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ISPARTA

Türkiye‘de bölge bilimi alanında güncel gelişmelere odaklanan 16. Ulusal Bölge
Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi; 01-02 Aralık 2016 tarihlerinde Süleyman
Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü ile Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü; Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü; Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü tarafından düzenlenmiştir.
Davetli konuşmacı olarak açılışını YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Hasan Mandal’ın
yaptığı kongrede, toplam 22 oturumun gerçekleşmiş ve 66 bildiri sunulmuştur.
Bildiriler özet metinleri ile bu kitapta yer almaktadır. Kongrede bildiriler, bölgesel
politikalar ve kalkınma, mekansal ekonometri, çevre-enerji-turizm, küreselleşme,
bölgesel inovasyon, kentleşme çalışmaları, emek piyasası, beşeri sermaye
yatırımları ve büyüme, kırsal ve tarımsal kalkınma, yoksulluk, yerel yönetimler ve
ekonomik coğrafya temaları altında sunulmuştur. Düzenleme kurulu başkanlığını
Prof. Dr. Murat Ali Dulupçu’nun yerine getirdiği 16. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge
Planlama Kongresi’nin bütün süreçlerinde Türk Bölge Bilimi Komitesi adına Başkan Prof. Dr. Tüzin Baycan destek vermişlerdir.
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Bölgeler Arası İşbirliğinin Geliştirilmesi:
Güney Ege ve Zafer Kalkınma Ajansları Örneği
Esma AKSOY, ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, aksoye@metu.edu.tr
Sıla Ceren VARIŞ, ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, cvaris@metu.edu.tr

Bölge kavramının oluşumu açısından gerekli olan karşılıklı iktisadi ve sosyal ilişkiler zamanla idari sınırların bölge terimini tam anlamıyla temsil etmediği tartışmalarını ortaya çıkarmaktadır. 10. Ulusal Kalkınma Planı’nda öngörülmesine rağmen, stratejilerle desteklenmeyen bölgeler arası işbirliği bölge planlama
alanında irdelenen temel konulardan biridir. Bölgelerin doğal üstünlüğünü oluşturan öğelerinin görmezden
gelinerek sektörel olarak her alanda gelişime teşvik edilmesi sonucunda ortaya çıkan rekabet ekonomisinde
bölgeler yerel özelliklerini yeterince kullanamamaktadır. İncelenen Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA)
ve Zafer Kalkınma Ajansı (ZAFERKA) örneklerinde olduğu gibi yerel dinamiklerin yeterince değerlendirilmediği kalkınma planlarının durumu belirtilen işbirliğinin geliştirilmesi kapsamında ele alınmaktadır.
Bu çalışmada Güney Ege Kalkınma Ajansı ve Zafer Kalkınma Ajanslarının 2014-2023 yılları arasında ulaşmayı hedeflediği temel göstergelerin gerçekten bölgelerin potansiyeline uygun olup olmadığı incelenecektir. Ulaşılan ön veriler ışığında rekabete dayalı bölgesel kalkınmanın yerine bölgeler arası işbirliğinin nasıl
kurulacağı tartışılacaktır. Yerel dinamiklerin ve işgücü potansiyelinin işbirliğine etkileri üzerine bölgeler
özelinde değerlendirme yapılacaktır.
Çalışma kapsamında öncelikli olarak yapılan planların ilgili bölgelerin mevcut nitelik ve potansiyellerini
kullanmadan, her türlü gelişmeyi aynı anda kapsayacak şekilde bir kalkınmayı hedefleyerek yapıldığına ulaşılmıştır. Bu planlama anlayışının bir sonucu olarak bölgelerin birbirlerinin kalkınma potansiyelini olumsuz yönde etkilediği ulaşılan diğer ön sonuçlardandır. İki bölgenin işbirliği yaptığı durumda bu çabanın
bölgesel gelişmeye katkısı bölge planlama yaklaşımındaki değişime olan ihtiyacı gösterir niteliktedir.
Kalkınma Bakanlığı’nın 10. Kalkınma Planı ve Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi kapsamında desteklediği
bölgesel katılım, işbirliği ve ortaklık, kalkınma ajanslarının arasındaki iletişimi artırmayı amaçladığına
işaret eder. Bölgesel politikaların sektörel açıdan uyumunun sağlanması dahi öngörüldüğü halde, düzey
2 bölgeleri arasındaki ilişkileri kuvvetlendirecek bir yapısal çözüm öne sürülmemektir. Mevcut durumu
irdeleyip eleştirel bir bakış açısı öngörerek bölgeler arası işbirliğini teşvik etmesi, çalışmayı benzerlerinden
ayırır niteliktedir. Bu duruma ek olarak bölgesel planların sorgulanmasına imkan sunarak işbirliğine dayalı
kalkınmayı destekleyen bölgesel planlama anlayışını geliştireceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Bölgeler Arası İşbirliği, İşbirliği Ekonomileri, Bölgesel Kalkınma, GEKA, ZAFERKA

Bölgesel İnovasyon Ajansları Kamu Yönetimi
İçerisinde Nasıl Örgütleniyor?: Politika Tartışmalarına
Dayalı Bir Kavramsal Çerçeve Oluşturulması
Ahmet BARBAK, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, abarbak01@gmail.com

Bu çalışmanın amacı, literatür taraması ve doküman incelemesi yoluyla Bölgesel İnovasyon Ajanslarının
kamu yönetimi içerisinde örgütlenme biçimine yönelik politika tartışmalarını inceleyerek buna yönelik
politika önerilerini kategorik ve bütüncül olarak ortaya koymaktır. Çalışmanın yöntemi, literatür taraması
ve doküman incelemesinden elde edilen nitel verinin kategorik içerik analizine tabi tutulmasına dayanmaktadır. Analiz sonucunda, Bölgesel İnovasyon Ajanslarının kamu yönetimi içerisinde örgütlenme
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biçimine yönelik kod, kavram ve kategoriler sistematik olarak gösterilecektir. Literatür taraması, Web of
Science, Scopus ve Google Scholar üzerinden “regional innovation agency” anahtar sözcüğü kullanılarak
elde edilecek bilimsel yayınlar üzerinden yapılacaktır. Doküman incelemesinde ise, Ekonomik İşbirliği ve
Kalkınma Örgütü (OECD) ile Avrupa Birliği’nin Bölgesel İnovasyon Ajanslarına yönelik politika belgeleri
incelenecektir. Çalışma sonucunda, Bölgesel İnovasyon Ajanslarının kamu yönetimi yapısı içerisinde örgütlenmesine yönelik politika önerilerinin kategorik ve bütüncül olarak ortaya konulması hedeflenmektedir.
Çalışma, iki yönden özgünlüğe ve katkı potansiyeline sahip görülmektedir. Birincisi, çalışma inovasyon
sistemlerinin bölgesel olarak uygulamaya geçirilmesinde yeni bir tür örgütlenme biçimi olarak Bölgesel
İnovasyon Ajanslarına ilişkin politika tartışmalarını ve önerilerini kamu yönetimi bağlamında sistematik ve
bütüncül olarak incelemektedir. İkincisi ise, çalışmanın Türkiye’de muhtemel Bölgesel İnovasyon Ajansı
örgütlenme çalışmaları için bütüncül bir kavramsal çerçeve oluşturacak olmasıdır.
Anahtar Kelimeler: Bölgesel İnovasyon Sistemleri, Bölgesel İnovasyon Ajansı, Kamu Yönetimi.

Bölgesel Kalkınmada Teşviklerin Önemi ve Burdur
İlinin 2001-2015 Yılları Sektörel Teşvik Performansı
Onur SUNGUR, Mehmet Akif Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü, onursungur@mehmetakif.edu.tr
Mehmet ÖÇAL, Mehmet Akif Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü, mocal@mehmetakif.edu.tr

Teşvik uygulamaları, özellikle gelişmekte olan ülkelerde bölgesel ve sektörel dengesizliklerin giderilmesi
ve bölgesel kalkınma açısından sıkça başvurulan araçlardan birisidir. Bu kapsamda, Türkiye’de de bölgesel dengesizliklerin giderilmesi ve geri kalmış bölgelerin kalkındırılması amacıyla yatırımlarda devlet
yardımları ve teşvikler uygulanmaktadır. Türkiye ekonomisinde son yıllarda görülen performans ve hızlı
değişimde, uygulanan teşvik politikalarının da katkısı bulunmaktadır. Bununla birlikte, kapsamlı politikalara ve teşvik tedbirlerine rağmen, bölgeler arası dengesizliklerin giderilmesinde istenilen sonuçlar bir türlü
alınamamıştır. Nitekim söz konusu çabalara rağmen, yatırımların gelişmiş bölgelere yönelmeye devam
etmesi, mevcut teşvik uygulamasının beklenen etkiyi yaratamaması ve eleştirilere maruz kalması sonucunda, Türkiye’nin yeni Yatırım Teşvik Programı, 15 Haziran 2012 tarih ve 2012/3305 sayılı “Yatırımlarda
Devlet Yardımları Hakkında Karar” ile yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda, 81 il 6 düzey halinde bölgesel
sınıflandırmaya tabi tutulmuş ve her bir bölge için farklı oranlarda ve farklı sektörlerde teşvikler uygulamaya koyulmuştur. Bu çalışmada, yatırım teşviklerinin sektörel etkileri, Burdur ili örneğinde ele alınacaktır.
Çalışma kapsamında, 2001-2016 dönemine ilişkin yatırım teşvik verilerinden yararlanılarak, Burdur ilinin
sektörel bazda teşvik performansı analiz edilecektir. Bu kapsamda, sektörlere göre yatırım teşvik belgesi,
yatırım tutarı ve istihdam verilerinden yararlanılarak, sektörler itibariyle ortalama yatırım teşviki tutarı,
yatırım tutarı başına yaratılan istihdam sayısı göstergeleri ortaya koyulacaktır.
Çalışma sonucunda, bölgesel ve sektörel teşvik sisteminin Burdur’da hangi sektörlerde etkili olduğu ortaya koyulacak ve Burdur ili özelinde teşvik sisteminin dünü, bugünü ve geleceği tartışılacaktır. Böylece,
Burdur ilinin mevcut potansiyeli değerlendirilecek ve teşvikler sonucunda yatırım ve istihdamını ivmelendirerek sanayileşmeye katkıda bulunan sektörlerin belirlenmesi ve teşvik kapsamında farklı açılardan
değerlendirilmesi açısından önerilerde bulunulması mümkün olacaktır.
Çalışmanın, teşvik uygulamalarının etkinliğini ve sektörel farklılıkları ortaya koyması bakımından literatüre katkıda bulunması beklenmektedir. Çalışma, ilerleyen zamanlarda ortaya koyulacak olan daha kapsamlı ve detaylı bir çalışmanın öncü niteliğinde olup, başka çalışmalara da yol gösterici niteliktedir.
Anahtar kelimeler: Bölgesel Kalkınma, Yatırım Teşvikleri, Burdur, Sektörel Teşvik
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Büyük Ölçekli Ulaşım Yatırımlarına Yönelik
Hukuksal Süreçlerin İncelenmesi
Enver Cenan İNCE, İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, envrcnn@gmail.com
Şevkiye Şence TÜRK, İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, turkss@itu.edu.tr

Küreselleşme ve neoliberal politikalar, kentler arasında rekabeti önemli hale getirmiş ve yarışmacı planlamanın bir formu olarak büyük ölçekli yatırım projelerini ortaya çıkarmıştır. Büyük ölçekli yatırım projeleri, küresel aktivitelerin yaptırımlarının yerel tarafından kabulü, yerel ve küresel faktörler arasındaki
çıkar çatışmalarının yönetimi, büyük ölçekli projelerin var olan kentsel planlama sürecine entegrasyonu
açılarından önemli zorluklar ortaya çıkmaktadır. Genellikle büyük ölçekli yatırım projelerinin planlama ve
gelişiminde geleneği ile çatışan bir eğilim bulunmaktadır. Bu nedenle büyük ölçekli yatırım projelerinin
gerçekleştirilmesinde, geleneksel planlama araçlarının uygulanmaması, düzenleyici kurallar ve kurumsal
yapılanmaların bypass edilmesi, özel ve sıra dışı güçlere sahip olan planlama kuruluşlarının oluşturulması ya da ülkesel düzeyde yasal düzenlemelerde değişime gidilmesi gibi çeşitli yaklaşımların izlendiği
görülmektedir.
Bu bildiri, ülkemizdeki büyük ölçekli ulaşım yatırım projelerinin gerçekleştirilmesinde izlenen yaklaşımları, bu projelere yönelik hukuki süreçlerin sistematik bir şekilde analizi ile incelemeyi amaçlamaktadır.
Bildiri kapsamında, sırasıyla ‘İzmir Otoyolu Projesi’, ‘Üçüncü Köprü Projesi’, ‘Üçüncü Havalimanı Projesi’ ve ‘Marmaray Projesi’ dava süreçleri irdelenmiştir. Belirlenen bu amaç çerçevesinde, bu dört temel
ulaşım projeleri kapsamında açılan davaların konu ve içerikleri, Danıştay veya İdare Mahkemesi kararları,
detaylı bir şekilde incelenmiştir.
Bildiride, her bir ulaşım projesi özelinde, ilgili aktörlerce (karar merciileri ve dava tarafları) sergilenen
ilkesel farklılıkların ortaya konulması hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda, ‘yasal açıdan (mevzuat,
dava içerikleri-yetki-şekil-vs)’, ‘planlama yaklaşımı açısından’ ve ‘farklı kurum görüşleri açısından’ değerlendirmeler yapılmıştır. İlgili projelere yönelik dava süreçleri, tanımlayıcı (İng. descriptive) bir metodolojik
çerçeve içerisinde, söz konusu dava dosyalarının, doküman analizi (İng. documentary analysis) yöntemi ile
irdelenmesi yoluyla sağlanmıştır.
Bildiri sonucunda elde edilen bulgulardan ilki, ilgili davaların çoğunda, alt kademe karar mekanizmalarında çıkan uyuşmazlıkların, en üst kademedeki karar organı olan Danıştay Dava İdareleri Daire Kurulu’na intikal ettirildiğinin görülmesidir. İkincisi, 2011 ve 2014 yılları itibariyle yayınlanan kanun hükmünde kararnamelere paralel olarak, mekânsal stratejik planlar yapım yönetmeliğindeki makro ölçekli planlara yönelik
değişiklik yapılmasındaki güncel usul ve esasların, ilgili makro ulaşım projelerindeki yasal süreçlerle
yakından ilişkili olmasıdır. Üçüncüsü, Merkezi yönetim birimleri tarafından sergilenen tutumlar bazında yapılan irdelemelerde, proje paydaşlarına göre değişen bir planlama anlayışının dikkatleri çekmesidir.
Bir diğer ifadeyle, piyasa mekanizması odaklı gruplardan oluşan proje paydaşlarına dönük olarak ‘takdire
dayalı planlama sistemi’ işleyişi söz konusu iken, yerel düzeydeki sosyal etki grupları gibi yatayda örgütlenen proje etki gruplarına dönük olarak ise, ‘düzenleyici planlama sistemi’ mekanizması işletilmektedir.
Dördüncüsü ise, makro düzeyde proje yatırımlarının söz konusu olduğu ilgili planlarda planlar arası hiyerarşinin bypass edildiği ve özellikle Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreçlerinden muafiyet sağlanmaya çalışıldığı ve geçici yaptırımlarla planlama süreçlerindeki şekil ve esasların sıkça delinmiş olduğunun
görülmesidir.
Anahtar Kelimeler: Büyük ölçekli yatırım projeleri, büyük ölçekli ulaşım yatırım projeleri, hukuksal
süreçler, Danıştay ve İdare Mahkemesi kararları.
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Kültürel ve Arkeolojik Miras Yönetiminin
Bölgesel Kalkınmaya Katkıları
Bilge HÜRMÜZLÜ, Süleyman Demirel Üniversitesi,
Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, bilgehurmuzlu@sdu.edu.tr

Kültürel ve arkeolojik mirasın yönetimi günümüzde zengin tarihsel çevreye sahip ülkelerde önemli bir
tartışma konusu haline gelmiştir. Kentsel, arkeolojik ve sosyal çevrede koruma, sürdürülebilirlik ve alan
yönetimi yalnızca kültürel ve arkeolojik mirasın geleceğe aktarılmasında değil; aynı zamanda yeniden işlev
kazandırılarak toplumsal gelişmeye katkı sağlamada kullanılması da önem taşımaktadır. Günümüzde tüm
bu olgular genellikle turizm ile ölçülür ve ölçülendirmenim önemli bir haklılık payı da vardır. Ancak, bu
katkının bölgesel gelişmenin yönetim planlanmasında doğru bir şekilde değerlendirilmesi önem arz eder.
Isparta’nın kaçınılmaz ve acil bir şekilde sözü edilen yönetim planlamasına ve bir eylem planına ihtiyaç
duyduğu açıktır. Kültürel hafıza unsurlarının korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması bakımından da
bu çabaya ihtiyaç vardır.
Isparta ve çevresi, Anadolu’nun zengin ve kadim kültürel mirasından büyük oranda pay almış bir bölgedir. İnsanlık tarihinin ilk yerleşmelerinden itibaren birçok uygarlığın izlerine bu bölgede rastlanmaktadır.
Bu bildirinin kapsamını bölgemizde yaşamış uygarlıkların kalıntılarının tanıtılmasından çok sürdürülebilir koruma planları dikkate alınarak bölgenin kırsal yerleşmelerindeki kalkınmaya sağlayacakları yararlar
tartışılacaktır. Buradan hareketle kültürel ve arkeolojik mirası ile tarihsel çevrenin, çeşitli unsurlar dikkate
alınarak korunması, yeniden işlev kazandırılması, yönetilmesi ve planlanmasına yönelik olarak bölgeye
özgü bir model oluşturulması amaçlanmaktadır.
Isparta İli Atabey (Seleukeia Sidera antik kenti) ve Gönen İlçeleri (Konana antik kenti) model alınarak,
bölgemizde bulunan kültürel ve arkeolojik miras unsurları irdelenecek, bölgenin kendine özgü bir şekilde
yeniden işlev kazandırılmasına yönelik bir model oluşturulacaktır. Bu bağlamda öncelikle anılan bölgelerdeki somut ve somut olmayan kültürel miras unsurları ile arkeolojik bulgular tespit edilerek tanımlanacaktır. Bunlardan sürdürülebilir olanların belirlenmesinin ardından her biri için çeşitli bölgelerde uygulanan örneklerle karşılaştırmalara gidilerek modelleme yapılmaya çalışılacaktır.
Kültürel ve arkeolojik mirasa erişim, koruma ve yönetimlerinin bir arada sürdürülebileceği yöntemlerin
ve uygulama modellerinin ortaya konması beklenmektedir. Sürdürülebilir bir kültürel ve arkeolojik miras
yönetimi ile sürdürülebilir bir gelir kaynağı olarak turizmin bir arada nasıl uygulanabileceğine ilişkin
tanımlamalar vurgulanacaktır.
Ülkemizde yeni bir konu olan kültürel ve arkeolojik mirasın yönetimi çalışmalarının örnekleri irdelenerek,
Isparta bölgesi için özgün bir modelin yapılandırılmasına çalışılacaktır.
Anahtar kelimeler: Seleukeia Sidera, Konana, kültürel miras, arkeolojik miras.
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Neoliberal Politikaların Eğitim ve Sağlık Donatı
Alanları Üzerindeki Etkilerin Yasal Mevzuat ve
Yargı Kararları Ekseninde İncelenmesi
Deniz Erdem OKUMUŞ, İstanbul Teknik Üniversitesi
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Doktora öğrencisi, deniz.erdm@gmail.com
Şevkiye Şence TÜRK, İstanbul Teknik Üniversitesi,
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, turkss@itu.edu.tr

1980’li yılları takiben ortaya çıkan küreselleşme süreci ile ülkeler üzerinde ekonomik, sosyal ve mekânsal
düzlemde etkili olmaya başlayan neoliberal politikalar, ülkemizde, öncelikle ekonomik yapıyı, takip eden
yıllarda ise mekânsal yapıyı etkileyerek; devletin üstlendiği rol, bu role bağlı olarak şekillenen uygulama
biçimleri, ekonomik yatırım politikaları ve kaynak dağılımı konularında önemli değişikliklere yol açmıştır.
Bu süreçte devlet, karar verici ve denetleyici rolden kolaylaştırıcı role geçmiş; sosyal devlet odaklı uygulamalar sermaye odaklı yatırım kararlarına dönüşmüş; ekonomide devlet müdahalesinden serbest piyasa ekonomisine geçiş ile kamu yararına önem veren kaynakların eşit dağılımını öngören sistemden gelir dağılımında
ve kamu hizmetlerine erişimde eşitsizliğe yol açan bir sisteme geçiş söz konusu olmuştur. Planlama anlayışındaki değişimler ise, ülkemizde uygulanan düzenleyici planlama sisteminin, özellikle plana yönelik
müdahaleler kapsamında imar planı değişiklikleri, özel amaçlı planların gündeme gelmesi ve plan notları
ile esnetilerek takdir yetkisine dayalı planlama sistemine evrilmesi ile planlama yetkilerinin bir taraftan yerelleşmesi (decentralizayon) bir taraftan de merkezileşmesi (centralization) biçimleriyle ortaya çıkmıştır.
Mekânsal düzlemdeki somut yansımalar 2000’li yıllardan itibaren izlenmeye başlanmış, özellikle kamu
alanlarının yeni biçim, araç ve yasal dayanaklar ile özelleştirilmesi, yasal mevzuatın özel sektörün ve
yatırımcıların teşvikine dayalı biçimde yeniden düzenlenmesi, buna bağlı olarak kamusal yatırımların azalarak özelleştirmelerin artması yolunda ortaya çıkan mekânsal değişimler olarak kendini göstermiştir.
Bu bildirinin amacı, kentsel yaşam kalitesi konusunda belirleyici unsur olan, toplumsal etkileşimin
belkemiğini oluşturan, temel kamusal hizmet alanları olarak tanımlanan sosyal donatı alanlarından eğitim
ve sağlık hizmetlerine odaklanılarak, bu alanlara yönelik uygulamaların neoliberal politikalar ekseninde
geçirdiği değişim süreçlerinin, mevzuat ve yargı kararları üzerinden incelenmesidir.
Bu kapsamda, 1980 öncesi, 1980-2000 yılları arası ve 2000 sonrası üç ayrı dönemde olmak üzere, planlama anlayışı ve yasal mevzuattaki değişiklikler, bu değişikliklerin planlama sistemine ve uygulama alanına
yansımaları, eğitim ve sağlık donatı alanlarına yönelik plan değişiklikleri ve emsal teşkil eden yargı kararları üzerinden ele alınmaktadır.
Araştırma sonucunda, benimsenen neoliberal politikaların, sosyal donatı alanları üzerinde nitelik, yetki ve
sorumluluk, edinim biçimleri, uygulama stratejileri ve donatı standartları konularında değişikliklere sebep
olarak, kentlerin ve toplumun geleceğine yönelik hayati sonuçlar doğurduğu anlaşılmaktadır. Sosyal donatı
alanlarına ilişkin, ilk olarak Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik Eki’nde kabul edilen ve uyulması
gereken genel standartlara karşın, mevzuatta yapılan değişiklikler ile ilgili idarelerin takdirine dayalı standart
belirleme uygulamasının ön plana çıkarıldığı ve aynı anda birden fazla idari kurumun bu konuda yetkilendirildiği; yerelleşme ve merkezileşme politikalarının birbirine paralel şekilde sürdürüldüğü de araştırma sonucunda ulaşılan bulgular arasındadır. Öte yandan, söz konusu politikaların, yasal mevzuat ile ‘kamusal’
fonksiyonların ‘özel’ nitelikli birer yatırım aracı haline getirilmesi, diğer bir değişle, ‘piyasalaşması’, özel
sosyal donatı alanlarının standartlara dahil edilerek kentlerde kamuya ait kentsel fonksiyon alanlarının azaltılması ve ilgili mevzuatça yasal hale getirilerek özel nitelikli sosyal donatı alanlarında asgari standartlara
bağlı kalarak inşa edilme zorunluluğunun kaldırılması gibi esneklikler oluşturduğu görülmüştür. İmar planı
değişikliklerindeki niceliksel artış, sosyal donatı alanları üzerindeki özelleştirme baskılarını da arttırmış;
incelenen örnek yargı kararları doğrultusunda özel sosyal donatı alanlarında kamusal fayda aranır hale gelindiği ve kavramın içeriği ile uygulama biçimi arasında çelişkiye düşüldüğü görülmektedir.
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Öyle ki, neoliberal politikaların planlama sistemi, yasal ve yönetsel altyapı ile plan uygulamaları üzerindeki
etkilerinin devam etmesi halinde, kentlerin dengesiz bir gelişme biçimi sergilemesi, özellikle gelir seviyesi düşük kentlilerin ilgili kamusal olanaklardan mahrum kalması ve buna bağlı olarak toplumda sosyal
eşitsizliğin ortaya çıkması kaçınılmazdır. Sonuç olarak, yasal mevzuat ile desteklenen değişimlerin hem
Türk Planlama Sistemi olarak düzenleyici planlama sisteminin temel unsuru olan ‘planlamada eşitlik temel
ilke’sine aykırı olduğu açıktır.
Anahtar Kelimeler: Neoliberal politikalar, sosyal donatı, özelleştirme, özel okul, özel hastane, mevzuat.

Rakip Değil Refik İki Şehir:
Isparta/Burdur Stratejik Yönetim Perspektifinde
Bölgesel Kalkınmada Bir Kümelenme Modeli Önerisi
Ahmet YILDIRIM, İl Milli Eğitim Müdürlüğü-Isparta, ahmetytr@gmail.com

Rekabet stratejileri bağlamında yeni bir kalkınma modeli olarak, son yıllarda bölgesel kalkınma
çerçevesinde kümelenme modeli ilgi çekmektedir. Çalışmamızda, yerel kalkınma dinamikleri çerçevesinde
önerilen kümelenme modelinin birbiriyle işbirliği içerisinde olabilme ihtimali olan ve coğrafi olarak birbirine çok yakın konumda bulunan Isparta ve Burdur’un illerinin ekonomik kapasitelerinin birbirleri lehine tamamlamalarından bahsedilecektir. Küresel ve Ulusal deneyimlerden hareketle model, uygulanabilirliğini ve başarılı olabilirliğini göstermektedir. Çalışmada, kümelenme ile ilgili bilgilere yer verilmiş,
Porter’in Kümelenme Modeli yaklaşımı, akabinde kümelenmenin yerel kalkınma ile ilişkisi incelenmiştir.
Türkiye’deki kümelenme çalışmalarından bahsedilmiştir. Isparta/Burdur kümelenme modeli çerçevesinde
SWOT analizi yapılmıştır. Son bölümde ise Isparta ve Burdur illerinin ekonomik kapasiteleri irdelenmiş,
bölgesel kalkınma modeli olarak önerilen kümelenme modeli çerçevesinde kümelenme gerçekleştirilebilecek sektörler değerlendirilmiştir.
Bu çalışma ile; kümelenme- yerel kalkınmaya ilişkisine dikkat çekilerek, Stratejik Yönetim İlkeleri
bağlamında birbirine coğrafi olarak “ il merkezleri açısından birbirine en yakın iller “ olan Burdur ve Isparta illerinin ekonomik kapasiteleri bağlamında birbirlerine “rakip” değil “refik” olduklarını kümelenme
modeli etrafında vurgulamaktır. Çalışmada; kümelenme kavramının gelişim süreci, Porter’ın kümelenme
yaklaşımı, kümelenmenin faydaları ve aktörlerinden bahsedilecektir. Kümelenme modeli çerçevesinde Isparta-Burdur açısından SWOT analizi yapılarak, model dahilinde kurgulanabilecek sektörler ve kalkınma
hedeflerinden bahsedilecektir.
Kümelenme kavramı ile ilgili olarak bir literatür taraması yapıldıktan sonra Porter’ın kümelenme yaklaşımına değinilecek, ardından kümelenmenin faydalarından bahsedilecektir. Daha sonra Kümelenme modeli çerçevesinde coğrafi olarak birbirine komşu olan Isparta/Burdur illerinin kaynakları ve ekonomik kapasiteleri değerlendirilerek kümelenme modeli çerçevesinde imkanları araştırılacaktır.
Kümelenme modelinin bölgesel düzeyde üretime ve istidama katkısı olacağı düşünülmektedir. Model dahilinde iller; birbirlerini tamamlar mahiyette ekonomik üretime yönelerek kümelenmeleri, bölgesel düzeyde birbirleri ile rekabet eden değil, refiklik eden bir ekonomik anlayışa evrilecektir.
Bu çalışma ile kümelenme modeli çerçevesinde ortaya konulabilecek olan işbirliği anlayışı önerisi, Isparta
ve Burdur kamuoylarında bölgesel düzeyde ekonomik açıdan birbirlerini tamamlayarak kalkınma fikrinin
tartışılmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar kelimeler: Kümelenme Modeli, Porter’in Kümelenme Modeli, Stratejik Yönetim, Bölgesel Kalkınma
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Türkiye’de Organize Sanayi Bölgelerinin Yatırım
Ortamı Bileşenleri Açısından Değerlendirilmesi
Yalçın YALÇINKAYA, Süleyman Demirel Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi, yalcinyalcinkaya@outlook.com
Aykut SEZGİN, Süleyman Demirel Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü, aykutsezgin@sdu.edu.tr
Murat Ali DULUPÇU, Süleyman Demirel Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü muratdulupcu@sdu.edu.tr

Organize Sanayi Bölgesi (OSB), ekonomik bir ölçek içerisinde bir araya gelmiş ve çeşitli imkânlara sahip
(elektrik, kanalizasyon, su, yol, banka vb.) olan elverişli bir alan içerisinde genel ve teknik hizmetlerin verildiği fabrika yerleşim birimleri olarak tanımlanabilir. OSB’ler sağladıkları imkânlarla işletmelerin
gelişme ve daha iyi üretim yapma, sanayi işletmelerinin de şehir merkezlerinden uzak yerlere çıkmasını
sağlayarak da onların şehirler üzerindeki negatif etkisini azaltma gibi önemli görevler üstlenmektedirler.
Bunların yanı sıra OSB’ler ekonomik gelişmişlik açısından farklılık gösteren bölgeler arasında dengeli bir
gelişmeyi sağlamaları bakımından önemli bir araç konumunda bulunmaktadırlar. Türkiye’de de OSB’ler
geri kalmış yörelerin sanayileştirilmesinde başvurulan önemli bir araçtır. Bu amacı gerçekleştirmek için
Türkiye’de yapımı devam edenlerle birlikte toplamda 280 adet OSB kurulmuştur. Fakat bunların birçoğu
kendi aralarında yatırım ortamı açısından farklılık göstermektedir.
Yatırım ortamı firmaların davranışlarını pozitif ya da negatif bir şekilde etkileyen ancak şirketlerin kontrolleri dışındaki hukuksal, kurumsal ve ekonomik şartlar olarak açıklanabilir. Bu şartların iyi olması bulunduğu yeri yatırım yapma açısından yatırımcı için daha cazip hale gelmesini sağlayarak gelişimine katkı
sağlayacaktır. Yatırım ortamı bileşenlerini istikrarlı ve şeffaf düzenlemeler altında iş yapma özgürlüğü;
güvenli, ipotek edilebilir ve uzun süreli kiralama olanağına haiz arazi; rekabet kurallarına haiz bir piyasa
ortamı; başta haberleşme olmak üzere, rekabetçi fiyatlara sahip, güvenilir, sürekli ve güçlü fiziki altyapı;
yetişmiş insan gücü; iyi çalışan bir finansal sistem gibi faktörler oluşturmaktadır. Literatürde OSB’lerde
yatırım ortamı belirleyicileri ile ilgili çalışmalar oldukça az miktardadır. Sanayi işletmeleri için zikredilen
literatürdeki bu yatırım ortamı bileşenleri, OSB’lerin kendilerine has koşulları da dikkate alınarak bu çalışmada OSB’ler için değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda Türkiye’deki tüm OSB’lere ait bulunabilir
değişkenler göz önüne alınarak, OSB’ler açısından yatırım ortamı bileşenleri tartışılmıştır. Bu tartışma aynı
zamanda, çalışmanın bir sonraki aşaması olan Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile OSB etkinliğinin
ve yatırım ortamlarının belirlenmesi konusuna ışık tutmaktadır.
Çalışma SDÜ SBE İktisat Anabilim Dalı yüksek lisans programında hazırlanmakta olan “Türkiye’de Organize Sanayi Bölgelerinde Yatırım Ortamının Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile Analizi” konulu tez
çalışmasının ön tespitleri niteliğindedir.
Anahtar Kelimeler: Organize Sanayi Bölgesi, Yatırım Ortamı, Türkiye.
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Afet Lojistiğinin Mekansal Organizasyonu
Seda KUNDAK, İstanbul Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü, kundak@itu.edu.tr
Mete Başar BAYPINAR, İstanbul Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü, baypinar@itu.edu.tr
Eda BEYAZIT, İstanbul Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü, ebeyazit@gmail.com
Hüseyin Murat ÇELİK, İstanbul Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü, celikhus@itu.edu.tr
Yücel TORUN, İstanbul Teknik Üniversitesi, Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetimi Enstitüsü, ytorun@itu.edu.tr
Stella GKIKA, İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Doktora Öğrencisi, ste_gkika@gmail.com
Yasin Sezer TÜRK, İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Yüksek Lisans Öğrencisi, yasinsezerturk@gmail.com

Olası afetlere karşı hazırlık faaliyetleri çerçevesinde en önemli konuların başında, afet sonrasında ihtiyaç
duyulacak olan hizmetlerin zamanında ve gerektiği ölçüde alana nakliyesi gelmektedir. Afet lojistiği (humanitarian logistics) olarak isimlendirilen bu konu alanının önemi yaşanan büyük çaplı afetler ve afet alanlarına müdahalelerde yaşanan sorunlar nedeniyle artmıştır. Uluslararası insani yardım kuruluşları, ulusal ve
yerel kurumlar, akademisyenler ve sivil toplum örgütleri, kendi uzmanlık ve sorumlulukları çerçevesinde
afet lojistiğinin sağlanması konularındaki eksiklikleri ve önerileri dile getirmektedir. Kuramsal yapısı henüz
gelişmekte olan ve uygulama yaklaşımları açısından evrilmeye devam eden afet lojistiği bu araştırmanın
temel konu alanını oluşturmaktadır. Afet lojistiği son on yılda gelişmekte olan bir araştırma alanı olarak
karşımıza çıksa da bugüne kadar yapılmış olan uluslararası ve ulusal çalışmaların afet lojistik sisteminin
planlanmasına yönelik bütüncül bir bakış açısı geliştirmediği görülmektedir.
Bu çalışmada, afet lojistiğinin kuramsal çerçevesi literatür taraması ile ortaya konulmuştur. Afet risk yönetimi ve lojistik literatürünü temel alan, afet lojistiği üzerine geliştirmiş yeni yaklaşımlar ve teknikler (stateof-the-art) derlenmiştir. Ayrıca, afet risk yönetiminin dört farklı temel evresinde, afet lojistiği kapsamına
giren çalışmalar ve sürece ilişkin literatür taraması yapılarak, zaman ve afet lojistiği ilişkisi irdelenmiştir.
Bunun yanısıra, afet lojistik sistemlerinin kurgulanması ve planlama ilişkisi tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Afet, lojistik, organizasyon

İstanbul İlinde Sanayi Tarihsel Gelişim,
Yapısal Değişim, Mekansal Dönüşüm
Kadir TEMURÇİN, Süleyman Demirel Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, kadirtemurcin@sdu.edu.tr
Yolcu ALDIRMAZ, Süleyman Demirel Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, yolcualdirmaz@sdu.edu.tr

Sanayi faaliyetlerinin mekânsal dağılışı hemen her ölçekte büyük eşitsizlikler göstermektedir. Söz konusu eşitsizlikler detayda ele alındığında ise daha fazla bulgu elde edilebilmektedir. Türkiye’de mekânsal
manada sanayinin yoğun olarak toplandığı bölge Marmara Bölgesi, Marmara Bölgesi’nde de İstanbul İl’i
sanayinin toplandığı merkez konumundadır. 2014 yılı itibariyle Marmara Bölgesi, Türkiye imalat sanayinde çalışanların % 47,4’ünü, işletmelerin % 43,9’unu, İstanbul İli ise sırasıyla 22,5’ini ve 31,2’sini bulundurmaktadır. Benzer şekilde bölge, Türkiye imalat sanayi ürünleri ihracatının % 69,7’sini, ithalatının
ise % 76,9’unu yine İstanbul İli sırasıyla % 54,1’ini ve % 66,2’sini oluşturmaktadır. Çalışmanın konusunu
oluşturan İstanbul İli’nde de hem ilçe hem de mahalle bazında sanayi faaliyetleri eşitsiz bir şekilde dağılış
göstermektedir. Bu araştırmada İstanbul İli’nde sanayinin mekânsal dağılışındaki eşitsizliklerin mahalle
bazında irdelenmesi amaçlanmaktadır. Tuzla, Başakşehir, Esenyurt, Bağcılar ve Ümraniye ilçeleri İstanbul’da sanayi kuruluşlarının (% 29,2), Şişli, Esenyurt, Bağcılar, Ümraniye ve Tuzla ilçeleri de çalışanların
(% 31,4) en yoğun olduğu alanları oluşturmaktadır. Mahalle ölçeğinde ise Organize Sanayi Bölgelerinin,
Küçük Sanayi Sitelerinin ve çeşitli kümelenmelerin olduğu alanlar sanayi faaliyetlerinin yoğunlaştığı sa-
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halar olarak öne çıkmaktadır. Çalışmanın temel veri kaynağı, İstanbul Sanayi Odası, TÜİK ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan elde edilen ayrıntılı işletme verilerdir. Her bir işletmenin detaylı özellikleri
CBS veritabanına ve adreslerine göre bulundukları lokasyonlar da sayısal haritaya işlenerek sanayi alanları
incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sanayileşme, İstanbul Sanayisi, Mekânsal Dağılış, Kümelenme.

Türkiye İçin Çevresel Kuznets Eğrisinin Mekansal Ekonometrik Analizle Tahmini
Dilek ÇETİN, Kırıkkale Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, dilekcetin@kku.edu.tr
Mine KALAY, Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, minekalay@hacettepe.edu.tr
Seda EKMEN, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve İşletme Bölümü,

Kuznets Eğrisi yaklaşımı Simon Kuznets tarafından 1950’lerde ortaya atılan, ülke kalkındıkça gelir eşitsizliğinin önce artacağı sonrasında ise azalacağı hipotezine dayanmaktadır. Bu hipotez daha sonra gelir
eşitsizliği yerine çevresel bozulmaya da uygulanarak genişletilmiş ve eğri Çevresel Kuznets Eğrisi (ÇKE)
adını almıştır. ÇKE de Kuznets eğrisi gibi ters-U şeklindedir yani ekonomi geliştikçe çevresel bozulma
önce artacak, sonrasında ise azalacaktır. Karbondioksit (CO2) ve kükürtdioksit (SO2) emisyonları en çok
kullanılan çevresel bozulma göstergesidir. İktisat literatüründe, ekonomik gelişmişlik genellikle kişi başına
Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) kullanılarak ölçülür. Bu çalışmanın temel hipotezi ÇKE’nin Türkiye için
geçerliliğini test etmektir. Bunun yanı sıra çalışmanın asıl katkısı mekânsal etkileri de dikkate almasıdır.
Bu çalışmada hipotezi test etmek için mekânsal ekonometri yöntemi kullanılmıştır. Ekonometrik analiz
için temel problem uygun verinin bulunmamasıdır. Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) NUTS-3 (81 il) seviyesinde GSYİH verisini 1987-2001 yılları için açıklamışken cari fiyatlarla Bölgesel Gayrisafi Katma
Değer (GKD) verisi NUTS-2 seviyesinde (26 alt bölge) 2004-2011 yılları için ilan edilmiştir. Tepav’da
tartışma metni olarak yayınlanan Başıhoş (2016)’un yaptığı çalışmada gece ışıklarını kullanılarak 19922013 yılları arası NUT-3 seviyesinde GSYİH tahmini yapılmıştır. Bu çalışmada bu tahmin sonuçları kullanılacaktır. SO2 verisi için başka bir sorun söz konusudur. 1990’dan 2006’ya kadar ilçeler için SO2 verisi
Sağlık Bakanlığı tarafından toplanırken, 2006’dan sonra 2010 yılına kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
tarafından toplanmaya başlamıştır.
Mekânsal ekonometrik yöntem ile model tahmini yapılırken iki farklı ağırlık matrisi kullanılmıştır. 81 il
için 2004-2010 yılları arası için ters uzaklık ve ikili değerli (0-1) ağırlık matrisi oluşturulmuştur. Moran’s I
ve Geary’s c mekânsal bağımlılık test sonuçlarına göre iki ağırlık matrisi içinde mekânsal bağımlılık tespit
edilmiştir. Yapılan ön ekonometrik tahmin sonuçlarına göre hem Mekânsal Ardışık Bağımlı (SAR) hem
de Mekânsal Hata Düzeltme (SER) modelleri GKD’nin katsayısını pozitif ve anlamlı bulurken GKD’nin
karesi için negatif fakat anlamsız sonuç vermiştir. Türkiye gelişmekte olan bir ülke olduğundan dolayı bu
sonuç anlamlıdır. Türkiye için ÇKE eğrisinin ters-U şeklini alabilmesi için gerekli olan maksimum değere
daha ulaşmamıştır. Bunun yanı sıra toplam etkilerin %30’u mekânsal etkilerden kaynaklanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Çevresel Kuznets Eğrisi, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması, Mekansal Ekonometri

Türkiye’de Seçmen Davranışlarının Belirleyenleri:
Mekânsal Ekonometrik Bir Yaklaşım
Fırat GÜNDEM, Dokuz Eylül Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, firat.gundem@deu.edu.tr
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Seçmen davranışları üzerine odaklanan literatür genelde seçmenleri stratejik olarak oy veren rasyonel ajanlar olarak kabul etmektedir. Bu yaklaşım oy verme davranışı üzerinde etkili olabilecek mekânsal etkileri ihmal etmektedir. Bu çalışmanın temel amacı, oy verme davranışı üzerinde etkili olabilecek muhtemel değişkenleri mekânsal bir perspektifle analiz etmektir. Bu bağlamda çalışma Türkiye’deki seçmen
davranışları ile mekânsal ilişkilenimi dikkate alması bakımından literatürdeki ilk çalışmalardan biridir. Bu
çalışmada il bazında 1 Kasım 2015 genel seçim sonuçları ile il bazında sosyoekonomik değişkenleri bir
araya getiren geniş bir veri seti oluşturulmuştur. Çalışmada partilerin illerde almış oldukları oy oranları ile
il bazında eğitim seviyesi, işsizlik oranı, net göç oranı, cinsiyet oranı, bin kişi başına düşen otomobil sayısı
ve elektrik tüketimi gibi değişkenler arasındaki mekânsal ilişkiler incelenecek, ayrıca söz konusu etkiler
mekânsal bağlamda doğrudan ve dolaylı olarak ayrıştırılacaktır. Bu bağlamda öncelikle ESDA, LISA, Moran’s I gibi mekânsal istatistiklerle seçim sonuçlarındaki mekânsal etkileşim ortaya konulacak, ardından
partilerin il bazındaki oy oranları için en uygun mekânsal ekonometrik model (SAR, SEM, SDM) LM ve
LR testleri yardımıyla belirlenecektir. Böylelikle Türkiye’deki seçmen davranışları için güçlü bir mekânsal
çerçeve sağlanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Seçmen Davranışı, LISA, Moran’s I, SAR, SEM, SDM

Havza Planlaması İle Bölge Planlamasının Etkileşimleri
Betül DERİCİ, Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü,
Erkan POLAT, Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, erkanpolat@sdu.edu.tr

Bu çalışmada; havza planlamasının bölgesel planlama ile etkileşimi hem mevzuat hem de uygulama ve yönetim
süreçleri açısından ele alınarak özellikle planlama hiyerarşisindeki ölçekler bakımından farklılaşan ve özgünleşen düzeylerinin araştırılması yoluyla kuramsal konumlarının da saptanması amaçlanmıştır.
Havza ölçeğinde, planlama ve örgütlenme konularında karar alma süreçlerinin geliştirilmesi, kararların uygulamaya dönüşmesi, sadece bölgelerin değil kentlerimizin geleceği açısından da büyük önem taşımaktadır.
Güncel planlama tartışmaları içinde önemli bir yer tutan sürdürülebilir bölgesel kalkınma konusunda, alt-bölgesel ilişki desenleri bakımından havza planlamasının yeri farklıdır. Havza ne kadar suyun ortak bir çıkış noktasına
boşaldığı alan olarak tariflense de, arazi ve su planlamasında temel yapı taşıdır. Son yıllarda havzaların tahribatı
toprak ve su kaynaklarının kalitesinde ve miktarında uzun vadeli bir azalmaya sebep olmuştur. Havzalardaki bu
değişimler doğal toprak erozyonu, tarım sistemlerindeki değişiklikler, suyun aşırı kullanımı, aşırı otlatma, orman
alanlarının, tarım alanlarının ve meraların azalması ve kirlilik de dâhil bir dizi doğal ve insan kaynaklı etkenlerden meydana gelmiştir.
Bu kadar önemli ve karmaşık bir yapının entegre bir bölgesel planlama ve yönetim yaklaşımına gereksinimi
olduğu açıktır. Dolaysıyla yerel duruma, doğal kaynak kullanımına ve iklimdeki değişikliklere adapte edilecek
bütünleşik ve stratejik bir bölgesel gelişme ve planlamayla bu sağlanabilecektir.
Nicel ve nitel araştırma yöntemlerinden yararlanılmaktadır.
Planlamada ölçek ve kapsam sorunsalı günümüzde bölge biliminin zaten karmaşık olan yapısını daha da karmaşıklaştırmaktadır. Buradan hareketle, havzanın ya da alt-bölgenin diğer teritoryal yapılarla ilişkileri (sosyo-ekonomik, mekânsal, idari, çevresel, vb.) bir üst ölçekte bölgesel planlama kararları ve süreçleri ile de
çelişik durumlar ortaya çıkarmakta, bazen birbirlerinin yerine konulmakta hatta kullanılmakta, bu durum hem
yasal-yönetsel çerçevede hem de uygulama süreçlerinde de bir karmaşa yaratmaktadır. Bu çalışma ile bu kesişimler, etkileşimler, farklılaşmalar, benzeşimler ve ayrışımlar ortaya konularak, havza planlaması ve bölge
planlamasının etki alanları çizilecektir.

15

Bu çalışmayla beraber planlama sistemindeki ölçek ve kapsam farkları ortaya konulacak, ülkemizde yapılan
planlamalarda (ÇDP’ler, bölge planları, diğer mekânsal planlar) bu farklılıkların ortaya çıkardığı çelişki düzeyleri
ve sorunların yarattığı kaotik yapı değerlendirilecektir. Bu kapsamda, bu çalışma disiplinlerarası önem taşıyan
yapısı ile bölge planlamaya ve bölge bilimine olan katkısı yönünden de bir farklılık ve farkındalık yaratmaktadır.
Ayrıca çalışmanın yerli ve/veya yabancı yazına getireceği kuramsal katkısı da olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Bölgesel planlama, havza, havza planlaması, mekânsal planlama, kuramlar

Sınır Bölgelerinde Sosyo-Mekansal Ağ Yapıları:
Doğu Karadeniz Sınır Bölgesi Örneği
Emrah SÖYLEMEZ, Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü,
Çiğdem VAROL, Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, cvarol@gazi.edu.tr

Küreselleşmenin etkisi ile artan sosyal, ekonomik ve politik boyuttaki etkileşim, mekânsal olarak çeperde kalarak marjinalleşen ulus devlet sınır bölgelerindeki yapının değişmesine yol açmaktadır. Artan etkileşim ile birlikte tarihsel süreçte ortaya çıkan çizgisel ‘sınır’lar, ekonomik büyüme, mal ve insan akımları, teknolojik gelişmeler, sosyo-kültürel etkileşim ve kurumsal değişiklikler ile birlikte ‘sınır bölgeleri’ne
dönüşmektedir. Ulus devlet sınırlarında yaşanan yapısal ve işlevsel nitelikteki değişim, ekonomik gelişme
ve kurumsallaşma süreçleri ile sosyal ilişki dinamiklerinin, sınırın her iki tarafı açısından farklılaşmasına
yol açmaktadır. Bu çerçevede, sınır bölgeleri olarak tanımlanan ve sınırın diğer tarafı ile ilgili akımları da
içeren bu bölgeler ağ tabanlı bir yapıya dönüşmektedir.
Bu çalışma ile, ulusal düzeyde sosyal, ekonomik, idari ve mekânsal boyutları ile analize konu edilen “sınır
geçirgenliği” kavramının, yerel dinamik ve akımlar ile farklılaşması ve sınır bölgelerinde yerleşimler arası
oluşan sosyo-mekânsal ağ yapılarının analizi ile ağ örüntüsünün Doğu Karadeniz sınır bölgesi örneği üzerinden ortaya konulması amaçlanmaktadır. Sınır bölgelerindeki sosyo mekansal ağ yapılarının ve bölgesel
farklılaşmaların ortaya konulmasında, Doğu Karadeniz bölgesinde sınırın Türkiye ve Gürcistan tarafında
gerçekleştirilen arazi çalışmaları, derinlemesine görüşmeler ve anket çalışmalarından yararlanılmıştır. Üç
ana bölümden oluşan çalışmanın ilk bölümünde, sınır bölgesi dinamiklerinin ilişkiselliği ve bu bölgelerinin
değişen özellikleri kuramsal düzeyde ortaya konulacak; ikinci bölümde, sosyal ağ analizi araçları kullanılarak sınır bölgelerindeki yerleşmeler arasında sosyo-ekonomik ilişkilerin ürettiği mekânsallık irdelenecek,
üçüncü bölümde ise ağ analizi bulgularının sonuçları Doğu Karadeniz sınır bölgesi özelinde tartışılacaktır.
Çalışma sınır bölgelerinin farklı yapılarını analiz etmek üzere kuramsal ve saha çalışması aşamalarını içermektedir. Çalışmada kullanılan veri, Doğu Karadeniz sınır çizgisinden itibaren Artvin ve Batum’u da içine
alan 50 km’lik bir bölgeden 2016 yılı Haziran-Ağustos ayları arasında toplanan, sınırın her iki tarafında gerçekleştirilen yerel kurum ve kuruluşlarla derinlemesine görüşmelerinin yanısıra, sınırda 400 adet
anketi içermektedir. Elde edilen veriler yardımıyla gerçekleştirilen ağ analizleri, Doğu Karadeniz sınır
bölgesindeki sosyo-mekansal ağın makro ve mikro düzeyde özelliklerini ve mekânsal örüntülerini ortaya
koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: Sınır Bölgesi, Sosyo-mekansal Ağ Analizi, Mekansal Örüntü
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Bölgesel Yenilik Sistemleri ve Akıllı Uzmanlaşma Stratejisi
Demet KUTGİ, Süleyman Demirel Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi, demetkutgi@gmail.com

Selen IŞIK MADEN, Süleyman Demirel Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü, selenmaden@sdu.edu.tr
Hidayet ÜNLÜ, Süleyman Demirel Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü, hidayetunlu@sdu.edu.tr
Ayşegül BAYKUL, Süleyman Demirel Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü, aysegulbaykul@sdu.edu.tr
Serdar YETİŞEN, Süleyman Demirel Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi, serdaryetisen@gmail.com

Akıllı uzmanlaşma; girişimciliklere ya da mevcut firmalara, ekonomik ve teknolojik aktivitenin desteklenmesi ile mevcut bilimsel teknolojik ve sınai uzmanlaşma modellerini güçlendirerek teknolojik öngörü ve
önceliklendirme göstergeleri sunulmasıdır. Öncelikli faaliyetlerin seçilerek, kaynakların en yüksek katkıyı yapma potansiyeline sahip alanlara yönlendirilmesiyle ilgilenmektedir. Akıllı uzmanlaşma stratejisi
çerçevesinde, yeni alanlara rekabet avantajı yaratacak kümeler arası işbirliği belirlenebilmektedir. Karar
mekanizmasında tüm paydaşlar söz sahibidir ve bölgenin potansiyel taşıdığı faaliyetlerde uzmanlaşması
gerektiğini söylemektedir.
Akıllı uzmanlaşma stratejisinin tasarlanması ve başarıyla uygulanabilmesi; kültürel, yaratıcı ve endüstriyel
araştırma altyapısı sunan hayat boyu öğrenme programlarının uygulanmasına ve bölgede bulunan aktörlerin aktif rol oynadığı bölgesel politika araçlarının kullanılmasına bağlıdır.
Bu çalışma akıllı uzmanlaşma kavramını açıklamak, kavramın gelişim süreci hakkında bilgi vermek, hedeflerini ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır. Çalışmada, bölgesel gelişim stratejileri için tanımlar ve
gerekli politikalar üzerinde durulmuş, akıllı uzmanlaşma stratejisinin temel unsurları detaylandırılmıştır.
Akıllı uzmanlaşma sürecinin aşamaları anlatılmaya çalışılmış, stratejinin tasarımı ve uygulanması hakkında
bilgi verilerek çalışma tamamlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Bölgesel İnovasyon Sistemleri, Akıllı Uzmanlaşma Stratejisi, Akıllı Uzmanlaşma
Stratejisinin Temel Unsuları,

Ekonomik Aynılaşma/Farklılaşma Ve İlişkili Çeşitlilik:
Antalya Örneği
Hilal ERKUŞ ÖZTÜRK, Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, herkus@akdeniz.edu.tr

Makalede ilk olarak turizm sektörü gelişiminin, bir ekonomik homojenleşmeye mi yoksa bir ekonomik
farklılaşmaya mı neden olduğunu tartışmak amaçlanmaktadır. İkinci olarak ise amaçlanan, kentteki turizm
büyümesinin zamanla turizm aktörlerini ürünlerini yenilikçilik düzeyinde bir farklılaştırmaya teşvik edip
etmediği, ekonomik farklılaşmayı sağlayıp sağlamadığı, eğer sağlıyorsa sektör-içi ve sektör-dışı olarak
hangi ilişki biçimleriyle daha çok sağladığını ortaya koymaktır
İlk aşamada kent düzeyinde sektörel anlamda bir ekonomik farklılaşma ve aynılaşma eğiliminin ne yönde
olduğunun saptanması amaçlanmaıştır. Bu kapsamda il düzeyinde alınan ikincil sektörel istihdam verileri
ve firma sayısı verileri üzerinden herfindahl çeşitlilik analizi ve shift share analizleri aracılığıyla değerlendirilmiş ve sonuçlandırılmıştır. İkinci aşamada ise firmalara yapılan anketler (oteller, restoranlar, kuyumcular

17

ve perakende ticaret firmaları) üzerinden ekonomik farklılaşma, aynılaşma ilişkisi irdelenmiş ve kavramsal
olarak tanımlanan ilişkili-ilişkisiz çeşitlilik ve alansal çeşitlilik ile ilişkileri kantitatif ilişkisel yöntemlerle
(ki-kare, correspondence analizi, logit regresyon) analiz edilmiştir.
Hızlı turizm büyümesinin Antalya kentinde sektörle ilgili ve dolaylı olarak ilgili sektörlerin gelişimini tetikleyebildiği, bu kapsamda turizmle ilişkili firmalarda ekonomik bi farklılaşma da yarattığı tespit edilmiştir.
Literatürde tek varlık odaklı gelişen kentlere ilişkin öngörülen ekonomik gelişme senaryosu tek varlık üzerinden gelişen turizm kenti kapsamında ilk defa analiz edilmiştir. İlgili çeşitlilik ve ekonomik farklılaşma
ilişkisi üzerine turizm kenti için yapılmış ilk çalışmadır. Bu çalışma, tek odaklı gelişen kentlerin kalkınma
stratejilerini yönlendirebilmek adına çok önemli çıktılara sahiptir. Bununla birlikte hem kentsel ekonomik
kalkınmaya ilişkin literatüre hem de turizm literatürüne kuramsal tartışma anlamında katkı sağlanacaktır. Literatüre yapılacak olan kuramsal katkının yanında, ampirik alan araştırması ve uygulanmış yöntem
açısından diğer çalışmalara yön göstericidir. Bulgular turizm kalkınma ve kent planlarına, kent için geliştirilecek kalkınma stratejilerinde kalkınma aktörlerine ışık tutmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Ekonomik aynılaşma, ekonomik farklılaşma, ilişkili çeşitlilik

Post-Karbon Kent Yönünde Dönüşüm:
İstanbul İçin Kritik Etki Değerlendirmesi
Tüzin BAYCAN, İstanbul Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, tbaycan@itü.edu.tr
Aysun AYGÜN, İstanbul Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, aysunaygun@gmail.com

Dünya kentleşme dinamikleri incelendiğinde, dünya nüfusunun %50’sinin kentlerde yaşadığı görülmekte
ve 2030 yılında bu oranın %75’e çıkması beklenmektedir. Bugün kentler enerji kullanımına bağlı sera gazı
salınımının yaklaşık %70’inden sorumludur. Kentsel nüfusun artışı, kentler üzerinde ekonomik, sosyal ve
çevresel baskılara sebep olmaktadır. Kentler üzerindeki bu baskılarla mücadele edebilmek adına kent sistemine yeni yaklaşımlar getirilmektedir. Son dönemlerde ortaya konan yaklaşımlarda; kendine yetebilen,
halkın katılımının sağlandığı, kademeli olarak sürdürülebilir bir yapıya evrilen kentler ön plana çıkmaktadır. Bu kapsamda birçok ulusal ve yerel platform oluşturulmakta, büyüyen bir küresel ağ ile yaygınlaştırılmaktadır. ‘Post-Karbon’ kentler, benimsenen yeni yaklaşımlar doğrultusunda kentlerin ve bölgelerin
bugün ve gelecekte karşılaşacakları çevresel, sosyal ve ekonomik baskılara karşı dayanıklılığını geliştirmek
üzere ortaya çıkmış bir kavramdır.
‘Post-Karbon’ kentler karbona bağımlı kentsel sistem döngüsünün kırılmasını, düşük karbon salınımlı,
çevresel, sosyal ve ekonomik olarak sürdürülebilir yeni tip gelişmelerin sağlanmasını amaçlamaktadır. Bu
yaklaşım iklim değişikliği, ekosistem bozulması, sosyal eşitsizlik, ekonomik baskılar gibi birçok probleme
çözüm getirirken, kentlerin adapte olma kapasitesini güçlendirerek iklim değişikliğine karşı kentlerin kırılganlığını azaltan bir fırsat olarak kullanılabilmektedir
Bu çalışma, AB 7. ÇP kapsamında desteklenen “POCACITO - Yarının Post-Karbon Kentleri” Projesine
dayanmaktadır. POCACITO’nun hedefi AB kentlerinin (Barselona, Kopenhag, Malmö, İstanbul, Lizbon,
Litomerice, Milano, Torino, Rostok ve Zagreb’i içeren örnek kentlerin) sürdürülebilir ve post-karbon ekonomik modele dönüşümünü kolaylaştırmak ve kanıta dayalı AB 2050 post-karbon kent yol haritasını ortaya
koymaktır. Bu çalışma, İstanbul’un post-karbon kent yönünde dönüşümünü kritik etki değerlendirme yöntemiyle değerlendirmeyi ve kent için bir duyarlılık modelini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Post-karbon
bir gelecek yönünde, duyarlılık analizi - kritik etki değerlendirme - önemli adımlardan birisidir. Duyarlılık
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analizi yönteminin: (i) sistemin tanımlanması, (ii) bir dizi değişkenin tanımlanması ve (iii) bir etki matrisi
geliştirilmesi olmak üzere üç aşaması bulunmaktadır. Duyarlılık analizi, sistem içindeki farklı öğelerin/
faktörlerin birbirlerini nasıl etkilediklerini ve hangilerinin detaylı kantitatif bir analiz için önemli olduğunu
daha iyi anlamak için kullanılmaktadır. Yöntem, post-karbon aşamaya erişmek için daha ileri ölçütleri
tanımlamaya da yardımcı olmaktadır. Duyarlılık analizi İstanbul’da düzenlenen bir çalıştaya üniversiteler, kamu kuruluşları, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinden katılan kent paydaşları tarafından ve proje ekibinin moderatörlüğünde uygulanmıştır. Bir sistem olarak kenti temsil eden faktörler/değişkenler ve
analiz edilmek üzere kentin fonksiyonları, temel konular, gelecekteki gelişmeyi muhtemelen etkileyecek
ögeler, iklim değişikliği riski ve kontrol mekanizmaları belirlenmiştir. Daha sonra belirlenen değişkenler,
her bir değişkenin bir diğeri üzerindeki etkisini kantitatif olarak ölçmek üzere; ‘en çok etkileyen’, ‘daha
az etkileyen’ ve ‘hiç etkisi olmayan’ olmak üzere katılımcılar tarafından puanlanmış ve bir etki matrisi
geliştirilmiştir. Etki matrisi kent için en önemli ve kritik faktörleri/değişkenleri ve İstanbul’da herhangi
bir baskı ve değişime yol açabilecek bileşenlerin duyarlılığının derecesini ortaya koymuştur. Duyarlılık
analizi modeli: i) doğal afetler, eğitim düzeyi ve bağlılığın en ‘aktif’ faktörler; ii) ulaşım, enerji etkinliği,
su yönetimi ve karbon emisyonlarının en ‘pasif’ faktörler; iii) yaşam kalitesinin ‘oldukça kritik’ faktör; iv)
nüfus, gayrimenkul piyasası, iklim değişikliği etkileri, cazibe, dayanıklı ekonomi, kentsel donatılar, yapı
yoğunluğu, konut stoğu kalitesi, kentsel büyüme/yayılma ve vatandaş farkındalığını ‘kritik’ faktörler olarak
ortaya koymuştur.
Duyarlılık analizi sonuçları İstanbul kent sisteminde meydana gelecek olan herhangi bir değişim veya stres
durumunda hangi faktörlerin kent için kritik, hassas ve önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Bu sonuçlar,
kent gelişiminde dikkate alınması gereken ve sistem içinde iyi yönetim stratejilerine ihtiyaç duyan faktörleri işaret etmektedir. Duyarlılık analizi kentsel değişkenler arasında öncelikleri belirleyerek karar vericilere
post-karbon kent dönüşüm sürecinde yol gösterici rol oynamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Post-karbon kent, kritik etki değerlendirmesi, duyarlılık analizi, İstanbul

Enerji Verimliliği Bağlamında
Konya Kenti Ulaşım Politikalarının Değerlendirilmesi
Hilal KAHRAMAN, Necmettin Erbakan Üniversitesi,
Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı, 6hilalokmen9@gmail.com
Fadim YAVUZ, Necmettin Erbakan Üniversitesi,
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, fadimyavuz@konya.edu.tr

Bu çalışmanın konusunu, kentleşme ve ulaşım sistemlerinde enerji verimliliği oluşturmaktadır. Enerji tüketimi kentsel gelişme ve büyümeyle paralel olarak büyümektedir. Sanayileşme faaliyetleri, artan nüfus ve
yükselen yaşam standartlarına bağlı olarak enerji tüketimi de artmaktadır. Fosil yakıtların tükenmekte olması, zorunluluk arz eden enerji ihtiyacının sürekli artış göstermesi, artan çevre kirliliği karşısında enerji
verimliliği ve enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi önemli yer tutmaktadır.
Kentsel ulaşım, enerji tüketiminin giderek artan bir öğesidir. Özel araç odaklı yaşam, kentsel yayılma ve
yetersiz toplu taşıma enerji tüketimini artırmanın yanında enerji verimliliğini de olumsuz etkilemektedir.
Enerjinin, dolayısıyla kentlerin sürdürülebilirliği noktasında ulaşım kararlarında enerji verimliliğinin incelenmesi önem arz etmektedir.
Bu kapsamda 2015 yılı TÜİK verilerine göre 2.130.544 kişinin yaşadığı ve Türkiye’nin yedinci en kalabalık şehri konumundaki Konya örneklem alanı olarak seçilmiştir. Çalışmanın temel amacı kentsel ulaşım-
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da enerji verimliliğini sağlayabilecek politikaların tespit edilmesi, ele alınan Konya kentinde bu politikalar
konusunda gelinen düzeyi ortaya koymak ve mevcut durumu iyileştirecek önerilerde bulunmaktır.
Bu çalışmada, enerji verimli kentsel/bölgesel ulaşım politikalarının kavramsal bütünlüğü ele alınacak ve
Konya Kenti bu bağlamda incelenecektir. Konya değerlendirmesi; yenilenebilir enerji kaynaklarının ulaşım sistemine entegre edilme sürecine ilişkin kullanım analizleri, mevzuatta (Enerji Verimliliği Mevzuatı
ve Enerji Verimliliği Strateji Belgesi 2012- 2023) öngörülen ve literatürde yer alan ulaşımda enerji verimliliğini arttırmaya yönelik politikaların uygulan(ma)ma durumu, sosyo-ekonomik ve mekânsal değerlendirme, mevcut sorunlar, uzman görüşleri, mevcut durumu iyileştirecek öneriler geliştirme sistematiği
içinde sunulacaktır.
Konya kentinin ulaşım alanında enerji verimli politikalara sahip olup olmadığı yazarlar tarafından literatürde yer alan ve geliştirilen göstergeler açısından ortaya konacaktır.
Enerji verimli ulaşım anlayışının ekolojik, ekonomik ve sosyal boyutta sağladığı katkılar ve bu kapsamda yer alan sorunlar Konya Kenti örneğinde değerlendirilecektir. Konya’nın ulaşımda enerji verimliliği
alanında güncel başarı(sızlık) düzeyi ortaya konacaktır. İyi uygulamalar ve temel yanlışlar düzeyinde diğer
kentler için de yol gösterici nitelikte orijinal bir çalışmadır.
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Enerji Verimliliği, Enerji Verimli Ulaşım, Konya

Küreselleşme / Yerelleşme Tartışmaları ve Zaman /
Mekan Sıkışması Bağlamında Lojistik Sektörü
Tolga TÖREN, Mersin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü, tolgatoren@gmail.com
Eylül Ece DEMİR, Mersin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü, eyluldemir@yahoo.com

Kapitalist sistemin uluslararası ölçekte krize girdiği 1970’lerden bugüne ortaya çıkan önemli olgulardan
birisi zamanın mekândan bağımsız hale gelmesidir. Söz konusu dönemden bugüne, ulaşım ve iletişim teknolojilerinde ortaya çıkan gelişmelerin, ulaşım maliyetlerinde ortaya çıkan düşüşün ve nihayetinde ulaşımın hızlanmasının etkisiyle, metaların mekânlar arasında taşınabilirliğinin artması, David Harvey’in
(1996) dikkat çektiği bir olgunun, mekânın zaman aracılığıyla yok edilmesi sürecinin açığa çıkmasına yol
açmaktadır.
Bir başka ifadeyle, kapitalist üretim ilişkilerinin yeni bir evresini ifade eden 1970’ler sonrasında mekân
ve zaman arasındaki ilişkisellik, krizin ardındaki temel dinamiği oluşturan aşırı birikim sorununa bağlı
olarak önemli bir dönüşüm ile karşı karşıya kalırken, bu sorunun kapitalist üretim ilişkilerinin sürekliliğini
güvence altına alacak biçimde çözümü, mekân olgusunun iktisadi / siyasi süreçlere dâhil edilmesi ile söz
konusu olur.
Üretimdeki artışın yanında taşıma araçlarının sayısının ya da hareketliliğinin artması, metaların büyük
ölçekli üretim merkezlerine ya da ihraç limanlarına doğru hareketliliğinin artması ve bunlarla ilintili olarak
sermayenin devir hızının yükselmesi, yukarıda vurgulanan sürecin sonucunda açığa çıkan olgulardan bazılarıdır.
Bu çalışmanın amacı, yukarıda aktarılan olgusallıklar ve teorik çerçeve eşliğinde son yıllarda çeşitli kurumlar tarafından hazırlanan raporlar yanında Onuncu Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Program(lar) gibi
metinlerde kayda değer bir yer işgal eden lojistik sektörünü analiz etmektir.
Çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın kuramsal / kavramsal çerçevesini oluşturan ilk bölümünde
küreselleşme – yerelleşme tartışmaları çerçevesinde David Harvey tarafından formüle edilen zaman –
mekan sıkışması kavramı açımlanacak, çalışmanın olgusal bölümünü oluşturan ikinci bölümünde ise lojistik sektörünün Türkiye genelindeki görünümü yukarıda ifade edilen teorik çerçevede analiz edilmeye
çalışılacaktır.
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Günümüzde teknolojide yaşanan gelişmelerle birlikte üretim ve emek süreçlerinde, bir ilişkiler bütünü
olarak devlette ya da yaşam alanları olarak mekânda yaşanan dönüşümlerin yalnızca olgusal düzeyde,
dolayısıyla içinde şekillendiği yapısal bütünlükten koparılarak analiz edilmesi, sürecin çelişkilerinin görünmez kılınmasına hizmet ettiği ölçüde analizin eksik kalmasına yol açacaktır. Çalışma lojistik sektörünün
gelişimi dahil olmak üzere, günümüz gerçekliğinin analizinin, bütünsellik içerisinde ve içinde yaşadığımız
toplumsal ilişkiler setinin süreklilikleri / kopuşları bağlamında gerçekleştirilebileceği iddiasındadır.
Çalışma ‘yerel’ olarak tanımlanan ile ‘küresel’ olarak tanımlananı birbirinden kopararak, dolayısıyla bu
süreçleri bir ‘düalite’ içerisinde ele alarak, toplumsal ilişkilerin bütünsel bir biçimde anlaşılmasını imkânsız
kılan yaklaşımlara alternatif olarak, ‘yerel’ ya da ‘bölgesel’ olanın ön plana çıkmasının, ‘küresel’ olandan
bağımsız olmadığı, ayrıca çok yönlü toplumsal ilişkilerin bir sonucu olduğu argümanına yaslanmaktadır.
Bu bağlamda çalışma ‘yerelleşme’/ ‘bölgeselleşme’ ve ‘küreselleşme’ arasındaki ilişkilere dönük tartışmalara, küresel/yerel ikilemini aşan bütünsel bir bakış açısından hareketle, dolayısıyla kapitalist üretim ilişkilerinin içsel ilişkilerine odaklanarak yanıt üretme çabası içerisinde olacaktır.
Anahtar kelimeler: Küreselleşme, zaman mekan sıkışması, lojistik, ulaştırma, kalkınma

Perakende ve Tüketim Mekânlarının Dönüşümünde
Yerel-Küresel Etkileşimi ve Simit’in Yeri: Simit Sarayı Örneği
Ceyda KURTAR, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Coğrafya Bölümü, ceydakurtar@hotmail.com
Nuri YAVAN, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Coğrafya Bölümü, nuriyavan@ankara.edu.tr

Küreselleşme bir yandan yerel bir ürünü öne çıkarırken, aynı zamanda yerel bir ürünü küreselleştirdiği
için ürünün standartlaşmasına neden olmaktadır. Küreselleştirmenin bu standartlaştırma durumunu mekan,
özellikle de kapitalist mekan üzerinden yapmaktadır Bu nedenle ürün başlangıçtaki değerini ve önemini
kaybederek mekan içinde farklı bir anlam kazanmıştır. Bu çalışmanın amacı yerel ve gündelik yaşama
özgü bir yiyecek olan ve caddelerde seyyar halde satılan simidin küreselleşme süreciyle birlikte bir mikro
coğrafya alanı olarak mekânsallaşması aynı zamanda simidi sembolik bir anlama da dönüştürmüştür. Bu
mekansallaşma sürecini başlatan ise 2001 yılında kurulan simit sarayıdır. Simit sarayı, Türkiye’de ve dünyanın önemli kentlerindeki 300’e yakın mağazası olan bir yerel-küresel perakende zinciridir. Bu çalışmanın
amacı, simit saraylarının simidi standartlaştırarak sembolik bir anlam üretmesi ve oluşturduğu mekânın
kent içinde dağılımını etkileyen lokasyon faktörlerini analiz etmektir.
Bunun için, İstanbul’da 2015 Aralık ayında simit ağında bulunan aktörlerin bir kısmıyla (simit camekanı,
simit fırını, simit sarayı, belediye) açık uçlu sorular temelinde yüz yüze görüşülerek bir saha araştırması
yapılmıştır. Yapılan görüşmeler simit sarayının en fazla bulunduğu İstanbul Avrupa Yakasındaki Fatih, Şişli
ve Bakırköy ilçeleri esas alınmıştır. Bununla birlikte simit sarayı ile ilgili toplanan ikincil veriler kullanılarak mekânsal analiz yapılmıştır.
Yapılan gözlem ve görüşmeler sonucunda elde edilen bulgular simidin küreselleşme süreciyle birlikte bir
mekâna sahip olma çabası simidi kendi anlamından uzaklaştırarak sembolik bir anlam kazanmasına neden
olmuştur. Sembolik bir anlam kazanan simit temelinde oluşturulan mekânın yer seçimi de görünür ve kentin yoğun alanlarında kurulma amacı taşımaktadır. Yapılan görüşmeler ve elde edilen ikincil veriler ışığında
yer seçim parametreleri arasında en fazla insan sirkülasyonunun olduğu caddeler üzerinde yer seçme eğilimi içerisinde olduğu ortaya çıkmaktadır. Tüketim coğrafyası literatüründe en fazla ele alınan konulardan
biri yerel küresel etkileşimidir. Bu etkileşimi sağlayan ise yerele özgü olan ürünlerin (humus, bira, kahve,
kimchi (kore yemeği) vb.) dünyaya açılmasıdır. Ele alınan yerel ürünlerin küresel olanla etkileşimini inceleyen çalışmalarda öne çıkan belli parametreler bulunmaktadır. Bu parametreler; milliyetçilik, modernite,
aidiyetlik ya da kimlik üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu çalışmanın konusu olan simit, yerel bir ürün olmakla
birlikte simit saraylarıyla birlikte dünyaya açılmıştır. Ancak simit sarayında yukarıda sırlanan parametre-
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lerin baskın olmadığı görülmektedir. Bunun en önemli nedeni ise simit sarayında üründen çok mekanın öne
çıkmasıdır. Çalışmanın en önemli katkısı/orjinalliği simit sarayının hem yerelde hem de küresele kendini
sunma biçimi adını taşıdığı simit üzerinden değil mekan üzerinden olmasıdır. Bu nedenle seçtiği lokasyandan mekanın tasarımına kadar her şey ele alınan örnekte önemli olmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Yerel-küresel etkileşimi, tüketim coğrafyası, ekonomik coğrafya, mekan, simit sarayı.

Yükseköğretim Sektörü Yatırım
Destek Sistemi Geliştirilmesi Etüt Projesi
Cevriye ALTINTAŞ, Süleyman Demirel Üniversitesi
Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü, cevriyealtintas@sdu.edu.tr
Cenk ÖCAL, Süleyman Demirel Üniversitesi
Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, cenkocal@sdu.edu.tr
İlker ERKAN, Süleyman Demirel Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü, ilkererkan@sdu.edu.tr
Nihat AYYILDIZ, Süleyman Demirel Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü, nihatayyildiz@sdu.edu.tr

Türkiye’de yükseköğretim sektörü, 2000’li yılların ortalarından itibaren ciddi bir büyüme süreci içerisindedir. Bu süreçte bir yandan mevcut devlet üniversitelerinin kontenjanı artırılırken diğer yandan yeni kapasite
oluşturmak amacıyla 56 yeni devlet üniversitesi kurulmuştur. Yükseköğretimin diğer eğitim kademelerine
nazaran artan bireysel ve toplumsal getirisi ve 12 yıllık eğitimin zorunlu hale getirilmesi, önümüzdeki
dönemde de yükseköğretime olan talebin artarak devam edeceği beklentisi yaratmaktadır. Böylece üniversitelerin yeni mekan taleplerinde artış olacağını da öngörmek mümkündür. Üniversite kampüslerinde
öğrenci sayısının artması, yeni bölümlerin kurulması veya ders planlarının değişmesi nedeniyle, binalar
yetersiz hale gelmekte ya da farklı amaçlarla kullanılma zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Eski binaların
yenilenmesi, yıkılması, ilave binaların ya da yeni binaların inşa edilme maliyetleri göz önüne alındığında,
yatırım talebinin makroekonomik açıdan süreklilik arz edeceği aşikârdır.
Bu proje, üniversitelerin ihtiyacı olan mekanların belirlenmesi ve mevcut mekanların en etkili ve uygun
biçimde kullanılması amacıyla bir envanter sisteminin oluşturulmasını hedeflemektedir. Proje ile kampüste
mekanlar verimli biçimde kullanıcılara dağıtılabilecek ve taleplerin öncelik sırası belirlenecektir. Bir
kampüs ortamının özgün/spesifik gereksinimleri göz önüne alındığında, bu projenin bütün olası durumlara
ve gereksinimlere cevap verilemeyeceği düşüncesine karşı esnek olması amaçlanmaktadır.
1.Üniversite mekanları envanter yönetimi ve verimlilik analizi yöntemlerinin tanımlanması,
a.Mekanların kullanım amaçlarına göre tanımlanması ve sınıflandırılması,
b.Mekanların ortak özellikleri için uluslararası örneklerin incelenmesi,
c.Türkiye için yükseköğretimde mekan standardizasyonu önerisinin hazırlanması,
2.Pilot uygulama çalışması,
3.Yükseköğretim karar destek sistemi teknik tasarımının oluşturulması
Türkiye için hazırlanacak olan ortak mekan envanteri ve standartlar sistemi önerisi, projenin sonraki aşamalarında yapılacak pilot uygulama çalışması ve tasarlanacak olan karar destek ve otomasyon sistemleri için
temel teşkil edecektir. Projenin çıktıları karar alıcı birimler tarafından, yeni bina ve/veya tadilat planlamalarında, yatırım bütçelerinin hazırlanması, fizibilite ve programlama aşamalarında belirlenen ortalama standart değerleri de içerecek şekilde kullanılabilecektir.
Yükseköğretim sektöründe mekan analizi, kullanıcı açısından mevcut kaynakların tasarruflu kullanımı,
inşa eden kişi veya kurum açısından da finansman gücü bağlamında önem arz etmektedir. Mekan, insanı
çevresinden ayıran ve özellikleri gözlemciler tarafından algılanabilen bir uzay – zaman parçası olarak sub-
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jektif özellik taşıyan bir kavramdır. Bu anlamda tüm alanlarda olduğu gibi eğitim ve öğretim alanında da
mekanı standardize etmeye çalışmak ve genel geçerliliği olan mekansal kurallar belirlemek mümkün olmamaktadır. Bu bağlamda mevcut yapıların envanterinin çıkarılması ve genel durumlarının belirlenmesi
önem arz etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Yükseköğretim, mekan, envanter, verimlilik, destek sistemi

Yerelleşme Ve Merkezileşme Arasında
Bölgeselleşmenin Serencamına Mevzuattan Bakmak
Meryem ÇAKIR KANTARCIOĞLU, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, mcakirdicle@gmail.com
Erol Uğraş ÖÇAL, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, erolugrasocal@gmail.com

Bu çalışmada Cumhuriyet sonrası bölgeselleşme kavramının hukuki mevzuat üzerinde dönemsel olarak
merkezileşme ve yerelleşme politikaları/unsurları temelinde incelenmesi yapılacaktır. çalışmanın yöntemi mevzuat incelemesi ve literatür taramasına dayanmaktadır. Bu kapsamda bölgeselleşme kavramının
kullanıldığı hukuki metinler, kalkınma planları ve literatür taraması yoluyla merkezileşme ve yerelleşme
politikalarının yükseldiği dönemlerde bölgeselleşmenin hangi amaçla bir politika olarak kullanıldığı
araştırılacak; böylece ortaya konulması gereken bulgu merkezileşmenin ya da yerelleşmenin güçlendiği
dönemlerde bölgeselleşmenin araç ya da amaç işlevlerinden hangisine yakın olarak kullanıldığını ortaya
koymak olacaktır. Çalışmanın literatüre katkısının bölgeselleşme açısından derli toplu bir mevzuat taraması
yapılmasına ve böylece kavramla ilgili tartışmaların bu tarama üzerinden analiz edilmesine olanak vermesi
olarak görülebilir.
Anahtar Kelimeler: Bölgeselleşme, yeni bölgeselleşme, merkezileşme, yerelleşme

Göç Olgusu ve Göçmenlerin Hedef Şehirlerle Bütünleşmesinde Yerel Politikalar Gündeminin Ortaya Çıkışı
Özge ÇOPUROĞLU, Yeditepe Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fransızca Siyaset Bilimi ve
Uluslararası ilişkiler Bölümü, ozge.copuroglu@yeditepe.edu.tr

Göç olgusu ve göçmenlerin hedef şehirlerle bütünleşmesinde yerel politikalar gündeminin ortaya çıkışı
konulu sununun amacı Suriye’de yaşanan savaşın sonucunda bölgeden gelen düzensiz bir göç dalgasına
maruz kalan şehirlerde yerel ölçekte uygulanan politikaları incelemektir
.
Toplumlar tarihin bazı dönemlerinde savaşlar, sürgünler ya da doğal afetler sebebiyle bulundukları
coğrafyayı terk etmek ve başka yerlere göç etmek zorunda kalmışlardır. Göç ederken taşıdıkları kültürel
bagaj kendi kimliklerini etkiyeceği kadar, yeni yerleşimlerinde bulunanları da geri dönülmez biçimde etkileyecektir. Farklı kültürel yapılardan oluşan insanların karşılaşması elbette uyum sorununu ortaya çıkaracak, hedef ülkelerde yabancı korkusu ya da güvenlik tehdidi algısı ortaya çıkarabileceği gibi siyasi,
ekonomik ve sosyo-kültürel yapıları da olumsuz etkileyebilecektir. Bu da siyasal istikrarın sağlanması,
sosyal güvenlik yapılarının tesis edilmesi ve kültürel özelliklerin zarar görmemesi adına bir dizi politika
üretilmesini önemli kılmıştır.
Sayısı sürekli artan Suriyeli göçmenlerin durumu Türkiye’nin hem Batı, hem de Doğu illerinde iyi bir
yönetişim tesis edilmesi için zorunlu bir takım görevleri ortaya koymaktadır. Batı’daki kentsel bölgelerde
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yönetişim sorunları Doğu’dakinden farklı olması sebebiyle konu sadece hükümet bazında değil, yerel seviyede de özel bir politika ortaya konmasını gerekli kılmıştır. İlk bakışta Batı illerinde dezavantajlı grupların
artışı ile çoğunlukla suç, yetersiz eğitim ve sağlık ihtiyaçları ile sorunlarla mücadele edilirken; daha yoğun
olan Doğu illerinde ise durum güvenlik ve sefalet konularıyla daha çok ilişkili haldedir.
Bu noktadan yola çıkarak yerel seviyede uygulanan yasal normlar ve farklı idare düzeyleri arasındaki ilişkiler bağlamında devamlı artışta olan göç faktörünün rolü incelenmesi gereken öncü dinamiklerdir. Çalışmada tanımlayıcı bir yöntem uygulanacak, yerel ölçekte ortaya çıkan uygulamalar kıyaslanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Göç, uluslararası göç, mülteci, sığınmacı, bütünleşme, yerel politikalar.

Türkiye’de İller Arası Göçlerin NODEXL İle Analizi
Mustafa YAKAR, Süleyman Demirel Üniversitesi,
Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, mustafayakar@sdu.edu.tr
Fatma SERT ETEMAN, Uludağ Üniversitesi,
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü, fatmasert@uludag.edu.tr

Türkiye’de 20.yy’ın ortasından itibaren başlayan iç göçler zamanla kurulan göçmen ağları ile süreklilik kazanmış ve ülke içinde nüfusun kır-kent dağılımını değiştirecek boyutlara erişmiştir. Kaynak ve hedef saha
arasındaki akışın oluşturduğu göçmen ağlarının mekansal olarak kuruluşu, boyutları ve zamanla gösterdiği
değişimi ağ analizleri ile incelenmesi iç göç araştırmalarına önemli katkılar sağlayabilir. Türkiye’de iç
göçün kaynak ve hedef sahalar arasındaki ilişkisini ve akımın büyüklüğünün mekansal görünümü ortaya
çıkarılmış değildir. Bu araştırmanın amacı; göçün, doğum yeri verisinden hareketle ikamet edilen yerdeki
nüfus miktarına göre alınan ve verilen göç akışının büyüklüğünü iller ölçeğinde yönlü ağlar kullanılarak
analiz edilmesidir.
Araştırmada, TÜİK tarafından yayınlanmış olan 2015 yılına ait, iller ölçeğinde doğum yerine göre ikamet
yeri verisi kullanılmıştır. Veriler, doğum yerine göre 81 il nüfusunun ikamet yerine göre 81 ile olan dağılımını
gösteren 81x81 boyutunda matris şeklindedir. Veriler, Microsoft Excel’in sosyal ağ analizi yapan NodeXL
modülüne uygun bir şekilde dönüştürülerek görsel ağ grafikleri ve ağ ölçütleri kullanılarak analiz edilmiştir.
Ayrıca; her bir ilin toplam nüfusun içindeki kendi ili doğumlu olup yine aynı ilde yaşayan nüfusu oranı
(göç etmeyen yerli nüfus), her bir ilin kendi ili dışı diğer iller doğumlu nüfus oranı (içeriye/alınan göçler),
her bir ilin kendi ili doğumlu olup fakat diğer illerde yaşayanlar oranı (dışarıya/verilen göçler), yurtdışı
doğumlular oranı (yurtdışından gelen göçler) ve doğum yeri bilinmeyenler oranı gibi başka verilerden de
yararlanılmıştır. İllerin diğer illerden aldığı ve diğer illere verdiği göçün ağ haritaları çizdirilmiştir.
Türkiye nüfusunun % 31’i doğduğu ilde, % 41.3’ü ise nüfusa kayıtlı olduğu ilde yaşamamaktadır. İller
arası göçlerle gerçekleşen bu görünüm, nüfusun mekansal olarak farklı köken sahalardan meydana geldiği ve giderek bu bakımdan heterojenleştiğini göstermektedir. Göçün kaynak ve hedef sahaları arasındaki
hareketini incelemek için oluşturulan ağ grafikleri, sosyal ağ analizi ile incelenmiştir. NodeXL ile oluşturulan çizimler sonucu, elde edilen ağ yapısının oldukça karmaşık bir görünüme sahip olduğu, göç hareketinin
yönünün doğudan batıya doğru gerçekleştiği ve İstanbul’un ülkenin tamamına hakim bir görünüme sahip
olduğu anlaşılmaktadır. Gerek alınan göçler gerekse verilen göçler konusunda öne çıkan iller, görseller ve
ağ istatistikleri ile tespit edilmiştir.
Türkiye nüfusunun cumhuriyet tarihi içinde geçirdiği iç göç süreçleriyle birlikte ülke içinde kurulmuş ve
oldukça karmaşık bir görünüme sahip ağ yapısının olduğu ileri sürülebilir. Kurulan ağlar göçlerin devamını
sağladığı gibi, göçün yöneldiği merkezlerde daha heterojen nüfus yapılarının ortaya çıkmasına yol açmıştır.
Bu çalışmada göçün nereden nereye doğru akış gösterdiğinin sosyal ağ analizi ile görselleştirilmesi sağl-
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anmıştır. İller arası göçe ait matris şeklindeki çapraz tablo verilerinin diğer haritalama yöntemleriyle görselleştirilmesi mümkün olmamaktadır. Ayrıca göçün akış yönü ve büyüklüğü yanında istatistiksel analizleriyle de sosyal ağ analizi yeni bir yaklaşım geliştirdiği gibi Türkiye’deki iç göçe dair bilinenlerin yeniden
gözden geçirilmesini sağlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Doğum yeri, İç göç, Sosyal Ağ Analizi, NodeXL, Türkiye

Genel Kırsal Kalkınma Yaklaşım ve Politikaları
Bağlamında Türkiye’de Benimsenen Kırsal Kalkınma
Yaklaşım ve Politikalarının Karşılaştırılması
Neşe AYDIN, Süleyman Demirel Üniversitesi,
Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, neseaydin@sdu.edu.tr

Ötelenen ve belli bir tanıma oturtulamayan kır kavramı 1950’li yıllardan itibaren dünya genelinde ve Türkiye’de “kalkınma” kavramıyla bütünleştirilerek “kır” ı kaybetmemek adına farklı yaklaşım ve politikalar benimsenmiştir. Bu politikalar kapsamında “kır” kalkındırılmaya çalışılmıştır. Bu çalışma kapsamında ilk olarak
köy, kır, kırsal alan, kırsal yerleşme ve kırsal kalkınma kavramları açıklanmıştır. Sonrasında genel Kırsal
Kalkınma Yaklaşımları (Teknokratik, Radikal, Reformist ve Serbest Piyasaya dayalı yaklaşımlar” ele alınmış
ve 1950 yılı sonrası kırsal kalkınma düşüncesinde meydana gelen değişimler açıklanmıştır. Son olarak Türkiye’de Planlı dönem öncesi, sonrası ve 6360 Büyükşehir Belediyeleri kanunu öncesi ve sonrası Kırın durumu
Kırsal Kalkınma Yaklaşım ve Politikaları kapsamında incelenmiş ve karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır.
Literatür taraması yapılarak kuramsal, analitik gözlem çerçevesinde çalışma yapılmıştır. Çalışma sonucunda geçmişten günümüze Türkiye’de “kır”ın durumu genel olarak benimsenen Kırsal Kalkınma Yaklaşım ve
Politikaları çerçevesinde karşılaştırmalı bir şekilde ortaya konacaktır.
1950’den itibaren Türkiye’de planlı dönem öncesi-sonrası ve 6360 yasası sonrası “kır” ın durumunun Genel
Kırsal Kalkınma Yaklaşım ve Politikaları kapsamında ele alınması bağlamında orijinal bir çalışma olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Köy, Kır, Kırsal Alan, Kırsal Yerleşme, Kırsal Kalkınma

Batı Akdeniz Bölgesi Yem Bitkileri Tarımı-Hayvan Varlığı
İlişkileri Ve Kırsal Kalkınma
Bilal AYDINOĞLU, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, aydinoglu@akdeniz.edu.tr

Batı Akdeniz Bölgesi komşu diğer illerden de belirli alanları içine almakla birlikte esas olarak Antalya,
Isparta ve Burdur illerini kapsamaktadır. Genel olarak baktığımızda bu üç ilde, özellikle kırsal kesimlerde
ekonomik faaliyetlerin tarıma dayalı olduğunu söyleyebiliriz. Tarımsal faaliyetler içerisinde hayvancılık
bölge ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadır. Diğer sektörlerde olduğu gibi hayvancılık alanında da
yapısal ve teknik sorunlardan kaynaklı sıkıntılar yaşanmaktadır. Özellikle son yıllarda yaşanan et ve süt
fiyatlarının üretici açısından yetersizliği nedeniyle hayvancılık yapan nüfus üretimden çekilme noktasına
gelmiştir. Bunun sonucu olarak kırsal kalkınmada olumsuzluklar yaşanmakta, ekonomik ve sosyal sorunların arttığı görülmektedir. Hayvancılığımız değişik problemleri olmakla birlikte en önemli sorunların birisi
kaliteli kaba yem üretiminin yetersiz oluşudur. Kırsal nüfusu yerinde tutan ve kalkınmasını sağlayacak
olan hayvancılık faaliyetlerinde yıllık giderin %75-80’nini oluşturan besleme maliyetlerinin düşürülerek
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karlılığın arttırılması gerekmektedir. Besleme maliyetleri ancak yeterli miktar ve kalitede kaba yem üretimiyle gerçekleştirilebilecektir.
Sunulan bu çalışmada 1. Bölgenin yem bitkileri tarımının durumu, kaba yem üretimi, mevcut hayvan
varlığı ve hayvancılıkla uğraşan nüfus ile ilgili veriler incelenerek mevcut durum ortaya konacaktır. 2. Yem
bitkileri tarımı ve hayvan varlığı ilişkilendirilerek var olan problemler belirlenecektir. 3. Mevcut problemlerin çözüm önerileri yapılacak ve gelecekte kırsal nüfusu yerinde tutarak sosyo-ekonomik kalkınmalarını
sürdürülebilir kılmak için yapılabilecekler tartışılacaktır.
İncelenen konu bölge özelinde bir inceleme çalışması olması, bölge planlama ve kırsal kalınmanın arttırılmasında yem bitkileri tarımının geliştirilmesiyle sağlanabilecek katkıların ortaya konması açısından
önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Akdeniz, Hayvancılık, Kırsal Kalkınma, Yem Bitkileri

Bölgesel Kalkınmada İşsizliğin ve Yoksulluğun
Azaltılmasında Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü
Ali Yılmaz GÜNDÜZ, İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü, ali.gunduz@inonu.edu.tr

İşsizlik, yoksulluğun en önemli nedenlerinden biridir. İnsanların yoksullaşması herhangi bir işte çalışmıyor
olmalarından kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla işsizlik sorunu, ülkenin ekonomik kalkınmasının önünde
ki en büyük engeldir. Bu nedenle yoksulluk sorununun emek piyasası açısından değerlendirilmesi büyük
önem taşımaktadır.
Bu çalışmada yoksulluğu önleme görevinin devlet ve STK işbirliği ile en iyi şekilde yerine getirilebileceği
savunulmaktadır. Buna göre devlet yoksulluğu önleme politikalarının oluşumunda ve uygulanmasında önemli
bir görev üstlenirken, STK’nın da yoksulluk sorununun izlenmesinde etkin bir rol oynayabileceği konusu incelenmektedir. Özetle yoksulluğun ve işsizliğin azaltılmasında devlet ve STK’ların önemi vurgulanmaktadır.
Yoksulların kapasitelerini geliştirmek için sağlık ve eğitim alanlarında iyileştirmelerde bulunmak yoksulluk ve işsizliğin azaltılması için önemli bulgulardır.
Bu alanda yapılan çalışmaları inceleyerek yoksulluğun azaltılmasından sorumlu yetkili organlara yeni bilgiler sunmaktır. Bu nedenle bu alanda yapılan çalışmalardan farklı bir çalışma olacağı kanaatindeyim. Aynı
şekilde yoksulluğun azaltılması ekonomik kalkınmaya önemli katkıları olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Ekonomik kalkınma, işsizlik, yoksulluk ve eğitim

Ulusal ve Yerel Ölçekte Yoksulluğu Azaltma Stratejileri:
İstanbul’da Sosyal Yardım Örnekleri
Fatma Gül ERYILDIZ, İstanbul Teknik Üniversitesi
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Doktora Öğrencisi, fatmaguleryildiz@gmail.com
Gülden ERKUT, İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, gerkut@itu.edu.tr

Bölgesel kalkınmanın ana bileşenlerinden birini sosyal kalkınma oluşturmaktadır. Sosyal kalkınmanın
sağlanabilmesi için, etkin bir sosyal politika düzenlemesine ihtiyaç duyulmaktadır Bu bildiri kapsamında,
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2000’li yıllar sonrası neoliberal politikaların ve uluslararası kuruluşların sosyal politika kavramına değişen
yaklaşımının merkezi ve yerel düzeye nasıl yansıdığı, gelir eşitsizliğinin arttığı bir sosyo-ekonomik ortamda sağlıklı bir sosyal politika üretmenin artan önemi ve buna bağlı olarak sosyal yardım stratejilerinin etkileri ortaya konmak amaçlanmıştır. Yoksulluk sorununa yönelik üretilen sosyal politikalar konusu incelenirken yoksulluğu azaltma konusunda uluslararası düzlemden başlayıp ulusal ve yerel düzeydeki hiyerarşiyi
gösterilecek aktörlerin rolleri belirlenmiştir
Çalışmanın kuramsal arka planında yoksulluk, yoksulluğa değişen yaklaşımlar, yoksulluk ölçüm yöntemleri, büyüme ve gelir dağılımı arasındaki ilişkiye bakılmıştır. Kuramsal arka planının ardından bu tez
kapsamında incelenen sosyal devlet, sosyal politika, sosyal koruma ve sosyal yardım kavramlarına yaklaşım netleştirilmeye çalışılmış, bununla beraber Dünya Bankası’nın yoksulluğu azaltma araçları üretmede,
yönlendirmede ve uygulamada nasıl bir yaklaşım içinde olduğu, özellikle gelişmekte olan ülkelerin karar
alıcıları içinde nasıl bir konuma sahip olduğu belirtilmiştir.
Bu çalışma kapsamında; yoksulluğu önlemeye yönelik olarak ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde geliştirilen yöntemler incelenerek derlenmiş ve yerel yönetimlerin ayrışan sosyal yardım uygulamalarına vurgu
yapılmıştır.
Ekonomik büyüme, gelir dağılımı, yoksulluk, sosyo-ekonomik göstergeler, kamu sosyal harcamaları ve sosyal yardım verileri ve istatistikleri incelenip kullanılarak, uzman görüşmelerinden alınan veriler eklenerek
anlamlı ve bütünlüklü bir sonuca ulaşılmıştır.
Çalışmanın saha kısmında merkezi yönetimin sosyal politika uygulamaları ve merkezi yönetimin kararlarının yerel yönetimleri nasıl etkilediğine değinilerek İstanbul Bölgesi’nde yerel yönetimlerin değişen
sosyal yardım uygulamaları incelenmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin uygulamalarından başlanmış ve merkezde yer alan iktidar ve muhalefet parti yönetiminde iki belediye ile birlikte çeperde yer alan
iktidar ve muhalefet parti yönetiminde iki belediyeden alınan istatistiki veriler ve derinlemesine uzman
görüşmeleri kullanılmıştır. Görüşmelerden sosyal yardımların işleyiş süreci öğrenilmiş ve belediyelerin
ayni ve nakdi yardım sayıları ile medyan gelirin %50’sinin altında yaşayan yoksul nüfus ve medyan gelirin
%60’ının altında yaşayan yoksul nüfus, gelir dağılımına göre ilk %10luk kesim, gelirin dağılımına göre
ikinci %10luk kesim ile sosyal yardım alan kişi sayıları karşılaştırılarak, sosyal yardımların yoksul nüfusa
ulaşma oranları hesaplanmıştır.
Yapılan incelemelerde söylem bazlı Dünya Bankası’nın çizdiği çerçeve ile merkezi yönetimin çizdiği
çerçevenin benzerliği dikkat çekmektedir.
Sosyal politikanın yöntemsel olarak uygulanması sosyal koruma araçlarıyla olmaktadır. Sosyal sigorta,
sosyal hizmetler ve sosyal yardımlar sosyal korumanın bileşenleridir. Sosyal korumanın genel bütçedeki
oranının artışının düşük seviyede olmasına rağmen, sosyal yardımlara ayrılan bütçe 2004 yılından beri
hızlı bir artış göstermektedir. Sosyal yardımlar, sosyal koruma bileşenlerinin içinde diğer bileşenlerin çözemediği sorunlarda destek alınması gereken bir araç iken, en fazla başvurulan bileşen olması sosyo-ekonomik bütünleşmeyi zedelenmektedir. Ayrıca, yapılan hesaplamalarda yerel yönetimlerin yaptıkları sosyal
yardım faaliyetlerin sadece nüfusun en muhtaç kesimini karşılayacak şekilde yapıldığı belirlenmiştir.
Türkiye’de sosyal yardım programlarının yoksulluğu azaltma amacıyla ilgili uygulamaları hakkında fazla
bir şey bilinmemektedir. Özellikle yerel yönetimlerin sosyal yardım pratiklerinin, sosyal politika uygulamasında başat aktör olmasının; yoksulluğu azaltmada ne kadar etkili olduğu ortaya konmuştur.
Anahtar Kelimeler: Sosyo-ekonomik bütünleşme, yoksulluk ve sosyal politikalar
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Coğrafi Faktörler İle Ekonomik Kalkınma Arasındaki
İlişkinin Ekonomik Coğrafya Bağlamında İncelenmesi:
İngiltere Örneği
Orhan CENGİZ, Çukurova Üniversitesi
Pozantı Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü, orhan.cengiz1506@gmail.com
Erdem Selman DEVELİ, İller Bankası A.Ş. Adana Bölge Müdürlüğü, Uzman, sdeveli@ilbank.gov.tr

Ekonomik Coğrafya; ekonomik faaliyetlerdeki coğrafi faktörlerin önemini ele alarak, etkileşimin hangi
doğrultuda gerçekleştiğini inceleyen bir yaklaşımdır. Coğrafya; bölgesel, ülkesel veya daha küçük ölçekli
olarak kentsel hiyerarşilerin oluşumunda son derece önemli bir faktör olduğu için, iktisat literatüründe
geç de olsa kendine yer bulmuştur. Bu doğrultuda mekân kavramının önemi ön plana çıkmaktadır. Neoklasik yaklaşımın hâkim olduğu dönemlerde, mekân unsuru analizlere dâhil edilmemekle birlikte; mekân
ve ekonominin bir arada değerlendirilmesi sonucunda ortaya çıkan Kademelenme Teorileri’nin geçmişi
1930’lı yıllara kadar götürülebilir. Kademelenme Teorileri’ne öncülük eden Walter Christaller teorisini
1933’te, August Lösch ise 1940’ta yayınlamıştır. Daha sonra ise Kademelenme Teorileri ile ilgili birçok
çalışma yapılmakla birlikte; bu çalışmalardan Henderson ve Krugman’ın çalışmaları son derece önemlidir.
Henderson’un 1974 yılında yayınladığı teorisi, Neo-klasik dönem ile yakın dönem teorileri arasında bir
geçiş teorisi olarak değerlendirilebilir. Krugman’ın 1991 yılında geliştirdiği “Yeni Ekonomik Coğrafya
Yaklaşımı” ise kent kademelenmesinin nasıl gerçekleştiğini ortaya koymaktadır.
Tüm bu teoriler aslında coğrafi faktörlerin ekonomik kalkınmada ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Burada İngiltere örneği üzerinde durulabilir. Ekonomik kalkınmasında coğrafi faktörlerin etkisini çok
fazla hissetmesi nedeniyle, incelemeye değer bir ülkedir.
Dolayısıyla bu çalışmanın amacı; öncelikle bölgelerin, ülkelerin ve/veya kentlerin ekonomik kalkınmasında coğrafyanın ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktır. Bu değerlendirme yapıldıktan sonra ise bir
ülke incelemesi olarak İngiltere üzerinde durularak, somut sonuçlara ulaşmaya çalışılacaktır.
Çalışmada, ilk olarak iktisat literatüründe son dönemlerde artan bir ilgiyle takip edilen iktisat ve coğrafya
arasındaki ilişkiden bahsedilecektir. Bu ilişki Kademelenme Teorileri çerçevesinde ele alınarak, her bir teorinin iktisat literatürüne olan katkısı incelenecektir. Teorik altyapı tamamlandıktan sonra ise bu teorilerin pratikte nasıl bir karşılık bulduğu araştırılacaktır. Bu doğrultuda İngiltere örneği üzerinde durularak, İngiltere’nin
coğrafi konumunun ülke kalkınmasına olan katkısı detaylı bir şekilde incelenecektir. Dolayısıyla çalışmada
tanımsal ve kuramsal bir yöntem tercih edilerek, teoriler arasında karşılaştırmalı bir analiz yapılmıştır.
Özellikle tarihselci açıdan ele alındığında coğrafi faktörlerin İngiltere’nin kalkınması açısından çok önemli
olduğu ve bu iki kategori arasında pozitif yönlü bir ilişkinin olması yönünde bulgu beklenmektedir.
Çalışma, coğrafya ve ekonomik kalkınma arasındaki ilişkiyi ele almaktadır. Ancak bu ilişkiyi ekonomik
ve siyasal kalkınmasında coğrafyanın son derece etkili olduğu düşünülen bir ülke örneği olarak İngiltere
özelinde incelemesi açısından orijinal bir çalışmadır.
Anahtar Kelimeler: Ekonomik Coğrafya, Yeni Ekonomik Coğrafya, Kademelenme Teorileri, Ekonomik
Kalkınma, İngiltere
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Mekansal Planlama ve Yönetimde Sürdürülebilir
Kalkınma Mı?/Gelişme Mi? Paradoksu
Çağla BOSTAN, Süleyman Demirel Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi, caglabostan15@gmail.com
Atila GÜL, Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, atilagul@sdu.edu.tr

Günümüzde mekânsal alan kullanımı ile ilişkili temel/alt sektörler giderek çeşitlenmekte ve talepler giderek
artmakta olup mevcut doğal kaynaklar üzerinde önemli bir baskı oluşturmakta ve planlama boyutunda doğal
kaynakların kullanımı ve paylaşımında sorunlar yaşanmaktadır. Sürdürülebilir Kalkınma kavramı tamamen
ekonomik boyutta bir yaklaşımı ve önceliği olmakta özellikle doğal kaynak ve çevresel değerler ikinci plana
atılmakta veya hiç dikkate alınmamaktadır. Günümüzdeki serbest piyasa ekonomisi aslında kendine özgü
kurallarla işlemekte rant veya kar beklentisi yüksek seviyede olup ekolojik veya çevresel değerler önemsenmemektedir. Bu nedenle mekânsal planlama ve yönetiminde sürdürülebilir kalkınma değil “SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME VEYA YAŞAM” hedefi olmalıdır. Bu çalışmanın amaç ve kapsamındaki yaklaşım sadece
insan merkezli değil tüm çevresel değerler dikkate alınarak kaynak değerlerin korunması ve zarar vermeyecek
şekilde kullanımların veya yaklaşımların öngören Sürdürülebilir Gelişmeyi desteklemektedir.
Aynı zamanda bu çalışma doğal kaynakların mekânsal planlama ve yönetimdeki yeri ve önemi açıklanacak,
sürdürülebilir gelişme ve kalkınma paradoksu tartışmaya açarak meslekler arası daha ekolojik ve çevresel
bir yaklaşım olan ortak bir dilin oluşmasına, mekânsal planlamada sürdürülebilir gelişme nasıl sağlanacağına yönelik öngörüleri geliştirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Gelişme, Kalkınma, Mekânsal Planlama, Ekoloji

Sarı İller vs. Kırmızı İller:
Türk Seçim Coğrafyasında AK Parti - CHP Rekabeti
Hakan Mehmet KİRİŞ, Süleyman Demirel Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, hakanmkiris@yahoo.com
Tuna Emre KÖKLÜ, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi Bölümü Doktora Öğrencisi, temre32@gmail.com

Çalışma Türkiye’de 2002 sonrasında belirginlik kazanan ve 7 Haziran 2015 ile 1 Kasım 2015 seçimlerinde tekrarlanan seçim coğrafyasında iktidar partisi AK Parti ile ana muhalefet partisi CHP’nin durumunu
karşılaştırmalı olarak ele almayı amaçlamaktadır.
Çalışma seçim coğrafyası temelinde olup sandık sonuçlarının, istatistiksel verilerin ve oluşturulacak parametrelerle elde edilen verilerin analizine dayanmaktadır.
Çalışmada seçimlerin sonucunda oluşan seçim haritalarının detayına bakılacak ve bu detay özellikle ülke
genelinde birinci ve ikinci parti olan AK Parti ve CHP’ye odaklanacaktır. Böylece iktidar partisi ile ana
muhalefet partisinin sandık güçleri ortaya çıkacak ve bunun karşılıklı olarak iki partiyi nasıl etkilediği
tartışılacaktır.
Çalışma 2002 – 2016 tarihleri arasında Türkiye’de oluşan daimi tek başına iktidar ile sabit ve daimi muhalefet formülünün siyasal coğrafyada oluşumunu ele aldığından, Türkiye’de oldukça yeni ve popüler ancak sığ bir alan olan siyasal coğrafya araştırmalarına yeni bir boyut getirmeyi hedeflemektedir.
Anahtar Kelimeler: Seçim coğrafyası, AK Parti, CHP, seçimler, demokrasi
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Bölge Planlamada Küresel İklim Değişikliğinin Etkileri:
Batı Akdeniz Bölge Planları Üzerine Bir İnceleme
Pervin ŞENOL, Süleyman Demirel Üniversitesi,
Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü pesenol@yahoo.com
Sümeyye KAHRAMAN, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kent Planlama Anabilim Dalı
Yüksek Lisans Öğrencisi, yl1530134513@stud.sdu.edu.tr

İklim değişikliği ile ilgili çalışmalar 1800’lü yılların ilk yarısında başlamış olmakla birlikte, küresel platformda gündeme taşınması 1970’li yılların son çeyreğine rastlamaktadır. 1979 yılında yapılan Dünya
İklim Konferansı ile başlayan ilk küresel tartışma ve toplantılar 2015 yılı Aralık ayında gerçekleştirilen 21.
Taraflar Konferansı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMIDCS) ile birlikte küresel gündemde yerini almaya devam etmektedir. Türkiye 2004 yılında çerçeve sözleşmesine taraf olmuş ve
küresel platformda paydaşlar arasında yer almıştır.
Küresel iklim değişikliğinin, küresel, bölgesel ve kentsel alanlarda neden olduğu etkilerin başında küresel
ortalama sıcaklıklarındaki artış yer almaktadır. Bu artışın etkisiyle yağış rejimlerinde düzensizlikler başta
olmak üzere küresel iklim sistemlerinde değişimler yaşanmaktadır. İklim değişikliğinin diğer çevreseldoğal etkileri arasında; ozon tabakasının incelmesi, su kaynaklarının azalması ile su arzının daralması,
deniz seviyesinin yükselmesi, türlerin neslinin tükenmesi, hava kirliliği artışı, fırtınalarda meydana gelen
artış, ormansızlaşma ve buna bağlı olarak çölleşme gibi etkiler gösterilmektedir. Sosyo-ekonomik açıdan
ise, sağlık sorunlarında artış, tarımsal faaliyetler ve gıda üretiminde sınırlılıklar, artan yoksulluk, enerji
talebi, iktisadi kalkınma ve büyümenin sürdürülebilmesi, göç olguları üzerinde olumsuz etkiler artmaktadır.
Bu değişimler bir bütün olarak doğal kaynakların varlığını, dağılımını, bir başka ifadeyle yaşam için gerekli
kaynak ve olanakların dağılımını etkilemekte ve küresel, bölgesel ve kentsel ölçekte çevre ve sosyo-ekonomik yapıların değişimine de neden olmaktadır.
İklim değişiklinin artmasının kentsel büyüme ve kentsel faaliyetlerle doğrusal ilişkisi olduğu kabul edilmektedir. Bu nedenle iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması yönündeki politikalar arasında bölgesel
planlamada iklim değişikliği stratejileri önem kazanmaktadır. Bölge planlamanın bölgesel kalkınmanın
sağlanmasının yanı sıra öncelikli amaçları arasında bölgenin doğal yapı ve kaynaklarının korunması,
sürdürülebilirliğinin sağlanması yer almaktadır. İklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması amacıyla bölgesel ölçekte ve bölge planlarında sürdürülebilir politika ve stratejilerin geliştirilmesinin gerekli olduğu
görülmektedir.
Bu bildirinin amacı; Türkiye de Isparta-Burdur-Antalya illerini içeren Batı Akdeniz Bölgesi’nde Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından yapılmış olan Bölge Planları’ nın iklim değişikliği açısından incelenerek
üretilen stratejilerin neler olduğu ve ne tür bölgesel ve kentsel stratejilerin üretilebileceğini araştırmaktır.
Bu çerçevede, öncelikle küresel, bölgesel, kentsel iklim değişikliği çalışmaları değerlendirilmekte, iklim
değişikliği göstergeleri açısından seçilen alanda üretilen bölge planlarının içeriği analiz edilmekte ve ne tür
stratejilerin üretildiği incelenmektedir. Ayrıca, araştırma kapsamında bölgesel ölçekte üretilebilecek stratejilerin neler olabileceği seçilen bölge özelinde değerlendirmeye alınmaktadır.
Çalışmanın yöntemi iklim değişikliği, bölge planlamada iklim değişikliği stratjileri üzerinde yapılan literatür taraması ile seçilen alanda üretilmiş olan bölge planları üzerinde yapılan incelemelere dayanmaktadır.
Çalışmanın ön bulguları arasında, iklim değişikliğinin bölge planı üzerinde henüz yeterince etkide bulunmamış olduğu, bölgesel kalkınma stratejilerinde uygulamaya yönelik değerlendirme, analiz ve tedbirlerin
geliştirilmemiş olduğu yönündedir.
Bu bildirinin, araştırma konusu alan özelinde yapılan değerlendirmeler ile iklim değişikliğinin önemine
dikkat çekerek, bölgesel ölçekte stratejilerin geliştirilmesi açısından farkındalılık yaratmaya ve ne tür
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stratejiler olabileceğine ilişkin öngörüler ile bölgesel perspektife katkı koyacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Küresel İklim Değişikliği, Küresel ve Bölgesel Ölçek, Bölge Planlama, Batı Akdeniz
Bölgesi

Bölgesel Rekabetçiliğin Analizinde
Uygulanan Yöntemler İle İlgili Değerlendirmeler
Meral SAYIN, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Turizm İşletme Bölümü mrlsyn@gmail.com
İrge ŞENER, Çankaya Üniversitesi İşletme Bölümü irgesener@gmail.com

Amasya, Çorum, Samsun, Tokat’tan oluşan TR83 İstatistiki Bölge Birimi Sınıflaması (İBBS) Düzey II
alanı, Türkiye’nin toplam metal ihracatının içerisinde %15’lik bir paya sahiptir ve bu çerçevede bölgede
metal üretimi gerek yarattığı istihdam gerek yerel hasılaya katkısıyla ekonomik gelişmede önemli bir yer
oluşturmaktadır. Metal sanayisinin bölge ekonomisindeki yerini daha güçlendirmek maksadıyla, Samsun
Ticaret ve Sanayi Odasının sahipliliğinde, Avrupa Komisyonunun finansal desteği ile, bölgedeki bütün metal
üreticilerine hizmet vermek üzere Samsun’da “Metal Metroloji ve Kalibrasyon Ünitesi” kurulmasına karar
verilmiştir. Bu kapsamda bölgenin metal üretimine ilişkin özellikle uluslararası seviyede rekabetçiliğinin
belirlenmesine yönelik bir takım analizler ve değerlendirmeler yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
Bu bildirinin amacı, TR83 Bölgesinde metal sanayisinin rekabetçiliğine ilişkin Haziran 2016 döneminde
yürütülen analiz ve değerlendirmelerin “bölgesel kalkınma politikaları kapsamında çağımızda önemli bir
yer teşkil eden ‘sektörel bölgesel rekabetçiliğin belirlenmesi’ bağlamında pilot bir çalışma olarak takdim
edilmesi ve ileriye yönelik bu analiz ve değerlendirmelerin geliştirilmesine ilişkin öneri ve değerlendirmelerde bulunulmasıdır”.
TR83 Bölgesinde metal sanayisinde rekabetçiliğin analizi “Kıyaslama Yöntemi” ile gerçekleştirilmiştir
ve kıyaslama esnasında kullanılan rekabetçilik göstergelerinin belirlenmesinde, “Bölgesel Rekabetçilik”
konusunda uzun yıllara dayanan deneyimleri nedeniyle OECD ve Avrupa Komisyonu’nun kullandığı
göstergeler esas alınmıştır. Söz konusu kuruluşların çalışmaları da Dünya Ekonomik Forumunun “Küresel
Rekabetçilik Göstergeleri”ni esas almaktadır. Türkiye’de ekonomik göstergelere ilişkin yerel bazda ulaşılan
verilerin sağlıklı ve güncel olmaması nedeniyle bazı göstergelerin içeriğinde değişiklik yapma zorunluluğu
ortaya çıkmıştır. Bu çerçevede on ana gösterge ve bunların altında yer alan otuz alt gösterge ile çalışma
yürütülmüştür. Bu kapsamda gerek mikro, gerek makro donanımların analizleri yapılmış ve Dünya Ekonomik Forumu, OECD, Dünya Bankası, Eurostat ve Avrupa Komisyonunun rekabetçilik konusunda hazırladığı çalışmaların verileri kullanılmıştır. TR83 Bölgesinin rekabetçilik seviyesinin kıyaslanması amacıyla
belirlenen diğer Düzey II bölgeleri, TR83 Bölgesi metal ürünlerinin yurtdışına ihracatında kendisine rakip
olabileceği düşünülen bölgelerdir. Bir bölgenin bir sektörde gelişmişliği ve rekabetçiliği konusunda “kümelenme seviyesi”nin önemli bir gösterge olacağı bakış açısı ile bahse konu yurt dışı rakip bölgelerin belirlenmesinde Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan “Cluster Mapping” başlıklı çalışmanın verilerinden
yararlanılmıştır. “Cluster Mapping” çalışmasında yer alan ve gelişmişlik seviyesi zayıf, orta ve iyi durumda
olan bölgelerin hepsinden toplam on adet bölge analiz setine kıyaslama için dahil edilmiş, çok iyi durumda
olanlardan her hangi bir bölge dahil edilmemiştir. Kıyaslama yapılan Düzey II bölgelerinin aldığı puanlar
üç farklı başlık altında değerlendirilmiştir: (i) Temel Gereklilikler Ekonomisi (ii) Etkinlik Artırıcı Ekonomi
(ii) Yenilikçilik Artırıcı Ekonomi. Bahse konu ekonomiler arasında kesin çizgi çizilemeyeceği görüşü ile
ayrıca aralarında geçiş ekonomilerinin de olabileceği kabul edilmiştir.
Yukarıda değinilen yöntem ışığında yapılan puanlama neticesinde TR83 Bölgesi dört tam puan üzerinden 2,72
puan ile yedinci sırada yer almıştır. Bölgenin, Temel Gereklilikler Ekonomisini aştığı ancak onun kapsamında
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yer alan işletme sayısı ve istihdam açısından halen zayıf olduğu görülmektedir. Diğer taraftan Etkinlik Artırıcı
Ekonomi ile ilgili olarak özellikle dış ticaret hacmi açısından zaafiyet gözlenmektedir. Yenilikçilik Artırıcı
Ekonomi açısından değerlendirildiğinde de katedilmesi gereken oldukça uzun bir yol görünmektedir. Söz
konusu zaafiyetler ve eksikliklerin giderilmesi amacıyla bölgesel düzeyde “Metal Sanayi Geliştirme Strateji
Planı”nın hazırlanması gerektiği ve bu strateji planı kapsamında özellikle işletme sayılarını yükseltecek, istihdam kapasitesini artıracak, dış ticaret hacminin ve ayrıca yenilikçilik faaliyetlerinin geliştirilmesini sağlayacak faaliyetlerin öncelikle planlanması ve programa alınması gerektiği düşünülmektedir.
Ülkemizde bölgesel rekabetçilik ile ilgili bu tür analiz çalışmalarına hız verilmesi, bölgesel strateji planlarının sektörel rekabetçilik analizlerine dayandırılarak hazırlanması, mali yardımların da bu kapsamda
dağıtılması gerektiği düşünülmektedir. Ancak konuyla ilgili kurumlar bölgesel ve sektörel rekabetçilik analizlerine bu gün başlamış olsalar dahi, yerel düzeyde veri eksikliği sebebiyle çalışmalarını istenilen kalitede
tamamlayamayacakları bilinmektedir. Ülke kalkınmasında bölge ekonomilerinin kalkındırılmasının oldukça önem taşıdığı bakış açısı ile çağdaş bölgesel kalkınma yaklaşımı, bölgesel strateji planlarının geliştirilmesinde o bölgeye dair her açıdan derin analizlerin yapılması gerekliliğini ortaya koymakta ve beraberinde
bunlara ilişkin sağlıklı veri ve bilgi sistemlerinin organizasyonlarını da gerekli kılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Rekabetçilik, Bölgesel Rekabetçilik, Kıyaslama, Kümelenme, Rekabetçilik Göstergesi.

Türkiye’de Ekonomik Faaliyetlerin
Bölgesel Dağılımında Meydana Gelen Başlıca Değişimler
M.Tahsin ŞAHİN, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Beşeri ve İktisadi Coğrafya Bilim Dalı mtahsinsahin@gmail.com
Nuri YAVAN, Ankara Üniversitesi,
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Coğrafya Bölümü nuri.yavan@ankara.edu.tr

Türkiye’de uygulanan kalkınma politikalarında görülen en önemli eksiklerden biri, bölgelerin sahip olduğu ekonomik potansiyelin ve iç dinamiklerin hesaba katılmadan bölgesel plan, program ve uygulamaların yürütülmesidir. 2000’lerden sonra kurulan Kalkınma Ajansları bir bakıma bu eksikliği gidermek
için yapılandırılmış olmakla birlikte ajansların hala bu konuda yeterince derinlemesine çalışma yaptıkları
söylenemez. Akademik yazında ise, ekonomik faaliyetlerin bölgesel dağılımı ile ilgili yapılan çalışmaların
hemen hemen tamamı tek bir sektöre odaklanıp İmalat sanayinden öteye geçememiştir. Bu bağlamda bu
çalışmanın amacı 19 temel ekonomik sektörün 2009-2013 yılları arasında yoğunlaşma bakımından değişimini bölgesel düzeyde ortaya koymaktır. Çalışma, TÜİK’den elde edilen 26 Düzey 2 bölgesinin istihdam
verilerini kullanılarak, 2009-2013 yılları arasında sektörlerin hangi bölgelerde yoğunlaşma gösterdiğini
Lokasyon katsayısı tekniği yoluyla analiz edilmiştir. Çalışmanın 19 temel sektörü kapsaması ve ülkenin son
5 (2009-2013) yıllık dönemi ele alması bakımından hem ilk, hem de orijinal bir çalışmadır. Bu bakımdan
çalışmanın bulguları bölgesel politika yapıcıları ve kalkınma ajansları için önem arz etmektedir. Çalışmanın
bulguları çok geniş kapsamlı olmakla birlikte, burada en dikkat çekici bazı noktalar vurgulanmıştır: Bu
bağlamda, A- Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık sektöründe 2009 yılında TR22 bölgesi 17,38 indeks değeri
ile büyük bir yoğunlaşma gösterirken, bu değer 2013 yılında 2,64’e düşmüştür. B- Madencilik ve Taş Ocakçılığı sektörü 2009 yılında TR81 bölgesi 12,96 indeks değeri ile yoğunlaşma gösterirken, 2013 yılında
10,18 indeks değerine gerilemiştir. C-İmalat sanayi her iki yılda da genel anlamda 26 bölgede eşit dağılım
göstermiştir. Fakat yüzde payına baktığımız zaman TR21, TR41 ve TR42 bölgeleri istihdamının %50’si
bu sektöre aittir. Tam tersi olarak TRB2 bölgesi sırasıyla %7 ve %11’lik pay ile son sırada yer almaktadır.
D- Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme sektöründe ise TR63-TRA1-TRB1-TRB2 ve TRC2 bölgeleri
2009 ve 2013 yıllarında 2’nin üzerinde bir indeks değeri ile yoğunlaşma göstermektedir. F- İnşaat sektöründe ise TR51 ile Ankara bölgesi hem 2009 hem de 2013 yıllarında 1,5 üzeri indeks değeri ile en yüksek
yoğunlaşma gösteren bölgedir. Ayrıca 2013 yılında Ankara %17,5’lük istihdam payına sahiptir. G- Toptan
ve Perakende Ticaret; Motorlu Kara Taşıtlarının ve Motosikletlerin Onarımı sektörü genel olarak 2 yılda
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da her bölgede %25-35 arası bir dilime sahiptir. H- Ulaştırma ve Depolama sektörü 2009 yılında TRC3
bölgesi 2,82 indeks değeri ve %27,5’lük pay ile en fazla yoğunlaşma gösteren bölgedir. 2013 yılında yine
TRC3 bölgesi 2,33 indeks değeri ile yerini korumuştur. I- Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri her
2 yılda da Antalya kentini içine alan TR61 bölgesinde yoğunlaşma göstermektedir. J- Bilgi ve İletişim ve
M- Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetleri gibi sektörleri içine alan Bilgi Yoğun Hizmet Faaliyetleri 3
metropol kent-bölge olan İzmir-İstanbul ve Ankara bölgelerinde yoğunlaşma göstermektedir. K- Finans ve
Sigorta Faaliyetleri ve O - Kamu Yönetimi ve Savunma; Zorunlu Sosyal Güvenlik sektörlerine ait veriler
sadece İstanbul kent-bölgesinde mevcuttur. N- İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri ise 2009 yılında TRA1
bölgesinde 1,44’lük indeks ile en yüksek değere sahiptir. Aynı bölge 2013 yılında 2,07 indeks değerindeki
artış ile yerini korumuştur. Bu bulgular ışığında Tarım faaliyetleri daha çok 2009 yılında TR22-(Balıkesir, Çanakkale) bölgesinde görülürken, 2013 yılında TR71-(Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir)
bölgesinde daha çok yoğunlaşma göstermiştir. Bilgi yoğun hizmetler faaliyetleri en fazla 3 metropol kentbölge olan İzmir-İstanbul ve Ankara bölgesinde yoğunlaşma göstermektedir. Sonuç olarak bu çalışmadan
elde edilen bulgular, Türkiye bölgelerinin son yıllarda geçirdiği değişim ve dönüşümü anlama yoluyla
bölgesel kalkınma literatürüne katkı sağlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Ekonomik Faaliyet Kolları, Türkiye, Lokasyon Katsayısı, Bölgesel Kalkınma

Planlamada Sistemler Kuramına Bir Geri Dönüş Hikâyesi;
Seme Sistemler Paradigması
Erkan POLAT, Süleyman Demirel Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, erkanpolat@sdu.edu.tr

Bu makalede amaç, sistemler kavramını tartışarak, sistemler kuramını yeniden düşünerek yeni ve özgün bir
çerçeve çizmektir. Bugün, bir yeniden canlanma, bir yeniden doğuş yaşayan sistemler kuramının, planlamada kullanılabilme olasılıklarını araştıran bu çalışma, aynı zamanda, bu kuramsal ‘geri dönüş hikâyesi’ ni
de anlatmaktadır. Planlamada sistemler-temelli yaklaşımla bir Sosyal-Ekonomik-Mekânsal-Epistemolojik
(SEME) sistemik yaklaşımının tanımlandığı ve genel bir yapısının çizildiği çalışmada aynı zamanda, bu
yaklaşımın varlıkbilimsel ve yöntembilimsel durumu da ortaya konulmaktadır.
Yeni teknolojilerin yükselişi, üretim süreçlerindeki değişmeler, temsili demokrasinin krizi, her kesimin
kabullendiği çevre (doğa) sorunları, enerji maliyetlerindeki dalgalanmalar ve enerji güvenliği, farklılık
(diversity), kültürel ve ekonomik küreselleşme ve en önemlisi hızlı-rastgele-eşitsiz kalkınma olgusu, karmaşıklığı oluşturan temel meydan okuma listesinin ilk sıralarında yer almaktadır. ‘Kent ve bölgelerin
rekabeti’ ne odaklanan daha ‘girişimci niteliği’ ağır basan planlama biçimlerini uyarlanmaya çalışılmakta, mekânın kontrol edilebilirliği azalmakta, toplum-mekân ilişkisi tek yönden ‘çok yönlü-karmaşık bir
görünüme/görüngüye’ doğru kaymaktadır.
Bu kadar değişim ve dönüşüm süreçlerinin, meydan okumalarının ve gelişmenin kenti, bölgeyi ve ülkeyi
etkilemesi yanısıra, planlama uzmanlık alanında ve kuramlarında da bir takım değişimlere yol açması
doğaldır, kaçınılmazdır. Kapsamlı akılcı planlama paradigmasından günümüzün katılımcı/iletişimsel/
müzakereci/etkileşimli stratejik mekansal planlama yaklaşımlarına kadar bu değişimin etkisi çok net olarak
tartışılmıştır, tartışılmaktadır. Planlamada bu kadar çeşitlenmeye rağmen, bazı kuramlar ve yaklaşımlar
gerektiği değeri görmemiş ya da detaylı olarak incelenmemiştir. Planlama kuramcılarının gereken önemi
göstermediği bir kuram da “sistemler kuramıdır (systems theory)”.
Burada, genel sistemler kuramının sistemler paradigmasının bir parçası olduğundan hareketle daha çok
‘evrimsel bir paradigma’ olduğu söylenebilir. Birçok bilim dalından etkilenen ve onları etkileyen olarak,
bir ‘meta-kuram (metatheory)’ olarak da betimlenebilir. Sistemler düşüncesi 1930’lardan bu yana oldukça

33

üretken ve inovatif bir yapıda gelişim gösteren bir paradigmaya evrilmiştir.
Nicel ve nitel araştırma yöntemlerinden yararlanılmaktadır. Geniş ve disiplinler arası bir yazın bilgi alanı
bulunmasına rağmen, planlamada karmaşık ve eleştirel sistemler düşüncesi ile eleştirel sosyal epistemoloji
yaklaşımları kısıtlıdır. Bu açıdan, kavramsal bir çerçeve çizildikten sonra, planlamanın oldukça karmaşık
ve belirsiz sistemik yapısı artık “Sosyo-Ekonomik-Mekânsal-Epistemolojik (SEME)” olarak tartışılacaktır.
Karmaşık, belirsiz ve aslında çoğulcu doğalarından dolayı sosyo-ekonomik-mekânsal sistemler karmaşık
sistemler kuramının “yeni bilim”i olarak ele alınmaktadır. Yeni bilim ya da karmaşıklık kuramı birbiriyle
etkileşimli olan bir grup kurama başvurmaktadır: Felaket kuramı (catastrophe theory), kaos kuramı (chaos
theory), bilişim kuramı ( information theory), hiyerarşi kuramı (hierarchy theory) ve kendini örgütleme
kuramı (self-organization theory) gibi. Bu kuramlar geleneksel bilimsel disiplin köklerine rağmen, birçok
uzmanlık alanına etkide bulunmuştur, planlamada olduğu gibi.
Karmaşık ve eleştirel sistemler düşüncesi biçimsel kuramdan türemiş bir akıl yürütme türüdür. Bu düşünce
planlama için de geniş, eklemli, çok ölçekli ve çok yönlü bir perspektif sunmaktadır. Planlama sürecine
bakıldığında, konular ve sorunlar sınıflanmakta, olası alternatif çözümlemelerden en iyisi/olası olanı seçilmektedir. Kararlar genelde teknik kurallara ve standartlara göre verilmekte, dış dünya hakkındaki olasılıklar
‘deneysel olarak’ kurulmaktadır.
Bu çalışma disiplinler arası önem taşıyan yapısı ile bölge planlamaya ve bölge bilimine olan katkısı
yönünden de bir farklılık ve farkındalık yaratmaktadır. Ayrıca çalışmanın yerli ve/veya yabancı yazına getireceği kuramsal katkısı da olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Sistemler kuramı, sistemik yaklaşım, karmaşıklık kuramı, planlama paradigmaları,
yöntembilim.

Dağlık Alanlarının Turizm Potansiyelinin
CBS İle Belirlenmesi ve Planlamaya Yönelik Öneriler:
Düldül Dağı (Kuzey Amanoslar), Düziçi/OSMANİYE
İsmail EGE, Uşak Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, ismail.ege@usak.edu.tr

Dağlık Alanlar sahip oldukları coğrafi potansiyeller sebebi ile sosyal yaşantıda ve kullanımda çok önemli bir
yere sahiptir. Bu coğrafi potansiyellerden fiziki koşullar yerel halkın yaşantısı ve arazi kullanım açısından
oldukça büyük zorluklar/problemler ortaya koymaktadır. Bu nedenle bu sahalar daima az gelişmiş alanlar olarak karşımıza çıkmaktadır. İnsandaki zorluklarla mücadele etme çabası ve sonuçta başarılı olabilmenin mutluluğu dağlık alanlarda birçok aktivitenin yapılabileceği, dağlık alanları yüzyıllardır kullanan
(hayvancılık amaçlı yaylacılar) kişilere de bir farkındalık oluşturulabileceği fikrini ortaya koymuştur. Bu
çalışma ile Osmaniye ili Düziçi ilçesi sınırları içerisinde yer alan Düldül Dağı’nın zirve kesiminde arazi
kullanımı ve turizm potansiyelini planlamaya yönelik öneriler ortaya çıkartılmaya çalışılacaktır. Düziçi
ilçesinin kuzeyinde yer alan Düldül Dağı batı ve kuzeybatı kesiminde oldukça derin kanyon içerisine inşa
edilmiş Berke Barajı’nın mükemmel görüntüsü, 400 - 450 m’den 2246 m’ye kadar yaklaşık 1800 m’lik
yükselti farkı değişimine bağlı olarak ortaya çıkan bitki çeşitliliği, temiz hava ve soğuksu potansiyeli ile
ilginç bir yerdir. Çalışmada özellikle dağın coğrafi potansiyelleri CBS teknolojisi ile analiz edilerek; eğim,
bakı, yağış sıcaklık değerleri tespit edilecektir. Bu fiziki koşullar içerisinde yaşayan hayvancılık amaçlı
yaylacılara değinilecektir. Düşen yağış, sıcaklık, eğim ve bakı faktörlerine bağlı olarak dağ üzerinde kış turizmi (kayak merkezi), yaz dönemlerinde dağın doğu ve batı kesiminde yamaç paraşütü sportif faaliyetleri,
yine sıcak yaz dönemlerinde sayfiye amaçlı yayla konutlarının yapımına yönelik öneriler getirilecektir. Eşsiz manzaraya sahip Düldül Dağı üzerinde seyir teras noktaları, tırmanış için patika güzergâhlar (metreler
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ve eğim değerlerini gösteren levha noktalarının yerleri de) tayin edilecektir. Çalışma ile Düziçi, Osmaniye
ve yakın çevre il ve içeler de dağ turizmine yönelik farkındalıklar oluşturulacaktır. Böylece Düldül Dağı
ekosistem kaynaklarının akılcı kullanımının sağlanması için planlamaya yönelik önerilerin geliştirilmesi bu
çalışmanın özünü oluşturmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Dağlık alanlar, turizm potansiyeli, dağ turizmi, sayfiye yaylalar, Düziçi/Osmaniye

Konuta Ekonomik Erişilebilirlik Kapsamında
TOKİ’nin Alt Gelir Guruplarına İlişkin Konut
Faaliyetlerinin Bölgesel Ölçekte Değerlendirilmesi
Esma AKSOY, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, aksoye@metu.edu.tr
Burcu ÖZDEMİR SARI, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, bozdemir@metu.edu.tr,

2003 yılından itibaren Acil Eylem Planı kapsamında başlatılan konut seferberliğinde TOKİ inşaat sektörünün en etkili aktörlerinden biri haline gelmiştir. Toplu konut ve kentsel dönüşüm projelerine öncülük
eden TOKİ, alt ve orta gelir gruplarına konut sağlamayı kendine strateji edinmiştir. Bu bağlamda farklı
bölgelerde değişen ölçeklerde alt gelir gruplarının konut ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik farklı konut uygulamaları gerçekleştirmiştir.Fakat bu uygulamaların hanehalklarının ekonomik erişimine bölgesel düzeyde katkı sağlayıp sağlayamadığı, konut sorunu ve ihtiyacını ne ölçüde ele aldığı hiçbir zaman incelenmemiştir. Bu çalışma devlet eliyle (TOKİ) üretilen, alt gelir grubuna yönelik konutların ve benimsenen
politikaların alt gelir gruplarının konut edinimini üzerine etkilerine ulaşmayı amaçlamaktadır. Bölgesel
düzeyde farklılaşmanın, bazı bölgelere verilmesi gereken önceliğin, ulusal literatürde yer almayan konuta
ekonomik erişilebilirliğin gelir grupları özelinde ön saptamasını yapması nedeniyle kapsam bakımından
benzer çalışmalardan farklı olacağı düşünülmektedir.
Yöntem olarak ilk aşamada TÜİK’in Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırmasının TR 1. Düzey bölgelerindeki
kiracılar için gerçek kira, ev sahipleri için izafi kira değerleri ile yıllık gelirleri kullanılarak konuta ekonomik olarak erişim düzeyleri tespit edilecektir. İkinci aşamada TOKİ’nin alt gelir gruplarına yönelik konut
sunumu uygulamaları bölgesel bir düzene sokularak üretilen konutların ekonomik erişilebilirliği katkıları
sorgulanacaktır. Bunun yanısıra yapılan analiz sonucunda farklı bölgelerin konut ihtiyaç düzeylerine ulaşılarak konut politikalarına bölgesel yaklaşımın önemi vurgulanacaktır.
İlk araştırmalar sonucunda TOKİ’nin alt gelir gruplarına ilişkin konut projelerinin birçok bölgede diğer
projelerinin yanında yok denebilecek seviyede kaldığı tespit edilmiştir. Buna rağmen konuta ekonomik
erişilebilirliğe katkısı hala sorgulanması gereken bir konudur.
Bu çalışmayla öncelikli olarak bölgesel çalışmalar içinde kendisine yeterli yeri bulamayan konut politikaları ve uygulamaları konusuna değinilecektir. Ayrıca uluslararası literatürde geniş bir alana sahip olan konuta
ekonomik erişilebilirlik (Housing affordability) konusu da TOKİ uygulamaları ve TÜİK’in çalışmalarıyla
bir araya getirilerek teori-pratik örtüşmesi sağlanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Ekonomik Olarak Erişilebilir Konut, Konut Politikaları, TOKİ, Düzey 1
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Çevre Dostu Kentler İçin Ulaşım Kriterlerinin Belirlenmesi
Ferda Seda ŞAHİN, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,
Trafik Planlaması ve Uygulaması Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi, ferdasahin1@gmail.com
Özge YALÇINER ERCOŞKUN, Gazi Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, ozgeyal@gazi.edu.tr

2013 yılının Aralık ayında İstanbul’da düzenlenen COP18 toplantısının sonucunda yayımlanan İstanbul
Deklarasyonu’nda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinasyonunda Çevre Dostu Kentler Ödülü verilmesi kararlaştırılmıştır. Akdeniz kıyı ülkelerinin kentleri için düzenlenecek bu ödül ve ünvan için bazı seçim
ilkeleri ve bir dizi sürdürülebilirlik kriteri saptanması gerekmektedir. Sürdürülebilir Gelişme için Akdeniz
Stratejisi, Akdeniz Eylem Planı ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı ilkelerine göre, başta kıyı kentleri
olmak üzere, ülkemizde çevreye zarar veren ulaşım faaliyetlerinden; yol ve trafik güvenliği konusunda,
yaşam kalitesini yükseltecek ilerlemeyi sürdürülebilir ulaşım kapsamında sağlayan, çevre dostu kentlere
erişilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda planlama ve sürdürülebilir ulaşım yönetiminde, toplu taşıma, engelsiz mekan, bisiklet, park vb. eko-teknolojilerin kullanımında akıllı göstergelere ihtiyaç bulunmaktadır.
Çevre Dostu Kentler Ödülü ve bu ünvanı iki yıl boyunca taşıyacak kentler için Avrupa Yeşil Başkentleri,
Yavaş Kent Hareketi, Yeşil Kent Endeksi, Eko-kent Projeleri, Yeşil Sertifikalı Yerleşimler, Yaşanabilir Kent
Endeksi, Sağlıklı Kentler ile ilgili çalışmalar rehberlik edecektir.
Avrupa Yeşil Başkentleri, Yavaş Kent Hareketi, Yeşil Kent Endeksi, Eko-kent Projeleri, Yeşil Sertifikalı
Yerleşimler, Yaşanabilir Kent Endeksi, Sağlıklı Kentler,Leed Nd, Sürdürülebilir Enerji Eylem Planları gibi
sayılan unvan, hareket, akım, sertifika ve endeksler içinde Avrupa Birliği’nde ve dünyada uygulanan mevcut
değerlendirme ölçütlerinin araştırılarak karşılaştırılması, buna göre ülkemizde verilecek çevre dostu kentler
ödülü için sürdürülebilir ulaşım kriterlerinin ve ağırlıklarının oluşturulmasıdır.
Çevre dostu kentler ödülü için sürdürülebilir ulaşım kriterlerinin belirlenmesini amaçlayan bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden döküman analizi kullanılacaktır..Dünya’da ve ülkemizde sürdürülebilir çevre
için sürdürülebir ulaşıma ilişkin unvan, hareket, akım, sertifika ve endekslerde uygulanan mevcut değerlendirme ölçütleri, akademik çalışmalar, sürdürülebilir planlama ve çevreye ilişkin yarışmaların başvuru
formları incelenerek akıllı göstergeleri içeren bilgilere literatur taraması şeklinde ulaşılmıştır.
Gelişmiş ülkelerin çevreye verdikleri zararın farkına vardıkları, çevrenin mevcut durumundan ve geleceğinden endişe duydukları ve günümüzde çevreyi korumaya yönelik çalışmaların, teşvik edici yarışma
ve yatırımların, küresel mücadelelerin başladığı anlaşılmaktadır.
Çevre duyarlı ülkelerin, kentlerin öncelikle fosil yakıta bağımlılığı azaltan çevre duyarlı ulaşım sistemlerinin yaygın kullanıldığı, bisikletli ve yayanın kent merkezinde özgür dolaşabildiği metro istasyonlarının,otobüs duraklarının ve bisiklet park yerlerinin birbirleriyle ilişkilerinin kurgulandığı kent merkezinde özel
araç kullanımının sınırlandırıldığı, ulaşım kaynaklı emisyon oranlarının en aza indirildiği çevrenin etkin ve
verimli değerlendirildiği Kentsel hareketliliğin aza indirildiği İnsan ölçeğinde ve yaşanabilir niteliğe sahip
mekânsal tasarımların oluşturulduğu görülmektedir.
Gelişen ve yayılan kentlerimizde artan ulaşım talebine sürdürülebilir ulaşım planları ile çözümler üretilmemesi, çevreye zararlı ulaşım politalarının verdiği zararların sürekli artması, ulaşım ve çevre ilişkisine
yönelik ülkemizde yeterli çalışma ve kaynak bulunmaması, verimli ve etkin ulaşım planlamasının yapılmamasından dolayı ulaşım ve çevre ilişkisini açıklayan çalışmaların gerekliliği anlaşılmaktadır. Bu çalışma
ulaşım ve çevre ilişkisinin önemini örnek çalışmalar incelenerek, ülkelerin çevresel analizleri, ,çevre politikaları karılaştırılarak ulaşım ve çevre ilişkisini açıklayacak, çözüm ve öneriler sunacaktır.Ayrıca ülkemizde, çevre dostu kentler ödülü için sürdürülebilir ulaşım kriterleri ve ağırlıklarına ilişkin daha once örnek
bir çalışma yapılmamıştır.
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Ulaşım, Çevre Dostu Kentler Ödülü, Ulaşım Kriterleri, Sürdürülebilir
Gelişme için Akdeniz Strateji

36

Kamulaştırmanın Kentsel Dönüşüm Üzerindeki Etkileri
Nazife SOFU BAĞ, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, nazife.bag@medeniyet.edu.tr
Şevkiye ŞENCE TÜRK, İstanbul Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, turkss@itu.edu.tr

Kamulaştırma, kamu hizmetlerinin sağlıklı gelişimi ve devamı için, devlet ve kamu tüzel kişilerin özel mülkiyetteki taşınmazları, özünde kamu yararı amacıyla, kamu malı olarak tescil ve işlem görmesini sağlayan
idari bir işlemdir. Kamulaştırma, özel mülkiyete doğrudan bir müdahale şekli olduğu için çoğu kez taraflar
arasındaki uyuşmazlıklara neden olan bir işlemdir.
Kamulaştırma Kanunu ile, devlet ve kamu tüzel kişilerinin kamulaştırma yetkisinin sınırları çizilmekte,
şartları ve şekli detaylı olarak ele alınmaktadır. Anayasa’da da yerini bulan kamulaştırma işlemi devletin
vatandaşlarına hizmet götürmesine yönelik olarak kullanılabilecek bir yasal araç olarak kabul edilmektedir.
Usulüne uygun yapılmış bir kamulaştırma işleminde ‘kamu yararı kavramı’, ‘yetkili ve görevli idarelerce
işlemin kanuna uygun olarak gerçekleştirilmesi’, ‘bedelin belirlenmesi ve ödenme şekli’, ‘malik ile anlaşma ve uzlaşma yolu’nun öncelik olduğu ve işlem sonrasında da kamulaştırılan taşınmazın kamulaştırma
amacına yönelik olarak kullanılması gerektiği uluslararası ve ulusal yasal düzenlemelerde üzerinde durulan
temel konulardır.
Anayasa’da güvence altına alınan mülkiyet hakkının kamulaştırma ile kuvvetli bağları bulunmaktadır. Mülkiyet hakkı, hem iç hukuk hem de uluslararası sözleşmeler ile teminat altına alınmıştır. Hukuk düzeninde bir
yandan bireysel menfaat için özel mülkiyete yönelik teminatlar verilirken, bir yandan da toplum menfaati
için bu teminatlardan feragat edilmesi gerektiği yönünde de düzenlemeler bulunmaktadır. Birey ve toplum
menfaati arasındaki dengeyi sağlamak ve yapılan idari işlemlerde ve alınan kararlarda adaleti sağlamak
için idarecilere ve yargıya büyük rol düşmektedir.
Ülkemizde kentleşme ve planlama pratiğine kentsel yenileme kavramının girişi 1970’li yıllara, planlamada
bir uygulama aracı olarak kullanılmaya başlanması ise 1980’lere, bu konuda yasal mevzuatının oluşması
2000’lere denk düşmektedir. 2000’lerin başından itibaren kentsel dönüşümle ilgili mevzuat ortaya çıkmıştır.
Bu mevzuat içerisinde kamulaştırma kentiçi alanlara yönelik müdahalenin temel uygulama aracı olmuştur.
Kentsel dönüşüm ile ilgili mevzuat, neoliberal politikaların esas alınması ile, yatırımcı lehinde önemli
kolaylıklar getirmiştir. Kentsel dönüşüm projelerinde, hak sahiplerinin projeye katılımlarını sağlamak en
kritik noktayı oluşturmaktadır. Ancak çoğu kez, kamulaştırma gücünün sağladığı kolaylık nedeniyle, kamulaştırma idarenin sıkça başvurduğu bir yol olmakta ve hatta hak sahiplerinin projeyi kabul etmesinde bir
ikna unsuru olarak da kullanılabilmektedir. Diğer yandan, kentsel dönüşüm projelerinde kamulaştırmanın
kullanılmasındaki kamu yararı kavramı, kamulaştırma bedelinin belirlenmesi, kamulaştırma bedelinin
ödenmesi ve bunun gibi konular da önemli tartışmalar ortaya çıkarmaktadır. Bununla birlikte, ülkemizde
kamulaştırmanın kentsel dönüşüm üzerindeki etkilerinin incelenmesine yönelik çalışmalar ise kısıtlıdır.
Bu bildiri, kentsel dönüşüm ve kamulaştırma ilişkisini Danıştay Kararları üzerinden detaylı bir biçimde incelemeyi amaçlamaktadır. Bildiri kapsamında, öncelikle ülkemizdeki kamulaştırma kanunu ile ortaya çıkan
kamulaştırma süreci ve şartları incelenmektedir. Sonrasında ise, kentsel dönüşüm mevzuatı çerçevesinde
kamulaştırma süreci ele alınmaktadır. Kentsel dönüşümdeki kamulaştırmaya yönelik ortaya çıkan sorunlar
Danıştay Kararları çerçevesinde sistematik olarak irdelenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kamulaştırma, özel mülkiyete müdahale, kentsel dönüşüm, yargı kararları
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Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde
Yer Alan Kırsal Yerleşmeler
M.Alim ÇOPUROĞLU, Süleyman Demirel Üniversitesi,
Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, acopuroglu@hotmail.com

Bu bildiri ile Büyükşehir Belediye sınırları içinde kalan kırsal yerleşmelerin yaşamakta oldukları sürecin
incelenmesi amaçlanmaktadır.
2014 yılında yasalaşan 6360 sayılı “13 ilde Büyükşehir Belediyesi Kurulması ile İlgili Kanun” uyarınca Türkiye’de Büyükşehir Belediye sayısı artırılırken bu nitelikteki belediyelerin görev ve yetki alanları
genişletilmiş ve ilgili il sınırları ile çakıştırılmıştır. Bu süreçte il sınırları içinde yer alan kırsal nitelikli yerleşmeler (köyler) de yasal olarak bağlı oldukları ilçelerin uzantısında büyükşehrin mahallesi haline
gelmişlerdir. Sonuçta, özünde kentsel bir ortam için kurgulanmış olan belediye ve imar mevzuatı ile hizmet
esasları bütünüyle kırsal nitelikli bir ortama da uygulanıyor olmuştur.
Türkiye’de Büyükşehir Belediyelerinin oluşumu ve çalışma esaslarını belirleyen 3030, 5019, 5216 ve 6360
sayılı yasalar ile 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili mevzuatın değerlendirilmesi ve günümüzde Büyükşehir
Belediyelerinde izlenen çalışma ve hizmet esaslarının ortaya konulmasıdır.
Büyükşehir Belediyelerinin verili mevzuat çerçevesinde kırsal yerleşmelere yönelik çalışmaları ve
götürdükleri hizmetlerin ihtiyaçlar karşısındaki yeterliliği ve uygunluğunun irdelenmesidir.
2015 yılında GAP Bölge Kalkınma İdaresi için yapılan bir çalışmanın bulguları değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Büyükşehir, Kırsal Yerleşim, 6360 sayılı Kanun ve yürürlükteki imar mevzuatı.

Köyden Mahalleye Dönüşümde Hizmet
Sunumuna Etki Eden Özellikler
Murat ÖLMEZ, İstanbul Teknik Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü Bölge Planlama Yüksek Lisans Öğrencisi, olmezzmurat@gmail.com
Aliye Ahu AKGÜN, İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, gulumser@itu.edu.tr
İlker AKGÜN, Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü,

Kırsal yerleşim alanlarına hizmet sunumu ülkemizde birçok bölgede dengeli ve yeterli biçimde gerçekleştirilememektedir. Gerek kırsal yerleşim alanlarının birbirinden farklı ihtiyaçlarının olması, gerek uzaklık
ve maliyet nedenleriyle mahalli idareler için kentsel alandan uzakta konumlanmış yerleşimlere hizmet
götürülmesi bir dizi zorluğu da içinde barındırmaktadır. Mevcutta hizmetlere erişmekte güçlük yaşayan
çeper yerleşimlerden idari statüsü köy olanları, Aralık 2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan ve 2013
yılında güncellenen 6360 sayılı Yasa ile birlikte yasada anılan 14 il ile daha önceki yasalarda büyükşehir
ilan edilmiş olan 16 ilde idari olarak mahalleye dönüştürülmüştür. Söz konusu değişiklikle beraber her
biri kendine özgü ihtiyaçları ve dinamikleri olan köyler, birbiriyle ortak özellikler gösteren ve ihtiyaçları
ortaklaşan mahallelerle aynı şekilde yönetilmeye ve hizmet dağıtımı gerçekleştirilmeye başlanmış olması
beklenmektedir. Bu bildiride; amacımız 30 büyükşehirde resmi ve idari olan kentlerin bir parçası sayılmaya başlayan köylerin deneyimlediği ve deneyimleyeceği değişim sürecinin; idari yapılanma ve hizmet
dağıtımı üzerinden belirlenmesidir. Bu bağlamda, mahallelerin/köylerin hizmet ihtiyaçları ve mevcut hizmetler üzerinden analiz edilerek değişim ortaya konacaktır. Analizde kullanılacak veri tabanı yerelnet.org.tr
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sitesindeki verilerin derlenmesinden oluşturulmuştur. Çalışma bir ön çalışma niteliğinde olup, 30 büyükşehir kapsamında kalan ve mahalleye dönüşen ve verisi bulunan yaklaşık 5000 köyün mevcut hizmet durumunun, yerleşim karakteristikleri ve özgünlüklerine bağlı olarak benzeşip benzeşmediğini ortaya koyarak
ilk bulguların paylaşılmasını hedeflemektedir. Bu bağlamda, niceliksel karşılaştırmalı analiz (QCA) tekniği
kullanılacaktır. QCA, sosyal nitelikli araştırmalarda yeni kullanılmaya başlanan bir teknik olup, duruma
bağlı koşulları ortaya konmasına katkıda bulunarak, politika üretmeyi kolaylaştıran bir analiz tekniğidir.
Çalışmanın sonunda, Büyükşehirler özelinde, mahalleye dönüşen köy yerleşimlerinin mevcutta, özgünlükleri ve karakteristiklerine bağlı olarak bir hizmet sunumunun olmadığı ancak yerel yönetimlerin hizmet
sunumu esnasında bu yöre koşullarını dikkat etmeleri gerektiği sonucuna varılacağı beklenmektedir.
Anahtar Kelimeler: 6360 Sayılı Yasa, QCA, Hizmet Sunumu.

Toplu Taşıma Sistemlerinin Kentsel Yaşam Kalitesine Etkisi:
İstanbul Kadıköy - Kartal Metro Örneği
Nida ÖZHEKİM, Gebze Teknik Üniversitesi,
Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, nidaozhekim8@gmail.com
Mehmet KÜÇÜKMEHMETOĞLU, Gebze Teknik Üniversitesi,
Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, mkucuk@gtu.edu.tr

Son yıllarda önemi artan ve birçok disiplin dalıyla etkileşim içinde olan yaşam kalitesi, şehir planlama
disiplininde de sıklıkla incelenen konulardan biridir. Bu çalışmada kentsel yaşam kalitesi, şehir planlama disipliniyle bağlantılı olarak, kentlerin temel fonksiyonlarından ulaşım açısından değerlendirilmektedir. Kentsel yaşam kalitesinin ulaşım yönüyle değerlendirilmesi, sürdürülebilir ulaşım sistemlerinden
Kadıköy-Kartal Metro örneği üzerinde yaşam kalitesinin nesnel ve öznel göstergeleri kapsamında yapılmaktadır. Kentsel yaşam kalitesinin nesnel göstergeleri içinde seyahat süresi, erişim süresi ve mesafesi; öznel göstergeleri içinde ise ulaşım türüne dair konfor, ulaşılabilirlik, erişilebilirlik, güvenlik, seyahat
süresi, müşteri hizmetleri, bilgi edinme ve çevresel etkilerden memnuniyet incelenmektedir. Çalışmada,
Kadıköy-Kartal Metro Hattının kentsel yaşam kalitesine etkisini belirlemek için hattın ilk ve son istasyonları; Kadıköy ve Kartal istasyonlarıyla, Marmaray için aktarma noktası olan Ayrılık Çeşme istasyonunda
anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Anket çalışması ile metro hattının, kentsel yaşam kalitesinin nesnel
ulaşım göstergelerinden; seyahat süresi, ulaşım çeşitliliği, erişim türleri, erişim süresi ve mesafesi açısından
olumlu yönde katkı sağladığı sonucuna ulaşılmıştır. Metro hattı işletilmeye başlandıktan sonra Kadıköy
Kartal yönünde metroyla yapılan seyahatlerle, aynı güzergâhta diğer ulaşım türleriyle yapılan seyahat sürelerinin yaklaşık yarım saat fark ettiği elde edilen önemli sonuçlardan biridir. Memnuniyet değerlendirmelerinde ise yine kentsel yaşam kalitesinin öznel ulaşım göstergelerinden seyahat süresinden memnuniyet
dikkat çekici bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Kentsel Yaşam Kalitesi, Kentsel Yaşam Kalitesi Göstergeleri, Sürdürülebilir Ulaşım,
Kadıköy-Kartal Metro Hattı.

Türkiye’de Toplumsal Çeşitliliğe Yönelik Mevcut
Kentsel ve Bölgesel Politikaların ve Planlama
Pratiklerinin Değerlendirilmesi
Özge YENİGÜN, Orta Doğu Teknik Üniversitesi,
Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, yersenozge@gmail.com

39

Son yıllarda özellikle metropoliten kentler sosyo-demografik ve kültürel özellikler, bireylerin yaşam
döngüsü içindeki sosyal ve ekonomik faaliyetleri, gelir ve yaşam biçimlerindeki farklılıklar açısından her
zamankinden daha çeşitlidir. Ulusal, bölgesel ve kentsel karar vericiler mevcut politikalar ve şehircilik uygulamaları ile giderek çeşitlenen nüfusların ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanmaktadır. Çeşitlenen nüfuslar
farklı kimlik, değer yargıları ve yaşam tarzları olan grupların beklentilerine yanıt verebilme gereksinimini
ortaya çıkarmakta, bu durum merkezi ve yerel yönetimlerin rol ve sorumluluklarını gözden geçirmelerini
gerektirmektedir.
Buna karşılık, küreselleşme sürecinin etkileri ile birlikte küresel ekonomi içinde yer edinebilme ve küresel
sermayeden pay alma çabası, merkezi ve yerel yönetimleri rekabetçi kapasiteyi, yenilikçiliği ve yaratıcılığı
arttırmayı, bölgelere yüksek nitelikli ve eğitimli işgücünü ve girişimcileri çekmeyi amaçlayan politikalar
benimsemeye itmiştir. Günümüz politikaları ve planlama pratikleri kar etme amaçlı kaygılar ve piyasa
güçlerine hizmet eden yapısıyla eleştirilmektedir. Kent ve bölgelerin küresel ve rekabetçi imajları altında
ezilen, fakat çeşitlenen yapısının büyük kısmını oluşturan ve büyük ölçüde dezavantajlı gruplar ise (gelir
düzeyi düşük gruplar, eğitimsiz işgücü, göçmenler, yaşlılar, engelliler, vb.) ise yoksulluk, mekansal ve sosyo-ekonomik yoksunluk ve sosyal dışlanma gibi problemlerle karşı karşıya kalmaktadır.
Bu tartışmalar Türkiye’deki politika ve planlama anlayışı ile parallellik gösteren noktalar taşımaktadır.
Türkiye’de, özellikle İstanbul gibi metropoliten alanlarda geliştirilen politikalar ve şehircilik uygulamaları
çeşitli gruplar üzerinde olumsuz etkiler oluşturmaktadır. Tüm sosyal grupları kapsayıcı ve bütünleştirici
politika ve uygulamaların yokluğunda, mevcut yönetişim ve planlama pratikleri toplumsal bütünleşmeyi
engellemekte, sosyal dışlanmışlık mekanizmaları yaratmaktadır. 1980’lerden beri kentlerin özellikle
merkezindeki mahallelerde ve onun uzantısı olan bölgelerde yoğunlaşan kentsel dönüşüm projeleri ve soylulaştırma süreçleri bunun en açık örneğidir. Öte yandan tüm bireyler için erişilebilir kamusal mekanlar ve
hizmetler üretmekte mevcut politika ve planlama pratiklerinin yetersiz kaldığı görülmektedir. Örneğin, yerel yönetimler, yapılı çevrenin ve kamu hizmetlerinin erişebilirliğini artırarak engelli bireylerin yeşil alanlar,
kamusal binalar, toplu taşıma, vb. kamusal hizmet ve mekanlara ulaşımını sağlamak konusunda yetersiz
kalmaktadır. Diğer yandan mevcut politika ve planların, kentlerde farklı grupları bir araya getirebilecek
ortak fiziksel ve sosyal mekanlar yaratarak sosyal etkileşimi artırmak konusundaki eksiklikleri toplumda
karşılıklı anlayışın ve sosyal bütünleşmenin artmasını engellemektedir.
Dolayısıyla bu bildiri, Türkiye’de uygulanan mevcut planlama pratikleri ve politikalar çerçevesinde
toplumun çeşitliliğini oluşturan grupların farklı gereksinim ve taleplerinin nasıl ve ne ölçüde karşılanabildiğini planlamanın kapsayıcı ve katılımcı rolü bağlamında tartışmayı amaçlamaktadır. Bu bildiri, çeşitliliğe yönelik farklı ölçeklerdeki politika ve planlama uygulamaları arasındaki çelişkileri ele alacak ve mevcut
yönetişim mekanizmasının düzenleyici eksikliklerine değinmeyi hedeflemektedir.
Bu çalışma, Türkiye’de merkezi ve yerel yönetimlerin ve devlet-dışı aktörlerin politika belgeleri, faaliyet
raporları, stratejik ve mekansal planlarını kapsayan bir belge analizine dayanmaktadır. Yerel yönetimler ve
devlet-dışı aktörler (sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, vb.), Türkiye’de toplumsal çeşitliliğinin en
yoğun olarak görüldüğü İstanbul metropolitan alanı ve sosyo-ekonomik, demografik, etnik vb. özellikleri
bakımından çeşitli grupların yaşadığı ilçeler (Beyoğlu, Şişli, vb.) göz önünde bulundurularak seçilmiştir.
Türkiye’deki bölgesel ve yerel ölçekte geliştirilen sosyo-ekonomik ve mekansal politikaların ve planlama uygulamalarının henüz farklı kültürel ve sosyo-ekonomik özellikler, kimlik, tercih, değer yargıları ve
yaşam tarzları olan grupların beklentilerine yanıt verebilme ile farklılıkların sağladığı getirilerden yararlanma aşamasına gelmediği görülmektedir. Bu durum politikalara ve uygulamalara da yansımakta, dışlayıcı,
ayrımcı politikalar sürmekte, zaman zaman politika söylemleri değişse de, uygulama konusunda yetersiz
kalınmaktadır.
Bu bildiri, çeşitliliğe yönelik farklı ölçeklerdeki politika ve planlama uygulamaları arasındaki çelişkileri ele
alacak ve mevcut yönetişim mekanizmasının düzenleyici eksikliklerine değinmeyi hedeflemektedir. Çalışma, özellikle Türkiye’de toplumsal çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilmesine yönelik bazı genel ilkeler
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tanımlaması anlamında mevcut literatüre katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu ilkeler yönetişim kurgusu,
politika geliştirme ve mekansal planlama başlıkları altında tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kentsel ve Bölgesel Politikalar, Planlama, Toplumsal çeşitlilik,

Ulusal Devletlerde Yerel Yönetim Bütçeleri:
İspanya ve Türkiye Örneği
İsmail Sadık YAVUZ, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Maliye Bölümü Bütçe ve Mali Planlama Anabilim Dalı, ismailyavuz@sdu.edu.tr

Çalışmanın temel amacı, merkezi ve adem-i merkezi üniter devletlerde yerel yönetimlerin mali özerklik
düzeylerinin karşılaştırılmasıdır. Bu karşılaştırma yapılırken temel değişken olarak bütçe büyüklükleri ve
harcama-vergi yasa mevzuatları alınmış; eğer bütçe büyüklüklerinde veya yasal mevzuatta farklılıklar varsa bu farkların nedenleri tespit edilmeye çalışılmıştır.
Çalışmada esas alınan iki ülke Türkiye ve İspanya’dır. 1978 yılında yürürlüğe giren İspanya. Anayasası ile
İspanya’nın yönetim şekli parlamenter demokrasiye dayalı monarşi olmuştur. Güçlü yerel yönetimler ve
kantonlardan oluşan yönetim sistemi ile İspanya adem-i merkezi üniter devlet özelliği göstermektedir. 1923
yılında kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü merkezi otoritereye dayalı bir parlamenter demokrasidir. Türkiye aynı zamanda güçlü bir merkezi üniter devleti özelliği taşımaktadır. Çalışmada merkezi üniter
bir devlet olan Türkiye’nin ve adem-i merkezi üniter devlet olan İspanya’nın yerel yönetim bütçe verileri ve
yasal mevzuatları incelenerek; her iki devletin de üniter yapıda olmasına rağmen arasındaki farklar ortaya
konmaya çalışılmıştır.
Çalışmada kullanılan sayısal veriler Eurostat, T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü ve T.C.
Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nden derlenmiştir. Veriler, Microsoft Office
Excel yardımı ile kümelenmiş ve derlenmiştir.
Çalışmadan beklenen temel bulgular literatüre paralel olarak adem-i merkezi üniter devletlerde bütçe
büyüklüklerinin ve yasal serbesiyet derecesinin daha fazla olduğu ve dolaylı olarak daha fazla mali özerkliğe
sahip olduğu yönündedir.
Anahtar Kelimeler: Üniter devlet, Merkeziyetçilik, Adem-i merkeziyetçilik, Mali özerklik, Yerel yönetimler bütçesi

Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Sosyal Politika
Uygulamaları Üzerine Bir Değerlendirme:
Çankaya Belediyesi Çankaya Evleri Örneği
Özge YENİGÜN, Orta Doğu Teknik Üniversitesi,
Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, yersenozge@gmail.com

1970 sonrası dönemde Keynesci refah devletinden rekabetçi devlet yapısına geçişle birlikte neoliberal politikalar uygulanmaya başlanmış, Keynesci devlet politikalarının yerini ekonomik büyüme ve rekabetçilik
odaklı politikalar almaya başlamıştır. Refah devletinin rol ve sorumluluklarının azalması, küreselleşme
ve neoliberalleşme süreçleri, girişimci, büyüme odaklı ve rekabetçiliği hedefleyen yaklaşım ve politikaları desteklemiştir. Bu dönemde, devletin yeniden ölçeklendirilme sürecinde sosyal politikalar ikinci plana atılmış, sosyal refah hizmetlerinin ve harcamalarının olabildiğince kısılması amaçlanmıştır. Refah hiz-
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metlerine olan talebin artmasına karşılık kamunun bu alanlardaki müdahalesi azalmış, rekabet devletinin
düzenleyici eksikliklerinin sonucu olarak kent ve bölgelerde sosyal kutuplaşma, sosyal dışlanma süreçleri
hız kazanmış, sosyal eşitsizlikler derinleşmiştir.
Rekabet devletinin sosyal politika ve sosyal refah hizmetlerinin sağlanması anlamında boş bıraktığı alanları çeşitli mekansal ölçeklerdeki yönetişim uygulamaları ve yeni düzenleyici stratejiler doldurmaya
başlamıştır. Özellikle alan-temelli politikalar ve uygulamalar yoksulluk, işsizlik, sosyo-mekansal ayrışma
ve sosyal dışlanma gibi toplumsal sorunlarla mücadele etmede önem kazanmıştır. Bu araştırmanın konusu olan Çankaya Belediyesi’nin Toplumsal Dayanışma Merkezleri (Çankaya Evleri), yerel yönetimlerin
‘sosyal belediyecilik’ anlayışı çerçevesinde geliştirdiği sosyal politika ve sosyal hizmet uygulamalarına
ve mahalle/semt ölçekli girişimlere bir örnek oluşturmaktadır. Araştırmanın amacı, Çankaya Evleri’nin
yerel ölçekteki sosyal problemlere ne ölçüde yanıt verebildiğini, üst ölçekteki (ulus/bölge/kent) sosyal
politika uygulamaları ile ne derece bütünleşebildiğini, sosyal politika anlayışı, sosyal hizmet ve yardımlar
bağlamında hangi noktada durduğunu tartışmaktır.
Çankaya Belediyesi’nin Toplumsal Dayanışma Merkezleri’ni - yeniden yapılanma sonrası ismi ile Çankaya
Evleri’ni - ele alan bir araştırma yapılmıştır. Bu araştırma, yazar tarafından 2015 yılı Ekim ayı ile 2016 yılı
Ocak ayları arasında gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında, ilk aşamada Çankaya Belediyesi’nin web
sitesi aracılığıyla Çankaya Evleri ile ilgili bilgiler (eğitim ve seminer programları ile meslek edindirme,
kişisel gelişim ve hobi kurslarının içeriği, Çankaya Evleri’nin bulunduğu mahalleler, vb.) edinilmiştir.
İkinci aşamada ise, Çankaya Belediyesi’nde çalışmakta olan ve Çankaya Evleri’nin koordinasyonundan
sorumlu uzman ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nde çalışmakta olan üst sorumlular ile derinlemesine
görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşme yapılan kişilere Çankaya Evleri’nin amaçları, hedef grupları, bulundukları mahalleler/semtler, gerçekleştirdikleri faaliyetler, proje kapsamında işbirliği yapılan aktörler vb.
konuları kapsayan çeşitli sorular yöneltilmiştir.
Çankaya Evleri’nde verilmekte olan kurslar sayesinde bireyler yetenek ve hobilerini geliştirerek kişisel
gelişimlerine katkı sağlayabilmekte, becerilerini meslek edinme ve iş bulma anlamında kullanabilmektedirler. Ayrıca düzenlenen eğitim ve seminerler aracılığıyla halkın genel sağlık, hastalıkların erken teşhisi ve
tedavisi, kadın sağlığı, tüketici hakları, ilk yardım, vb. konularda bilgindilendirilmesi ve farkındalıklarının
artması sağlanmaktadır. Dolayısıyla Çankaya Evleri örneğinin bireylerin meslek edinme kapasitesini ve
beşeri sermayesini artırması yoluyla sosyal hareketliliğe olumlu katkı sağladığı, bireyler arasındaki iletişimi arttırarak sosyal bütünleşmeyi destekleyici nitelikte olduğu söylenebilir.
Ancak bu örnek eğitim, istihdam ve sosyal yardım alanlarındaki sorunlara kapsamlı ve kalıcı çözümler üretememektedir. Bu tür uygulamalar sosyal problemlere yapısal çözümler sunamamakta, dışlanmış veya yoksul kesimler
için kentte tutunmanın ve geçinmenin kalıcı yolu olamamaktadır. Sınıf ilişkilerinin yeniden üretimine eklemlenen
nitelikteki yapısı, yoksullukla ve diğer sosyal sorunlarla yapısal düzeyde mücadele etmemesi ve sorunları sürdürülebilir kılan yönleri sebebiyle Çankaya Evleri’nin devletin düzenleyici eksikliklerini önlemede, sosyal eşitsizlikleri
azaltacak ve yoksulluk, işsizlik, sosyal dışlanma gibi yapısal sorunlara çözümler sağlayacak örgütlenmeler olduğunu
söylemek mümkün değildir. Bu tür yerel sosyal politika uygulamaları ancak üst ölçekte geliştirilen sosyal politikalar
ve uygulamalarla bütünleşik ve işbirliği içinde geliştirilmesi ve katılımcılığın önünü açacak fırsatları değerlendirmesi
durumunda sosyal adalet ve sosyal bütünleşme gibi ilkelerle ilişkilendirilebilecektir.

Bu çalışmada, refah devletinden rekabet devletine doğru gerçekleşen dönüşüm ile birlikte, devletin sosyal refah ve adaleti sağlama konusundaki düzenleyici eksikliklerine karşılık geliştirilen yönetişim uygulamalarının yerel sosyal politikalar, sosyal hizmet ve yardım anlayışları çerçevesinde sosyo-ekonomik
eşitsizliklerin önlenmesi, yoksulluk, işsizlik, sosyal dışlanma gibi sorunların çözümünde ne derece etkili
olabildiği, Çankaya Belediyesi’nin uygulamakta olduğu Çankaya Evleri örneği üzerinden incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Politika, Yönetişim, Yerel Yönetimler, Çankaya Evleri
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Yerel Karar Alma Süreçlerine Vatandaş Katılımı:
Porto Alegre’de Katılımcı Bütçeleme
Süleyman DİKMEN, Süleyman Demirel Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü, suleymandikmen@sdu.edu.tr
İclal DAĞLIOĞLU ŞANLI, Süleyman Demirel Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü, iclaldaglioglu@sdu.edu.tr

Temelleri Antik Yunan döneminde atılan demokrasi, günümüzde en iyi devlet sistemi olarak kabul görmektedir. Son yıllarda demokrasinin en yaygın uygulama biçimi olan temsili demokrasi modelinde temsilciler ile halkın çıkar çatışmasına düşmesi, halkın bizzat toplumsal kararlarda rol almak istemesi ve teknolojik
gelişmeler katılımcı demokrasi modelinin popülerliğini artırmaya başlamıştır. Katılımcı demokrasi ile birlikte, vatandaşların yerel idarelere ilişkin kararların alınmasında ve ödedikleri vergilerin nerelere harcanacağı
kararının verilmesinde doğrudan söz sahibi olmak istemeleri katılımcı bütçeleme anlayışını ortaya çıkarmıştır.
Kamu hizmetlerinin finansmanında sadece seçilmişlerin değil; aynı zamanda sıradan insanların da karar verici olduğu demokratik bir süreç şeklinde kavramlaştırılan katılımcı bütçeleme uygulaması ilk olarak 1989
yılında Brezilya’nın Porto Alegre kentinde uygulamaya konulmuş olup sonrasında diğer Güney Amerika
ülkelerine ve tüm dünyaya yayılmıştır. Porto Alegre kentinde katılımcı bütçe uygulaması ile birlikte halkın
demokrasi bilinci gelişmiş, yerel hizmetlerin kalitesinde artış meydana gelmiş ve vatandaşlar bütçe ve vergi
hakkını daha etkin kullanmaya başlamıştır.
Çalışma vatandaşların yerel karar alma süreçlerine katılımı konusunda son 30 yılın en etkili araçlarından
birisi olan katılımcı bütçelemenin Porto Alegre kentinde ortaya çıkmasını hazırlayan koşulların tespit edilerek günümüzdeki etkinliğinin tartışılmasını amaçlamaktadır. Ayrıca katılımcı bütçeleme konusunda Türkiye’de kat edilen yol, özellikle kent konseyleri ve stratejik planlama çerçevesinde değerlendirilerek Porto
Alegre örneği ile bir kıyaslama yapılacaktır. Çalışmanın temel yöntemi literatür taraması olup; Türkiye’ye
dair öngörülerde bulunulması açısından litaratüre katkı sağlanması beklenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Katılımcı Demokrasi, Katılımcı Bütçeleme, Yerel Yönetimler, Porto Alegre.

Yerele Bilgi Taşımada Bir Yöntem:
Aybastı - Kabataş Kurultayı Örneği
Salim ŞENGEL, Anadolu Üniversitesi Eskişehir Meslek Yüksekokulu, ssengel@anadolu.edu.tr

Bireysel katılım, sorumlulukların ve olanakların toplum bilincine ve gücüne dönüştürülmesi ve katılımcı demokrasinin yaşanarak gerçekleştirilmesini sağlayan kurultaylar, yörenin değerlerini geleceğe taşımayı
amaçlayan güçlü bir sivil toplum örgütlenmesidir. Demokrasi deneyimini yerelden başlatmak, yerel sosyo
ekonomik kalkınma için yerel dinamiklerin harekete geçirilmesi açısından kurultaylar önemlidir. Siyaset üstü bir
duruşla ve bilimsel esaslara göre çalışan kurultaylar yerel kalkınma açısından önemli işlevler yerine getirecektir.
Günümüzde katma değerli ürünler üretebilmek açısından bilginin büyük bir önemi vardır. Yerel kaynakların değerlendirilmesi, üretim sürecine dahil edilmesi açısından bilgiye gereksinim vardır. Bu bağlamda
yerele bilginin taşınması, bilginin üretim süreçlerinde kullanılabilmesi açısından sivil toplum kuruluşları
önemli bir görev üstlenebilir. Bilimin yerele taşınması açısından üniversitelerle işbirliği ve bilim insanlarının yerelde bilgiye gereksinimi olan kesimlerle buluşturulması açısından sivil toplum kuruluşları etkin
çalışma içinde olabilir.
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Yerele bilgi taşımada bir yöntem olarak sivil toplum kuruluşlarının üstlenebileceği rolü ortaya koymak
olup, yerelde sivil toplum kuruluşu olarak faaliyetlerini sürdüren Aybastı–Kabataş Kurultayının 16 yıldır
yaptığı faaliyetleri yerele bilgi taşıma açısından değerlendirmektir.
Çalışma, kurultayın yaptığı faaliyetlerin ve yayınlarının üzerinde yapılacak çalışma ve değerlendirmesi
şeklinde olacaktır.
Bilim insanları ve bilimsel bilgiye erişim ve bilginin yerele uygulanması açısından dezavantajlı bir durumda olan
iki ilçenin kurultay çalışmaları sonucu yerele bilginin taşınması ve etkileri ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Bilimin Işığında Yerel Kalkınmaya Doğru Parolası ile hareket eden kurultay çalışmaları üniversitelerle
işbirliği halinde her yıl yerel sorunların ele alındığı ve bu sorunlara bilim insanlarının katılımı ile çözümler
arandığı bir sivil toplum çalışması olarak önemli bir örnek olup, bilimsel bilgiye erişim konusunda diğer
yerel birimlere de örnek olabilecek niteliktedir.
Anahtar Kelimeler: Bilgi, Yerel Kalkınma, Kurultay

Büyükşehir Belediyelerinin Geliştirilmesi
İçin Bir Rehber: Benchmarking Yöntemi
Burcu KOYUNCU, Bitlis Eren Üniversitesi, Yerel Yönetimler Programı, burcukync@hotmail.com

Benchmarking yöntemi; bir işletmenin stratejilerini, ürünlerini veya süreçlerini, sınıfında en iyi olan diğer
işletmelerle kıyaslayarak, onlardan gerekeni öğrenmesi ve öğrendiklerini uygulayarak kendi performansını
arttırmaya çalışmasıdır. Henüz yeni bir uygulama alanı kazanan bu teknik; literatürde standart bir tanıma
sahip değildir; ancak örnek alma, kıyaslama gibi sözcükler ile Türkçe kavramı karşılanmaktadır.
Benchmarking, genel olarak özel sektörde daha yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Hatta çeşitli firmalar
benchmarking grubu oluşturarak, dünyadaki değişimi kendi şirketlerine uyarlayabilmektedirler. Kamu sektöründe ise henüz yaygın bir şekilde kullanılmamaktadır.
Ülkemizde son yıllarda, gerek yasalar gerekse uygulamalar ile birlikte özel sektör yönetimlerinin kullandığı bazı teknikler kamu yönetimi için de önerilmektedir. Bu bağlamda Benchmarking yöntemi de kamu
yönetiminde kullanılması gereken önemli bir yönetsel araç olarak yerini almaktadır. Özellikle ülkemizin
küreselleşen kentleri için bir rehber olma niteliği taşıyan Benchmarking yönteminin uygulanması gerekmektedir. Uluslar arası arenada hiyerarşik sıralamada yer alabilecek kentlerimizin, en iyi uygulamaları örnek
alarak, incelemesi ve ilgili konulardaki sorunları çözebilmesi hayati önem taşımaktadır.
Büyükşehir Belediyeleri için benchmarking yöntemi bir yol gösterici özelliği olma özelliği taşımaktadır.
Bu sayede kent yönetimleri, küresel kentlerdeki en iyi uygulamalar incelenerek, belirledikleri konularda
sınıfında en iyi olan şirketlerden ya da ulus ötesi belediyelerden faydalanabilmektedirler.
Bu çalışmada da Benchmarking Yöntemi’nin tanımları ve özellikleri incelenerek, kamu sektöründeki ve
özellikle belediyelerdeki örnek uygulamaları ele alınmaktadır. Küresel olma yolunda ilerleyen kentler için
bir yol gösterici olan Benchmarking yöntemi önerilmektedir.
Büyükşehir Belediyeleri için bir rehber niteliği taşıyan Benchmarking yönteminin açıklanması ve bir model
olarak sunulması amaçlanmaktadır.
Benchmarking Yöntemi ile Büyükşehir Belediyeleri, iyi uygulamaları örnek alarak daha başarılı olmaktadırlar.
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Kamu Yönetiminde Benchmarking Yönteminin sınırlı sayıda çalışılmış olması ve Büyükşehirler Belediyeleri için bir model olarak önerilmesi ana bilim dalının çalışma alanını genişletmektedir ve bu çerçevede
katkı sağlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Benchmarking Yöntemi, Büyükşehir Belediyeleri ve Benchmarking

Ülkemizde Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında
Karşılaşılan Sorunlar ve İrdeleme
Büşra CESUR, Süleyman Demirel Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi, busracesur.pm@gmail.com
Atila GÜL, Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, atilagul@sdu.edu.tr

Kentsel alanlar sürekli değişim ve gelişim gösteren bünyesinde çeşitli fonksiyonları barındıran organizmalar bütünüdür. Kentlerin kırsal alanlara göre gelişmişlik seviyesinin daha yüksek olması, yaşam standartlarının kolaylığı, politik, ekonomik, fiziksel, teknolojik, sosyal, sağlık hizmetlerin çeşitliliği zamanla
kentlere doğru göç hareketlerinin başlamasını doğurmuştur. Göç hareketiyle beraber kentlerde nüfus taşıma
kapasitesinin üstüne çıkılması; yerleşim yerlerinin plansız büyümesine, açık ve yeşil alanların tahribine,
tarihi dokunun yok olmasına, kültürel mirasın ve kent kimliğinin kaybolmasına neden olmuştur. Aynı zamanda kentlerde sağlıksız ve dayanıksız yapılaşmalar meydana gelmiş yeşil alanlar azalarak yaşam kalitesi
düşmüştür. Bu sorunlar karşısında insanların daha iyi yaşam standartlarına ulaşmaları için çözüm önerisi
olarak kentsel dönüşüm (yenileme) kavramı ortaya çıkmıştır.
Kentsel dönüşüm (yenileme) kavramı; bir bölgenin refah düzeyinin tekrar sağlanmasını, toplumda dışlanmış alanların geri kazanımını, yitirilen ekonomik etkinliğin yeniden sağlanmasını, sosyal bütünleşmenin
oluşturulmasını ve çevresel faaliyetlerin tekrar canlandırılmasını amaçlayan kapsamlı vizyon ve eylem
planlamalarıdır. Bu bakımdan kentsel dönüşüm kentsel alanların planlanması ve geliștirilmesinden ziyade
var olan kentsel alanların planlanması ve yönetimi ile ilgilidir.
Ülkemizde 1950’lerde başlayan göç hareketleriyle beraber kentlerde meydana gelen hızlı nüfus artışı gecekondu tarzı yaşam alanlarının oluşmasına neden olmuştur. Sağlıksız ve çarpık yaşam alanlarının oluştuğu
bu bölgelerin yaşanılabilir yerlere dönüştürülmesine yönelik olarak geliştirilen kentsel dönüşüm çalışmalarında kamu sektörü, özel sektör, yerel halk ve sivil toplum örgütleri etkin rol oynamaktadır. Kentsel
dönüşüm aktörlerinin ortak bir fikirde buluşamaması ve mevzuat da ki düzenlemelerin yetersiz kalması
uygulamalarda da sorunları beraberinde getirmiştir. Kentsel dönüşüm çalışmalarının başlangıç sürecinde,
projelendirme ve uygulama aşamaları ve sonraki süreçlerde de bir takım sorunlar meydana gelmektedir.
Bu çalışmada kentsel dönüşümün uygulamalarının kavramsal çerçevesi ve tarihsel gelişimi ortaya konularak ülkemizde uygulanan kentsel dönüşüm projelerinin yasal, projelendirme ve uygulama boyutunda
yaşanan mevcut sorunlar tespit edilerek ve çözüm önerileri geliştirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Kent, Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım, Peyzaj Mimarlığı.
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Voronoi Diagramı İle Kent İçi Ulaşımın
Analizi ve Gelecek Projeksiyonu
Mesut ARSLAN, Süleyman Demirel Üniversitesi
Mimarlık Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi, arslan_mst43@hotmail.com
Buse ŞENER, Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi, buse.senerr@gmail.com
İlker ERKAN, Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Bölümü ilkererkan@sdu.edu.tr

Voronoi, matematiksel bir diyagram olup, mimari ve kentsel tasarım alanlarında literatüre yeni katılmış
ve geliştirilme aşamasında olan bir kavramdır. Diyagram, parametrik tasarımın mimaride kullanımında ve
kentsel tasarımda, parametrik düzenleme aşamalarında kullanılmaktadır. Mimari tasarım sürecinde parametrik tasarımın kullanıldığı örneklerde çevresel veriler, tasarım sürecindeki parametreler olarak tanımlanmakta ve kurulan diyagram sistemine veri olarak katılmaktadır. Voronoi diyagramı kullanılarak hazırlanan parametrik tasarımlar, çizgiler çizmek yerine parametreler belirlenerek oluşturulur ve sonrasında asıl
geometri, sisteme önceden girilen kısıtlamalar ve kurallar doğrultusunda ortaya çıkmaktadır. Böylelikle
mimaride, kentsel tasarımda ya da benzer alanlarda kullanılacak bir altyapı oluşturulur. Çalışmanın temel
amacı, Isparta kent merkezindeki önemli odak noktalarının belirlenip bu noktalardan yararlanarak kenti
zonlara ayırmak ve bu zonlar arasında ulaşım ağını voronoi diyagramı ile matematiksel olarak göstermektir.
Bu noktaların belirlenmesi kentin sosyolojik, ekonomik ve ulaştırma sistemleri düşünülerek yapılacaktır.
Matematiksel gösterimde Voronoi diyagramı ve delanuay üçgenlerinden yararlanılacaktır. Yöntemde, Isparta kent merkezindeki odak noktaları belirlenip, voronoi diyagramlarından biri olan Delaunay üçgeni ile
zonlar oluşturulacaktır ve Delaunay üçgeninden yararlanılarak elde edilen diyagrama göre voronoi noktaları belirlenecektir. Sistem içerisinde oluşturulabilen varyasyonlar(olumlu ya da olumsuz olarak) model
üzerinde temsil edilmesi ve kolaylıkla bir sonraki seçeneğe geçme fırsatı vermesi ihtiyaç duyulan önemli
bir girdidir. Bu sistem, Kentin matematiksel verilerle kent ulaşımının planlı bir şekilde yapılaşmasına katkı
sağlanacağı gibi ulaşım sorunlarına çözüm alternatiflerinin keşfedilmesini sağlayacağı ve gelişiminde de
yol gösterici olacağı düşünülmektedir. Beklenen bir diğer etki ise ulaşım ağında ve etkilediği diğer unsurlarda yüksek verimlilik sunacağıdır.
Anahtar Kelimeler: Voronoi Diyagramı, Sayısal Tasarım, Hesaplamalı Tasarım

Gelişmekte Olan Büyük Kentsel Yığılmalar ve Kent
Çalışmaları Kavram Ağında Yeni Kavramsal Gelişme:
Kent-Bölge ve Önemi
Seda EFE, Süleyman Demirel Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, sedabatman@sdu.edu.tr

Çalışmanın amacı; Türkiye özelinde siyasi terminoloji açısından kullanımından kaçınılan “bölge” kavramının, kentsel çalışmalar ve yığılmalar açısından nasıl ele alındığını inceleyerek bölge ve kent kavramlarının ilişkilerini ve kent çalışmaları açısından “kent-bölge” kavramını sorgulamaktır. Bu kapsamda, son
dönemlerin sık kullanılan kavram ağlarından beslenerek, belli özellikteki büyük yığılma alanları olan kentsel alanları tanımlamak, anlamak, yönetmek ve yönlendirebilmek adına “kent-bölge” kavramını tartışarak,
açıklama getirmeye çalışmaktadır. Çalışma bunun dışında kavramın Türkiye kentleşmesi açısından durumunu; kalkınma ajansı yapılanması ve 6360 sayılı yasa ile büyük şehirlere getirilen düzenlemeyi dikkate
alarak kent merkezli bir bölge tanımlaması arayışı olup olmadığı üzerine tartışma geliştirerek, özellikle
büyük kentsel yığılmalar üzerinden kavramın literatürdeki önemini tekrar sorgulamayı planlamaktadır.
Henüz sosyal bilimler açısından kentleşme literatüründeki yerini tam olarak alamamış “kent-bölge” kavramının, yabancı ve disiplinler arası literatür taraması yöntemi ile kullanım çeşitliliğini ortaya çıkarmak
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ve örnekler çerçevesinde incelemektir. İkincil bir yöntem olarak kavramın ortaya çıktığı dönem içerisinde
kent çalışmaları bağlamında baskın olan kavram ağından faydalanarak kavramın değişik kullanımlarını ve
özelliklerini sınıflandırmaya çalışmaktır.
Kavramsal ağ bağlantıları ile gelişim süreci incelenen “kent-bölge” kavramını açıklamak ve bu kavramın
Türkiye’de metropoliten alanlar, yığılma (agglomeration) özelliklerine sahip alanların gelecek yönelimli
olarak incelenmesi ve gelişimin yönetilebilmesi açısından, stratejik ve önemli bir bilimsel bir kavram ve
analiz aracı olarak değerlendirilmesi beklenmektedir.
Bölgesel çalışmalar açısından kentsel ağların gelişmesinin önemi bilinmektedir. Bu doğrultuda yabancı literatür açısından da muğlaklığı olan bölge kavramını, büyük kentsel yığılmalar özelinde yapılmış çalışmalar incelenerek ortaya çıkan baskın bir kavram olarak “kent-bölge” kavramını diğer disiplinlerde gördüğü
önemi görmeyen kent çalışmaları disiplini açısından görünürlüğünü sağlamak açısından katkı yapması
beklenmektedir. Çalışma kent çalışmaları yürüten sosyal bilimciler açısından 1980’lerden bu yana farklı
disiplinler açısından sıkça kullanan bu kavramın önemini tartışmaya açmak ve bu konu üzerine düşüncelerin geliştirilmesi gerektiğini ortaya koymak açısından özgün bir yapıya sahiptir.
Anahtar Kelimeler: Kentsel Yığılmalar, Bölge, Metropoliten Alanlar, Kent-Bölge

Kent İmar Planları ve Kentsel Tasarımda
Yaşanan Mevcut Sorunlar ve İrdelenmesi
Emine KELEŞ, Süleyman Demirel Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, emnekeles@gmail.com
Atila GÜL, Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, atilagul@sdu.edu.tr
Şehriban ERASLAN, Süleyman Demirel Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, sehribaneraslan@sdu.edu.tr
Ömer Faruk UZUN, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı,
Hüseyin Berk TÜRKER, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı,

Dünyada ve Ülkemizde hızla artan nüfus ve bu artışın yarattığı ekonomik ve sosyal sorunların boyutları
giderek artmaktadır. Ülkemizde 1940’lardan sonra kırdan kente göçün hızlanması ve kentlerin göçe hazır
olmayışı bu alanlarda birçok sorunu da beraberinde getirmiştir. Kentler göçle gelen insanların ihtiyaçlarına cevap vermekten uzaklaşmıştır. Ayrıca artan sorunlara karşı yöneticilerin kayıtsız kalması gecekondulaşmanın artması ve konut sorunlarını meydana getirmiştir. Çevre, konut, ulaşım, altyapı gibi birçok sorunla karşılaşılmaya başlanmış ve sorunlar artarak büyümüştür
Bu sorunların çözümünde toplumsal refahın artırılması, kentleri daha yaşanabilir kılmanın ve halkın ihtiyaçlarını karşılamasının yolarından biri de kentsel gelişmenin planlanması ve bu bağlamda imar sorunlarının çözümlenmesidir. Kentsel planlamanın temeli de imar planlarıdır. Bu planlar kentin vizyonunu
belirleyen teknik, sosyal ve hukuksal nitelikli işlemler olmakla birlikte aynı zamanda düzenli kentlerin
oluşturulmasının da yol haritası olmaktadır. İmar uygulamalarıyla bir taraftan imara uygun yerleşim alanları oluşturulurken, diğer taraftan da düzenlemeye tabi tutulan bölgenin ihtiyacı olan (sağlık tesisi, kültürel
ve sosyal tesis, eğitim kurumları, yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, spor alanları, pazar yeri,
ibadet yeri ve karakol gibi) donatı alanları sağlanmaktadır. Ancak yürürlükte imarla ilgili bulunan yasalar
özellikle 1980 yılı sonrasında kentsel sorunlara çözüm bulmakta yetersiz kalmıştır. 1999 depremi sonrasında da imar mevzuatı uygulamalarının yapı sektöründe olumsuz etkileri açıkça görülmüştür. Bu kapsamda planlama süreçlerine ilişkin mevzuatın temelini 3194 sayılı imar yasası oluşturmaktadır. Ülkemizde
imar mevzuatı oldukça karmaşık bir durumdadır. İmar ve planlama konusunda çerçeve bir yasanın bulunmayışı da imar yasasının birçok özel alanda devre dışı bırakılması planlamayla ilgili eylemlerde büyük
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sıkıntılar oluşturmaktadır. Ayrıca mevzuatta ki uygulama ve yorumlamalardan kaynaklı bir karmaşanın
olması mevzuatın görev, yetki ve sorumlulukları açısından büyük bir karmaşa oluşturmaktadır. Ülkemizde imar planlamalarına ilişkin yaşanan sorunların temelini yetkili idarenin belirlenememesi ve uygulama
aşamasında karşılaşılan sorunlar oluşturmaktadır. Ülkemizde öncelikle bu imar planlarında ki karmaşanın
giderilmesi ve kent planlarının öncelikle bölge ve ülke planlarına entegrasyonunun sağlanması gerekmektedir. Bu çalışmada; kent imar planlarında ve kentsel tasarım da yaşanan mevcut sorunlar irdelenmiş, daha
sağlıklı ve yaşanabilir kentler için mevzuattaki ve uygulama yaşanan karışıklığın giderilmesi hususunda
bazı öngörüler getirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kent, imar, kent imar planları, kentsel tasarım, mevzuat

Bölgesel Planlı Ekonomik Büyüme
Süreci ve Bandırma Örneği
Mehmet Emin ERÇAKAR, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü, mercakar@bandirma.edu.tr

Bu çalışmanın amacı, özellikle kalkınma kutupları teorisine uygun olarak bölgesel planlama bağlamında
yeni sanayi alanları oluşturulmak suretiyle ülke kalkınmasına katkı sağlama amacıyla izlenen politikalardan
Bandırma ve bölgesindeki gelişmelere ışık tutmaktır. Zira Bandırma; Marmara Denizi’nin güneyinde, İstanbul, Bursa ve İzmir illeri üçgeninin neredeyse tam ortasında yer alan bir yerleşim birimidir. Doğusunda
Karacabey, batısında Gönen, kuzeyinde Erdek, Kapıdağ ve Marmara Adası, güneyinde Manyas ve Kuşgölü
bulunmaktadır. Yüzölçümü 690 km2 olan Bandırma’nın denizden yüksekliği 1 metre ile 764 metre arasında değişmektedir. İlçenin büyük metropollere yakınlığı ve coğrafi konumu, farklı ulaşım imkânlarının
gelişmesine neden olmuştur.
Bandırma, ülkemizin en büyük kenti olan İstanbul’un, Güney Marmara ve Ege bölgeleriyle bağlantısını
sağlayan önemli bir noktada bulunmaktadır. Bandırma’nın kara, hava, deniz ve demiryolu ulaşımlarının
tümünün gerçekleşebildiği ender yerleşim merkezlerinden biri olması, kentin sosyal ve ekonomik yapısının
gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır. 2014 yılı itibariyle Balıkesir ilinin büyükşehir olması ile kentin
sosyal, ekonomik ve nüfus olarak büyümesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Ayrıca bölgesel planlama bağlamında konuya Bandırma odaklı bakıldığı belirtilirken, geniş anlamda Bandırma periferisinde yer alan ve Güney
Marmara olarak ifade edeceğimiz (Bursa hariç) bölgenin Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca hazırlanan
“1/100.000 ölçekli Balıkesir – Çanakkale Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planı” çalışmamıza temel teşkil
etmektedir.
1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planları, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma ve Dokuzuncu Kalkınma Planlarında belirlenen bu ana hedeflere ulaşma amacının bir parçası olarak, planlama bölgelerinde koruma
- kullanma dengesini sağlayacak ana arazi kullanımı ve strateji kararlarının sosyal strateji kararlarının verilmesine Planlama Bölgesindeki tüm sosyal aktörlerin plana katılımını ve sahiplenmesini amaçlayan bir
planlama yaklaşımı çerçevesinde olanak sağlamaktadır.
Çanakkale - Balıkesir illerini kapsayan Planlama Bölgesi, barındırdığı ekolojik, doğal ve kültürel değerlerinin yanı sıra sunduğu ekonomik olanaklar ve potansiyel değerler doğrultusunda hızlı bir mekânsal
değişime bağlı olarak çeşitli nüfus hareketlerine de sahne olmaktadır. Diğer bir ifadeyle Planlama Bölgesi
tarım, sanayi, turizm ve hizmet odaklı ivmelere paralel olarak gelişim göstermektedir.
Çalışma yöntemi olarak, mevcut 1/100.000 ölçekli plan kapsamında yapılması planlananlar, bunların bölge
ve ülke genelinde ortaya çıkaracağı dışsallıkların ortaya konulması amaçlanmaktadır.
Çalışma ile plan sürecinin devamı halinde belirli bir dönem sonrası (2040 yılı gibi) elde edilecek projeksi-
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yonlar ve çıktıların değerlendirmesi yapılacaktır.
Çalışma, özellikle bölgesel planlama ve buna bağlı gelişme süreci açısından belirli bir alanı betimlediğinden önemli ölçüde orijinallik taşıyacaktır.
Anahtar Kelimeler: Bandırma, Çevre Düzeni Planı, Yerel Gelişme, Bölgesel Ekonomik Büyüme.

Türkiye’de Sosyal Girişimcilik ve
Yarattığı Etkilerin Değerlendirilmesi
Seda ERCAN, İstanbul Teknik Üniversitesi, sedaercannn@gmail.com
Tüzin BAYCAN, İstanbul Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, tbaycan@itu.edu.tr

Sosyal girişimcilik, sosyal sorunlara girişimcilik bakış açısı ile çözümler üretilmesi düşüncesi ile ortaya çıkmıştır. Sosyal değişimin bir aracı olarak görülen sosyal girişimcilik, ürettiği yaratıcı çözümler ile toplumda
değişikliklere ve ilerlemelere neden olmaktadır. Bölgesel kalkınmada sosyal dönüşümün ve gelişimin de
önemli bir yeri olduğunu vurgulamak amacı ile sosyal girişimlerin etkileri incelenerek, toplumda ne gibi
değişikliklere neden olduğu ortaya konulmaktadır.
Sosyal girişimcilik; yoksulluk, eğitim, çevre sorunları, ekoloji, istihdam, farkındalık yaratma, dezavantajlı
gruplar ile ilgili toplumsal sorunlara yenilikçi ve yaratıcı çözümler üretmek için ortaya konan faaliyetleri
kapsamaktadır. Bu faaliyetler toplumsal etkilerinin yanında ekonomik olarak da fayda sağlamaktadır. Sosyal girişimler yarattığı sosyo-ekonomik getiriler ve sosyal sermaye sayesinde sürdürülebilir bir bölgesel
gelişme sağlamaktadır.
Bu çalışmanın amacı; Türkiye’de sosyal girişimciliğin toplumsal kalkınmadaki rolünü incelemek ve yarattığı etkilerin ne gibi değişikliklere neden olabildiğini anlamaktır. Çalışma; ASHOKA ve TÜSEV’in sosyal
girişim projesinden yola çıkılarak belirlenen başarılı sosyal girişimcilik örnekleri üzerinden, bu girişimlerle
yapılan anket çalışması sonucu yaratılan sosyal etkinin faktör analizi yöntemi kullanılarak ölçülmesi ve
topluma yansımalarının değerlendirilmesine dayanmaktadır. Sosyal girişimlerin yarattıkları etkiler: (i) sosyal içerme ve fark yaratma kültürü boyutları; ii) istihdam, maddi kazanç ve sosyal fayda birlikteliği boyutları; ve (iii) kamu politikası ve sektör standartları boyutları olmak üzere 3 ana bileşen olarak belirlenmiştir.
24 başarılı sosyal girişim örneği ile yapılan anket sonucunda sosyal girişimlerin yarattığı en büyük etki
“sosyal içerme ve toplumda fark yaratma kültürü” bileşeni olarak ortaya çıkmıştır. Bu bileşenin kapsadığı
“ulusal düzeyde farkındalık yaratma” ankete cevap veren girişimlerin en çok katıldığı konu olmuştur.
Çalışma, sosyal girişimcilik tanımlamalarının ötesine geçilerek, yarattığı etkilerin ölçülmesi ve hangi
bileşenlerin ön plana çıktığının değerlendirilmesi açısından önemli sonuçlar içermektedir. Bunun yanında
var olan az sayıdaki çalışmalara ve bu alandaki boşluğun doldurulmasına katkıda bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Sosyal girişimcilik, sosyal etki, Türkiye

49

Sosyal Sermaye Kavramı Çerçevesinde Türkiye’de Bölgesel
Gelişmişlik Düzeylerinin Tespitine Yönelik Bir Uygulama
Emrah ÖZEL, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü, eozel@mehmetakif.edu.tr

Dünya Bankası tarafından kalkınmanın kayıp halkası olarak nitelendirilen sosyal sermaye kavramı ile
ekonomik büyüme ve kalkınma arasında yapılan birçok araştırmada istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif
etki içerisinde olan ilişkiler elde edilmiştir. Bu bağlamda ekonomik olarak gelişmiş bölgeler ile az gelişmiş
bölgeler arasındaki farklılığın sosyal sermaye üzerinde de etkili olduğu söylenebilir. Bu çalışmada, Avrupa
Birliği Bölgesel İstatistik Sistemine uygun karşılaştırılabilir bir sınıflandırma olan ve Türkiye’de Düzey-2
bölgeleri olarak tanımlanan bölgeler için sosyal sermaye düzeylerinin hesaplanması amaçlanmıştır. Elde
edilen sosyal sermaye endeks değerleri ile bölgelerin genel kalkınmışlık seviyelerinin karşılaştırılarak
değerlendirilmesi de çalışmanın diğer hedefleri arasındadır. Çalışmanın yöntem aşamasında literatürde
Temel Bileşenler Analizi (PCA) olarak bilinen analiz tekniğinden faydalanılmıştır. Analizde değerlendirilmeye alınan değişkenler ise sosyal sermaye kavramına etkisi olduğu literatürde kabul edilen ve verilerine ulaşılabilinen değişkenlerden oluşmaktadır. Bulgular başlığı altında 26 bölge için tespit edilen endeks
değerleri sunularak sonuç ve değerlendirme başlığı altında bu değerler ile bölgelerin kalkınmışlık düzeyleri
ile ilgili öneriler ileri sürülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Sermaye Endeksi, Sosyal Gelişmişlik Düzeyi, Düzey 2 Bölgeleri

Girişimcilik Politikalarının Bölgesel Kalkınma Üzerindeki
Etkisi: 10.8.2016 Tarih ve 29797 Sayılı Araştırma, Geliştirme
ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin
Uygulama ve Denetim Yönetmeliği’nin Getirdiği
Düzenlemeler Üzerine Bir İnceleme
Murat Ali DULUPÇU, Süleyman Demirel Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü, muratdulupcu@sdu.edu.tr
Gökhan ÖZKUL, Süleyman Demirel Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Finans Bölümü, gokhanozkul@sdu.edu.tr
Emre ÖRÜN, Süleyman Demirel Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi, emre.orun@hotmail.com

Politikacıların en temel amaçlarından biri işsizliği azaltmak ve ekonomik büyümeyi canlandırmaktır. Artan küreselleşme ile birlikte inovasyon temelli ekonomik büyümenin odak noktası olarak bölgelerin önemi
gün geçtikçe artmaktadır. Dolayısıyla kalkınma politikaları ulusal düzeyden bölgesel düzeye kaymakta ve
bölgesel politikalar konusunda ciddi dönüşümler yaşanmaktadır. İnovasyon, Ar-Ge, bilgi yaratımı, bilgi
yayılımı ve öğrenme olguları yeni nesil bölgesel kalkınma anlayışının en temel unsurları haline gelmiştir.
Bu unsurlar ise girişimciliğin bölgesel kalkınmada önemli bir rol üstlenmesine neden olmuştur.
İktisat literatüründe bölgesel kalkınmanın ne tür politika, kişi ve kurumlar tarafından sağlandığına dair
araştırmalar yapıldıkça girişimciliğin bölgesel kalkınma üzerindeki etkisi ve önemi giderek belirginleşmiştir. Bununla birlikte kalkınmada girişimciliğin etkisi ülkeler ve bölgeler arasında farklılaşabilmektedir. Bazı ülkeler ve bölgelerde girişimcilik faaliyetleri ve yeni iş oluşumları için uygun ekonomik, politik,
demografik ve kültürel faktörler söz konusu iken bazı ülkeler ve bölgelerde ise uygun olmayan faktörler
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söz konusudur. Günümüzde bölgesel gelişmişlik, ülkeleri sadece ekonomik anlamda etkilememekte, aynı
zamanda sosyal açıdan bireyleri, toplumları ve bu gruplar arasındaki koordinasyonu da etkilemektedir.
Dolayısıyla bölgesel kalkınmayı sağlayabilmek için hangi politikaların uygulanması gerektiği, bu politikaların başarıya ulaştırılması için hangi yöntemlerin belirlenmesi gerektiği gibi konular ekonomistler ve
politika yapıcıların temel ilgi konuları haline gelmiştir. Yine bölgesel kalkınmanın sağlanması için yürütmeyi sağlamada hangi kurum ve kuruluşların olması gerektiği ve bu kurum ve kuruluşların işlevlerinin ne
olacağı da önem kazanmıştır.
Girişimcilik politikaları girişimsel aktivite seviyelerini belirleyen faktörlere şekil vermek yoluyla bölgesel
kalkınmaya önemli bir katkı sağlamaktadır. Bu bağlamda girişimcilik; girişimcileri, potansiyel girişimcileri, kurumları ve hükümet eylemlerini kapsayan bir sistemdir ve bu sistemde kurumların ve hükümetlerin rolü başlamış olan girişim çabalarının başarıya ulaşarak büyümesini sağlayan ve sürekli olarak yeni
girişimcilerin ortaya çıkmasına zemin hazırlayan çevrenin gelişmesine yardım etmektir.
Bölgesel kalkınmada girişimciliğin katkılarının farkına varılmasından sonra girişimcilik politikası da
girişimcilik alanındaki ilgi çekici konulardan biri haline gelmiştir. Bu konu son yıllarda dünya genelinde
ve Türkiye’deki birçok kurum ve kuruşlarında, vakıflarda, sivil toplum kuruluşlarında ve üniversitelerde
araştırma ve tartışma konusu haline gelmiştir. Bu bağlamda çalışmada Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
tarafından yayınlanan 10.08.2016 tarih ve 29797 sayılı “Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği”nin getirdiği düzenlemeler, yürürlükten
kaldırılan 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı “Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği” ile karşılaştırılarak bölgesel kalkınma perspektifinde incelenecektir. Böylece yeni yönetmeliğin ne tür avantajlar ve dezavantajlar getirdiği değerlendirilmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Girişimcilik Politikaları, Bölgesel Kalkınma, 29797 Sayılı Yönetmelik

Bölgesel Kalkınmada Kadın Girişimciliğe Verilen
Değer - Toplumsal Cinsiyet Algısı Değişseydi,
Daha Farklı Olur muydu?: Isparta İli Örneği
Esra ZEYNEL, Süleyman Demirel Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, esra_zeynel@hotmail.com
İlker Hüseyin ÇARIKÇI, Süleyman Demirel Üniversitesi,
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, ihcarikci@yahoo.com

Bölgesel kalkınma konuları incelenirken, daha çok ekonomik, teknik ve sayısal kriterler üzerinde durulurken, aslında bir kentin en önemli kaynağı olan insan sermayesi üzerinde yeterince durulmamaktadır. Oysaki
gelişmiş bir kent olabilmek, içinde yaşayanların kadın ve erkek olarak mutlu, başarılı, kendini gerçekleştirmiş
bireyler olabilmesinden geçer. Gelişmiş kentler, gelişmiş bölgeleri, gelişmiş bölgeler de gelişmiş bir ülkeyi
oluşturacaktır. Bu nedenle bir ülkenin temel yapı taşları olan kentlere bakmak ve toplumsal yapısını incelemek büyük önem arz eder. Bu çalışmada Isparta ili baz alınarak, toplumsal öğelerinden kadına bakış açısı,
toplumda kadınların mutluluğu ve ekonomik ve sosyal büyümede kadın girişimciliğe ne ölçüde değer ve
fırsat verildiği araştırılmaktadır. Çalışmada kadın girişimcilere ilişkin sayısal istatistiki veriler baz alınarak
yorumlanmakta ve aynı zamanda, kadın girişimcilere ve İtso yöneticilerine yöneltilen sorular ile nitel bir
araştırma gerçekleştirilerek, gerçekte kentte kadın girişimcilerin güncel durumu ve kente katkıları hakkında
bilgi alınması ile kadın girişimcilerin istek ve motivasyonunu artıran ve azaltan etkenler, yasal düzenlemeler, davranışsal etkenler ve kadın girişimcilerin bu konudaki görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.
Böylelikle kentin kalkınmasına etki eden kadın girişimcilerin ne tür engellerle karşılaştığı ortaya konulacak ve bu konulara çözüm önerileri getirilmesi açısından bir farkındalık oluşturacaktır. Çalışma bölgesel
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kalkınma literatürü açısından daha farklı bir bakış açısı taşımakta ve davranışsal açıdan yaklaşmaktadır. Bu
nedenle literatür açısından özgün ve katkı sağlayıcı niteliktedir. Diğer bir yönden, kent ekonomisi ve gelişimi açısından kadın girişimciliğe bakış açısını ortaya koymakta ve kadınların sorunları açısından önemli bir
farkındalık sunarak kent yöneticilerine ve akademisyenlere katkı sağlayacaktır. Araştırma devam etmekte
olduğundan sonuçlarına ve önerilere genişletilmiş özette yer verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Bölgesel kalkınma, Kadın Girişimcilik, Kadına Bakış Açısı, Davranışsal Açıdan
Bölgesel Kalkınma

Bölgesel Kalkınmada Sosyal Sermayenin Önemi:
Gaziantep Örneği
Ümit İZMEN, Namık Kemal Üniversitesi,
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, Uizmen@nku.edu.tr
Zühal ÖZBAY DAŞ, Marmara Üniversitesi,
İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü Doktora Öğrencisi, zuhalozbay@yahoo.com

Coğrafi konumu gereği büyük iç ve dış pazarlara uzak olan Gaziantep 2000’li yıllarda güçlü ekonomik performansı ile dikkati çekmiştir. Bu performansın temel belirleyicilerinden birisi de ihracattır. İlin ekonomik
yapısındaki değişimi analiz etmek, son yıllardaki büyüme hızının sürdürülebilirliğini anlamak açısından
yararlı olacaktır. Bu kapsamda bu çalışmada 2009-2012 dönemindeki ilin büyüme dinamikleri dış ticaretin
entegre edildiği shift share yöntemi ile analiz edildiğinde ulusal ekonominin etkili olduğu, bölgesel rekabet gücü etkisinin de güçlü ve ulusal etkiye yakın olduğu ancak sektörel yapı etkisinin diğer iki etkinin
gerisinde kaldığı görülmektedir. Ayrıca, ilin gelişmesinde az sayıda sektör sürükleyici rol oynamıştır, Son
yıllarda ise başlıca ihracat pazarlarında ve temel sektörlerde ortaya çıkan sorunlar ilin gelişmesi açısından
risk oluşturabilecek niteliktedir. Kentin sosyal gelişmişlik göstergeleri ise ekonomik performansın gerisinde kalmaktadır. Bu kısıtlara rağmen, Gaziantep’in ekonomik başarısı birçok Anadolu Kaplanını gölgede
bırakmıştır. Temel rekabet gücü faktörleri ile açıklanamayan bu güçlü performansın belirleyicileri arasında
siyasi ve sosyal faktörler de etkilidir. Bu çerçevede, ilin en önemli avantajlarından biri ilişki boyutuyla
sosyal sermayenin güçlü olmasıdır. Bu çalışma şehirde yapılan görüşmelerden ve anketlerden yola çıkarak
sosyal sermayenin Gaziantep’in gelişmesindeki etkisini ortaya koymaktadır.
Gaziantep’in gelişmesinde sosyal sermayenin etkisini ortaya koymaktadır
Çalışma; Gaziantep’te fikri önderlerle yapılan görüşmeler ve iş insanları arasında yapılan anketlerle Gaziantep’in gelişmesinde sosyal sermayenin etkisinin belirlenmesi yöntemine dayanmaktadır.
Çalışmada; Gaziantep’in gelişmesinde sosyal sermayenin ve özellikle bounding capital olarak adlandırılan
sosyal sermaye biçiminin etkili olması sonucuna ulaşılması düşünülmektedir.
Türkiye’de sosyal sermaye kavramının bölgesel gelişmeye uyarlayan öncü bir çalışma olması açısından
özgün bir çalışmadır.
Anahtar Kelimeler: Bölgesel Kalkınma, Sosyal Sermaye, Kentsel Yönetim
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Türkiye’nin Entelektüel Sermayesi ve
Ulusal Ekonomik Büyüme İle İlişkisi
Veysi ALTINTAŞ, Muş Alparslan Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, veysialtintas@gmail.com
Tüzin BAYCAN, İstanbul Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, tbaycan@itu.edu.tr

Entelektüel sermaye kavramı son yıllarda ülkelerin sosyo-ekonomik gelişiminin ölçülmesinde önemli bir
performans göstergesi olarak ön plana çıkmaktadır. Ulusal büyümenin önemli bir faktörü olarak görülen
entelektüel sermaye, rekabetçi avantajların kazanılması ve sürdürülmesi için uzun erimli ve sürdürülebilir
bir stratejik kaynak olarak kabul edilmektedir. Kapsamlı ve çok boyutlu bir kavram olan entelektüel sermaye genel olarak; bireylerin, firmaların, kurumların, toplulukların ve bölgelerin zenginlik yaratımının
mevcut ya da potansiyel bir kaynağı olan “görünmez varlıkları/değerleri” olarak tanımlanmaktadır. Bundan dolayı, “Ulusal Entelektüel Sermaye” bir ulusun yenilikçilik, rekabetçilik, verimlilik, sürdürülebilir gelişme ve yaratıcılığının en önemli faktörü olarak değerlendirilmektedir. Entelektüel sermaye araştırmacılar tarafından temel olarak dört alt bileşene ayrılmaktadır: İnsan Sermayesi, İşlem Sermayesi, Yenilik
Sermayesi ve Piyasa Sermayesi. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin Ulusal Entelektüel Sermayesinin (UES)
2004-2014 yılları arası son 10 yıldaki gelişimini ve ekonomik büyüme ile ilişkisini analiz etmektir. Türkiye’nin UES’ni analiz etmek ve değerlendirmek için faktör analizi ve regresyon yöntemi kullanılmıştır.
Çalışmada kullanılan veriler OECD, World Bank ve TUİK’den elde edilmiştir. Entelektüel sermayenin
temel dört alt bileşeni üzerinden seçilmiş 24 değişken kullanılarak yapılan faktör analizi ve regresyon analizi sonuçları UES ile ulusal ekonomik büyüme arasında oldukça yüksek bir korelasyon olduğunu ortaya
koymaktadır. Sonuçlar, ulusal ekonomik büyüme üzerinde hangi bileşenlerin ne oranda ağırlık oluşturduğu
da göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Entelektüel sermaye, entelektüel sermaye modelleri, faktör analizi, Türkiye.

Ahbap Çavuş İlişkisiyle Üretilen Eğreti Kurumsallık:
Girişimci Dernekleri Örneği (Kayseri)
Suat TUYSUZ, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Coğrafya Bölümü, suattuysuz@gmail.com
Nuri YAVAN, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Coğrafya Bölümü, nuri.yavan@ankara.edu.tr

Sosyal ağ teorisinde ağ kavramı aktörler arasındaki bir takım ilişkiler olarak tanımlanır. Belli bir amaç
etrafında oluşan ağlar; değerlerin, normların ve oyunun kurallarının oluşmasına katkı sağladığı gibi söz
konusu özellikleri itibariyle kurumsal ve ilişkisel bir atmosfer de yaratmaktadır ki bu atmosfer ekonomik
faaliyetlerde önemli rol oynamaktadır. Bilindiği üzere ekonomik coğrafyacılar son yıllarda ekonomiyi kurumsal ve ilişkisel ekonomik coğrafya perspektifini kullanarak sosyo-kültürel bağlam üzerinden açıklama
eğilimindedirler. Bu araştırmada da firmaların bu tarz sosyo-kültürel tabanlı ekonomik ağlar aracılığıyla
elde ettiği rekabetçi üstünlükler anlaşılmaya çalışılacaktır. Söz konusu hususun anlaşılması gönüllü girişimci denekleri üzerinden operasyonel hale getirilecektir. Türkiye’de iş dünyasındaki gönüllülük esasına dayalı dernekleşmeler ülkenin siyasi tarihi ve sosyolojik yapısıyla iç içe geçmiş durumdadır. İş dünyasında
girişimci derneklerinin farklılaşan bu yapısı onların siyasi iktidarlarla ilişki biçimlerini belirlemekte bu
ilişki biçimi de derneklerin gücüne yansımaktadır. Bu bağlamda, bu araştırmanın iki amacı bulunmaktadır.
İlki, dernekler üzerinden yaratılan kurumsallığı anlamak ve sorgulamaktır. Söz konusu yapı sorgulanırken
girişimci derneğinin kendine özgü içsel yapısı ile politik yönelimi üzerinden bir sorgulama gerçekleştirilecektir. Ikincisi ise söz konusu kurumsallığın derneğe üye olan firmaların rekabetçi üstünlüklerine yansıması
ele alınacaktır. Bu çerçevede yapılacak analizler; ekonomik coğrafya ile heterodoks iktisatın argümanlarının
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rehberliğinde gerçekleştirilecektir. Araştırma Kayseri kentindeki gönüllü girişimci dernekleri ve onlara
üye olan firmalarla gerçekleştirilen derinlemesine görüşmelere dayanmaktadır. Kayseri’nin farklı sosyolojik ve ideolojik (seküler ve muhafazakar) temellerden beslenen girişimci derneği çeşitliliğini bünyesinde
barındıran zengin bir ortama ve geçmişten gelen bir dernekleşme kültürüne sahip olması araştırma alanı
olarak seçilme gerekçesini oluşturmaktadır. Araştırma alanının seküler ve muhafazakar şeklinde derneksel bir çeşitliliği sunması farklılaşmayı anlamak açısından önem arz etmektedir. Araştırmanın bulguları;
derneklerin kendi içinde kurumsal ve ilişkisel bir atmosfer yarattıklarını bu atmosferin firmaların işlem
maliyetlerini azaltmalarını sağlayarak rekabetçi üstünlük elde etmelerine katkı sağladığını ortaya koymaktadır. Firmaların işlem maliyetlerinden yaptıkları tasarruf üye oldukları derneğin sosyolojik olarak kenetlenme düzeyiyle ilişkili olduğu gibi siyasi iktidarla olan ilişki biçiminden güç almakta ya da tersi olacak
bir şekilde işlemektedir. Kalkınmanın rasyonellikten uzak duygusal zeminde gerçekleştiğini gösteren bu
durum rekabeti öldüren ve kalkınmaya engel olan bir zemin yaratmaktadır ki bu durum firmaların rekabetçi
üstünlüğüyle ilişkilendirilen kalkınma sürecinin “eğreti” bir hal aldığını göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Girişimci Dernekleri, sosyal ağ teorisi, rekabetçi üstünlük, ekonomik coğrafya.

Akdeniz Bölgesi’nde İşgücünün Analizi
Tuğba GÜNER, Süleyman Demirel Üniversitesi,

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, tugba_fdkr@hotmail.com
Şerife DURMAZ, Süleyman Demirel Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, durmazserife@gmail.com

Çalışmada amaç Akdeniz bölgesinin işgücünün yapısı açısından güçlü ve zayıf yönlerini ortaya çıkarmak
ve Akdeniz bölgesinin işgücünün yapısı yönüyle Türkiye’de yerini belirlemektir.
Çalışmada TÜİK verileri analiz edilerek yorumlama yapılacaktır.
Çalışmada Akdeniz bölgesindeki işgücünün sektörel dağılımı, işgücünün illere ve bölümlere göre dağılımı,
işgücüne katılım oranları, Akdeniz bölgesindeki işgücünün yapısının Türkiye’de genel işgücünün yapısı ve
diğer bölgeler ile kıyaslanması gibi analizlere yer verilecektir.
Türkiye’de işgücünün yapısı genç nüfusun fazlalığı nedeniyle bölgelerin kalkınması noktasında önemli rol
oynamaktadır. Akdeniz bölgesi ise başta turizm olmak üzere turizm ve sanayi sektörleri açısından gelişme
sağlamış bir bölgedir. Örneğin Adana’da başlıca Çelik, Kimya, Gübre, Sigara, Tarım alet ve makineleri,
çırçır ve prese, metal eşya, dokuma, giyim, bitkisel yağ, unlu mamuller ve çimento sanayi bulunur. Antalya Bölümü’nde ekonominin temeli tarıma dayalıdır. Çalışmada bu sektörel dağılımlardan yola çıkarak
işgücünün hangi sektörlerde yoğunlaştığı incelenerek Akdeniz bölgesinin işgücü yapısı ortaya konulacaktır.
Anahtar Kelimeler: İşgücü, işgücüne katılım oranı, istihdam.
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Bölgesel Kalkınmada Beşeri Sermayenin
Önemi ve TR61 Bölgesinin Beşeri Sermaye
Göstergeleri Açısından Değerlendirilmesi
Halil İbrahim AYDIN, Batman Üniversitesi İ
ktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü, hiaydin12@gmail.com
Mehmet Vahit EREN, Kilis 7 Aralık Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü, mvahiteren@hotmail.com
Onur SUNGUR, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü, onursungur@mehmetakif.edu.tr

İktisat yazınında beşeri sermaye ve kalkınma, son yıllarda oldukça ilgi gören konular arasında yer almaktadır. Kalkınma, büyümeden farklı olup, insan faktörünü de içine alan nitel bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. İnsana yapılan yatırım (beşeri sermaye), ülkelerin gelişmelerine katkı sağlamaktadır. Bir ülkenin
beşeri sermaye açısından zengin olması; eğitim, sağlık, kültür, yetenek gibi etmenlerin işgücü verimliliğini
artırabilmesine bağlı olmaktadır. İşgücünün sağlıklı ve eğitimli olmasına istinaden niteliklerini artırmakta,
üretimde verimliliği yükseltmekte, kalkınmaya katkı sunmaktadır. Dolayısıyla, eğitim ve sağlık, beşeri
sermayeye nitelik bakımından etki eden iki önemli etmen olarak gün yüzüne çıkmaktadır. Bireylerin reel
ekonomide üretim faaliyetlerinde bulunup, ülkelerin gelişiminde pay sahibi olabilmesi için sağlıklı olması
önem ihtiva etmektedir. Bunun nedeni, psikolojik ve fiziksel açıdan sağlıklı olan bir bireyin verimliliği daha
yüksek olması olarak açıklanabilmektedir. Ayrıca, sağlıklı olan bireyler daha fazla eğitim alabilmekte ve
edindikleri bilgileri üretim faaliyetlerinde kullanarak ekonomik büyümeye artı değer sağlamaktadırlar. Tam
da bu noktada, beşeri sermaye ülkelerin kalkınma serüveninde önem arz etmektedir. Bu kapsamda, bölgesel
kalkınmada beşeri sermayenin yeri ve önemi Düzey 2 bölgelerinden TR61 bölgesi özelinde incelenecektir.
Ayrıca, aynı bölgede yer alan TR62 ve TR63 bölgeleri ile karşılaştırmalı bir analiz gerçekleştirilecektir.
Çalışmada yöntem olarak TR61, TR62, TR63 bölgelerinin 2000-2014 yıllarına ait eğitim-sağlık (beşeri
sermaye) göstergelerinin tablo ve grafikler yardımıyla sunularak karşılaştırmalı olarak değerlendirmesi
yapılacaktır. Bu kapsamda, TR61 bölgesinin bölgedeki ve Türkiye’deki konumu ortaya koyulacaktır.
Çalışma sonucunda, eğitim ve sağlık alanına yapılan yatırımların son 15 yıllık performansı değerlendirilerek, karşılaştırmalı olarak TR61 bölgesinin mevcut durumu gözler önüne serilecektir. Yapılan yatırımlar
sonucunda, kalkınmaya katkıda bulunan beşeri sermaye göstergeleri nitelikli eleman yetiştirme konusundaki yeterliliği değerlendirilerek öneriler yapılması mümkün olacaktır.
Bölgesel kalkınmada beşeri sermayenin yeri ve önemini Düzey 2 bölgelerinden TR61 bölgesi özelinde
incelemek suretiyle, aynı bölgede yer alan TR62 ve TR63 bölgeleri ile karşılaştırmalı biz analiz edilmesi
açısından literatüre katkı sağlaması beklenmektedir. Çalışmanın, daha ilerde yapılacak çalışmalara ışık
tutacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Eğitim, Sağlık, Beşeri Sermaye, Bölgesel Kalkınma, TR61 Bölgesi

Kamuda Sosyal İnovasyon: Şeker-Hayat Örneği
Aysu KARA, İstanbul Teknik Üniversitesi, aysukara@gmail.com
Tüzin BAYCAN, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, tbaycan@itu.edu.tr

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de savunmasız grupların yaşam kalitesinin artırılmasında yeni yaklaşımların
gerekliliğini vurgulamak, sosyal hizmetlerde yeni yöntem ve kentsel uygulamaların geliştirilmesine katkıda bulunmaktır. Bu amaçla, İstanbul Eyüp İlçesinde, eğitim yaşı sonrası engelli bireylere gündüz destek
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hizmeti veren bir kamu kuruluşu olan “Şeker Hayat” örneği, sosyal inovasyon kapsamında modellenmiştir.
“Sosyal İnovasyon” kavramının kuramsal çerçevesi, Sanayi Devrimi’yle birlikte başgösteren sosyal sorunlar karşısında bir çözüm arayışı olarak teknik inovasyondan da önce oluşmaya başlamıştır (Godin, 2012).
Son onyıllarda ise, sosyal inovasyon, global dünyada giderek artan sosyal riskler karşısında, bir fenomen
olarak gelişmeye başlamıştır. Sosyal inovasyon, bir sosyal problem için alışılmışın dışında, ya da hali hazırda varolan çözümlerden daha etkili, yeterli, sürdürülebilir bir çözümdür ve belirli bireylerden ziyade öncelikli olarak toplumun tamamında yayılan bir değer yaratır (Phills, 2008). Sosyal inovasyon araştırmaları ve
uygulamaları, farklı sektörlerde giderek daha fazla yer almaya başlamıştır. Özel sektörde sosyal girişimcilik
ve sosyal sorumluluk projeleri, kamuda ve sivil toplum kuruluşlarında sosyal fayda üreten projeler, sosyal
inovasyon alanının içinde yer alır. Kamuda sosyal inovasyon, kamunun asli görevlerini nitelikli örnekler
vasıtasıyla daha etkili ve sürdürülebilir hale getirmek, bu örnekleri yaygınlaştırarak kamu hizmetlerinden
oluşan sosyal faydayı çoğaltmak olarak tanımlanabilir.
Bu kapsamda, sosyal inovasyon örneği olarak sunulan Şeker Hayat modeli, engellilerin ve ailelerin yaşam
kalitesini ve içinde bulundukları çevrenin yaşanabilirliğini arttıran bir toplumsal etkiye sahiptir. Şeker Hayat
hizmet biriminin kurulması ve standartlar temelinde sürdürülmesindeki akademik ve profesyonel deneyim
ve gözlem vasıtasıyla, örnek çalışmanın nitelikleri standardize edilmiş, toplumsal etkisi değerlendirilmiş ve
bir model önerisi geliştirilmiştir. Şeker Hayat modelinin nitelikleri; şehir ve toplum uyumunu artıran “mekansal standartlar”, savunmasız nüfusun sosyal hayata katılma koşullarını iyileştiren “eğitim standartları”
ve bunların sürdürülebilirliğini güvence altına alan “idari standartlar” olarak tanımlanmıştır. Bu temel standartlarla geliştirilen model, engelliler için olduğu kadar diğer savunmasız gruplar için de önerilmektedir.
Çalışmayla, bir kamu hizmet biriminin, uygulamada toplumsal ihtiyaç ve talepler doğrultusunda oluşturulan yapısının standardizasyonu ve bu yapının sosyal inovasyon çerçevesinde değerlendirilerek, sosyal yenilikçi hizmet birimleri modeli/önerisinin geliştirilmesi vasıtasıyla, sosyal inovasyon literatürüne ve kamuda
sosyal inovasyon çalışmalarına katkıda bulunulmaktadır. Çalışmada önerilen sosyal yenilikçi hizmet birimleri ile; yerel ölçekte görülen birbirini takip eden kısa ömürlü çözümler ve/veya merkezi yönetim eliyle
oluşturulan statik hizmet birimleri yerine, merkezi-yerel yönetim ve toplum işbirliğiyle; temel standartlarda
birleşen, aynı zamanda yerel mekansal-toplumsal yapının dinamikleri ile yeniden şekillenebilen, dolayısıyla sürdürülebilir bir gelişme öngörülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sosyal inovasyon, sosyal hizmetler, savunmasız nüfus.

Yenilikçi Bilgi Üretiminde Üniversitelerin Rolünü Analiz Etmeye Dönük Bir Yöntem Önerisi
İrfan KAYGALAK, Balıkesir Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, irfan.kaygalak@balikesir.edu.tr

Bu çalışma Türkiye’de yenilikçi bilgi üretiminde ve yayılımında üniversitelerin rolünü incelemeyi
amaçlamaktadır. Mevcut birçok çalışmanın aksine tanımlayıcı belli başlı göstergeler sunmak yerine, bu
çalışma yenilikçi bilgi üretimini ve yayılımını söz konusu bu bilgiyi üreten ve yayan temel aktörler olan
buluşçular arası ilişkilere odaklanarak incelemektedir. Dolayısıyla betimleyici ve tanımlayıcı genel geçer
bir değerlendirme yerine innovasyon süreçlerine ilişkin dinamik bir sorgulama yapmayı amaçlamaktadır.
Bu kapsamda çalışma Avrupa Patent Ofisi tarafından 1992-2014 yılları arasında Türkiye’den başvurusu
yapılmış ve yayımlanmış olan patent verilerini kullanmaktadır. Kimya sektörü örneğinde yayımlanmış olan
bu patent verilerinden hareketle yenilikçi bilginin üretim süreçleri ve aktörler arası yayılımı sorgulanmaktadır. Patent dokümanları üzerinde bulunan buluşçuların ad, adres ve kurum bilgilerinden yola çıkarak bu
çalışmada buluşçular arası ilişkiyi sosyal ağ analizi yöntemi ile incelenmektedir. Buluşçuların sosyal ağ
haritasından yola çıkılarak yapılan analiz sonucunda buluşçular organizasyon türü itibariyle sınıflandırıl-

56

makta ve innovasyon coğrafyasında sıklıkla tartışılan organizasyonel yakınlığın bilgi üretimi ve yayılımı
üzerindeki etkisi sorgulanmaktadır. Ayrıca buluşçuların adres bilgilerinden hareketle yenilikçi bilgi üretiminin mevcut endüstriyel kümelerle örtüşme düzeyi de sorgulanmaktadır. Organizasyon türü itibariyle
özel sektör ve üniversite üyesi olarak ikiye ayrılan buluşçuların yenilikçi bilgi üretim ağındaki konumu
yoğunluk (density), arasındalık (betweenness) ve merkezilik (centrality) dereceleri UCINET ve NetDraw
sosyal ağ yazılımları ile sorgulanmakta ve tür olarak bu değişkenler itibariyle ortaya koydukları farklılaşma
düzeyleri incelenmektedir.
Çalışmanın temel bulguları Türkiye’nin yenilikçi bilgi üretiminde görece geri bir konumda olduğunu, hem
atıf bilgisi itibariyle hem de buluşçular arası ağın yoğunluğu itibariyle zayıf bir işbirliği ve bilgi transfer
ağına sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca organizasyon türü açısından üniversitelerdeki buluşçuların özel sektördekilerine kıyasla yukarıdaki dereceler açısından daha düşük göstergelere sahip olduğu ve
yenilikçi süreçlerde beklenilen performansı ortaya koymadıkları görülmektedir. Buna karşın ele alınan sektör itibariyle özel sektör buluşçularının daha yoğun bir ağa sahip olduğu ve yenilikçi bilgi üretim sürecinin
endüstriyel yığılmalarla örtüştüğü görülmektedir.
Özellikle Uluslararası Patent Sınıflandırmasına Kimya ve Metalürji sınıfının alt sınıflarından biri olan ilaç
sektörü üzerinden yapılan çözümleme, izlenen yöntemle Türkiye’deki inovasyon süreçlerinin analizine ve
anlaşılmasına ilişkin yeni bir deneysel yöntem önerisi sunmaktadır. İzlenilen yöntemle yenilikçi süreçlerde
mekânın etkisi ve bölgeler arası bilgi transferi ile söz konusu transferin yaratıcı bilgi üretim süreçlerine olan
etkisi için yeni bir araştırma perspektifinin ortaya konulması konusunda yol göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: İnovasyon coğrafyası, patent, sosyal ağ analizi, üniversite-sanayi işbirliği

Teknolojik Gelişmelerin Bölgesel Planlamada Kullanımı
Seher CEYHAN, Elmadağ Belediyesi,
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Planlama Birimi Sorumlusu, seher.egriceyhan@gmail.com
Semiha Sultan ERYILMAZ, Necmettin Erbakan Üniversitesi,
Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, semihaeryilmaz@gmail.com

Bu çalışmada; kullanımı giderek yaygınlaşan ve ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli gelişim ve değişim gösteren mekânsal teknolojilerden uzaktan algılama, coğrafi bilgi sistemleri teknolojilerinin günümüzde bölgesel
planlama sürecindeki yerini ve önemini belirtmek amaçlanmıştır.
Bir bölgenin sosyo-ekonomik gelişme eğilimlerini, gelişme potansiyelini, sektörel hedeflerini, faaliyetlerin
ve alt yapıların dağılımını belirlemek amacıyla hazırlanan bölge planları, bir dizi strateji ve plan belgesini
içermektedir. Bölgenin mekânsal gelişme çerçevesine göre hedefleri farklılaşan bölge planı genel olarak; nüfus, işgücü verilerini ve bölge içindeki dağılımını, merkezleri ve birbirleriyle olan ilişkilerini, kentsel-kırsal bağlantılarını, ulaşım verilerini, korunması veya geliştirilmesi gereken alanları vb. olmak üzere
birçok sosyo-demografik, ekonomik ve mekânsal veriyi ve bu veriler arasındaki ilişkiyi temel almaktadır.
Bu anlamda bölgesel araştırmaların ve bu araştırmalardan elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi, programlama süreci, uygulanabilirlikleri dikkate alınarak önerilerin sunulması, bölge sınırının belirlenmesi
açısından büyük önem taşımaktadır.
Günümüzde hızlı bir şekilde gelişimini sürdüren mekânsal teknolojiler; planlama için gerekli olan bilgiye
erişimi, değerlendirmeyi kolaylaştırmaktadır. Mekânsal teknolojiler ile bölgesel arazi kullanımı, doğal kaynak ve varlıkların dağılımı, sosyo-demografik yapı, ekonomik sektörlerin lokasyon ve kapasiteleri, ulaşım
ve erişilebilirlik düzeyleri vb. bölgesel planlamaya esas teşkil edecek ve altlık olarak kullanılabilecek tüm
verilerin mevcut yapısının ve zaman içerisindeki değişiminin izlenmesi mümkün olmaktadır.
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Bilgileri kısa bir süre içinde belirli bir amaca yönelik olarak toplamaya, kontrol etmeye, analiz etmeye,
güncellemeye ve görüntülemeye olanak sağlayan mekânsal teknolojiler; bu bilgilerin entegre kullanıldığı
planlama çalışmalarının başarısını arttırmaktadır.
Coğrafi Bilgi Sistemi(CBS) mekâna dayalı karar verme sürecinde, coğrafi verilerin toplanması, depolanması, işlenmesi, mekânsal analizi, sorgulaması ve sunulması fonksiyonlarını yerine getiren donanım,
yazılım, personel, veri ve yöntemleri kapsamaktadır. CBS uygulamalarını bütünleyen navigasyon, yönetim,
dokümantasyon sistemleri ile uzaktan algılama tekniği konularında uygulama, düzenleme, geliştirme faaliyetleri yürütülebilmektedir.
Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemlerinin kullanımı; coğrafik veriyi haritaya dönüştürmek ve bunları
analiz etmek, mevcut bilgilerden yeni bilgiler üretmek gibi kolaylıklar sağladığından bölge planlarının
hazırlanması ve uygulanmasında etkili rol oynamaktadır. Böylelikle, geleneksel yöntemlerle yapıldığında
çok büyük maliyet ve zaman gerektiren çalışmalar yalnızca bir uydu görüntüsü sayesinde çok kısa bir zaman diliminde küçük maliyetlerle yapılmaktadır.
Mekânsal teknolojiler ile bölgesel kaynakların etkin ve verimli kullanımı yanında; bunların yönetimi ve
geleceğe yönelik olarak planlanması bölge için oldukça önemlidir. Bu çalışmada; uzaktan algılama, coğrafi
bilgi sistemleri gibi gelişmekte olan ve kullanımı gittikçe artan mekânsal teknolojilerin; bölgesel planlamadaki yeri ve önemi detaylı bir şekilde incelenmiştir.
Nicel ve Nitel araştırma yöntemlerinden yararlanılan bu çalışmada, bölgesel planlamada ihtiyaç duyulan
verilerin; işgücü ve zaman kaybı olmadan toplanması ve bu verilerin uzaktan algılama, coğrafi bilgi sistemleri gibi teknolojik gelişmeler yardımı ile bilgiye dönüştürülmesi sonucu sağlamış olduğu kolaylıklardan
bahsedilmektedir
Bir planın yapılması veya uygulanması aşamalarında etkin olabilmek için; uzaktan algılama, coğrafi bilgi
sistemleri gibi teknolojik gelişmeleri kullanmak önem arz etmektedir. Bu durum planın uygulanabilirliğini
artırmakta ve bunun yanı sıra bölgenin sosyal, ekonomik ve çevresel gelişiminin, daha çağdaş ve bilimsel
metoda dayalı bir yaklaşımla planlı ve programlı bir şekilde yürütülmesine öncülük etmektedir. Bu kapsamda, bu çalışma disiplinler arası önem taşıyan mekânsal teknoloji araçlarının bölge planlamaya olan katkısı
yönünde bir farkındalık yaratmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Bölgesel Planlama, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Uzaktan Algılama, Mekânsal Teknolojiler.
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Bölgesel kalkınma sürecinde enerji en temel bileşenler arasında yer almakta ve kişi başı enerji tüketim miktarı dünyada önemli bir gelişmişlik göstergesi olarak kullanılmaktadır. Günümüzde dünyada enerji üretimi
konusunda ağırlıklı olarak fosil yakıtların kullanıldığı görülmektedir. Oysa fosil yakıtlar hızla tükenmekte
ve çevre kirliliğine yol açmaktadır. Bu kaynakların tükeniyor olması, dünyada çevre konusunda oluşan
bilinç ve yaptırımlar farklı enerji kaynakları arayışına neden olmuştur. Kyoto protokolü ve Paris anlaşması
bu kapsamda atılan önemli adımlardandır. Bu sebeple çevre dostu yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı
gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Ülkeler yenilenebilir enerjinin yaygın kullanımıyla karbon emülsiyon
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salınımlarını azaltmayı, yükselen enerji fiyatlarından kaçınmayı ve enerji konusunda dışa bağımlılıktan
kurtulmayı hedeflemektedir. AB ülkelerinin birçoğunda güneş enerjisi potansiyeli ülkemize göre çok daha
az olmasına rağmen, bu ülkelerin güneş enerjisinden faydalanma oranı ülkemize göre çok yüksek seviyededir. Çalışmanın ilk kısmında Türkiye’de güneş enerjisi potansiyeli ve gelişimi, güneş enerjisinin kullanımı, yasal düzenlemeler, devlet destekleri ve güneş enerjisi kullanımında yaşanan sorunlar incelenmiştir.
İkinci kısmında ise Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir ve Niğde illerinden oluşan TR71 Bölgesindeki
güneş enerjisi kullanımda mevcut durum ve potansiyel değerlendirme analizi gerçekleştirilmiştir. TR71
Bölgesindeki güneş enerjisi yatırımlarının tarım, hayvancılık, sanayi, ticaret, hava kirliliği, atıl arazilerin
değerlendirilmesi, yüksek elektrik alt yapısı maliyeti olan kırsal alanlara elektrik götürülmesi vb. konulardaki etkileri incelenmiş ve bölgenin kalkınmasındaki etkileri analiz edilmiştir.
Veri analizi yöntemi kullanılarak bölgesel kalkınmada yeni etkin politikaların belirlenmesi beklenmekte
olup, bölgesel kalkınma açısından TR71 bölgesi için yapılmış ilk kapsamlı çalışmadır.
Anahtar Kelimeler: Bölgesel Kalkınma, Güneş Enerjisi
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