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“BARAKA”DAN 
GECEKONDUYA 
Ankara’da Kentsel 
Mekanın Dönüşümü: 
1923-1960
TANSI ŞENYAPILI

1984 yılında ilk kez yapılan 
çalışma yeniden ele alınmakta, 
gözden geçirilmekte ve yeni 
kaynaklar eklenmek suretiyle 

genişletilmiş olarak okuyuculara tekrar sunulmaktadır. Cumhu-
riyet’in başkenti Ankara’nın gecekondulaşmasının gelişim ve 
değişim sürecini araştıran ve belgeleyen bir kitap. 

Kitabın son sayfasında Tansı Şenyapılı’nın 1986 yılında Sedat 
Simavi Sosyal Bilimler Ödülü’nü alan bu çalışmasında, Modern 
Türkiye’nin karakteristik olgularından biri olan gecekondunun 
oluşum sürecinin Ankara örneğinde incelendiği, siyasal-eko-
nomik ortamdaki ve kentsel yaşantıdaki dönüşümlerin ve 
toplumsal farklılaşmaların, mekana nasıl yansıdığına dair çok 
boyutlu bir bakış açısı sunduğu belirtiliyor.

Kitap dört bölümden oluşuyor ve her bir bölümün sonucunda 
kapsanan yıllarda kentsel gelişme içinde gecekonduların yerini 
hazırlayan nedenler ortaya konuluyor. Birinci Bölümde 1923-
1930 yılları arasında kent mekanının biçimlenmesi anlatılıyor. 
İkinci Bölümde 1930-1940 yılları arasında ‘Barakalaşmanın’ 
kent mekanında yaygınlaşması ele alınıyor. Üçüncü Bölümde 
1940-1950 yılları ‘Barakalaşma’nın Gecekondulaşmaya’ 
dönüşüm süreci aktarılıyor. Son Bölümde ise 1950-1960 yılları 
arasında gecekondu sisteminin yerleşmesine değiniliyor. 
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SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM 
PLANLAMASI
PROF. DR. ORHAN KUNTAY

Yurtdışında turizm ile ilgili yayınların çok olmasına rağmen, 
ülkemizde turizm konusunda az olan yayınların yarattığı 
boşluğu bir açıdan aşmak ve gençleri turizm konusuna yön-
lendirmeyi amaçlayan bir kitap. 

Kitabın Giriş bölümünden sonra, Turist başlıklı bölümde 
bağımsız, ayrıcı ve erişebilirlik davranışlarının turisti yön-
lendirmesi konularına değiniliyor. Üçüncü Bölümde Turizm 
Planlamasında Yönetici Öğeler yer alıyor. Bu bölümde 
sürdürülebilir turizm planlaması başlığı altında; amaçlardan 
hareketle planlama yaklaşımı, potansiyel seçenek çözümlerin 
tanımlanması, planlamanın kapsamlı tanımının geliştirilmesi, 
önemli varsayımların temelleri, bütüncül planlama bölgeleri 
ve yerel planlama-mini senaryolar konularına yer veriliyor. 
Turizmi organize etmek, mekanı düzenlemek için amaçlardan 
hareketle planlama yaklaşımlarının aşamaları, eylem planları 
anlatılıyor.

Dördüncü Bölümde Sürdürülebilir Turizm, Beşinci Bölümde 
Turistik Yatırımlarda Performans, Altıncı bölümde e-Turizm 
konularına değiniliyor. 
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