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Tezin ana hedefi  sınır-ötesi ișbirliğinin geri 
kalmıș sınır bölgelerinin yerel/bölgesel 
kalkınmasında bir araç olarak etkisini 
incelemektir. Tezin temel önermesi, yoğun 
ekonomik ilișkilerin her zaman sınır-ötesi 
ișbirliklerinin kurulmasını sağlamadığı, 
bunun ancak sınır-ötesi aktörlerin katılı-
mıyla beslenen destekleyici politikalarla 
geliștirilebileceğidir.

Bu çalıșmanın kapsamı;
• sınır ve sınır ilișkileri ile ilgili teorik alandaki 
değișimi incelemek,
• sınır-ötesi ișbirliklerini etkileyen önemli 
değișimleri ve küresel mekanizmalardaki çok 
seviyeli yönetișim çerçevesinde belirlenen ağ 
ilișkileri yoluyla gerçekleșen dönüșümün etki-
lerini incelemek
• sınır-ötesi ișbirliklerinin bașarısını incele-
mek için çerçeve geliștirmek,
• sınır-ötesi ișbirliklerinin gelișme dinamikle-
rini dünya ve Türkiye örnekleri çerçevesinde 
tartıșmak,
• yeni bir model araștırmaktır.

Çalıșma; yönetișim, ekonomi, sosyal yapı 
gibi birbirine bağlı boyutları içeren teori-
lerden faydalanmaktadır. Bu teorik bakıș 
açılarının yanında, sınır-ötesi ișbirliklerinin 
yerel/bölgesel kalkınma için önemi Hopa-
Batum sınır bölgesi örneği çerçevesinde 
vurgulanacaktır. Bu örneğin ele alınması 
Türkiye’nin sınır bölgeleri için sınır-ötesi 
ișbirliklerinin yarattığı fırsatlar ve ortaya 
çıkan engellerinin belirlenmesi için bir 
çalıșma olacaktır. Bu çalıșma, teorik literatür 

araștırması, mevcut literatür referanslı farklı 
dünya örnekleri ile gelișimi gazete arșivleri 
ve yasal düzenlemelerle takip edilen Türkiye 
sınır bölgelerinin karșılaștırmalı analizlerinin 
yapılması ve derinlemesine görüșmelerle 
tamamlanan alan araștırmaları yoluyla 
geliștirilmiștir.

Anahtar Kelimeler: Sınır, sınır-ötesi ișbir-
liği, yönetișim, ekonomik entegrasyon, sınır 
halkı, karșılıklı bağımlılık, simetrik/asimetrik 
ilișkiler
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1980 sonrası Türkiye’de gerek toplumsal 
muhalefetin niteliği, gerekse önemli politik 
mekânlar olagelmiș kamusal mekânların 
anlam, ișlev ve mekânsal formunun 
dönüștüğü gözlenmektedir. 1960’larda 
DP karșıtı politik mücadelenin öncelikli 
mekânlarından biri olmuș Kızılay Meydanı, 
yapılan düzenlemeler ve yasal yaptırımlarla, 
toplumsal muhalefetin bir sahnesi olmaktan 
çıkarılmak istenmiștir. Kızılay Meydanı, 
bir yandan yasal düzenlemelerle resmi 
olarak gösterilere kapatılmıș; ancak diğer 
yandan simgesel olarak ‘politik bir sahne’ 
olma anlamını korumuștur. Ancak, özellikle 
1980 sonrasında, yerel yönetimin mekânsal 
düzenleme girișimleriyle bir kavșak halini 
aldığı gözlenmiștir. Ulus devletin mekânsal 
bir projesi olarak 1925’te kurgulanıp, tasar-
landığı dönemden bu yana, ekonomik, sosyal 
ve politik örüntü bağlamında değișen aktör, 
çatıșma ve mücadelelerle birlikte Kızılay 
Meydanı’nın (tarihsel) anlam, (kentsel) ișlev 
ve (mekânsal) formunun da dönem dönem 
dönüștüğü gözlenmiștir. Bu dönüșüm politik 

mücadele üzerinden gerçekleșmektedir. 
Toplumsal muhalefetin yükseldiği 1960–80 
yılları arasında mekânın bu üç boyutunun 
(anlam, ișlev ve form) ve üç boyut üzerindeki 
çatıșmanın, farklı aktör ve hareketlerle, Kızı-
lay Meydanı’nın kurgulandığı ulus devletin 
kurulum sürecindeki anlam, ișlev ve formdan 
farklılaștığı gözlenmiștir. 1980 sonrasında ise 
ekonomik ve politik yeniden yapılanmayla 
kent merkezlerinin yașadığı ekonomik 
çöküntüleșmeden Kızılay Meydanı’nın da 
etkilendiği gözlenmiștir. Ancak meydanın 
politik niteliği dönüșerek önemini korumuș-
tur. Bu çalıșmada Kızılay Meydanı üzerindeki 
politik mücadelenin, bu üç boyutuyla nasıl bir 
dönüșüm geçirdiği irdelenecektir.

Anahtar Kelimeler: kamusal mekân, sosyal 
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Kızılay Meydanı
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Bu tezin amacı desantralizasyon projelerinin 
basarısı ve yerel kapasite arasındaki iliskiyi 
Diyarbakır Büyüksehir Belediyesi örneği 
üzerinden arastırmaktır. Türkiye’deki Yerel 
Yönetim Reformu, hizmetlerin sağlanma-
sında yerel otoritelerin, merkezi yönetime 
kıyasla daha verimli ve katılımcı olduğu 
tartısmasına dayanmaktadır. Bu tez ise, 
söz konusu tartısmanın, yerelde, yüklenen 
yetki ve sorumlulukları tasıyabilecek ve 
gerekli katılımcı çerçeveyi sağlayabilecek 
güçte bir kurumsal ve toplumsal kapasitenin 
var olduğu durumlar için geçerli olduğunu 
savunmaktadır. Bu konular Türkiye’nin en 
az gelismis bölgelerinden birinde yer alan 
(Güneydoğu Anadolu Bölgesi) Diyarbakır 
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Büyüksehir Belediyesi’ne referansla aras-
tırılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: yerel ölçek, yerel yöne-
tim, kurumsal kapasite
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Ülkemizde, merkezi idare kurulușundan biri 
olarak yeni illerin kurulması, Anayasa’da ve 
5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nda belirtilen 
hükümlere bağlanmıștır. Mevzuattaki bu 
hükümlerin yetersizliği ve objektif kriterlere 
dayanmadığı tartıșılagelen bir konudur. Öte 
yandan, idari coğrafyamızda, il sayısı 1946 
yılında çok partili dönemden sonra artmaya 
bașlamıș ve bu artıș 1980’lerden sonra ivme 
kazanmıștır. Bu tezin amacı, illerin kurulma 
gerekçelerini ortaya koyarak, bunların mev-
zuata uygun kurulup kurulmadığı veya politik 
sebeplerle mi il yapıldığı araștırılacaktır. Bu 
bağlamda, tez kapsamında alan çalıșması 
olarak, 1980’den sonra kurulmuș olan 14 
adet ilimiz incelenecektir.
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Türkiye’de tasınmaz kültür varlıklarının 
korunması, ilgili yasa ve yönetmelikler 
dogrultusunda gerçeklestirilen tescille 

mümkün olmaktadır. Bu yasal belgeleme 
tescillenmis tasınmazların imar haklarını 
kısıtlamaktadır. Tasınmaz sahibi tasınmazı 
üzerindeki imar haklarını kaybederken 
aynı zamanda yapının bakım, onarım ve 
restorasyonu konusunda da sorumlu kılın-
maktadır. Bu çalısmanın amacı; Türkiye’de 
tasınmaz kültür varlıklarının restorasyonu 
için finansal destek saglayan araçların 
basarılarını ve eksiklerini incelemek, son 
yasal düzenlemelerle yürürlüge giren yeni 
araçların olası katkılarını arastırmak ve yeni 
fi nansman araçları için öneriler getirirken 
mevcut araçların güçlendirilmesi amacıyla 
politikalar üretmektir.

Anahtar Kelimeler: Koruma, tasınmaz kültür 
varlıgı, fi nansman araçları
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1980’lerle birlikte, ekonomik ve fi nansal dere-
gulasyon politikalarının sonucu olarak birçok 
ülkede konut fi nansman sistemleri büyük 
dönüsümler geçirmis ve piyasa-odaklı hale 
gelmistir. Yakın geçmiste, Türkiye’de, ticari 
bankalar tarafından verilen konut kredileri 
için ikincil pazar olusturulması yoluyla konut 
fi nansmanının sermaye piyasalarına eklem-
lenmesi girisimi olarak degerlendirilebilecek 
bir kanun taslagı parlementoya sunulmustur. 
Bu tezde, Türkiye’de konut fi nansmanında 
ticari bankalar tarafından verilen konut kre-
dilerinin rolünün degerlendirilmesi, beklenen 
yasal düzenlemenin konut kredisi alanlar ve 
verenler açısından degerlendirilmesi ve 
konut finansmanındaki küresel trendler 
çerçevesinde bu tasarının ticari bankalar, 
konut kredileri ve kredi alanlar için muhte-
mel etkilerinin tartısılması amaçlanmıstır. Bu 
amaçlarla, ticari bankalar tarafından verilen 
konut kredileri dosyaları incelenmis ve ticari 
bankalar, Sermaye Piyasası Kurulu ve Toplu 
Konut İdaresi Baskanlıgı’ndan görüsmeci-
lerle derinlemesine mülakatlar yapılmıstır. 

Sonuç olarak, Türkiye’de ticari bankalar 
tarafından verilen konut kredilerinin konut 
fi nansmanındaki rolünün çok sınırlı oldugu 
ve sadece üst gelir grubunun bu kredilere 
ulasabildigi anlasılmıstır. Ayrıca, kanun 
taslagındaki konut finansman tasarısının 
tümüyle piyasa-odaklı oldugu ve orta ve 
üst gelir gruplarını hedefledigi çok açıktır. 
Diger taraftan, Türkiye’de konut sorunu en 
dramatik biçimde alt orta ve alt gelir grupları 
tarafından yasanıldıgından böyle bir politika 
yönelimi oldukça problemli ve çeliskilidir.

Anahtar Kelimeler: Konut Finansmanı, 
Konut Kredileri, Ticari Bankalar, Birincil 
Piyasa, İkincil Piyasa
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Kent mekanı çatısan çıkarların alanıdır. 
Temsiliyetin kurumsallasmıs kanallarında, 
sömürülen ve baskı altındaki grupların ses-
lerinin kaybolması nedeniyle, bu kesimler 
kentsel mekanda nadiren kimliklerini ifade 
sansını yakalarlar. Öte yandan, yerelle sınır-
lanmıs grupların da kentin anlamını ve iktidar 
yapısını degistirme sansı yoktur. 1970lerde 
kentsel toplumsal hareketler, baskın güç 
iliskileriyle mücadele edebilecek ve yeni bir 
kent anlamı yaratabilecek alternatif bir çıkar 
temsiliyeti biçimi olarak görüldüler. Fakat bu 
tür hareketler, bir ölçüde de yerel formları 
dolayısıyla, baskın kentsel sisteme meydan 
okumalarında basarılı olamadılar. 1970ler 
Türkiye’de kentsel alanlar da dahil olmak 
üzere siyasal yasamın radikallesmesine 
tanık oldu. Yeni Belediyecilik ve radikal 
gençlik hareketleri tarafından desteklenen 
Gecekondu Hareketleri gibi hareketlenme-
ler o dönemde ortaya çıkan radikallesmenin 
örnekleriydi. 1970lerin sonunda, küçük bir 
Karadeniz kenti olan Fatsa, ara seçim-
lerde radikal sol kanattan bir hareketin 
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belediyeyi kontrol altına almasıyla birlikte, 
radikal bir dönüsümün içine girdi. Merkez 
siyasi partilerin belediyedeki uzun süreli 
hakimiyetlerinden sonra kendini devrimci 
olarak adlandırna bir hareketin çıkardıgı 
bagımsız adayıyla seçimleri kazandı ve 
Fatsa Belediyesinde iktidara geldi. Böyle bir 
durumun gerçeklesmesi mümkün olduysa 
bunda sürecin içerisine dahil olan ileri gelen 
yerel aktörlerin önemli bir yeri vardır. Diger 
bir deyisle, etkili yerel aktörlerle basarılı bir 
sekilde eklemlenmis olan ulusal düzeydeki 
bir devrimci hareket, belirli bir belediyede 
yerel aktörleri iktidara getirerek özel bir 
durum yaratmıstır. Bu degisimi yeni bele-
diye politikaları ve katılımcı mekanizmaların 
ortaya çıkısı izlemistir. Sorunların belirlen-
mesinde ve çözümlenmesinde yerel halkın 
katılımı yeni yönetim tarafından ana unsur 
olarak görülmüstür. Bu tez, kentsel politi-
kaların radikallesmesinin bir örnegi olarak 
Fatsa deneyiminin yükselis ve düsüsünü 
yerel politikaların kavramsal özelliklerine 
baglayarak incelemektedir. Fatsa deneyimi 
anlatılırken sadece ulusal kavramsal özellik-
lere ya da yerel aktörlerin statüleri gibi yerel 
özgün kosullara bakmanın yeterli olmayacagı 
iddia edilmektedir. Tatminkar bir yaklasım, 
hem yerel özgün kosulları hem de ulusal 
düzeydeki kavramsal özellikleri sentezleyen 
bir çerçeve içinde ele almalıdır.

Anahtar Kelimeler: Kentsel Toplumsal Hare-
ketler, Yerel Devlet, Sol Kanat Belediyeler

KONUT SINIFLARI 
YAKLASIMININ 
ELEȘTİRİSİ: ȘENTEPE-
ANKARA ÖRNEĞİ

ÖZCAN, Pınar

Yüksek Lisans, Kentsel Politika 
Planlaması ve Yerel Yönetimler Bölümü

Tez Yöneticisi: Doç. Dr. H. Tarık Șengül

Ocak 2005, 198 sayfa

Bu çalısma, mekansal tabakalasma olgu-
sunun kentlerin toplumsal yapısı üzerindeki 
etkilerini açıklamak üzere gelistirilmis 
Weberci bir analiz biçimi olan konut sınıfları 
yaklasımının temel varsayımlarının geçerlili-
gini, bir alan çalısmasına dayanarak ampirik 
bir düzlemde incelemektedir. Bu yaklasıma 
göre konut, toplumdaki farklı gruplar ara-
sında rekabete konu olan kıt bir kaynaktır 
ve bu grupların arzu edilen konut türlerine 
erisebilmek için verdikleri mücadeleler, 
kentsel toplumsal süreçlerin temelini olus-
turmaktadır. Bu çerçevede, oturulan konut 
tipinin, bireylerin toplumsal tabakalasma sis-
temindeki konumları üzerinde gözle görünür 
bir etkide bulundugu ve yasam sanslarının 
da erisebildikleri konut tipi ve yeriyle sınırlı 
oldugu varsayılmaktadır. Konut sınıf ları 
yaklasımın önerdigi çözümleme biçiminin, 
Türkiye’de yapılan kent çalısmalarında da 
belli bir etkisinin oldugu görülmektedir. Bu 
çalısmalarda, erisilen konut tiplerindeki 

ve yasama alanlarındaki farklılıkların, 
orada yasayan toplumsal grupların yasam 
sanslarını önemli ölçüde etkiledigi varsa-
yılmaktadır. Benzer biçimde, apartman 
ve gecekondu, farklı toplumsal kesimlerin 
kentle kurdukları iliskileri temsil eden iki 
kavram olarak kullanılmakta ve bunların 
aynı zamanda iki farklı toplumsal çevre ya 
da yasam çevresi olusturdukları düsünül-
mektedir. Bu baglamda, bu çalısma, konut 
sınıfları yaklasımının temel varsayımlarını 
ampirik bir düzlemde incelemenin yanı sıra, 
bu yaklasımın temel varsayımlarıyla 
ortaklastıkları ölçüde Türkiye’de yapılan 
çalısmalarda kullanılan analiz biçimlerini 
de, gecekondunun yasadıgı dönüsümler 
çerçevesinde sorgulama niteligi tasımakta-
dır. Bu arastırmada, alan çalısmasından elde 
edilen bulgular ısıgında, konut sahipliliginden 
kaynaklanan mekansal tabakalasmanın, 
emek piyasası temelinde olusan toplumsal 
bölünmelerle paralellik gösterdigi sonucuna 
ulasılmıstır. Buna ek olarak, gecekondunun 
ve gecekondu alanlarındaki dönüsüm süreci 
sonucunda ortaya çıktıgı biçimiyle apartma-
nın, birbirine karsıt toplumsal iliski biçimlerini 
temsil eden ve dolayısıyla birbirinden kesin 
çizgilerle ayrılan farklı toplumsal çevrelere 
ya da yasam çevrelerine isaret etmedigi 
belirlenmistir.

Anahtar Kelimeler: Mekansal Tabakalasma, 
Konut Sınıfları, Gecekondu.


