,
orman sınırları dışına çıkartılır.
Bu maddelere dayanarak, yıllar içinde çok büyük miktarda orman varlığımız, orman
sınırları dışına çıkarılmıştır (Fotoğraf 1).

Fotoğraf 1. Bir 2B alanından görünüş
Kaynak: Anonim

Sorunlara çözüm bulunamadıkça, orman meselesi giderek kronikleşmiş, birçok noktada telafisi
imkansız boyutlara ulaşmıştır. İstanbul’da Sultanbeyli de bu kronik sorunun yaygın olduğu
yerlerden biridir (Fotoğraf 2).
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Fotoğraf 2. Sultanbeyli’de orman vasfını kaybeden alanlar
2011 yılında,Bakanlar Kurulu Sultanbeyli’ye özel bir karar alarak (2011/2266), ilçenin
durumunu yasallaştırma yolunu açmıştır. Buna göre, İstanbul İli, Sultanbeyli İlçesinde
bulunan bazı alanlarda yürütülecek iyileştirme, yenileme ve dönüşüm uygulamaları
kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Maliye Bakanlığının yetkilendirilmesine
ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına Bakanlar Kurulu’nca karar verilmiştir. İlçe
sınırları içerisinde bulunan alanda iyileştirme, yenileme ve dönüşüm uygulamaları
yapılması, bu alanda kalan taşınmazların 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu
hükümlerine göre kamulaştırılması, gerektiğinde bu işlemlerin 2985 sayılı Toplu Konut
Kanunu hükümlerine göre Toplu Konut İdaresi Başkanlığına yaptırılması, belirtilen
işlemler ile uygulama sırasında üçüncü kişilere devir ve temliki gereken taşınmazlarla
ilgili işlemlerin yürütülmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilendirilmiştir.
İlgili sınırlar içinde kalan Hazinenin özel mülkiyetindeki veya Devletin hüküm ve
tasarrufu altındaki taşınmazlar ile kamulaştırma suretiyle edinilen taşınmazların
uygulamalar kapsamında değerlendirilmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığının
talebi üzerine tahsisi, trampa yoluyla yapılacak kamulaştırmalar için ihtiyaç duyulan
Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların tespiti ve temini, üçüncü kişilere devir ve
temliki gereken taşınmazlarla ilgili tapudaki işlemlerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığının
talebi üzerine yürütülmesi, uygulama sonucunda kamu hizmetlerine ayrılan veya ihtiyaç
kalmayan taşınmazların herhangi bir işleme gerek olmaksızın tahsislerinin kaldırılması
amacıyla Maliye Bakanlığı yetkilendirilmiştir.
Yine 2011 yılında yapılan bir düzenleme ile, 645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürürlüğe girmiş; bu
kararname ile Çevre ve Orman Bakanlığı’nın yerine Orman ve Su İşleri Bakanlığı
kurulmuştur. Bakanlığa, ormanların korunması, geliştirilmesi, işletilmesi, ıslahı ve
bakımı, çölleşme ve erozyonla mücadele, ağaçlandırma ve ormanla ilgili mera ıslahı
konularında politikalar oluşturmak, tabiatın korunmasına yönelik politikalar
geliştirmek, korunan alanların tespiti, milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı
koruma alanları, sulak alanlar ve biyolojik çeşitlilik ile av ve yaban hayatının
korunması, yönetimi, geliştirilmesi, işletilmesi ve işlettirilmesini sağlamak, su
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kaynaklarının korunmasına ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasına dair politikalar
oluşturmak, ulusal su yönetimini koordine etmek gibi görevler verilmiştir.
2012 yılında, 2B Kanunu diye adlandırılan, 6292 sayılı Orman Köylülerinin
Kalkınmalarının Desteklenmesi Ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan
Yerlerin Değerlendirilmesi İle Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun
yürürlüğe girmiştir. Kanunun amacı, Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan
yerlerin değerlendirilmesi, yeni orman alanlarının oluşturulması, nakline karar verilen
Devlet ormanları içinde veya bitişiğinde bulunan köyler halkının yerleştirilmesi ve
orman köylülerinin kalkındırılmasının desteklenmesi ile Hazineye ait tarım arazilerinin
satışına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Kanuna göre, 2/B alanları ve proje
bütünlüğünü sağlamak amacıyla gerektiğinde bu alanların dışında kalan yerleri de
kapsayan ve sınırları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
veya ilgili büyükşehir ya da diğer belediyelerce belirlenen ve Çevre ve Şehircilik
Bakanlığınca onaylanan gecekondu veya kentsel dönüşüm projesi uygulanacak alanlar
“Proje Alanı” olarak tanımlanmıştır.
Bu kanunla, Hazine adına orman sınırı dışına çıkartılan yerler, hukuki durumuna göre
farklı kurumların tasarrufuna geçmektedir. 2/A alanları, nakline karar verilen Devlet
ormanları içinde veya bitişiğinde bulunan köyler halkının kısmen veya tamamen
yerleştirilmesi için Devlet eliyle ihya edilerek bu halka devri ve yararlandırılması
amacıyla Orman Genel Müdürlüğünün, 2/B alanları ise, bu Kanun kapsamında
değerlendirilmek üzere Maliye Bakanlığının tasarrufuna bırakılmaktadır.
Kanun, 2/B alanları ile ilgili hak sahipliliğini şöyle tarif etmektedir: 2/B alanlarında
bulunan taşınmazlar hakkında bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen
güncelleme listelerine veya kadastro tutanaklarına ya da kesinleşmiş mahkeme
kararlarına göre oluşturulan tapu kütüklerinin beyanlar hanesine göre; bu taşınmazların
31/12/2011 tarihinden önce kullanıcısı ve/veya üzerindeki muhdesatın sahibi olarak
gösterilen kişilerden bu taşınmazları satın almak için süresi içerisinde idareye başvuran
ve idarece tespit edilen satış bedelini itiraz ve dava konusu etmeksizin kabul edenler bu
Kanuna göre hak sahibi sayılır. Hak sahiplerine doğrudan satılacak olan taşınmazların
satış bedeli, rayiç bedelin yüzde ellisidir. Yine, Hazineye ait tarım arazilerinin;
31/12/2011 tarihi itibarıyla en az üç yıldan beri tarımsal amaçla kiralayan, kira
sözleşmesi halen devam eden kiracıları veya bu arazileri aynı süreyle tarımsal amaçla
kullanan ve kullanımlarının halen devam ettiği idarece belirlenen kullanıcıları ya da
paydaşlarından; bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde bu
arazileri bedeli karşılığında doğrudan satın almak için idareye başvuran ve idarece bu
maddede belirtilen şekilde tespit ve tebliğ edilen satış bedelini itiraz etmeksizin kabul
edenler bu maddeye göre hak sahibi sayılır.
14.3. 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu
•

2005 yılında yürürlüğe giren ve her yıl değişikliğe uğrayan Kanun’un amacı, Arazi ve
toprak kaynaklarının bilimsel esaslara uygun olarak belirlenmesi, sınıflandırılması,
arazi kullanım plânlarının hazırlanması, koruma ve geliştirme sürecinde toplumsal,
264

ekonomik ve çevresel boyutlarının katılımcı yöntemlerle değerlendirilmesi, amaç dışı
ve yanlış kullanımların önlenmesi, korumayı sağlayacak yöntemlerin oluşturulmasına
ilişkin sorumluluk, görev ve yetkilerin tanımlanmasıdır. Kanun her ne kadar toprağın
korunması gibi temel bir amacı içerse de, 13. maddesi, bu amacı ortadan kaldıracak
şekilde bir düzenleme getirmektedir. Bu maddeye göre,
Mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarım arazileri ile sulu tarım arazileri
tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz. Ancak, alternatif alan bulunmaması ve
Kurulun uygun görmesi şartıyla;
a) Savunmaya yönelik stratejik ihtiyaçlar,
b) Doğal afet sonrası ortaya çıkan geçici yerleşim yeri ihtiyacı,
c) Petrol ve doğal gaz arama ve işletme faaliyetleri,
ç) İlgili bakanlık tarafından kamu yararı kararı alınmış madencilik faaliyetleri,
d) Bakanlıklarca kamu yararı kararı alınmış plân ve yatırımlar,
e) (Ek bent: 31/01/2007-5578 S.K./3.mad) Kamu yararı gözetilerek yol altyapı ve
üstyapısı faaliyetlerinde bulunacak yatırımlar,
f) (Ek bent: 26/03/2008-5751S.K./1.mad) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun talebi
üzerine 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca yenilenebilir
enerji kaynak alanlarının kullanımı ile ilgili yatırımları,
g) (Ek bent: 26/03/2008-5751S.K./1.mad) Jeotermal kaynaklı teknolojik sera yatırımları
için bu arazilerin amaç dışı kullanım taleplerine, toprak koruma projelerine uyulması
kaydı ile Bakanlık tarafından izin verilebilir.

Kanun’un bu maddesi bize şunu açıkça göstermektedir ki, bir yerin tarım alanı olması,
örneğin Orman Kanunu’nun 2/A maddesi kapsamında orman alanından çıkarılarak,
tarım alanına dönüştürülmesi, bu alanın bir süre sonra tarım dışı kullanımlara açılmasını
olanaklı kılmaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, Kıyı, Turizm, Milli Parklar, Orman, Toprak Koruma ve Arazi Kanunu
hakkında temel bilgiler verilmiştir. Bu kanunların uygulanması ve uygulamanın etkileri
konusunda açıklamalar getirilmiş, örnekler verilmiştir. 2011 ve sonrasında getirilen yeni
düzenlemeler kapsamında kurumsal yapılar, bu yapıların görev ve yetkileri tarif
edilmiştir.
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