
98

Tez Özetleri
Hazırlayan: Yayın Kurulu

YENİ YOKSULLUĞUN 
YENİ AKTÖRLERİ: 
ÇUKUROVA’NIN ÖTEKİ 
ÇOCUKLARI
ÖZBEK, Ayșegül 

Yüksek Lisans, Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi, Sosyoloji

Danıșman: Doç. Dr. Ayșe Gündüz Hoșgör 

2007, 175 s.

Bu çalıșmada 1990’lı yılların bașında 
Șırnak’taki köylerinin boșaltılması sonucu 
Adana’nın Karataș ilçesine bağlı Tuzla 
Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Kara-
göçer ve Kapıköy bölgelerine göç eden, 
uzun yıllar bu bölgede çadırlarda yașayan, 
tarlalarda çalıșan tarım ișçisi çocukların 
sosyo-ekonomik durumları, yașam ve 
çalıșma koșulları, eğitim durumları ve 
gelecekten beklentileri incelenmiștir. Ayrıca 
bu tez ile Karagöçer ve Kapıköy bölgesindeki 
çocukların aileleriyle birlikte yașamıș olduk-
ları yoksulluk, yoksunluk ve sosyal dıșlanma 
olgusu vurgulanmıș, bu insanların her türlü 
sosyal ve politik haklardan nasıl mahrum 
kaldıkları irdelenmiștir. Araștırmanın temel 
sorusu Karagöçer ve Kapıköy bölgelerinde 
yașanan çocuk isçiliğinin nedenleridir. Araș-
tırma sonuçları bölgede yașanan çocuk isçi-
liğinin nedenlerinin 1990’lı yılların basında 
yașanan köy boșaltmaları sonucu ailelerin 
Tuzla’ya göçleri ile bașlayan yoksulluk, 
yoksunluk, sosyal dıșlanma ve vatandaș 
olarak sosyal ve politik haklardan yararla-
namama olduğunu göstermiștir. Dolayısıyla 
bu çalıșma, tüm bu olumsuz koșulların nasıl 
çocuk yoksulluğuna ve buna bağlı olarak da 
çocuk isçiliğine yol açtığını kavramsal olarak 
açıklamakta ve çocukların ișçilik durumlarını 
ailelerinin içinde bulunduğu yoksulluk, yok-
sunluk, sosyal dıșlanma ve vatandașlık 
haklarından yararlanamamaları üzerinden 
aktarmaktadır. 

Çalıșmanın temel önermelerinden birisi araș-
tırmaya konu olan çocukların farklı bir çocuk 
ișçisi kategorisi olușturmalarıdır. Her ne 
kadar bu çocuklar tarım sektöründe çalıșıyor 
ve mevsimlik tarım ișçisi çocuklarla benzer 
koșullarda yașıyor olsalar da uzun yıllardır 

bölgeye yerleșmiș olan ailelerin çocukları 
olarak mevsimlik, geçici tarım ișçisi konumda 
sınıflandırılmamalıdır. Araștırmanın bir diğer 
önemli önermesi ise bu çocukların ailelerinin 
diğer zorunlu göç mağduru ailelerden farklı 
olarak șehirlere yerleșmek yerine kırsal bir 
bölgeye yerleșmiș olmalarıdır. Bu nedenle bu 
insanlar șehirde erișilmesi kolay olan pek çok 
hizmetten de mahrum kaldıkları için zorunlu 
göç mağduru diğer ailelerden daha dezavan-
tajlı durumdadırlar. Tüm araștırma bulguları 
bu ailelerin çocuklarıyla birlikte Türkiye’nin 
en yoksul kesiminin bir parçası olduklarını 
göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk ișçiliği, çocuk 
yoksulluğu, yeni yoksulluk, sosyal dıșlanma, 
vatandașlık, zorunlu göç, mevsimlik tarım 
isçiliği ve mevsimlik tarım ișçileri
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Ülkemizde deprem, sel, tașkın, heyelan, 
çığ gibi doğal olaylar sıkça yașanmaktadır 
ve bedeli ağır olmaktadır. Bu doğal olayları 
afete dönüștürmemek, önceden alınan 
önlemlerle zararları en aza indirgemek yer-
bilimci, mühendis, mimar ve șehir plancıların 
mesleki uygulamalarında birincil yaklașımlar 
olmalı ve bu yaklașımlar doğrultusunda çok 
katmanlı ve çok așamalı bir süreç olan afet 
yönetimi olușturulmalıdır. Afet yönetiminde 
Coğrafi  Bilgi Sistemleri çok etkin bir araçtır. 
Bu çoklu katmanların ve çoklu süreçlerin 
analizinde CBS doğru karar verme sürecini 
hızlandırarak, afet öncesi ve sonrası zarar 
azaltma ve kayıp önlemede mekana bağlı 

analizlerin yapıldığı tartıșmasız bir bilgi sis-
temidir. CBS destekli kurulan çok disiplinli bir 
Afet Bilgi Sistemi, özellikle plancılara, afet 
öncesinde yapılan planlama kapsamında, 
konut alanlarının yerseçiminde çok önemli 
bir yol gösterici ve afet sonrasında ise 
sorgulama ve analiz yeteneği sayesinde 
Acil Yardım Planları’nın en hızlı ve etkin 
șekilde gerçekleștirilmesini sağlayıcı bir 
bilgi sistemidir. CBS, deprem öncesi ve 
sonrası kentsel verileri ortaya çıkararak, 
afete dayanıklı kentler yaratma ilkesinden 
hareketle kentsel kaliteyi, etkin afet yöneti-
miyle geliștirmekte, kent yönetimini sağlamak 
için mekana bağlı analizleriyle etkin ve doğru 
karar verebilme mekanizması olușturmakta-
dır. Bu tezde seçilen Adana ili, kaya düșmesi, 
heyelan, tașkın gibi doğal olayları içerme-
sinin yanı sıra öncelikli deprem ağırlıklı 
olarak, planlama kapsamında incelenmiștir. 
Özellikle gelișme konut alanlarında deprem 
duyarlı ölçütlerle yerseçimi, depreme karșı 
güvenli konut alanları yaratma sürecinin ilk 
evresidir. Bu nedenle Adana iline ait veriler; 
çeșitli kurum, kuruluș ve üniversitelerden 
sağlanan verilerden faydalanılarak sayısal 
ortama aktarılmıștır. Afet duyarlı planlama 
kapsamında ilk olarak, Afet Bilgi Sistemi 
olușturma sürecinin afet öncesi evresi ve 
bölge planlarına altlık olușturacak olan 1/
100 000 ölçekli yerleșilebilirlik amaçlı analiz 
ve sentezler yapılmıș ve bölgesel gelișme 
yönleri belirlenmiștir. İkinci așamada ise 
kentsel planlama amaçlı çalıșmalara altlık 
olușturacak 1/25 000 ölçekli yerleșilebilirlik 
analiz ve sentezleri yapılmıștır. Yerleșilebi-
lirlik analizi kapsamında, çok ölçütlü karar 
verme problemlerinin çözümünde kullanılan 
Analitik Hiyerarși Süreci (AHP), istatistiksel 
bir model olarak kullanılmıștır. Bu analizler 
neticesinde, kentin afet tehlike ve risk 
durumları ortaya çıkarılarak yeni yerleșim 
alanlarının seçiminde planlamaya yön veril-
miș ve mevcut yerleșimlerin durum analizleri 
yapılarak olası riskleri değerlendirilmiștir. 
CBS destekli olan bu analizlerde bölge ve 
kentsel ölçekteki deprem duyarlı yerleșile-
bilirlik ölçütleri göz önüne alınmıștır. Mevcut 
yerleșimlerin olası riskleri ortaya çıkarılırken 
bu ölçütlerle değerlendirme yapılmıștır.



99

ANTAKYA KENTİNİN 
ÖZGÜNLÜĞÜ VE 
GÜNÜMÜZ KORUMA 
SORUNLARININ 
ANTAKYA KENTSEL 
SİT ALANINDA 
İRDELENMESİ 
ÖMEROĞLU, Ceyda 

Yüksek Lisans, Gazi Üniversitesi, Șehir 
ve Bölge Planlama

Danıșman: Y. Doç. Dr. Nuray Bayraktar 

2006, 215 s.

Bu çalıșma Antakya kentsel sit alanındaki 
koruma sorunlarının, tarihsel kültürün gele-
cek nesillere aktarılması ile ilgili çalıșmaların 
yetersizliklerinin saptanması amacıyla ger-
çekleștirilmiștir. 1975 yılında koruma altına 
alınan Antakya kentsel sit alanındaki konut 
dokusunun gittikçe yıpranması, var olan 
koruma amaçlı imar planına rağmen kontrol 
mekanizmasının plana aykırı uygulamalarda 
bulunması, kullanıcıların değișim istemleri 
ile olușan yoğun tahribatın tespiti amacıyla 
yapılan çalıșmada aynı zamanda Türkiye’de 
koruma sürecinde yașanan sorunlar değer-
lendirilmiștir. Çalıșma, Antakya kentinin sahip 
olduğu sosyal, kültürel, dini ve ticari mekan-
ları ve çok kültürlü toplumsal yapısıyla olușan 
özgünlüğünü vurgulamakta; kentin bugünkü 
tahrip edilmiș halinden uzaklașarak, etkin bir 
yașam alanı haline gelmesini önermektedir.
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Geleneksel tarımda süregelen dönüșümler 
yașanıp, tarımsal kurumsal teșekkül ve 
piyasa yapılarında yeni düzenlemeler söz 
konusu iken, bu tezin amacı yașanan bu 
sürecin kazanan ve kaybedenlerinin kimler 
olabileceğinin tarifi ni yapmaktır. Arka plan-
daki soru kırsal alanların yeni çehresine dair-

dir ve çalıșma bu alanlarda tarımın mevcut 
durumdaki öneminin ne düzeyde olduğu ve 
eğer kırsal alanlar birer yașam formasyonu 
olarak dönüșüm içerisinde ise, bu yeniden 
yapılanmanın tarım açısından tezahürleri-
nin neler olacağını dikkate almaktadır. Bu 
hususlar Adana’da pamuk sektörünün ișleyiș 
yapısına referansla incelenmiș ve Karataș 
İlçesindeki üç köydeki pamuk üreticileri 
ilgimizin birimleri olarak tetkik edilmiștir.

Anahtar Kelimeler: tarımsal yeniden yapı-
lanma, kırsal tepki, pamuk sektörü
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Mersin kenti bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin 
en önemli iç ve dıș ticaret merkezlerinden 
birisidir. Kent bu özelliğini eskiçağlarda 
kazanmıș fakat ortaçağdan itibaren, bir 
yerleșim ve ekonomik merkez olma özel-
liğini kaybetmiștir. Mersin kentinin adına 
yeniden rastlamamız, XIX. yüzyıl bașlarına 
kadar mümkün olmamaktadır. Bu tarihlerden 
itibarense önce seyahatnameler, ardından da 
devlete ait kayıtlarda Mersin adı tekrar karșı-
mıza çıkmaktadır. Mersin’in, tarihi bakımın-
dan, en önemli özelliği, tarihsel bir süreklilik 
göstermemesidir. Eskiçağlarla, XIX. yüzyıl 
arasında Mersin kenti diye bir yer yoktur. 
Yeniden ortaya çıkıșının tam olarak öyküsü 
bilinmemektedir. Mersin kentinin yeniden bir 
yerleșim kimliği kazanmasındaki en önemli 
faktör, iskele ve buradan yapılan ticarettir. 
Geleneksel Tarsus İskelesi’nin ișlevini 
yitirmesi, Mersin’in yeniden kimlik kazan-
masındaki en önemli etkendir. İskelenin 
olușmasıyla birlikte, yerleșim artmıș, ticari 
ve resmi kurumlar olușmuș ve paralelinde 
kent idari bir statüye kavușmuștur. Mersin’de 
idari yapının çok hızlı gelișmesi ve 1864’te 
kaza, 1888’de sancak olması, diğer kent-
lerde eșine rastlanmayacak bir olușumdur 
ve kentin önemini anlatması bakımından 
da dikkat çekicidir. Bu kadar hızlı büyüyen 
kente ait birincil kaynak olan șer’iyye sicilleri 
maalesef kayıptır. O yüzden Mersin tarihinin 

ilk dönemlerini açıklamak için Tarsus Șer’iyye 
Sicilleri’nden yararlanılarak kent tarihi açık-
lanmaya çalıșılmıștır.

Anahtar Sözcükler: Mersin, Mersin İskelesi, 
Tarsus Șer’iyye Sicilleri, Ticaret.
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Bu çalıșma Antakya kentsel sit alanındaki 
koruma sorunlarının, tarihsel kültürün gele-
cek nesillere aktarılması ile ilgili çalıșmala-
rın yetersizliklerinin saptanması amacıyla 
gerçekleștirilmiștir. 1975 yılında koruma 
altına alınan Antakya kentsel sit alanındaki 
konut dokusunun gittikçe yıpranması, var 
olan koruma amaçlı imar planına rağmen 
kontrol mekanizmasının plana aykırı uygu-
lamalarda bulunması, kullanıcıların değișim 
istemleri ile olușan yoğun tahribatın tespiti 
amacıyla yapılan çalıșmada aynı zamanda 
Türkiye’de koruma sürecinde yașanan 
sorunlar değerlendirilmiștir. Çalıșma, 
Antakya kentinin sahip olduğu sosyal, kül-
türel, dini ve ticari mekanları ve çok kültürlü 
toplumsal yapısıyla olușan özgünlüğünü 
vurgulamakta; kentin bugünkü tahrip edilmiș 
halinden uzaklașarak, etkin bir yașam alanı 
haline gelmesini önermektedir.
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Küreselleșme, günümüz dünyasının baskın 
ekonomi-politik eğilimleri değerlendirirken en 
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fazla gönderme yapılan kavramlardan biridir. 
1970’lerin sonları ve 1980’lerin bașlarında 
gündeme gelen neo-liberal politikaların 
yerleștirmeye çalıștığı, sermayenin dolașım 
alanının genișlemesi ve hızının artması 
biçimindeki yeni bir sermaye birikim tarzının 
adlandırılması olan küreselleșme, toplumsal 
sınıflar ve mekansal birimler üzerinde önemli 
etkilerde bulunmaktadır.

Bu çalıșma iki bölümden olușmaktadır. Birinci 
bölümde, küreselleșmenin temelini olușturan 

nedenlerden; neo-liberal yeniden yapılanma 
gereksinimini doğuran 1970’lerdeki dünya 
ekonomik krizi, gelișmiș ülkelerden bașla-
yarak bu krize karșı geliștirilen ekonomik 
politikalar ve bunların siyasal, toplumsal, 
yönetsel, kültürel boyutlardaki ve azgeliș-
miș ülkelerdeki etkileri ve kentlerde yarattığı 
değișimler incelenmiștir. Çalıșmanın kuram-
sal çerçevesini olușturan bu bölümün ardın-
dan, ikinci bölümde, yașanan bu değișim 
süreçlerinin Mersin’deki yansımaları, Tür-
kiye kentleri ve birikim süreçleri bağlamına 

oturtularak tartıșılmıștır. Bu çerçevede, 1980 
sonrasında kentin ekonomik, demografi k ve 
yönetsel yapısında yașanan gelișmeler ve 
bunların mekansal ve toplumsal boyutlardaki 
etkileri değerlendirilmiștir.

Çalıșma sonucunda, neo-liberal yeniden 
yapılanma ve küreselleșme süreçlerinin, 
dünya çapında kentlerin evriminde yeni 
bir așama yarattığı, Mersin kentinin de bir 
liman kenti olarak bunlardan önemli ölçüde 
etkilendiği ortaya konulmuștur.


