
99

Tez Özetleri
Hazırlayan: Yayın Kurulu

BİLGİ VE GELİR 
SIÇRAMALARININ 
KARȘILAȘTIRMALI BİR 
DEĞERLENDİRMESİ: 
ANTALYA VE İZMİR 
KENT-BÖLGE ÖRNEĞİ 
[A COMPARATIVE 
EVALUATION OF 
KNOWLEDGE AND 
INCOME SPILLOVERS: 
THE CASE OF ANTALYA 
AND İZMİR CITY-
REGIONS]

Hediye Nur Hasırcı 

Danıșman: Prof. Dr. Ayda Eraydın 

Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi  Fen Bilimleri Enstitüsü 
Șehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı 

Konu Bașlıkları: Șehircilik ve Bölge 
Planlama

Özet

Son zamanlarda ekonomik coğrafya ala-

nındaki görgül çalıșmalar iki temel soru ile 

ilgilenmektedir; ekonomik büyüme ve bilgi 

mekansal olarak sınırlı mıdır ve ekonomik 

büyüme ne ölçüde bilgi ile desteklenmek-

tedir. Bu tezde, mekansal ekonometri uygu-

lamaları yardımı ile, ekonomik büyüme ve 

bilgi ilișkisi “mekansal sıçramalar” açısından 

değerlendirilmiștir. Kent-bölge tartıșmaları-

nın ekonomik büyüme ve bilgi sıçramaları 

yazınına eklenmesi ile mekandaki sıçra-

manın daha geniș bir açıdan ele alınması 

amaçlanmıștır. Seçilen kent-bölgeler olan 

İzmir ve Antalya örnekleri üzerine yapılan 

çalıșmalarda her ikisinde de mesafe dina-

mikleri ve mekansal sıçramaların önemini 

belirten sonuçlar elde edilmiștir. Ayrıca, 

yapılan analizlerin sonuçları Bilgi Toplumu 

tartıșmalarında beklenen șekilde büyüme 

ve bilgi sıçramalarının birbirine koșut olma-

dığını, tam tersine zıt yönlü gerçekleștiğini 

göstermiștir. 

KÜRESELLEȘME 
SÜRECİNDE YEREL 
GÜNDEM 21 VE ÇEVRE: 
ANTALYA ÖRNEĞİ 
[LOCAL AGENDA 21 
AND ENVIRONMENT 
IN THE PROCESS OF 
GLOBALIZATION: THE 
STUDY OF ANTALYA] 

Senem Atvur 
Danıșman: Prof. Dr. Gülser Öztunalı 
Kayır 
Yer Bilgisi: Akdeniz Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi 
Anabilim Dalı
Konu Bașlıkları: Kamu Yönetimi

Özet

Bu çalıșmada küreselleșmenin yarattığı 
dönüșüm sürecinde, Yerel Gündem 21 
uygulamalarının, Türkiye ve özelde Antalya 
kentine yansımaları, tümdengelim yöntemi 
ile incelenmeye çalıșılmıștır. Çalıșmada, 
Gündem 21 öngörülerine dayanarak 
bașlatılan YG21 uygulaması çerçevesinde 
olușturulan Antalya Kent Konseyi’nin, 
belirlenen ilkeler ile uyumu ve özellikle yerel 
yönetim birimine (Büyükșehir Belediyesi) 
kararlarını uygulatmakta etkililiği üzerinde 
durulmaktadır. Bu çerçevede Kent Konseyi 
Çevre Çalıșma Grubu’nun 2001-2005 yılları 
arasındaki toplantı tutanakları incelenmiș, 
Büyükșehir Belediyesi’ne etkilerinin anla-
șılabilmesi için de aynı tarihler arasındaki 
Meclis gündemleri ile farklı birimlerin Faa-
liyet Raporları taranmıștır. Yapılan inceleme 
sonucunda Kent Konseyi’nin toplumda bir 
duyarlılık yaratabildiği, farklı kesimlerin 
katılımının sağlandığı bir tartıșma platformu 
olușturabildiği gözlenmiștir. Bunun yanında 
Konsey, kararlarını Büyükșehir Belediyesine 
uygulatma ve hesap sorma konusunda yeterli 
çabayı gösterememektedir. Çalıșma grupları-
nın kararları belediye meclisine yansımamak-
tadır. Kent Konseyi’nin yapılanmasında da, 
özellikle katılımın arttırılması ve çeșitlendiril-
mesi konusunda, eksiklikler görülmektedir. 
Bu nedenle Konsey’in tanınırlığını arttıracak, 
etkisini güçlendirecek ve yerel yönetim üze-
rinde toplumsal baskıyı somutlaștıracak, 
sosyal ve politik gücünü arttıracak, toplumun 
farklı kesimlerini bir araya getirecek somut 
projeler üretilmesi önem tașımaktadır. 

TARİHİ KENT 
MERKEZLERİNDE 
KENTSEL DÖNÜȘÜM 
UYGULAMALARI: 
ANTALYA ÖRNEĞİ 
[PRACTICES OF URBAN 
REGENERATION AT 
THE HISTORİCAL CITY 
CENTERS: CASE OF 
ANTALYA] 

Melike Gül 

Danıșman: Prof. Dr. Gülser Öztunalı 
Kayır 

Yer Bilgisi: Akdeniz Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi 
Anabilim Dalı

Konu Bașlıkları: Kamu Yönetimi

Özet

Kent mekânlarının günümüz konfor koșulları 
ve kullanımlarına paralel olarak içinde yașa-
yan topluluklar ile birlikte dönüșümü yașamın 
vazgeçilmez bir parçasıdır. Önemli olan bu 
parçanın planlı ve bütüncül bir biçimde bilim-
sel yöntemlerle ve katılımcılıkla yașama dahil 
edilmesidir. 19. yüzyıla kadar doğal olarak 
gelișen değișim, sanayinin gelișmesiyle 
birlikte plan kararlarıyla hız kazanmıștır. 
Batı’daki kentsel dönüșüm uygulamaları 
programlı olarak II. Dünya Savașı sonra-
sında bașlamıștır. 

1980’li yıllardan itibaren küreselleșme ve 
sermayenin sınır tanımazlığı ile de, kent 
mekânlarının dönüșümü, ekonomik ve siyasi 
politikalarla, planlı, programlı, bilinçli olarak 
gerçekleștirilmeye bașlamıștır. 

Kentsel dönüșüm, kent merkezlerinin can-
landırılması, tarihi değere sahip alanların 
soylulaștırılması, yenilenmesi gibi farklı 
biçimler ile uygulanmaktadır. Bu uygula-
maların genelde temel hedefi  tarihi değere 
sahip alanları kent yașamına dahil etmek 
ve çöküntü alanlarını yeniden kazanmak 
olarak adlandırılsa da asıl hedef bu alan-
ları satılacak bir mal haline getirerek rantı 
yükseltip belirli bir kesime aktarmak ve bu 
alanlardaki sosyal tabakayı değiștirmektir. 
Türkiye’de özellikle son yıllarda bașta 2004 
yılında çıkartılan 5104 sayılı “Kuzey Ankara 
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Giriși Kentsel Dönüșüm Proje Kanunu”, 5393 
sayılı “Belediye Kanunu”, “5366 sayılı Yıpra-
nan Tarihi ve Kültür ve Tașınmaz Varlıkların 
Yenilenerek Korunması ve Yașatılarak Kul-
lanılması Hakkında Kanun” ve son dönemde 
gündemde olan ve büyük tepkilere neden 
olan “Dönüșüm Alanları Hakkında Kanun 
Tasarısı” ile dönüșüm alanlarına ilișkin hızla 
bir yasal düzenleme çabasına girilmiștir. 
Kentsel dönüșüm, turizm ile birlikte tarihi 
kent merkezlerinde uygulanmaktadır.

Antalya kent merkezinde Büyükșehir 
Belediyesi’nce bașlatılan uygulamalarda 
bu kapsamdadır. Antalya’nın geleneksel 
kent merkezinin dönüșümünü 1980 yılında 
onaylanan planla birlikte getirilen kararlar 
hızlandırmıș, Kaleiçi çevresinde geleneksel 
yerleșimin özgün dokusu bu plan kararlarının 
uygulanması sonucu kaybedilmiștir. Antalya 
kent merkezinde 1990 yılından itibaren 
yapılan çalıșmalar kent bütününden kopuk 
parçacı kentsel tasarım niteliğindeki proje-
lerdir. Bu projeler idarelerin kent merkezinde 
yapmak istedikleri uygulamalar için bir araç 
olarak kullanılmaktadır. Bunun yöntemi ise 
yarıșma projeleri șeklinde gerçekleșmekte-
dir. 2004 yılı yerel seçimlerinin ardından da 
kent merkezinin Kültür ve Turizm Koruma ve 
Gelișim Bölgesi olarak ilan edilmesiyle bir-
likte kent merkezine yönelik çalıșmalar hız 
kazanmıș, önceki dönemlerde uygulanama-
yan projeler uygulanmaya, buna ilave olarak 
özellikle kamu mülkiyetindeki alanlarda yeni 
düzenlemeler yapılmaya bașlanmıștır. 
Kentsel dönüșümde mekânsal kararlardan 
da önemli olan sosyal boyut Antalya kent 
merkezindeki uygulamalarda da göz ardı 
edilmiș, kentlinin ve kent merkezindeki 
geleneksel üretim yapan zanaatkarların, 
esnafın görüșleri alınmamıș, artacak rantın 
asıl kullanıcıya etkileri araștırılmamıștır. 
Kent merkezi artık Antalya dıșından gelen-
lerin kullandığı ve çalıștığı bir bölge haline 
dönüșmüștür. 

Yapılan çalıșmalar tamamen kamu mülki-
yetinde bulunan alanlar üzerinden yürütül-
mektedir. Sadece mülkiyeti kamuya ait yapı 
ve alanlarda, kentin ulașım ve açık alan 
ihtiyacının giderilmesi gerekçesiyle yapılan 
sınırlı düzenlemeleri, kentsel dönüșüm 
olarak adlandırmak doğru değildir. Diğer 
yandan, kent merkezi temel kararlarını imar 
planları değil, hazırlanan alt bölge projeleri 
olușturmuștur. 

Bu tez çalıșmasında, kentsel dönüșüm 
kavramı, uygulama biçimleri, uygulandığı 
bölgeler, ülkemizdeki mevcut yasal düzen-
lemeler, turizm-kültürel miras-kentsel dönü-
șüm ilișkileri, kent merkezinin mekânsal ve 

plan kararlarında gelișimi hakkında bilgiler 
verilecek, Antalya Büyükșehir Belediye 
Bașkanlığı’nca 2004 yılı yerel seçimleri 
sonrasında bașlatılan “kentsel dönüșüm” 
isimli çalıșmalar, Stratejik Plan, Nazım ve 
Uygulama İmar Planı kararları, alt bölge 
projeleri ve ilgili kamu kurum ve STK 
görüșleriyle birlikte kavramlar, uygulamalar, 
kriterler, mevzuat ve kamu yararı açısından 
değerlendirilecektir. 

KENTLİLEȘME 
SÜRECİNDE KENTSEL 
YAȘAMDA KALİTE, 
ANTALYA YEȘİLBAHÇE 
MAHALLESİ ÖRNEĞİ. 
[THE QUALITY OF URBAN 
LİFE İN THE PROCESS 
OF URBANIZM AND THE 
EXAMPLE OF ANTALYA 
YEȘİLBAHÇE QUARTER.] 

Yonca Çolakoğlu 
Danıșman: Prof.Dr. Gülser Öztunalı 
Kayır 
Yer Bilgisi: Akdeniz Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi 
Anabilim Dalı
Konu Bașlıkları: Kamu Yönetimi

Özet

Kentsel yașam kalitesi, kentlilerin kentten 
elde ettikleri doyum ve kentten beklentileri-
nin kent yönetimleri tarafından karșılanması 
olarak ele alınmaktadır. Kentsel yașam 
kalitesi araștırmaları, günümüzde artmıș 
ve önemli bir yere sahip olmaya bașla-
mıștır. Çünkü, tüm dünyada ve ülkemizde, 
kentlerde yașayan nüfusun artması, bunun 
kentsel hizmetlerin artmasına neden olması 
ve buna bağlı olarak kentlilerin ihtiyaçlarının 
ve beklentilerinin yükselmesi gündeme 
gelmiștir. Türkiye’de; kentsel yașam kalitesi 
hem kavram hem de araștırma konusu olarak 
yeni olduğundan henüz konuya gereken 
önem gösterilmemektedir. Kentlilerin ihti-
yaçlarının ve haklarının yerel yönetimler 
tarafından önemsenmemesi, kentlerimizde 
yașam kalitesinin temel koșullarının yerine 
getirilmemesine neden olmaktadır. Kentlilerin 
bu konudaki sorunlarının çözümlenmesi ve 
kentlerde yașam kalitesine ulașılabilmesi 
için, ülkemizde de öncelikle kentlerin ve 
buna bağlı olarak kentlilerin temel sorunları-
nın belirlenmesi önem tașımakta, periyodik 
olarak kentsel yașam kalitesi araștırmaları 
yapılarak önlemlerin alınmasına gereksinim 
ortaya çıkmaktadır. Antalya; kentsel sorun-

ları olan, kentsel yașam kalitesi ölçütlerinin 
temel koșullarının henüz yerine getirilmediği 
ve kentsel yașam kalitesine ulașabilmenin 
önünde engellerin bulunduğu bir kenttir. 
Kentliler kendi özel yașamlarında yașam 
kalitesini yakalasalar bile kentsel sorunlar 
nedeniyle, kentsel yașam kalitesine ulașa-
mamaktadırlar. Bu bağlamda araștırmanın 
konusu; “Kentlileșme Sürecinde Kentsel 
Yașam Kalitesi ve Antalya Yeșilbahçe 
Mahallesi Örneği”dir. Mahallede yașayan 
kentlilerin; gelir ve eğitim seviyelerinin yüksek 
olması nedeniyle kendi özel yașamlarında 
yașam standartlarını yakalamıș olabilecek-
leri için kentsel yașamdan beklentileri de 
yüksek olmaktadır. Bu bağlamda, kentsel 
yașam kalitesine ulașılması için Antalya’da 
alınması gereken önlemlerin bașında 
kentlilerin güvenliği ve katılım sorunlarının 
çözümlenmesi gelmektedir. 

KENTİÇİ ULAȘIM 
POLİTİKASI, SORUNLAR 
VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: 
ANTALYA KENTİÇİ 
ULAȘIMI ÖRNEĞİ 
[URBAN TRANSPORT 
POLICY QUESTIONS AND 
SOLVINGS: ANTALYA 
CASE] 

Nail Kamacı 

Danıșman: Prof. Dr. Ayșegül Mengi 

Yer Bilgisi: Ankara Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve 
Siyaset Bilimi Anabilim Dalı 

Konu Bașlıkları: Kamu Yönetimi 
Șehircilik ve Bölge Planlama

Dizin Terimleri: Ulașım=Urban transport 
Kent yönetimi=Urban planning Ulașım 
planlaması=Transport systems 
Turizm bölgeleri=Tourism policy 
Antalya=Antalya

Özet

Antalya kent merkezi kent içi ulașım bașta 
olmak üzere birçok sorunla gün geçtikçe 
büyümektedir. Bu çalıșmanın yapılmasının 
temel nedenlerinden bir tanesi Antalya kent 
merkezinin yerel düzeyde yönetiminin ve 
bu kentin yașamakta olduğu sorunların, 
plansız kentleșme / yoğun iç göç-nüfus 
artıșı sorunsalları etrafında diğer kentlerden 
ayrıksı bir durum olușturmasıdır. Antalya’nın 
yașamakta olduğu kent içi ulașım sorunu 
ise, bu sorunların en bașta gelenidir. Bu 
çalıșmanın konusu, Antalya’daki kent içi 



101

ulașım sorununun ortaya çıkması süreci 
veya diğer bir deyișle bu sorunu üreten 
etmenler ve de bu soruna bulunabilecek 
olası çözümler değerlendirilmektedir.
Kentbilim çerçevesinden Antalya’nın ince-
lenmesi ve bu inceleme sonucunda varılan 
olgulardan hareketle, Antalya’nın kendisine 
özgü sorunlarına Antalya’nın kendisine özgü 
çözüm önerilerinin üretilmesi çok acilen yapıl-
ması gereken bir iștir. Bu acilliğin iki ana 
dayanağı ise, bu ilin tarım ve turizm gibi iki 
ana sektörde ülke ekonomisi için kritik bir rol 
üstlenmiș olmasıdır. Aynı zamanda yirminci 
yüzyılın son çeyreğinde bu iki sektördeki hızlı 
dönüșüm ve gelișme Antalya’nın kentsel 
sorunlarının kaynağı olan yoğun iç göçün 
de nedenidir. Yani, Antalya kent merkezini 
önemli kılan ve belirli bir düzenlilikle yöne-
tilmesini zorunlu hale getiren șey, ülkemiz 
için ekonomik-stratejik açıdan önemli bu iki 
sektörün kent merkezi etrafında konumlan-
mıș olması ve aynı zamanda bu iki sektör 
dolayısıyla kent nüfusunun hızlı artıșıdır. 

Antalya kent merkezi kent içi ulașım bașta 
olmak üzere birçok sorunla gün geçtikçe 
büyümektedir. Bu çalıșmanın yapılmasının 
temel nedenlerinden bir tanesi Antalya kent 
merkezinin yerel düzeyde yönetiminin ve 
bu kentin yașamakta olduğu sorunların, 
plansız kentleșme / yoğun iç göç-nüfus 
artıșı sorunsalları etrafında diğer kentlerden 
ayrıksı bir durum olușturmasıdır. Antalya’nın 
yașamakta olduğu kent içi ulașım sorunu 
ise, bu sorunların en bașta gelenidir. Bu 
çalıșmanın konusu, Antalya’daki kent içi 
ulașım sorununun ortaya çıkması süreci 
veya diğer bir deyișle bu sorunu üreten 
etmenler ve de bu soruna bulunabilecek olası 
çözümler değerlendirilmeye çalıșılacaktır.
Kentbilim çerçevesinden Antalya’nın ince-
lenmesi ve bu inceleme sonucunda varılan 
olgulardan hareketle, Antalya’nın kendisine 
özgü sorunlarına Antalya’nın kendisine özgü 
çözüm önerilerinin üretilmesi çok acilen yapıl-
ması gereken bir iștir. Bu acilliğin iki ana 
dayanağı ise, bu ilin tarım ve turizm gibi iki 
ana sektörde ülke ekonomisi için kritik bir rol 
üstlenmiș olmasıdır. Aynı zamanda yirminci 
yüzyılın son çeyreğinde bu iki sektördeki hızlı 
dönüșüm ve gelișme Antalya’nın kentsel 
sorunlarının kaynağı olan yoğun iç göçün 
de nedenidir. Yani, Antalya kent merkezini 
önemli kılan ve belirli bir düzenlilikle yöne-
tilmesini zorunlu hale getiren șey, ülkemiz 
için ekonomik-stratejik açıdan önemli bu iki 
sektörün kent merkezi etrafında konumlan-
mıș olması ve aynı zamanda bu iki sektör 
dolayısıyla kent nüfusunun hızlı artıșıdır.

METROBÜS 
SİSTEMLERİNİN 
ÜLKEMİZDE 
UYGULANABİLİRLİĞİNİN 
ARAȘTIRILMASI VE 
ANTALYA ÖRNEĞİ 
[ASCERTAIN THE 
APPLICABILITY OF 
METROBUS SYSTEMS IN 
OUR COUNTRY AND AN 
EXAMPLE ANTALYA] 

Nureddin Kocabaș 
Danıșman: Y.Doç.Dr. M. Korkut Arberk 
Yer Bilgisi: Eskișehir Osmangazi 
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 
İnșaat Mühendisliği Anabilim Dalı
Konu Bașlıkları: İnșaat Mühendisliği 
Ulașım
Özet

Bu tez çalıșmasının amacı, Metrobüs 
sistemlerinin ülkemizde uygulanabilirliğinin 
araștırılmasıdır. Otobüs sisteminin gerekli 
konfor ve hizmet düzeyini sağlayamaması, 
mevcut ișletme koșullarında yetersiz kalması 
ve artan yolculuk taleplerine cevap vereme-
mesi, kent yöneticilerini kentiçi toplu tașıma 
projelerinde raylı sistemlere yöneltmektedir. 
Raylı sistemler ise çok yüksek yatırım mali-
yetleri, uzun süren yapım süreleri ve sınırlı 
erișim alanları gibi problemlerle kısa ve orta 
vadede sorunlara çözüm getirememektedir. 
Bu noktada otobüs ve raylı sistemlerin olumlu 
yönlerini alıp olumsuz yönlerini gideren Met-
robüs sistemleri, özellikle kaynak sıkıntısı 
çeken ve gelișen ülkelerde raylı sistemlere 
karșı alternatif çözüm yolu olmuștur. Bu çalıș-
mada öncelikle kentiçi toplu tașımacılığında 
kullanılan mevcut türler hakkında bilgiler 
verilmiștir. Ardından kentiçi toplu tașımacı-
lığında yeni bir anlayıș olarak ortaya çıkan 
Metrobüs sistemlerinin özellikleri anlatılmıș, 
diğer sistemlerle karșılaștırmaları yapılmıș ve 
dünyadaki uygulamalarından bahsedilmiștir. 
Daha sonra da ülkemizde fi zibilite etütleri 
tamamlanarak yapılmasına karar verilen 
Antalya Raylı Sistem Projesi örnek olarak 
seçilmiș ve bu örnek projeye göre ülkemizde 
raylı sistemlerin yerine Metrobüs sistemleri-
nin alternatif olabilirliği araștırılmıștır. 

Anahtar Kelimeler: Kentiçi Toplu Tașıma, 
Metrobüs, Lastik Tekerlekli Metro, Hızlı 
Otobüs Tașımacılığı, Antalya Raylı Sistem 
Projesi 

ANTALYA-LARA 
ENTEGRE KIYI 
ALANLARI YÖNETİMİ 
[ıNTEGRATED COASTAL 
ZONE MANAGEMENT 
OF ANTALYA-LARA AS A 
MODEL] 

Ali Bağcı 
Danıșman: Doç. Dr. Cem Gazioğlu 
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi Deniz 
Bilimleri ve İșletmeciliği Enstitüsü 
Denizel Çevre Anabilim Dalı
Konu Bașlıkları: Deniz Bilimleri 
Șehircilik ve Bölge Planlama

Özet

Bu tez kıyıların olușumunu, kıyılar ile ilgili 
kavramları, kıyıların sınıf landırılmasını, 
kıyıların rasyonel kullanımı ile sürdürüle-
bilir kalkınma hedefinde kıyı kullanımını, 
korunmasını, yönetimini, mevzuatı ve 
planlanmasını içermektedir. Tez de en 
uygun kıyı yönetimi olarak “Bütünleșik Kıyı 
Alanları Yönetim” modeli benimsenmistir. 
Antalya-Lara bölgesi bu tezde model olarak 
ele alınmıs ve incelenmistir. İlk olarak kıyı ile 
ilgili kavramlar açıklanmıștır. Rasyonel kulla-
nım ve sürdürülebilirlik kavramı kıyı bölgesi 
kapsamında irdelenmiștir. Bu kapsamda 
Antalya- Lara Bölgesi model olarak alınmıs, 
kıyı kaynakları, potansiyeli, kapasitesi ve 
sorunları ile irdelenmiș ve kıyısı rasyonel 
kullanım açısından degerlendirilmiștir. Kıyı 
yönetimi ve mevzuatı incelenmiș, ülke-
nin ekonomik dinamikleri ve büyük kıyı 
potansiyelinin yeterince kullanılmadığı 
ve korunmadığı gerçeği ile kıyı mevzuatı 
eksiklikleri ortaya konulmuștur. Kıyı kentleri 
ve kıyı kırsal alanlarının çok hızlı gelișmesi, 
planlama ve yönetim sorunlarının artması, 
kıyı kaynaklarının yeterince korunamaması, 
kapasite kullanım dengesinin kurulmaması 
gibi nedenlerden dolayı sürdürülebilirlik 
olanağının azaldığı görülmüștür. Araștırma 
sonunda; Kıyı mekanının planlanması için 
özellikle bir sistem olusturmak ve sistem 
ile çevrenin karșılıklı etkileșimlerini dikkate 
almak gerektiği, sadece kıyı mekanının 
planlanmasının yeterli olmadığı, sistemi 
olușturan tüm parçaların aynı önem 
derecesinde düsünülerek, karșılıklı etki-
leșimlerinin dikkate alınarak planlanması 
gerektiği sonucuna varılmıștır. Antalya-Lara 
Bölgesi kıyı alanlarının rasyonel kullanımı 
ile sürdürülebilir kalkınması için, çevresel 
ve sektörel etkileșmeyi kapsayan yeni bir 
“kıyı bölgesi planlaması” anlayıșı getirilmiș, 
yasal ve yönetsel olarak yeni bir bütüncül 
düzenlenmeye ihtiyaç olduğu sonucuna 
varılmıștır. 
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Bu araștırmada sivil toplum kurulușlarından 
olan hemșehri derneklerinin kentleșme 
sürecinde bir tampon mekanizması olarak 
nasıl ortaya çıktıkları ve ișlevlerinin neler 
olduğu üzerinde durulmuștur. Bunun için 
öncelikle sivil toplum örgütleri olgusu ile 
birlikte göç, kentleșme ve hemșehri dernek-
lerinin ișlevleri ortaya konulmuștur. Hemșehri 
ilișkileri bașlangıçta dayanıșma eksenlidir. Bu 
dayanıșma zamanla güç ve çıkar ilișkilerine 
döner. Hemșehri ilișkilerinin informel yapısı 
zamanla formelleșir ve hemșehri dernekleri 
ortaya çıkar. Bașlangıçta hemșehrilik 
ilișkileri toplumun alt kesimlerinde informel 
șekilde yaygın olarak gözükürken, zamanla 
toplumun üst kesimlerinde bu ilișkinin 
formelleșmiș șekli görülmeye bașlar. ște 
bu çalıșmamızda bu iki ilișki biçimi ayrıștırıl-
maya çalıșılmıștır. Türkiye’de yapılan araștır-
malarda gecekondulașmanın neticesi olarak 
görülen hemșehrilik ilișkilerinin zamanla yok 
olacağı öngörülmüștür. Fakat hemșehrilik iliș-
kileri dönüșüm geçirerek daha da güçlenmiș, 
informel ilișki biçiminden formel ilișki biçimine 
dönüșmüștür. Hemșehrilik ilișkileri daha çok 
șöyle bir seyir izlemektedir. Kente göç 
yolu ile gelenler hemșehrilerini bulurlar ve 
onların yardımıyla iș ve barınma sorunlarını 
çözmeye çalıșırlar. Bu insanlar zamanla 
ekonomik bakımdan iyi konuma gelmeye 
bașladıklarında hemșehri derneklerine üye 
olma eğilimleri artar. Ekonomik bakımdan 
iyi konuma gelemeyenler ise eski hemșehri 
ilișkilerini devam ettirirler. Anahtar Kelimeler: 
Kentleșme, kentlileșme, sivil toplum örgütleri 
hemșehrilik ilișkileri, hemșehri dernekleri, 
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Tarihi kentler zaman içinde farklı sosyal, 
kültürel ve politik ilișkilerin kentsel mekan-
daki fiziksel biçimlenmesinin ürünüdür. 
Bu bağlamda Koruma planları öncesinde 
hazırlık așamasında sadece bugünün kent-
sel yapısını ele almak ve bu yapı üzerinde 
çalıșmalar yapmak, etkili bir koruma planı 
için yeterli olmamaktadır. Bu çalıșmada 
Antalya Kaleiçi tarihi kent merkezinin kültürel 
dönemler açısından kentsel gelișimi ortaya 
konmuș ve bu tarihi kentsel yapının koruma 
planları kararlarına ne șekilde yansıdığı 
incelenmiștir.

Çalıșmanın ana çatısını kentsel dokunun 
farklı tarihsel dönemleri açısından çözüm-
lenmesi olușturmuștur. Kentsel dokunun 
çözümlenmesinde, tarihi süreç içindeki 
dönemlerin kentsel yapı özellikleri incele-
nerek, coğrafi  özellikleri de dikkate alınarak 
Kaleiçi yerleșmesinin her dönem için kentsel 
kurgusunun açıklanması amaçlanmıștır.

Kaleiçi yerleșme alanı içinde yer alan farklı 
iki kentsel doku örneği, bugün ve geçmi 
arasındaki ilișkinin değișim veya süreklilik 
açısından ortaya konması amacı ile ele 
alınmıș, sonuçta bugünkü kentsel yapısı-
nın olușumunda geçmișteki tarihsel izlerin 
görüldüğü belirtilmiștir.

Ancak koruma plan kararlarının irdelenmesi 
sonucunda tarihi kentsel yapının plan karar-
larının olușmasında dikkate alınmadığı, 
özellikle arkeolojik alanların ve anıtsal yapı-
ların kentsel bütünle ilișkisinin kurulamadığı 
saptanmıștır.

Sonuç olarak tarihi kentsel yapının bir bütün 
olarak ele alınmasında sadece bugünkü 
kentsel yapı üzerinde fiziksel anlamda 
çalıșmaların yeterli olmadığı aynı zamanda 
yerleșmenin süreç içindeki değișimleri 
de içeren tarihsel ve kültürel bütünlüğü 
açısından da ele alınmasının gerekliliği 
nedenleri de belirtilerek ortaya çıkarılması 
amaçlanmıștır.

Bu çalıșma ile aynı zamanda bundan son-
raki koruma planlarına ıșık tutması açısından 
tarihi kentsel yapının çözümlenmesinde farklı 
metodolojik bir yaklașımın geliștirilmesi bir 
bașlangıç olarak değerlendirilmelidir. 

UZAKTAN ALGILAMA 
VE COĞRAFİ 
BİLGİ SİSTEMLERİ 
YÖNTEMLERİYLE 
KIYI BÖLGELERDE 
ARAZİ ÖRTÜSÜ/
ARAZİ KULLANIMI 
DEĞİȘİMİNİN İZLENMESİ 
VE ANALİZİ: ANTALYA-
KEMER ÖRNEĞİ 
[MONITORING AND 
ANALYSİNG OF LAND 
USE AND LAND COVER 
CHANGE BY MEANS 
OF REMOTE SENSING 
AND GEOGRAPHIC 
INFORMATION SYSTEMS: 
A CASE STUDY OF 
ANTALYA-KEMER] 

Ișın Onur 

Danıșman: Prof.Dr. Derya Maktav 
Doç.Dr. Mustafa Sarı 

Yer Bilgisi: İstanbul Teknik Üniversitesi  
Fen Bilimleri Enstitüsü Jeodezi ve 
Fotogrametri Mühendisliği Anabilim Dalı 

Konu Bașlıkları: Jeodezi ve 
Fotogrametri

Özet

Doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla 
yalnızca Türkiye’nin değil, dünyanın da en 
güzel bölgelerinden biri olan Antalya ilinin 
özellikle kıyı bölgelerinde yoğun göç ve 
turizm nedeniyle yerleșim hızla artmaktadır. 
Tatil köyleri, otelleri ve yazlık/kıșlık yerleșim 
birimleriyle Antalya’nın Kemer ilçesi dinamik 
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bir bölgedir. 1960’lı yıllarda Antalya- Kemer 
arası karayolunun olmaması nedeniyle 
küçükbir köy olan ve gelișemeyen Kemer, 
1980’li yıllarda açılan karayolu nedeniyle 
hızla gelișmeye bașlamıștır. Bu çalıșmada, 
bu turistik ilçenin 1975 yılından 2004 yılına 
kadar olan arazi örtüsü ve arazi kullanımı 
değișimleri izlenmiș ve analiz edilmiștir. 1975 
tarihli LANDSAT MSS, 1987 tarihli LANDSAT 
TM, 1995 tarihli LANDSAT TM ve 2004 tarihli 
IKONOS görüntüleri kullanılmıștır. Yardımcı 
veriler olarak hava fotoğrafları, topoğrafi k 
haritalar, orman amenajman haritası, GPS 
noktaları ve yükseklik verileri kullanılmıștır. 
Mevcut veriler ve arazi kullanım sınıflarını 
içeren sonuç tematik haritalar, Coğrafi  Bilgi 
Sistemi (CBS) ortamına aktarılmıștır. Her bir 
görüntüde yerleșim alanları, tarım alanları, 
orman ve vb. gibi sınıflar ilçe bazında belir-
lenmiș, bunların alt sınıfları olușturulmuștur. 
Elde edilen sonuç istatiksel veriler ise arazi 
kullanımı değișimlerinin dinamiğini göstermiș 

ve geleceğe yönelik planlamalara esas ola-
bilecek bir altlık olușturulmuștur.

Anahtar Kelimeler: Uzaktan Algılama, CBS, 
arazi kullanımı, arazi örtüsü, izleme 
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Tüm Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de, 
turizm faaliyetleri çok hızlı bir biçimde artıș 

göstermektedir. Turizmin gelișmesi ile birlikte 
özellikle turizm bölgelerindeki kent ve kasa-
balarımızın dokusunda önemli değișimler 
yașanmaktadır. Bu esnada tarihi eserler ve 
geleneksel dokunun korunması gibi önemli 
konular göz ardı edilmeden, kent içi ulașımın 
düzenlenmesinin, kentsel çevre kalitesinin 
arttırılması ve kent kimliğinden kentli yașam 
kalitesine uzanan bir kentsel gelișmenin 
uygulanması ülkemize gelen yabancı turist-
lerin memnuniyetini kazanmak açısından bir 
zorunluluktur.

Çalıșma alanımız olan Alanya’da son 
dönemlerdeki turizm faaliyetlerinin artması ile 
kentleșme konusunda da önemli gelișmeler 
söz konusudur. Bu süreçte öncelikle turizm 
sektörü ile ilgili șehir planlama sisteminin, 
toplumsal değerleri içeren bir șekilde, plan-
lama, tasarım ve mimarlık açısından ekolojik 
Rönesans diye nitelendirebileceğimiz yakla-
șımın ilkelerine uyumlu duruma getirilmesi 
gerekmektedir.


