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KATEGORİLER

Araştırma Makaleleri: Makale kategorileri kısmında belirtilen 
alanlarda yeterli bilimsel inceleme, gözlem ve araştırmalara 
dayanarak bir sonuca ulaşan orijinal ve özgün çalışmalardır. 
Türkçe yazılmış makaleler Türkçe başlık, Türkçe özet ve anahtar 
kelimeler, İngilizce başlık, İngilizce özet ve anahtar kelimeler ile 
giriş, materyal, metot, bulgular, tartışma, sonuç ve kaynaklar 
bölümlerinden oluşmalı; metin, tablo, şekil vd. dahil 9000 
kelimeyi aşmamalıdır. İngilizce makaleler ise İngilizce başlık, 
İngilizce özet ve anahtar sözcükler ile Türkçe başlık, Türkçe 
özet ve anahtar kelimelere sahip olmalı; Türkçe makale yazım 
kurallarında belirtilen bölümlerden oluşmalıdır. Türkçe ve 
İngilizce özetlerin her biri 200-400kelimeden oluşmalıdır. 

Derleme Yazılar: Makale kategorileri kısmında belirtilen 
alanlarda güncel ve önemli bir konunun ve/veya yazarın kendi 
görüş ve araştırmalarından elde ettiği sonuçların değerlendirildiği 
özgün yazılardır. Bu yazıların başlık ve özet bölümleri orijinal 
araştırma makalesi formatında yazılmalı, bundan sonraki 
bölümleri giriş, metin ve kaynaklardan oluşmalı ve 2500 kelimeyi 
geçmemelidir. 

Yukarıda belirtilenlerin yanı sıra Planlama Dergisi’nde 
görüş yazısı vekitap inceleme kategorileri dışındaki (çeviri, 
yarışma sunumları, araştırma özetleri, oda görüşü ve 
değerlendirmeler  başlıklarında yer alan) yazılar yayın kurulu 
ve editör süzgecinden geçtikten sonra yayımlanır. 

Makale Başvurusu: Planlama Dergisi’ne makale başvuruları 
çevrimiçi olarak kabul edilmektedir. Planlama Dergisi’nin web 
sayfasında (www.planlamadergisi.org/www.journalofplanning.
org/www.jplanning.org ) “çevrimiçi makale gönder” ya da 
“journalagent” sekmesini kullanarak makale başvurusu yapılır.

MAKALE HAZIRLAMA DETAYLARI

Yazıların Hazırlanması: Yazılar (A4) kağıda, 11 punto büyüklükte 
“Arial” yazı karakterinde iki satır aralıklı olarak hazırlanmalıdır. 
Sayfanın her bir yüzünde üçer cm boşluk bırakılmalı ve tüm 
sayfalar numaralandırılmalıdır. 

Ana Metin Dökümanı: Sayfalara göre sıralama, tam metin, 
kaynakçave var ise teşekkür sayfası şeklinde yapılmalıdır. 
Makaleye ilişkin isim, yazar adı özet ve anahtar kelimeler 
çevrimiçi makale gönderme sisteminde istenilecek olup ayrı bir 
doküman olarak sisteme yüklenememektedir.

Başvuru mektubu: Başvuru mektubunun ayrı bir 
doküman olarak sisteme yüklenmesi gerekmekte 

Planlama Dergisi TMMOB Şehir Plancıları Odası’nın yayın 
organıdır. Planlama Dergisi planlama, tasarım, kent sosyolojisi 
ve kentsel ve bölgesel çalışma alanından orijinal makaleleri, 
araştırma özetlerini, kitap incelemelerini ve meslek alanına ilişkin 
güncel tartışma ve görüşleri yayınlamak üzere kurulmuştur. 
Oda üyelerine ücretsiz dağıtılan dergi; şehir ve bölge 
planlama alanındaki uygulama örneklerinin yanı sıra politika 
uygulamalarını, uygulama araçlarını ve sosyolojik çalışmaları 
meslektaşlarına ve okurlara ulaştırma çabasında olup yılda üç kez 
yayınlanmaktadır. Planlama Dergisi, 2013 yılı itibariyle TÜBİTAK 
tarafından ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı listelerinde 
“Ulusal Hakemli Dergi” statüsüne alınmış olup Ulrich’s ve Avery 
veritabanlarında dizinlenmektedir.

Dergide Türkçe ve İngilizce dillerinde makalelere yer 
verilmektedir. Araştırma makaleleri için yazı uzunluğu dipnotlar 
ve kaynakça dahil 9000, görüş ve araştırma özetleri için 2500 
kelimedir. Tüm yazılar önce editör ve yardımcıları tarafından 
ön değerlendirmeye alınır ve incelenmeleri için danışma kurulu 
üyelerine gönderilir. Tüm yazılarda yazar adları gizlenerek 
anonim değerlendirme ve düzeltmeye başvurulur, gereken 
koşullarda yazarlardan yazıları hakkındaki soruları yanıtlaması ve 
eksikleri tamamlaması istenebilir. Dergide yayınlanmasına karar 
verilen yazılar yayına hazırlık sürecine alınır, bu aşamada tüm 
bilgilerin doğruluğu için ayrıntılı kontrol ve denetimden geçirilir, 
yayın öncesi şekline getirilerek yazarların kontrolüne ve onayına 
sunulur.

Dergiye yazı teslimi çalışmanın daha önce yayımlanmadığı ve 
Planlama Dergisi’nde yayımlanmasının editör ekibi tarafından 
uygun bulunduğu anlamına gelmektedir. Yazar(lar); çalışmanın 
yayımlanmasının kabulü itibariyle yazıya ait her hakkı TMMOB 
Şehir Plancıları Odası’na devretmekte; izin almaksızın çalışmayı 
başka bir dilde ya da yerde yayımlamayacaklarını kabul 
etmektedir(ler)*. Gönderilen yazı daha önce herhangi bir 
toplantıda sunulmuş ise toplantı adı, tarihi ve düzenlendiği şehir 
dipnotta belirtilmelidir. Lisansüstü tez çalışmalarından üretilmiş 
yazılarda tezin ismi ve hazırlandığı kurum yazının başında dipnot 
ile belirtilmelidir. 

*Telif  hakkı devir işlemleri, makaleniz yayın kurulu ve hakemlerce 
onaylandıktan sonra, makalenizinyayına hazırlanma aşamasında 
yayıncı tarafından e-posta ile gerçekleştirilecektir.

Yazarlara Bilgi
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olup; yazının tüm yazarlar tarafından okunduğu, onaylandığı 
ve orijinal bir çalışma ürünü olduğu ifade edilmelidir.Bunlara 
ek olarak; yazının başlığı, yazarların adı, soyadı ve unvanları, 
çalışmanın yapıldığı kurumun adı ve şehri, eğer varsa çalışmayı 
destekleyen fon ve kuruluşların açık adları yer almalıdır. Bu 
sayfaya ayrıca “yazışmadan sorumlu” yazarın isim, açık adres, 
telefon, faks, mobil telefon ve e-posta bilgileri eklenmelidir. 

Tablo, şekil, grafik ve fotoğraflar: Tüm tablo, şekil ve grafikler 
ayrı metin dosyalarında ve her birinin altına numaraları ve 
açıklayıcı bilgiler yazılmış olarak gönderilmelidir. Şekillerin 
ana metin içerisindeki yerleri metin içinde ayrı bir paragraf  
açılarak yazı ile (örneğin “Şekil 1 burada yer alacaktır” ifadesi 
kullanılarak) belirtilmelidir. 

Gönderilen yazılarda kaynakça gösteriminde uluslararası 
geçerliliği olan “APA 6.0 Yazım Kuralları ve Kaynak Gösterim 
Biçimi” kullanılacaktır;

KİTAP REFERANSLARI 

Tek yazarlı kitap: 

Abisel, N. (2006). Sessiz Sinema. Ankara: Deki.

Zizek, S. (2009). Matrix: Ya da Sapkınlığın İki Yüzü. Bahadır 
Turan (Çev.). İstanbul: Encore.

Çok yazarlı kitap: 

Abisel, N., Arslan, U.T., Behçetoğulları, P., Karadoğan, A., 
Öztürk, S.R. &Ulusay, N. (2005). Çok Tuhaf  Çok Tanıdık. 
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Editörlü kitap: 
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Editörlü kitapta bölüm: 
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Kavramı. Meral Özbek (Ed.), Kamusal Alan içinde (s. 689-713). 
İstanbul: Hil.

Birden çok baskısı olan kitap: 
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erişilebileceği URL verilir:
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Elektronik makaleler varsa digital object identifier (DOI) 
numarası belirtilmelidir. 

VonLedebur, S. C. (2007). Optimizing knowledge transfer 
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Research&Practice. Advanceonlinepublication. doi: 1 0.1 057/
palgrave.kmrp.8500141 

Çok ciltli çalışmalar: 

Pflanze, O. (1963-1990). Bismarcandthe Development of  
Germany (Cilt 1-3). Princeton, NJ: Princeton UniversityPress.

Metin İçinde: (Pflanze, 1963-1990)

Çok ciltli çalışmalarda tek cilt kullanımı: 

Pflanze, O. (1990). ThePeriod of  Fortification, 1880-1898: Cilt 
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Princeton UniversityPress.

Daha önceki bir baskının yeni basımı: 
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MAKALE REFERANSLARI
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Ankara: BAYAUM.

Dergiden tek yazarlı makale: 
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Meslek alanında bilinirliği ve buna bağlı olarak makale başvuruları giderek artan der-
gimizde yayın kalitesinin de giderek arttığını söyleyebiliriz. Bu bağlamda 2016 yılının 
ikinci sayısını da gecikmeden ve dolu bir içerikle sizlerin beğenisine sunmayı başardık 
ve derleme ve hakem sürecinden geçmiş araştırma makaleleriyle sizlere meslek ala-
nından özgün çalışmalar sunmaya çalıştık. 

Bu doğrultuda, yerel yönetimlerin yeniden yapılandırılma sürecini kentsel büyüme ve 
siyasi bölünme bağlamında inceleyen bir derlemenin yanı sıra, mahalle odaklı sürdü-
rülebilirlik değerlendirme araçlarına ilişkin karşılaştırmalı bir analiz sunan başka bir 
derlemeye yer verilmiştir.

Bu sayımızın planlamanın üst ölçeklerde ele alıanan kuramsal tartışmalara odaklandı-
ğını söyleyebiliriz. Bu bağlamda, İzmir ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansları üzerinden 
bölge planlamada katılım sürecini tartışmaya açan ve kent markalaşması kavramını 
farklı disiplinler üzerinden ve detaylı bir litaratür araştırmasına dayanarak sorgulayan 
araştırma makalelerine yer verildi. Öte yandan, Türkiye’deki Bilgi ve İletişim Tekno-
lojileri ağı altyapısını akıllı kentler perspektifi ile irdeleyen bir yazı ile iklim, planlama 
ve yerel yönetim politikalarının etkileşim düzeyini Erzurum örneği üzerinden mercek 
altına alan bir başka araştırmanun bulguları da bu sayımızda yer buldu. Son olarak, 
kent mekanında somutlaşan ve toplum hafızasında yer eden Denizli Taş Atölyeleri’nin 
kent içerisinde işlevsiz bırakılarak harabeye dönüştürülmesi sürecini belgeleyen bir 
çalışmaya yer verdik.

Bu sayıda katkısı bulunan tüm yazarlara ve hakemlere tek tek teşekkür eder, kentsel 
ve bölgesel çalışma alanlarından orijinal makalelerinizi, araştırma özetlerinizi, kitap 
incelemeleri ile meslek alanına ilişkin güncel tartışma ve görüşlerinizi meslektaşlarımı-
zın yanı sıra tüm okurlarımıza sunmak üzere yayın kurulumuza iletmenizi bir kez daha 
hatırlatmak isteriz.
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DERLEME / REVIEW

Ali Cenap Yoloğlu
Mersin Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Mersin

ABSTRACT
Until the legislation of the law no 6360, urban growth and politi-
cal fragmentation triggered by this growth was one of the most 
important problems in metropolitan regions in terms of man-
agement of local governments. It is controversial topic that to 
what extent the law no 6360 is formulated with reference to 
political fragmentation in metropolitan areas or to what extent 
the law no 6360 can provide solutions to problems experienced 
in metropolitan regions. However it is a fact that the number of 
municipality was reduced from 1977 in 2013 to 397 in 2014 by 
the legislation of the law and these municipalities became the 
districts of county municipalities. The aim of this study is to con-
tribute to discussions in Turkey by summarizing literature on the 
problem of political fragmentation in metropolitan regions.

ÖZ
Kentsel büyüme ve onun tetiklediği siyasi bölünme 6360 sayılı 
yasa çıkana kadar Türkiye metropoliten alanlarında kentsel yöne-
tim açısından en önemli sorunlardan biriydi. 6360 sayılı yasanın ne 
ölçüde metropoliten alanlardaki siyasi bölünme sorununu dikkate 
alarak şekillendirildiği veya metropoliten alanlardaki sorunlara ne 
ölçüde çözüm ürettiği tartışmalı bir konudur. Ancak 2013 yılında 
1977 olan belde belediyesi sayısının söz konusu yasa ile 397’ye 
düşmüş olması ve bu belediyelerin yeniden yapılandırılan ilçe be-
lediyelerinin birer mahallesine dönüşmüş olması bir vakadır. Bu 
çalışmanın amacı metropoliten alanlarda siyasi bölünme sorunsalı 
ve ona ilişkin geliştirilen siyasi bütünleştirme siyasasına ilişkin ya-
zın taramasının bir özetini sunarak Türkiye’deki tartışmalara bir 
katkı sağlamaktır.

Anahtar sözcükler: Belediyelerin birleştirilmesi; kentsel büyüme; siyasi 
parçalanma; yerel yönetimlerde katma; yerel yönetimlerin yeniden yapı-
landırılması.

Keywords: Consolidation of  municipalities; Urban growth; political frag-
mentation; annexation in local governments; reorganization of  local gov-
ernments.



Siyasi Bölünme

Siyasi Bölünme ve Nedenleri
Dolan (1990:29) siyasi bölünmeyi; verili bir alandaki yönetim 
birimlerinin sayısının artması şeklinde tanımlamıştır. Siyasi bö-
lünmeyi tetikleyen unsur olarak kentsel büyüme ve onun ne-
denleri üzerinde durmak bu noktada açıklayıcı bazı ipuçlarına 
sahiptir. Bu nedenler şunlardır:

•	 Alt-kentlerde	yaşama	maliyetlerinin	düşük	olması	 (Bour-
ne, 1992:511)

•	 Alt-kentlerde	konut	geliştirme	maliyetlerinin	düşük	olması	
(Schiltz ve Moffitt, 1971:90)

Ek olarak, yerel alan kullanımı kararları üzerindeki daha et-
kin kontrol yetkisine sahip olma dürtüsünün siyasi parçalan-
manın gerek motivasyonu olduğu ve bu noktanın çok fazla 
dikkat çekmediği vurgulanmaktadır. (Musso, 2001:150; Pha-
res, 1989:7). Burns (1994) kent geliştiricilerinin özel amaçlı 
otoritelerin (special purpose governments) ve siyasi birimle-
rin (jurisdictions) oluşturulmasında temel aktör olduklarını 
göstermiştir (aktaran Tkacheva, 2008:155-156). Kent geliş-
tiricilerinin yeni belediyeler oluşturarak, alt-kent gelişimini 
kontrol ettikleri ve bu kontrol yetkisiyle yoksulların ve etnik 
azınlıkların gelişmekte olan uydu-kentlere gelmesinin engel-
lendiği ifade edilmiştir. 

Schilt ve Moffit (1971:89) bağımsız bir yerel otorite oluştur-
mayı teşvik eden diğer unsurlar şöyle sıralamaktadırlar: yerel 
değerler üzerindeki oydaşma, yeterince kaynağa sahip iyi ör-
gütlenmiş bir lider, yaşayanlar arasında iletişim ağı kuran sosyal 
örgütlerin varlığı, yerel bir otorite oluşturmaya yönelik etkin 
bir kampanya, yerel topluluk değerlerini tehdit eden unsurla-
rın varlığı, kentsel hizmetler için artan talep ve sürmekte olan 
bir sorunun varlığı.

Miller (1981) ise varlıklı kesimlerin vergi gelirlerinin yoksul 
mahallelere aktarılmasını önlemek amacıyla siyasi bölünmeyi 
bir araç olarak kullandıklarını ifade etmektedir (aktaran Tkac-
heva, 2008:155-156). 

Razin ve Rosentraub (2000:829-834) siyasi parçalanmanın 
sebepleri arasında; metropoliten alanın yaşını, katma (anne-
xation) yöntemini, büyük nüfus varlığını, yoksul nüfusun top-
lam nüfus içindeki oranını saymaktadırlar. Bunlara ek olarak 
Razin (1998:326) iş olanaklarının yer seçmesi için yoğunlaşan 
rekabetin alt-kentlerin daha da hızlı yayılmasını teşvik ettiğini 
belirtmektedir. 

Yukarıda anlatılanlara ek olarak bağımsız bir yerel otorite 
oluşturmayı teşvik eden bir diğer unsurlar ise sadece yerel 
otoriteye sahip yerleşimlere sunulan hükümetler arası fonlar-
dır (inter-governmental funds).

Siyasi Bölünmenin Etkileri
Marando ve Whitley (1972:181) metropoliten alanlarda bir 
biriyle ilişkili birçok kentsel problemin yerel yönetimler yapı-
sından kaynaklandığını ve bunun sonucunda yerel yönetimler 
yapısıyla kentsel kriz arasında yakın bir ilişki olduğunu vurgu-
lamaktadırlar.

Siyasi bölünmenin hizmet sunumundaki sorumluluk açısından 
karmaşa, siyasi kontrol ve takip açsından zayıflama, siyasal 
tepkisizlik, müdahalelerde örtüşme, hizmet sunumunda etkin-
sizlik, birim başına yüksek maliyet, daha büyük hükümet har-
camaları, sadece kendi sorunlarıyla ilgilenen yönetim birimleri, 
parasal konularda ve uygulama açısından siyasa belirlemede 
bölünmüş ve değişken metropoliten hükümet yapısı gibi so-
nuçlara yol açtığı belirtilmektedir (Ecker-Racz, 1970; Baird ve 
Landon, 1972; Hahn ve Levine, 1980; Yates, 1980; Schneider, 
1980; Grant ve Nixon, 1982; Chicoine ve Walzer, 1985, akta-
ran Dolan, 1990:30).

Benzer şekilde, Grant (1970) bölünmüş metropoliten yapı-
nın, metropoliten alanlarda finansal kaynakların eşitsiz şekil-
de dağıtılması; nüfusun zenginlik ve etnik köken bağlamında 
ayrışması; alanın tamamını ilgilendiren ilişkili sorunlar çoklu-
ğu karşında tepkisiz kalan yerel yönetim birimleri gibi konu-
lardan sorumlu olduğunu ifade etmiştir (aktaran Marando, 
1974:229). 

Yukarıdakilere ek olarak, siyasi bölünmenin bazı sosyal sonuç-
ları/etkileri de olabilmektedir. Hill (1974:1567) metropoliten 
alanda yeni yönetim birimlerinin oluşmasının ve sosyal sınıfla-
rın ve statü gruplarının belediyelere göre gruplaşmasının mali 
kaynaklar ile kamusal ihtiyaçlar arasındaki bağın kopmasını 
sağladığını ve yerleşimler arasında ya eşitsizlik yarattığını ya da 
var olan eşitsizliği derinleştirdiğini ifade etmiştir. 

Başka bir değerlendirmede; birçok hizmetin belli büyüklükte 
coğrafi alana ve nüfusa ihtiyaç duyduğu ancak mevcut yerel 
yönetim birimlerinin yerine getirmeleri gereken hizmetleri 
sunmak için çok küçük oldukları çünkü teknolojik gelişme-
lerin bu hizmetleri küçük ölçekli yerel yönetimlerde sunmak 
için yüksek maliyet gerektirdiği ifade edilmiştir (Keating, 
1991:103).

Yukarıda anlatılanlardan farklı olarak şu da vurgulanmıştır; 
metropoliten alanlarda siyasi bölünme tüzel kişiliğe sahip bi-
rimler arasında yoğun bir rekabete neden olmaktadır. Bu re-
kabet vergi düzeylerinin aşağı çekilmesi veya ticari aktivitelere 
sağlanan sübvansiyonlar vb. gibi araçlarla iş çevreleri veya in-
sanlar için çok çekici bir hal almaktadır. Ancak, bu rekabet bir 
bütün olarak metropoliten alanın rekabetçiliğini tüzel kişiliğe 
sahip yerel birimler kaynaklarını boşa harcadıkları; yerel birim-
ler arasındaki işbirliği ve yardımlaşma olanakları zayıfladığı için 
geriletmektedir (Keating, 1991:115). 
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Siyasi Bölünme Sorununa Çözümler

Gerek siyasi bölünmenin olumsuz yanlarını vurgulayarak 
gerekse bütünleşmiş yapıların avantajlarını sıralayarak siyasi 
bölünmeye karşı önerilen en baskın siyasa siyasal bütünleş-
medir (consolidation). Eşgüdümlü kalkınma sağlama, mali 
farklılıkları azaltma, alan bütününde hizmet sunmayla ilgili 
sorunları çözebilme, yerel yönetimlerin kapasitelerini arttır-
ma, tüzel kişiliğe sahip birimler arasında eşitlik sağlama, ölçek 
ekonomisi yakalama, hizmet kalitesini arttırma, dışsallıkları 
içselleştirme, yerel siyasetçi ve çalışanların kalitesini arttırma 
gibi özellikler parçalı siyasal yapıların bütünleşmesine yönelik 
olarak kullanılan argümanlardır. Siyasi bütünleşmeye yönelik 
argümanlardan öte, bazıları ise tüm metropoliten alana yö-
nelik hizmetler için siyasi bütünleşmeden daha çok işlevsel 
bütünleşme önermektedir. 

Ancak, siyasi bütünleşmenin faydalarına yönelik argümanlar 
yanında siyasi bütünleşmenin herhangi bir fayda üretmediğine 
veya tam tersi siyasi bütünleşmenin olumsuz etkilerine yö-
nelik bulgular da mevcuttur. Bunlara ek olarak küçük ölçekli 
yerel otoritelerin özelliklerini vurgulayan siyasal bütünleşme 
karşıtı bazı ontolojik karşı çıkışlar da mevcuttur.

Bunun yanında, küçük ölçekli yeni yerel yönetim birimlerinin 
ortaya çıkmasını engellemeye yönelik siyasalar, siyasi parçalan-
ma sonrası önerilen siyasi bütünleşme önerilerinden oldukça 
farklıdır. 

Siyasi Bütünleşme

Marando ve Whitley (1972:181-182) karman çorman bir oto-
rite yapısına sahip ABD’ndeki yerel yönetim yapısındaki kaotik 
duruma çare bulmak amacıyla birçoklarının yerel yönetimlerin 
yeniden yapılanmasına yönelik ihtiyacı vurguladıklarını ifade 
etmişlerdir. Peirce vd. (1993:309) şu noktayı vurgulamıştır: 
eğer Amerikan kentleri gereksiz alan tüketimini kontrol altına 
almazlarsa ve en düşük yoğunluk sınırı getirmezlerse, çalışma 
ve yaşama mekanlarını birbirlerine yaklaştırmazlarsa ve toplu 
taşımı bölge planlamada en büyük etken olarak değerlendir-
mezlerse büyük bir risk altındadırlar. 

Frisken (1973:395) siyasal bölünmenin Amerikan metropo-
liten alanlarının planlı gelişmesi ve sistematik yönetimi açı-
sından temel bir bariyer olarak işlev gördüğünü vurgulamış-
tır. Frisken (1973:395) ayrıca kent merkezinin sorunlarının 
ilk başta metropoliten bölgenin sorunlarından izole bir 
şekilde düşünüldüğünü; ancak, kent merkezinin sorunları-
nın plansız metropoliten büyüme ve merkezileşmiş siyasal 
kontrol eksikliği ile ilişkili olarak ele alma konusunda artan 
bir eğilim olduğunu ve bu sorunların çözümünün metropo-
liten siyasal bütünleşmenin gerçekleşmesinde görüldüğünü 
belirtmiştir. 

Gustely (1977:350-351) siyasi bütünleşme yönündeki argü-
manların kanıt olarak yerel yönetim birimleri arasındaki mali 
farklılıklara referans verdiğini vurgulamaktadırlar. Bunch ve 
Strauss (1992:615) bütünleşmenin/birleşmenin yerel yönetim-
lerin azalan gelirlerine karşın önerilen bir araç olarak sıkça 
vurgulandığına işaret etmektedirler.

Hutcheson ve Prather (1979:166) bölünmeyi belediyelerin 
hizmet sunumunda yaşadıkları krizin temel nedeni olarak 
göstermektedirler. Dolan (1990:28) artan mali stres düzeyi 
ve azalan servis sunma düzeyi ile baş etmek durumda olan 
topluluklardaki kamu görevlilerinin aynı metropoliten alandaki 
yerel yönetimlerin birleşmesini veya hizmet sunumunun mer-
kezileşmesini bir olası çözüm olarak gördüklerini aktarmakta-
dır. Richards (1978:34) İngiltere’de 1972 öncesindeki istemin 
temel kusurunu yerel yönetimlerin çok küçük ölçekli olması 
olarak tanımlamış ve yüksek nitelikli insan gücü gerektiren 
özel hizmetlerin, özel amaçlı tesislerin ve pahalı ekipmanların 
ancak büyük nüfuslara ekonomik olarak hizmet edebileceği-
ni ve planlama çalışmalarının da küçük ölçekli yerleşimlerde 
hakkıyla yapılamayacağını ifade etmiştir. Keating (1991:105) ise 
yerel yönetimlerdeki siyasi bölünmenin ve işlevsel yetersizlik-
lerin bazı işlevlerin üst düzeydeki otoritelere transferini zo-
runlu kıldığını, denetim ihtiyacını arttırdığını ve merkezileşme 
eğilimini güçlendirdiğini vurgulamıştır. 

Bennett (1993:133) metropoliten alan yönetimi perspektifinin 
merkeziyetçi bir perspektife bağlı olarak geliştiğini vurgulamış 
ve bu merkeziyetçi argümanları şöyle sıralamıştır:
•	 Kentsel	hizmetlerin	adil	bir	şekilde	sunulması	ve	vergi	ge-

lirlerinin adil biçimde yeniden dağıtılması/harcanması için 
merkezi bir otorite gereklidir.

•	 Ölçek	ekonomisinin	yakalanması	 için	kentsel	hizmetlerin	
merkezi olarak üretilmesi gereklidir.

•	 Alan	bütününe	yönelik	olarak	sunulan	kentsel	hizmetlerin	
etkin yönetimi için bir merkezi koordinasyon gereklidir.

•	 Metropoliten	alan	kullanımı	planlaması	ve	kamu	politikala-
rı formülasyonu için merkezi bir bakış açısı gereklidir.

Gustely (1977:349-353) ise birleşmenin (consolidation) avan-
tajlarını söyle özetlemiştir: birleşme farklı alanlar arasındaki 
vergi yükü farklılıklarını azalttığı için yerleşimler arası adalet 
yaratmaktadır. Buna ek olarak, birleşme ortalama maliyetleri 
azalttığı için genel olarak kamusal hizmetlerin toplam maliyeti-
ni de azaltmaktadır. Dolaysıyla kamusal hizmetler daha verimli 
bir şekilde sunulabilmektedir. Ölçek ekonomisinin yakalanma-
sı kentsel birleşmenin en önemli sonuçlarından biridir çünkü 
küçük ölçekli belediyelerin en önemli dezavantajlarından birisi 
teknolojik iyileşme gibi ölçek ekonomisinin faydalarından ya-
rarlanamamalarıdır.

Birleşmenin bir diğer etkisi ise ekonomik dışsallıkları (spillo-
vers) içselleştirmekten (internalization) kaynaklanan maliyet 
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tasarrufudur. Hutcheson ve Prather (1979:194-165) metro-
politen alandaki yönetim birimleri arasındaki bağımlılık ilişkisi 
yüzünden küçük ölçekli tüzel kişiliğe sahip birimlerin metro-
politen yönetim altında birleşmelerinin kamusal hizmetlerin 
sunumunda verimlilik ve ekonomi üreteceğini ifade etmişler-
dir. Benzer şekilde Richards da (1978:32) teknik/teknolojik 
gerekliliklerin ölçek ekonomisi yaratmak adına büyük nüfus 
büyüklüklerine ihtiyaç duyduğunu ve bunun bir sonucu olarak 
da büyük ölçekli üretimin daha az sayıda ve daha büyük örgüt-
sel birimler talep ettiğini ifade etmişlerdir. 

Devamla, siyasi bütünleşmenin daha kaliteli hizmet sunumuna 
neden olacağı vurgulanmıştır. Thompson (1965:267) ise hizmet 
sunumuna ilişkin ölçek arttırmanın hizmet maliyetinden daha 
çok hizmet kalitesiyle ilişkili olduğunu söylemiştir. Benzer şe-
kilde Tiebout (1960:443) büyük ölçekli bir yönetim olmadan 
doğru kalitede hizmet vermenin zor olduğunu dile getirmiştir.

Diğer bir bakış açısından, Brazer (1962) ve Hirsch vd. (1964) 
siyasi parçalanmanın hizmet faydalarında dışsal ekonomiler, 
hizmet maliyetlerinde ise içsel ekonomiler yarattığını ifade 
etmişlerdir (aktaran Gustley, 1977:353). Scott (1964) ise hiz-
met faydalarında dışsal ekonomiler oluşmasının sonuçlarının 
hizmetlerin olması gereken düzeyin çok altında üretilmesi ile 
sonuçlanacağını belirtmiştir (aktaran Gustley, 1977:353). Ti-
ebout (1961:94-95) düşük üretime (underproduction) şöyle 
bir örnek vermiştir: A bölgesinde oturanlar, kentin tamamı 
sivri sineklere karşı ilaçlama yaparken, sivri sineklere karşı 
ilaçlama yapmazlarsa; herhangi bir maliyet ödemeden komşu-
larının yaptığı harcamalardan faydalanmış olacaklardır. Tiebout 
(1956:423) dışsallıklar ekonomisinin bu kadar önemli olduğu 
durumlarda bazı bütünleşme biçimlerinin gündeme gelebile-
ceğini yazmıştır. 

Keating (1991:101-102) ise tutarlı bir kentsel ve bölgesel 
planlama çabasının metropoliten alanlarda siyasi bütünleşme 
için temel itici olduğunu, çünkü kaynak kullanma konusunda 
merkezi bir kontrol olmadığında planları uygulamanın zor ol-
duğunu vurgulamıştır. Bu anlamda metropoliten yönetimler 
planlama kararları ile gerekli kaynakları bir araya getirebilecek 
nitelikte yönetim birimleridir. 

Londra Yerel Yönetimler Kraliyet Komisyonu [The Royal 
Commission on Local Governments in Greater London] ye-
rel yönetimlerin ölçeği ile otoritenin kapsamı ve seçilmişler 
ile atanmışların kapasiteleri arasında bir ilişki olduğunu tespit 
etmiştir (aktaran Dearlove, 1979:15). Bu çıkarımın bir sonucu 
olarak Keating (1991:106) yerel yönetimlerin büyük ölçekli 
olması durumunda daha büyük bir insan kaynakları havuzuna 
sahip olunabileceğini; daha etkin, daha güçlü ve daha düzenli 
bir meclis yapısının ise daha nitelikli insanları çekebileceğini 
vurgulamıştır. Bunun da doğrudan yerel yönetimlerin kalitesini 
arttıracağı varsayılmaktadır. 

Keating (1991:107) aynı zamanda daha büyük ve daha güç-
lü bir yerel yönetimin, toplumun güçlü kesimlerinin talepleri 
karşınında daha nitelikli bir karşı koyuş gösterebileceğini ve 
bunda yeni bir tür siyaset biçimini doğurabileceğinin altını çiz-
miştir. Aynı zamanda büyük birimlerin sosyal olarak daha he-
terojen ve siyasa alternatifleri yaratma zorunluluğunda olduğu 
için siyasallaşma için daha zengin bir potansiyel barındırdığı 
belirtilmiştir.

Siyasi Bütünleşmenin Alternatifleri
Siyasi bütünleşme, mevcut yerel yönetimlerin ortadan kalma-
sıyla sonuçlandığı için yerel yönetimlere ilişkin reform tartış-
malarında çok fazla destekçi bulamamıştır. Frisken (1973:397-
398) yerel özerklik konusunun metropoliten siyasal reform 
tartışmalarının en önemli konusu olduğunu vurgulamıştır. 
Mevcut yerel yönetim birimlerinin varlığını koruduğu seçenek-
lerin daha fazla destek bulduğu ifade edilmiştir. 

Mueller (1982:68) siyasi bütünleşmeye alternatif olarak üç tip 
yerel birimler arası işlevsel düzenleme tanımlamaktadır: met-
ropoliten işbirliği (metropolitan cooperation), hizmet bölgesi 
(special districts) ve metropoliten federasyon (metropoliten 
federation). 

Yerel birimler arası hizmet anlaşmaları (metropoliten işbirliği) 
metropoliten alanlarda hizmet sunumunun eşgüdümünü sağ-
lamak için bir araç olarak kullanılmaktadır. Frisken (1973:398) 
metropoliten işbirliğinin mevcut yerel yönetim örgütlenmesi 
içinde çok az çatışma doğurduğunu ya da hiç çatışma doğur-
madığını belirtmektedir. Bunun nedeni ise metropoliten işbir-
liği anlaşmalarının yerel yönetimlerin mevcut durumlarında 
bir değişiklik öngörmemesidir. Ancak bu yerel yönetimlerin 
ortak amaçlar için birlikte hareket etme isteklerine bağlı bir 
durumdur.

Dolan (1990:31) hizmet bölgelerinin oluşturulmasının yerel 
yönetimlerin metropoliten alanın tamamını ilgilendiren hiz-
metlerin sunumundaki zorluklarını aşmanın bir yolu olduğunu 
ifade etmiştir.

Metropoliten federasyon siyasi bölünmenin yarattığı olum-
suz sonuçlara karşı önerilen diğer bir yöntemdir. Frisken 
(1973:398) metropoliten federasyonu metropoliten bölge-
lerde iki kademeli bir yönetim biçimi olarak tanımlamıştır. 
Metropoliten federasyon metropoliten bölgelerde bazı so-
rumlulukların metropoliten yönetime devredilmesini gerek-
tirmektedir. Federasyon aynı zamanda bazı yerel yönetim güç-
lerinin devredilmesini de içermektedir. 

Siyasi Bütünleşmenin Sonuçları
Olumlu Sonuçlar
Carver (1973:220) Jacksonville vakasında bütünleşme sonra-
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sında güç örüntüsünün ciddi şekilde değiştiğini vurgulamıştır. 
Birincisi, kişisel yaklaşımların yerini profesyonel yaklaşımlar al-
mıştır. İkincisi, siyahî cemaati siyasal sisteme katmak için ciddi 
çaba harcanmış ve hükümetin onların taleplerine daha duyarlı 
olması sağlanmıştır. Üçüncüsü, belediye meclisi yoksulların ve 
azınlıkların ihtiyaçlarına daha duyarlı olacak şekilde yeniden 
yapılandırılmıştır. Carver (1973:221) aynı zamanda topluluk li-
derlerinin bütünleşmiş yapıları parçalanmış yapıya kıyasla daha 
erişilebilir bulduklarını ifade etmiştir. 

Grant (1968:108) üç kentten (Miami, Nashville ve Toronto) 
ikisinde yaşanan deneyimin bütünleşmiş birimlerin maliyetle-
rin azaltılmasından daha çok işlerin yapılması için bir araç ola-
rak düşünüldüğünü vurgulamıştır. Bunch ve Strauss (1992:617) 
bütünleşmeyle birlikte Pittsburg Metropoliten Alanında dokuz 
birimin operasyonel zorluklarını aştığını belirtmişlerdir.

Bunch ve Strauss (1992:627) Pittsburg Metropoliten Alanı 
vaka çalışmasının bütünleşmenin küçük ve mali olarak sıkın-
tılı belediyelerde yaşayan insanların vergi yükünü azalttığını 
gösterdiğini vurgulamışlardır. Gustely (1977:362-363) Dade 
County ve Florida örneğinde bütünleşmenin, metropoliten 
alandaki belediyeler arasındaki büyük mali farklılıkların azal-
tılmasında etkili olduğunu göstermiştir. Gustely aynı zamanda 
metropoliten alan genelinde vergilendirmenin ve metropoli-
ten alanın tamamına asgari düzeyde hizmet sunmanın vergi 
yükünün ve harcama faydalarının yeniden dağılımında etili ol-
duğunu ifade etmiştir. 

Olumsuz Sonuçlar
Yerel yönetimlerde siyasi bütünleşmeye ilişkin yazındaki bir-
çok vaka çalışması bütenleşmenin maliyet azalması ile sonuçla-
nacağı yönündeki hipotezleri desteklememiştir. Büyük ölçekli 
belediyelerin sermaye yoğun olmayan belediye hizmetlerini 
küçük ölçekli belediyelere göre daha düşük maliyetle sunama-
dığı sonucuna varılmıştır (Hester, 1970; Wilken, 1976; Horan 
ve Taylor1977, aktaran Bunch ve Strauss, 1992:616). Benzer 
biçimde, Grant (1965:40) metropoliten hükümetin birçok ça-
kışmayı/tekrarı elimine ettiğini ve ölçek ekonomisi yarattığını 
ancak aynı zamanda ölçek ekonomisinin getirileri bozacak şe-
kilde harcamalarda artışa neden olduğunu vurgulamıştır. Met-
ropoliten örgütlenmenin kurulması vatandaşların ve belediye 
çalışanlarının beklentilerinin artmasına neden olmaktadır ve 
beklentilerdeki bu artış yeni bütçe taleplerini gündeme ge-
tirmektedir. Sonuç olarak artan beklentiler harcamalarda ve 
vergilerde bir artışa neden olmaktadır.

Hirsch (1968:508) elektrik, arıtma tesisi, gaz gibi dikey olarak 
bağlantılı hizmetlerde hizmet ölçeği büyüdükçe birim maliyetin 
azaldığını; okul yönetimi gibi döngüsel olarak bağlantılı hizmet-
lerde hizmet ölçeği büyüdükçe birim maliyetin önce azaldığını 
daha sonra da arttığını (U-şeklinde); ilkokul, ortaokul, polis 
koruması, yangın koruması ve atık toplama gibi yatay olarak 

bağlantılı hizmetlerde ise birim maliyetin yatay yani sabit oldu-
ğunu ifade etmiştir. Buna göre siyasi bütünleşmeden beklenen 
birim maliyet azalmasının gerçekte oluşmama durumu vardır. 

Hutcheson ve Prather (1973:167) ise negatif ölçek ekono-
milerinin (diseconomies of scale) oluşabileceği konusunda 
uyarıda bulunmuştur. Bish ve Ostrom (1973:79) negatif ölçek 
ekonomilerine ilişkin bulguların artan ölçeğin birim maliyetini 
azaltacağı veya verimlilik artışına neden olacağı yönündeki var-
sayımlar konusunda şüphe yarattığını belirtmiştir. Anlamlı bir 
büyüklüğü aşan ölçek büyümesi özellikle emek yoğun hizmet-
ler için negatif ölçek ekonomileri yaratmaktadır. 

Hutcheson ve Prather (1973:167-168) şunu belirtmektedir-
ler: eğer verimlilik aynı nüfusa daha az çalışanla hizmet etmek 
olarak tanımlanabilirse, ölçek ekonomisi belki şehrin ölçeği 
büyüdükçe görece küçülen bürokrasi ile yakalanabilirdi. An-
cak, artan uzmanlaşma ve ona bağlı kompleksleşme bürokra-
side artmaya ve bu büyüyen bürokrasi de verimlilik azalmasına 
neden olmaktadır çünkü büyük bürokratik yapılarda görevleri 
yerine getirirken daha gevşek davranma olanağı/potansiyeli 
artmaktadır. Buna ek olarak Hutcheson ve Prather (1973:168) 
nüfus ile bürokrasi arasında pozitif ilgileşim (korelasyon) ol-
duğunu ve hatta bürokrasinin nüfustan daha hızlı büyüdüğü-
nü belirtmişlerdir. İlaveten, Hutcheson ve Prather (1973:174) 
ekonomik, sosyal, demografik, kültürel ve politik nitelikleri 
nedeniyle büyük kentlerde kamusal mal ve hizmetlere olan 
talebin nüfusa oranla daha hızlı büyüdüğünü ifade etmişlerdir.

Ek olarak, Dye (1988) siyasi parçalanmanın toplulukların ba-
ğımsız kimliklerini korumalarına yardımcı olduğunu; farklı 
kimliklerin siyasi eleştiri yapmak için olanak sağladığını, ye-
rel karar verme mekanizmalarında daha aktif rol oynamaya 
elverdiğini, bir çeşit homojenlik yaratarak diğerlerinin talep-
lerinden izole ederek topluluğun taleplerini karşılayacak bir 
yaşam sitili yaratmayı olanaklı kıldığını ifade etmiştir (aktaran 
Dolan, 1990:32-33). Benzer bir söylemle Marcou ve Verebelyi 
(1992:49) bütünleşmenin en büyük dezavantajlarını: yerel top-
luluk hissinin zayıflaması, kır ile kent arasındaki çizginin bula-
nıklaşması ve kentsel çoğunluğun kıra baskın gelmesi şeklinde 
tanımlamıştır. 

Warren (1966) Los Angeles’ı ele alan vaka çalışmasında si-
yasi parçalanmaya ilişkin sorunların abartıldığını ve parçalan-
mış siyasi yapının kapasitesinin de küçümsendiğini belirtmiştir 
(aktaran Schiltz ve Moffitt, 1971:91). Benzer şekilde Piven ve 
Cloward (1967) ise metropoliten alanlarda problem çözmeyle 
ilgili asıl sorunun hükümet yapısı değil siyasi irade olduğunu 
ifade etmiştir (aktaran Schiltz ve Moffitt, 1971:91).

Gücün merkezileşmesi/yoğunlaşması ise diğer bir eleştiri baş-
lığıdır. Rosenbaum ve Henderson (1973:259) Jacksonville ve 
Tampa kentlerinde siyasi birleşmeye karşı çıkışın genellikle 
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belediye başkanının elinde çok fazla güç birikmesinden kay-
naklandığını belirtmişlerdir.

Bish ve Ostrom (1973:29) herhangi bir hükümet biriminin 
herhangi bir yerleşim biriminde insanlara herhangi bir mal 
veya hizmet sunmakla ilgili özel bir konuma sahipse o biri-
min tekelci bir konuma sahip olduğunu, tekelci koşular atında 
çalışan hükümet birimlerinin ise maliyet azaltma veya yara-
tıcılık konusunda çok az motivasyona sahip olduklarını ifade 
etmişlerdir. DiLorenzo (1983:206) ise yönetim birimleri ara-
sındaki rekabetin azalmasının yerel kamusal hizmetlerin sunu-
mundaki maliyetlerin artmasına neden olduğunu belirtmiştir. 
Sjoquist (1982:85) metropoliten alandaki yönetim birimlerinin 
sayısı arttıkça kişi başına düşen harcama miktarının azaldığını 
söylemektedir. Schneider (1986:260) belediyeler arasındaki 
rekabetin harcama kalemlerinde daha yavaş bir artışa neden 
olduğunu vurgulamıştır. DiLorenzo (1981:576) ise ampirik 
çalışmaların; özel bölgelerin birleştirilmesinin yerel yönetim-
lerin hiyerarşik örgütlenmesini iyileştireceği ve yerel kamusal 
hizmet sunum maliyetinin azalacağı yönündeki reformist hipo-
tezin reddedilmesi gerektiğini ortaya koyduğunu vurgulamak-
tadır. Cook (1973:589-590) Toronto Metropoliten Belediye-
sinde kişi başına harcamaların kontrol belediyelere göre borç 
ödemeleri dahil 16,5 $, borç ödemeleri hariç 14,4 $ daha fazla 
olduğunu göstermiştir. Ayrıca Cook (1973:590) ölçek büyü-
mesinden kaynaklanan birim maliye azalmasının başka etken-
lerden dolayı tüketiciye yansıyamadığı vurgulamıştır.

Nelson ve Foster (1999:319) ise siyasi bütünleşmenin gelir 
artışıyla anlamlı bir pozitif ilişki göstermediğini bulmuşlardır. 
Benzer biçimde Carr ve Feiock (1999:481) siyasi bütünleşme 
ile ekonomik kalkınma arasında bir ilişki bulamadıklarını ifade 
etmişlerdir. Savitch ve Vogel (2004:775) de siyasi bütünleşme 
ile ekonomik kalkınma arasındaki ilişkiyi inceledikleri çalışma-
da; ekonomik kalkınmanın yönetimsel organizasyon değişiklik-
lerinden değil geniş ölçekli ekonomik eğilimlerden kaynaklan-
dığını vurgulamışlardır. 

Cho (1969:371) 1950’li yıllarda Texas kentlerinde yapılan ka-
tılma süreçlerini incelediği çalışmasında katılma sürecinin daha 
yüksek vergiler ve yangından koruma alanında daha yüksek 
harcamalarla sonuçlandığını bulmuştur. Benton ve Gamble 
(1984:196) 1967 yılındaki Jacksonville-Duval County birleş-
mesin sonunda kent-kır birleşmesinin vergilendirme ve har-
camalar kaleminde ölçülebilir bir değişikliğe neden olmadığını 
belirtmişlerdir. Aslında vergilendirme ve harcama düzeyleri 
siyasi bütünleşme sonrasında artmıştır ki bu durum temel re-
form varsayımlarının tam tersine bir sonuçtur.

Bütünleşmenin Siyaseti

Siyasi bütünleşenin en net sonuçlarından birisi yerel yöne-
timlerin sınırlarının değişmesidir. Bu tür değişiklikler sadece 

yönetsel sonuçlar değil siyasi sonuçlar da üretmeye gebedir. 
Dolaysıyla güç ilişkileri bütünleşme çabalarının kaderinde 
merkezi bir rol oynar. Buna ek olarak, siyasi bütünleşme süre-
cini etkileyen faktörler ise bütünleşme yasaları, yerel vergiler 
üzerindeki sınırlamalar, yerel siyasi koşullar, yerel devlet kamu 
görevlilerinin çıkarları, iş çevrelerinin beklentileri, önerilen 
örgütlenmenin özellikleri, mevcut örgütlenmenin özellikleri, 
yerel toplulukların özellikleri, ikamet edenlerin gelir yapısı, 
seçmenlerin beklentileri, mevcut bölgesel ajanslar, medya ve 
sivil toplum kuruluşları, siyasi partilerin yereldeki liderleri, si-
yasi kampanyaların içeriği ve onaylama süreçleridir. 

Sınır Değişikliğinin Önemi
Bennet’e (1993:110) göre alan ve nüfus açısından ölçek, bü-
yüklük olarak tanımlansa da, kamu yönetimi açısından ölçek 
hükümranlık alanını (territory) temsil eder. Belli bir hüküm-
ranlık alanına sahip olmayan bir yönetim örgütü yoktur. Dolay-
sıyla hükümranlık alanı değişiklikleri hükümetlerin ve onların 
yönetimlerinin değişikliklere uyum sağlamak ya da değişiklik 
yaratmak için kullandıkları bir araçtır. 

Herhangi bir yerel yönetimin sınırları belli bir zamandaki ve 
belli bir ölçekteki belli bir düzenleme biçimini temsil eder. 
Zaman ilerledikçe sınırlar değişebilir. Ölçek uyarlaması ölçek 
büyümesi şeklinde olabileceği gibi ölçek küçülmesi şeklinde 
de olabilir. 

Feiock ve Carr (2001:383) sınırların; kimin yetki alanı içinde 
olduğunu, yerel hizmetlerin üretiminin ve sunulmasının dü-
zenlenmesini ve yerel siyasi güç pratiğini tanımladığını ifade 
etmişleridir. Ek olarak, sınır değişiklikleri önemli bölüşümsel 
etkilere de neden olmaktadır çünkü sınırlar kimlerin tercihinin 
kamu tercihi açısından kritik olacağını belirlemektedir. Sınır-
lar insanların karşılaşacağı maliyet ve fayları tanımladığından; 
sınır değişikliklerinin farklı çıkarlar arasında siyasi çatışmaya 
neden olması kaçınılmazdır. Dolaysıyla sınır değişiklikleri sınır 
değişikliklerini tanımlayan ortam/bağlam içinde hareket eden 
aktörlerin hareketlerinin bir sonucu olarak görülebilir (Feiock 
ve Carr, 2001:383). Benzer şekilde Fowlkes ve Hutcheson 
(1979:39) sınır değişikliklerinin toplulukların siyasi, ekonomik 
ve sosyal yapılarında farklılaşmalara neden olacağını vurgula-
maktadırlar. Çınar vd. de (2009:10) metropoliten bölgelerdeki 
sınır değişikliklerinin ve ona bağlı yönetimsel yeniden-örgüt-
lenmelerin metropoliten alanlardaki güç ilişkilerini değiştir-
mek için kullanıldığını ifade etmişlerdir.

Feiock ve Carr (2000:229) bütünleşme yönündeki argümanla-
rın geleneksel olarak iyileşen hizmet sunumundan kaynaklanan 
kolektif kazanımlara, mükerrer girişimlerin ve diğer yönetim-
sel verimsizliklerin azalmasına ve daha profesyonel kamu hiz-
meti sunulmasına göndermede bulunduğunu; ancak kolektif 
kazanımların sınır değişiklikleri için olan girişimleri açıklamada 
yetersiz bir kapasiteye sahip olduğunu çünkü sınır değişiklik-
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lerinin aynı zamanda bireysel çıkarlarla ilişkili olduğunu ifade 
etmişlerdir. 
 
Siyasi Bütünleşmeyi Etkileyen Faktörler
Wheeler (1965:357) daha uygun kanunların kentlerin bir-
lemesini kolaylaştıracağını bildirmiştir. Martin ve Wagner 
(1978:410) ise topluluk oluşumunu yöneten kurumsal çerçeve 
ile ilgili olarak federal devletler arasında belirgin farklar oldu-
ğunu, ancak alternatif kurumsal ve sözleşme şartlarının olası 
sonuçları hakkında ise çok az şeyin anlaşıldığını ifade etmek-
tedirler. 

MacManus (1981:1208) özel bölgeler yaratma konusunda sık-
ça ortaya atılan nedenlerden bir tanesinin federal devletlerin 
yerel yönetimlerin vergilendirme ve borçlanma konularındaki 
yetkisini sınırlandırmasından kaçınmak olduğunu yazmıştır. Di-
ğer bir deyişle, özel bölge yaratma yerel yönetimler için gelir 
kaynaklarını genişletme açısından bir araçtır. 

Dye (1964:435) profesyonel yöneticiler tarafından yönetilen 
kentlerin profesyonel olmayan yöneticiler tarafından yöneti-
len kentlere göre siyasi bütünleşmeye daha yakın olduğunu 
belirtmiştir. Aynı zamanda, artan sosyal farklılaşmanın alt-kent 
oluşumuna yöneldiği durumlarda ise siyasi bütünleşme azalma 
eğilimindedir (Dye, 1964:441).

Teaford (1979:185) ise kuralların belirlenmediği koşullarda 
siyasi bütünleşme girişimleri sırasında alt-kentlerin federatif 
yönetim biçimlerini tercih etme eğiliminde olduklarını orta-
ya koymuştur. Federatif kurguda alt-kentler sahip oldukları ve 
daha iyi durumdaki sosyal hizmetleri ve dışlayıcı bölgeleme 
kurallarını koruyabilirken, kent merkezi de büyüme olanakları-
na ve hizmet sunumunda verimliliğe kavuşabilmektedir. Dolay-
sıyla federasyon kent merkezinin büyüme hayallerini gerçek-
leştirirken, alt-kentlerin yerel kimliği koruma isteklerine de bir 
ölçüde taviz vererek her ikisini de tatmin etmektedir. 

Bunlara ek olarak Frisken (1973:412) metropoliten alandaki 
farklı birimler arasındaki amaçlar, davranışlar ve sosyal özel-
likler açısından mevcut farkların metropoliten alanlarda siyasi 
bütünleşme önünde büyük bir engel oluşturduğunu eklemek-
tedir. Tüm metropoliten bölge genelinde kent merkezinde 
yaşayanlar ile alt-kentlerde yaşayanlar arasındaki mevcut fark-
lılıkların sürmesini ve artmasını sağlayan resmi eylemler/ giri-
şimler/ siyasalar da dolaylı olarak siyasi bütünleşme önünde 
engel oluşturmaktadır.

Marando (1974:230) metropoliten yeniden yapılanmanın, ka-
bul edilen yerlerde, metropoliten alan genelindeki sorunlara 
metropoliten yaklaşım gösterme amacı gibi rasyonel koşullar-
dan daha çok siyasal koşulardan etkilendiğini belirtmiştir. 

Feoick ve Carr (2001:389) seçilmiş memurların katılma, özel 

bölgelerin kurulması ve siyasi bütünleşme çalışmalarında mer-
kezi bir rol oynadıklarını ifade etmişlerdir. 

Fleischmann (1986) 1940 ile 1980 arasında iş çevrelerinin kat-
ma kararlarında etkin oyuncular olduğunu belirtmiştir, ancak 
Carr ve Fleiock (1999:478) iş çevrelerinin siyasi bütünleşme 
çabalarına aktif olarak karşı çıkabileceklerini çünkü siyasi bü-
tünleşmenin iş çevrelerine, özellikle sanayi ve inşaat alanla-
rında, bölüşümsel avanta sağlayan yapıların yıkılmasına neden 
olabileceğini belirtmişlerdir. Feoick ve Carr (2001:396) iş 
çevrelerinin iyi örgütlendiklerini ve mali yapılarının güçlü ol-
duğunu ve bu durumun onlara sınır tercihlerini yansıtma ko-
nusunda avantaj sağladığını vurgulamışlardır. Schneider (1989) 
göre sınır değişiklikleri konusunda iş çevrelerini tanımlayıcı bir 
konuma getiren unsur onların ekonomik kalkınmada oynadık-
ları düşünülen roldür (aktaran Feoick ve Carr, 2001:396). 
 
Diğer bir yandan ırksal faktörler de siyasi bütünleşme olay-
larındaki önemli etkenlerden biridir. Bollens ve Schmandt 
(1965:503) siyahî liderlerin yerel siyasi sistemin yeniden ya-
pılanmasından hoşlanmadıklarını çünkü siyasi güçlerinin kent 
merkezinde öbeklendiğini bildiklerini belirtmişlerdir. Kent 
merkezi ile alt-kentlerin bütünleşmesi onların siyasi belirleyi-
ciliğine tehdit oluşturmaktadır çünkü alt-kentlerde yaşayanlar 
çoğunlukla beyazlardır. Ancak Grant’a (1971) göre beyazlar 
da bütünleşme taraftarı değildir çünkü siyasal bütünleşme so-
nunda kendi alt bölgeleri dışındaki insanları mali olarak des-
teklemek zorunda kalacaklarını düşünmektedirler (aktaran 
Marando ve Whitley, 1972:189). 

Yukarıda belirtilenlere ek olarak Marando ve Whitley 
(1972:190) bütünleşmiş yerel yönetimlerde azınlıklara yete-
rince temsiliyet hakkı verilmesinin bütünleşme karşıtlığını 
azalttığını belirtmişlerdir. Marando ve Wannmaker (1972: 
521) yerel yönetimlerde idarecileri seçme olanağının bütün-
leşme yönündeki desteği arttırdığını vurgulamışlardır. Buna 
ek olarak yerel yönetimlerde seçimle işbaşına gelinen makam 
sayısı arttıkça seçmenlerin bütünleşmeyi destekledikleri vur-
gulanmıştır. Bu durum şöyle açıklanmaktadır: seçmenler yerel 
yönetimlerde kendilerini tanıyan ve onların çıkarlarını savuna-
bilecek kişilerin bulunmasını istemektedirler. Dolaysıyla, yerel 
yönetimlerde artan temsilci sayısı bu talebi karşılamaktadır 
(Marando ve Whitley, 1972:191). 

Özel bölgeler gibi mevcut yerel yönetim örgütlenmeleri, 
yerel yönetimlerde siyasi bütünleşme açısından seçmenleri 
olumsuz yönde etkileyen diğer bir faktördür. Çünkü Bollens 
ve Schmandt (1965:441) tarafından belirtildiği gibi, işlevsel 
sınırlılıklarına rağmen, metropolite özel bölge yönetimleri 
çok ciddi işler yapmaktadırlar. Dolaysıyla özel bölge yöne-
timlerinin varlığının yerel yönetimlerde siyasal bütünleşme 
ihtiyacını azalttığı sonucuna varılabilir (Marando ve Whitley, 
1972:193).
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Oates (1972:204) ise gelir düzeyi farklılaşmasının siyasi bütün-
leşme girişimlerinde önemli bir etken olduğunu, varlıklı seçme-
lerin yaşadığı yerel yönetim birimlerinin kendi kamu maliyeleri 
açısından bağımsız kalma eğiliminde olduklarını ifade etmiştir. 
Tanguay ve Wihry (2008:327) ise gelir düzeyinin önemli bir 
etken olduğunu çünkü ademi merkeziyetçiliğin pahalı bir yö-
netim modeli olduğunu ve sadece varsıl topluluklar tarafın-
dan yürütülebileceğini ifade etmiştir. Benzer şekilde Nelson 
(1990:452) kuramsal açıdan metropoliten alandaki parçalan-
manın en büyük nedeni olarak yerel olarak sunulan hizmetlere 
ilişkin bireysel tercihlerdeki farklılıkların gösterildiğini, bununla 
birlikte gelir düzeyindeki farlılaşmanın da metropoliten alan-
larda siyasi parçalanmayı motive ettiğini vurgulamıştır. 

Ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel faktörler kadar bireysel 
etkiler de siyasi bütünleşme sürecinde belirleyici olabilmekte-
dir. Sayre ve Kaufman (1960:13) New York kentindeki siyasi 
bütünleşmeyi söyle özetlemektedirler:
En sonunda, bu karmaşık durumu bir nihayete ulaştıran siyasi 
parti liderleri ve kamu çalışanları olmuştur. Bunlar arasında en 
temel ve en önemli aktör ise Cumhuriyetçi Parti lideri Tho-
mas C. Platt’tır. 

Yerel Yönetimler Arası İlişkiler Danışma Komisyonu (1962:7) 
yeniden yapılanma önerisinin tasarımı dikkatli bir şekilde ya-
pıldığında; yeniden yapılanma önerisinin kabul görme şansının 
yüksek olduğunu ancak bazı temel konular hakkında net dav-
ranılmamasının başarısızlıkla sonuçlanacağını vurgulamışlardır. 
Ancak tam tersi şekilde Marando (1974:237-238) yeniden 
yapılanma çalışmalarının derinliği ve niteliği ile yeniden yapı-
lanmanın kabulü arasında bir ilişki olmadığını; birçok durumda 
çok az seçmenin yeniden yapılanma önerisinin detaylarını bil-
diğini çünkü seçmenlerin yeniden yapılanma önerisine ilişkin 
çalışmalara aktif katılım sağlamadıklarını ifade etmiştir.

Marando (1974:238) tipik yeniden yapılanma kampanyalarının 
genel olarak kitlesel iletişim araçlarını kullandığını ifade etmiş-
tir. Savitch ve Vogel (2004:778) ise yerel gazetelerin siyasal 
bütünleşmenin gerçekleşmesinde merkezi bir rol oynadıklarını 
vurgulamışlardır. Ayrıca, birbirinden farklı yerel ve ulusal onay 
gibi iki ayrı sürece bağlı olması durumunda, yeniden yapılanma-
nın kabulünün zor olduğu vurgulanmıştır (Marado, 1974:249). 

Devletin Rolü
Fowlkes ve Hutcheson (1979:39) kent merkezinde ve alt-
kentte yaşayan seçmenlerin bir nedenle siyasal bütünleşmeye 
karşı oldukları için; bazı insanların devletin metropoliten bü-
tünleşme girişimlerinde daha etkin rol oynaması için çağrıda 
bulunduklarını belirtmişlerdir. 

Sengstock (1960) siyasal katma işlemine karşı beş farklı devlet 
yaklaşımı tanımlamaktadır:
•	 Halk	tarafından	tanımlama:	devletler	bir	sınır	değişikliğinin	

olup olmamasına etkilenecek insanlar veya mülk sahipleri 
tarafından karar verilmesine olanak sağlayabilir.

•	 Belediye	tarafından	tanımlama:	devletler	belediyelere	tek	
taraflı olarak sınırlarını genişletme yetkisi verebilir.

•	 Yasama	ile	tanımlama:	devletler	özel	kanun	maddeleri	ile	
katma sürecini tanımlayabilir.

•	 Yarı	yasama	ile	tanımlama:	devlet	katma	sürecinin	olup	ol-
mamasına karar vermek üzere bir kurul oluşturabilir.

•	 Hukuki	tanımlama:	mahkemeler	ilgili	mevzuata	bakarak	bir	
katmanın olup olmayacağına karar verebilirler.

Facer II (2006:700-705) devlet tarafından siyasal bütünleşme 
önüne çıkarılan engelleri ve devletin yeniden yapılanmayı nasıl 
kolaylaştırabileceğini maddeler halinde sıralamıştır.

ABD’de Siyasi Bütünleşmenin Baskın Formu Olarak 
Katma (Annexation)
Katma önemli bir yönetimsel yeniden yapılanma biçimi olarak 
görülmemektedir. Lineberry (1970:684) katma uygulamasının 
hem birçok federal devlet tarafından koyulan zorlu koşullar 
hem de büyük kentlere bitişik bütünleşmemiş arazi yoklu-
ğundan dolayı sınırlı bir çözüm olduğunu belirtmiştir. Grant’a 
(1970) göre katma ‘alan bütünü yönetiminin’ metropoliten 
alanların yönetimi için rasyonel bir yönetim modeli olduğunu 
vurgulayan orta sınıf kamu yönetimi ahlakının da bir yansıması 
değildir (aktaran Maranda, 1974:250). Marando’ya (1974:250) 
göre katma, etkinlik, verimlilik ve rasyonalite için olan orta 
sınıf eğilimlerine bağlı olarak tasarlanmış metropoliten alan 
ihtiyaçları için tasarlanmayan; hem ideolojik hem de yeniden 
yapılanma içeriği açısından oldukça esnek bir araçtır. Siyasal, 
sosyal ve ekonomik açıdan sınır değişimleri ciddi sonuçlar 
ürettiğinden dolayı, daha basit bir müdahale aracı olan katma 
yeniden yapılanmanın temel biçimi olarak kullanılmaktadır. 

Siyasi Bütünleşme Çabalarının Beklenen ve Elde
Edilen Sonuçları Arasındaki Farklar
Savitch (1994:565) genellikle çatışan değerlerin beklenmedik 
sonuçları açıkladığını ifade etmiştir. Bu çatışan değerleri uz-
laştırmaya çalışmak daha kötü sonuçlar da doğurabilmektedir. 
Yeniden yapılanmanın içeriğine bağlı olarak bazı değerler top-
lumun bazı kesimleri için diğerlerine göre daha işlevsel durum-
dadır; dolaysıyla değerler arasında çatışma olabilir. Çatışmayla 
dolu bu süreç bazı durumlarda karar vericilerin niyetlerini ge-
çersiz kılabilir (Savitch, 1994:567-568). Tüm beklenmedik so-
nuçlar beklenen sonuçları etkilemese de; bazıları yıkıcı etkide 
de bulunabilir (Savitch, 1994:570).

Savitch (1994:568) bağlamın yeniden yapılanmayı etkileyen 
önemli faktörlerden biri olduğunu ifade etmiştir, çünkü deği-
şim bir boşlukta meydana gelmemekte ve bağlam tarafından 
şekillendirilmektedir. Ancak, bağlam da sürekli değişmektedir; 
dolaysıyla bir eylemin sonucu farklı koşullarda farklı olabil-
mektedir. Ek olarak, siyasi kültür, kurumlar ve pratikler yeni-
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den yapılanmadan ne anlaşıldığını etkileyebilmektedir (Savitch, 
1994:569).

Son Verirken

Yerel yönetimlere ilişkin yeniden yapılanma veya reform gi-
rişimlerindeki en önemli konulardan bir tanesi metropoliten 
alanlardaki siyasi parçalanmadır. Siyasi parçalanma aynı met-
ropoliten alan içindeki bağımsız yönetim birimlerinin sayısının 
artması şeklinde tanımlanabilir. Dolaysıyla kentsel büyüme ile 
siyasi parçalanma arasında doğrudan bir ilişki olduğu söyle-
nebilir. Özellikle, kentsel büyümenin şekli bu parçalanmada 
belirgin bir role sahiptir. Alt-kentleşme/uydu kentleşme eski 
alt-kentlerin/uydu kentlerin ya da kent merkezlerinin büyüyen 
sosyal ve çevresel maliyetlerinden bir kaçmadır. Konut üretici-
lerinin amacı ise mevcut belediye sınırları dışında konut gelişi-
mi için en kazançlı alanların keşfidir. 

Yeni konut bölgelerinin gelişmesinden sonra, bu bölgelerde 
yaşayan insanlar emlak vergisi tabanlarını kontrol etmek, plan-
lama ve bölgeleme ve alan kullanımı kararlarında etkin ola-
bilmek için belediyeleşme yoluna gitmektedirler. Hükümetler 
arası mali kaynaklar da belediyeleşme açısından önemli etken-
dir çünkü bu fonlar tüzel kişiliğe kavuşmamış yerler için kulla-
nılabilir değildir. Bunlara ek olarak, yerel değerler üzerindeki 
yaygın oydaşma, sosyal meselelerde güçlü bireysel katılım, 
güçlü cemaat liderliği siyasal parçalanmadaki itici güçlerden en 
önemlileridir. Gelir düzeyi, cemaat değerlerine yönelik tehdit-
ler, yeni hizmet talepleri veya bir türlü giderilemeyen sorunlar 
belediyeleşme için motivasyon sağlayan diğer faktörlerdir.

Hizmet sunumundaki sorumluluk karmaşası, siyasi denetim-
deki azalma, siyasi duyarsızlık, hizmet girişimlerinde tekrar-
lar, hizmet sunumunda yetersizlikler, birim maliyetin yüksek 
olması, daha büyük miktarda belediye harcamaları, sadece 
kendi sorunlarıyla ilgilenen yerel yönetimler, siyasa yapım 
aşamasında parçalanmış ve değişken metropoliten yönetim 
yapıları siyasi parçalanmanın birer sonucu olarak değerlendi-
rilmektedir. Tüm bunlarla birlikte, metropoliten alanda mali 
kaynakların eşitsiz dağılımı, nüfusun ırk ve refah temelinde ay-
rışması, metropoliten alandaki birbiriyle ilişkili sorunlara yanıt 
üretebilecek metropoliten yönetim eksikliği, parçalanmış yö-
netimsel yapıların diğer dezavantajları olarak ortaya konmak-
tadır. Aynı zamanda birçok hizmetin sunulabilmesi için belli 
bir nüfus büyüklüğüne ihtiyaç duyulduğu ancak mevcut yerel 
yönetim birimlerinin siyasi parçalanmadan dolayı çok küçük 
olduğu ifade edilmiştir. Daha da fazlası, siyasi olarak parçalan-
mış bir yapı vergi indirimleri ve teşvikler yoluyla konut ve ti-
cari kullanımları çekmek için belediyeler arasında bir rekabete 
neden olmaktadır. Aksine, belediyeler arasındaki bu rekabet 
metropoliten alanın bir bütün olarak rekabet edebime gücünü 
zayıflatmaktadır çünkü rekabet komşu belediyeler arasındaki 
işbirliği olasılığını azaltmaktadır. 

Siyasi bütünleşme, siyasi parçalanmanın dezavantajlarına refe-
ransla öne sürülen en baskın siyasa önerisidir. Eşgüdümlü ge-
lişmenin sağlanması, metropoliten bölge içindeki belediyeler 
arasındaki mali farklılıkların azaltılması, tüm alana yönelik hiz-
met sunumundaki aksaklıkların giderilmesi, yerel yönetimlerin 
kapasitelerinin arttırılması, ölçek ekonomisinden yararlanmak 
için yönetimlerin ölçeğinin büyültülmesi, hizmet kalitesinin 
iyileştirilmesi, ekonomik dışsallıkların ortadan kaldırılması, be-
lediye bürokratlarının ve belediye siyasilerinin yeterliliklerinin 
arttırılması siyasi bütünleşme fikrinin desteklenmesi için kulla-
nılan önermelerden birkaçıdır. 

Siyasi bütünleşmenin alternatifi ise mevcut birimlerin yaşama-
sına olanak tanıyan yeniden yapılanma modelleridir. Belediye-
ler arasında hizmet anlaşmalarının imzalanması metropoliten 
alanda hizmet sunumunda eşgüdümün sağlanması için bir araç 
olarak kullanılmaktadır. Belli bir hizmetin sunumunun tüm 
metropoliten alanda tek bir otorite tarafından üstlenilmesi 
belediyelerin birleştirilmesine başka bir alternatiftir. Ek ola-
rak metropoliten federasyon metropoliten bölgelerde siyasi 
parçalanmaya karşı önerilen siyasalardan bir diğeridir. Met-
ropoliten federasyon, metropoliten alanlarda iki katmanlı bir 
sistem oluşturulmasıdır. Bu durumda metropoliten alandaki 
belediyelerin bazı yetkileri bir üst düzeydeki yönetim birimine 
aktarılmaktadır. Bunun dışında, ara düzey yönetim birimleri 
oluşturmak siyasi bütünleşmeye diğer bir alternatiftir. Ara dü-
zey yönetimler merkezi hükümete bağlı birimlerdir ve ölçek-
leri ve sınırları ise mülki sınırlardan daha çok işlevsel olarak 
belirlenmektedir. 

Siyasi bütünleşmenin hem olumsuz hem de olumlu yönlerin-
den bahsetmek mümkündür. Hükümet yönetimde profes-
yonel bir bakış açısı, dezavantajlıların sisteme dahil edilmesi, 
siyasi temsilcilere daha yakın olabilme, operasyonel zorluk-
ların üstesinden gelmek, insanlar üzerindeki vergi ağırlığının 
azaltılması, metropoliten bölgedeki mevcut yerel yönetimler 
arasındaki mali farklılıkların giderilmesi, verimliliğin arttırılma-
sı, ekonomik dışsallıkların ortadan kaldırılması, ve etkin bir 
planlama hizmeti sunulması siyasi bütünleşmenin olumlu yön-
leri olarak vurgulanmaktadır.

Olumsuzluklar tarafında ise maliyetlerde azalma olmaması 
ve hatta hükümetten beklentilerin yükselmesine bağlı olarak 
harcamaların artması, özellikle emek yoğun hizmetlerde ölçek 
ekonomisinden uzaklaşılması, büyük yönetimlerde artan bü-
rokrasi nedeniyle verimlilik azalması olgularının altı çizilmek-
tedir. 

Siyasi bütünleşmenin en doğal sonucu büyümeye bağlı olarak 
sınırların yeniden çizilmesidir. Ancak bu tür değişiklikler sade-
ce idari değil siyasi sonuçlar da üretmektedir. Dolaysıyla siyasi 
beklentiler bütünleşme girişimlerinde önemli bir rol oynamak-
tadır. Ek olarak, bütünleşme yasaları, yerel vergilendirme üze-
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rindeki kısıtlar, yerel politik iklim, yerel bürokrasinin çıkarları/
beklentileri, iş çevrelerinin çıkarları/beklentileri, ırk faktörü, 
cemaatin özellikleri, yerleşim yeri sakinlerinin gelir düzeyi, 
seçmenlerin beklentileri, mevcut bölgesel ajanslar/kurumlar, 
yerel medya ve sivil toplum kuruluşlarının tavırları, yerel siya-
si liderlerin tavırları, siyasi bütünleşme lehine ya da aleyhine 
yürütülen kampanyaların içeriği ve oy kullanma süreci siyasi 
bütünleşme sürecinin sonuçlarını etkileyen faktörler arasında-
dır. Tüm bunlara ek olarak merkezi hükümetin tavrı da diğer 
bir belirleyici etkendir. 

Metropoliten alanlarda siyasi parçalanmadan dolayı ortaya çı-
kan sorunlara yönetsel ve teknik bir çözüm gibi ortaya kon-
sa da alansal bütünleşme girişimleri siyasi bir girişimdir. Bu 
önermenin ardında yatan sebep siyasi parçalanmanın doğal 
süreçler sonucunda gerçekleşmemiş olmasıdır. Sosyal, eko-
nomik kültürel ve siyasi etkenler siyasi parçalanmaya neden 
olmaktadır. Dolaysıyla bu etkenlerin bir sonucu olarak ortaya 
çıkan bir olguya yapılan müdahale de ister istemez siyasetin 
bir konusudur. 

Bu kuramsal açıklamaları anlamak Türkiye’deki yerel yönetim 
reformu çabalarının hem ulusal hem de yerel ölçekte değer-
lendirmek açısından bir kılavuz niteliği gösterecektir. Çünkü 
yerel yönetimler reformunu hem destekleyen hem de eleş-
tiren değerlendirmelerin birçoğu bu argümanlar üzerine ku-
ruludur. Merkezi yönetim, reformcu taraf olarak, yerel yö-
netimlerde ölçek büyütmenin ekonomik rasyoneline vurgu 
yapan kuramsal önermeleri oldukça sık şekilde kullanır. Tam 
tersi şekilde muhalefet ise, reform karşıtı taraf olarak, reform 
çabalarını engellemek için yerel yönetimlerin demokratik de-
ğerlerini vurgular. Kuramsal açıklamalara ek olarak, ampirik 
bulgular da yerel vakaları anlamak açısından önemlidir çünkü 
kuramsal yaklaşımlar bazen yerel düzeyde olup bitenleri anla-
mada yetersiz kalabilmektedir.
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ABSTRACT
The search for finding solutions for urban problems led to the 
emergence of efforts to apply the concept of sustainability to 
cities and hundreds of assessment tools have been developed 
to assess the sustainability from buildings to neighborhoods and 
urban scales. Neighborhood Sustainability Assessment (NSA) 
tools, which examine the buildings together with their environ-
ments and evaluate the topics like society, land usage, transpor-
tation, water, air, energy and biologic diversity as a whole eco-
nomically, environmentally and socially, are the tools that have 
been presented in recent years and started to be recognized 
and used very recently. In this study, it was aimed to introduce 
relatively mostly known 5 NSA tools, reveal the differences and 
similarities among them through various comparisons and make 
an assessment. The main point of the study was comprised of 
determining the approach differences between the systems in re-
spect of the main goals of sustainability through the comparison 
of each system’s main category and criteria in terms of scope, 
number and scoring. With this study, the world literature that is 
quite limited on this topic will be developed and contribution will 
be made to increase the awareness of the topic. It is also aimed 
to contribute establishing an assessment tool in Turkey.

ÖZ
Dünya, her geçen gün ağırlaşan kentsel sorunların çözümünü 
sürdürülebilirlik kavramının kentlere uygulanmasında bulmuş, 
bu kapsamda son yıllarda binalardan, mahalle ve kente uzanan 
ölçekte çok sayıda sürdürülebilirlik değerlendirme sistemi geliş-
tirilmiştir. Binaları çevreleri ile birlikte değerlendiren ve toplum, 
arazi kullanımı, ulaşım, su, hava, enerji ve biyolojik çeşitlilik gibi 
konuları ekonomik, çevresel ve sosyal açıdan bir bütün olarak ele 
alan Mahalle Sürdürülebilirlik Değerlendirme (MSD) araçları son 
yıllarda geliştirilen ve yeni yeni kullanımına başlanan araçlardır. 
Bu çalışmada göreceli olarak daha çok bilinen 5 MSD aracının 
tanıtılması, çeşitli karşılaştırmalar yapmak suretiyle aralarındaki 
benzerlik ve farklılıkların ortaya konması amaçlanmıştır. Çalışma-
nın ana temasını her bir aracın ana kategorileri ve kriterlerini 
amaç, sayı ve puanlama açısından karşılaştırarak sürdürülebilir-
liğin hedefleri açısından araçlar arasındaki yaklaşım farklılıklarını 
belirlemek oluşturmuştur. Çalışma ile konu hakkındaki kısıtlı lite-
ratürün zenginleştirilmesine ve konuya ilişkin farkındalığın artırıl-
masına, ayrıca ülkemize özgü bir mahalle değerlendirme sistemi 
geliştirilmesi konusunda yürütülecek faaliyetlere ışık tutulmasına 
çalışılmıştır. 

Anahtar sözcükler: Değerlendirme aracı; mahalle; sürdürülebilirlik; kentleşme.Keywords: Assesment tool; neighborhood; sustainability; urbanization.



Introduction

A great part of the world population live in urban areas whe-
re main economic, social and environmental processes that 
affect the human communities come true and urbanization is 
today considered as one of the social processes which have 
a great effect on the environment at the local, regional and 
global scales (Turner vd., 1990). Besides the population inc-
rease, transition of employment from agriculture to industry 
causes a rapid increase in the urban populations especially in 
developing countries. London, which adopted the first title of 
city with a population exceeding one million in the 19th cen-
tury since the ancient Rome, carries the same title with 414 
cities, most of which are in China, and it is assumed that this 
number will exceed 1000 within the next 35 years (Roosa, 
2010). Cities, which expand at a speed beyond the available 
city planning and management capacities, cause lots of urban 
problems. The search for finding solutions for urban prob-
lems led to the emergence of efforts to apply the concept 
of sustainability, which had been presented in Brundtland Re-
port in 1987 for the first time, to cities. 

Sustainable city is the city where socioeconomic benefits are 
made compliant to concerns related to the environment and 
energy for the purpose of enabling the change within conti-
nuity (Geenhuisan ve Nijkamp, 1994). Today, all the concepts 
from reliable water resources to appropriate accommoda-
tion conditions, from employment to life quality and parti-
cipation are evaluated as basic rights within the sustainable 
urbanization (Drakasis-Smith, 1997). Nowadays, hundreds of 
assessment tools have been developed to assess the susta-
inability from buildings to neighborhoods and urban scales. 
Assessment tools, which are based on the certification of 
the buildings known as environment -friendly or green, are 
recognized worldwide and used widely. On the other hand, 
neighborhood sustainability assessment (NSA) tools, which 
examine the buildings together with their environments and 
evaluate the topics like society, land usage, transportation, 
water, air, energy and biologic diversity as a whole econo-
mically, environmentally and socially, are the tools that have 
been presented in recent years and started to be recognized 
and used very recently. In this study, 5 NSA tools are intro-
duced and the differences and similarities among them are 
revealed. 

Urban Sustainability Assessment Tools

Assessment can be made in relation to cities as single buil-
dings, neighborhood and city at three levels with the assess-
ment tools. At the beginning, assessment tools focused on 
the environmental performances of the single buildings (Sha-
rifi, 2015). Firstly in 1990, the Building Research Establish-
ment Environmental Assessment Method (BREEAM) system 
was developed to assess various environmental subjects rela-

ted to buildings simultaneously and since then the number of 
the developed building, in other words, green building assess-
ment systems has increased (Sharifi, 2013).The aforementio-
ned tools implement the multidecision approach and evaluate 
the building performances in terms of various criteria such as 
energy yield, water yield, carbon dioxide emission, internal 
air quality, accessibility, visual, auditory and thermal comfort 
(Soebarto ve Williamson, 2001; Mateus ve Bragança, 2011). 
Today, The Leadership in Energy and Environmental Design 
(LEED), BREEAM and Comprehensive Assesment System 
for Built Environment Efficiency (CASBEE) are known as the 
outstanding assessment tools of this type worldwide. 

City assessment tools help the users to understand the real 
status of their own cities. Today, many city rankings are pub-
lished by various institutions such as “Livability Ranking” of 
Economist Intelligence Unit, “Quality of Living Survey” of 
Mercer Human Resource Consulting and “Global Power 
City Index” of the Mori Memorial Foundation. Except for 
the city rankings, the best planned sustainability assessment 
instrument at the city level is CASBEE-City, which was firstly 
introduced by the Japan Sustainability Buildings Consortium 
( JSBC) in 2011, and its 2012 version was published as the last 
one. (Sharifi, 2013) CASBEE has developed an assessment 
system based on the concept of environmental efficiency, dif-
ferently from a simple summation of the points or credits 
given in each performance area with its unique assessment 
method (Kawakubo vd., 2011). 

It has started to be realized since the beginning of this cen-
tury that building assessment systems aren’t adequate alone 
for the solution of the problems of the urban societies in 
relation to sustainability. (Bond ve Morrison, 2011; Haapio, 
2012). Both this situation and the argument of Choguill sup-
porting that “as long as its constituents aren’t sustainable, 
the general sustainability of a city will be limited” (Choguill, 
2008) led to the occurrence of neighborhood assessment to-
ols, which is the topic of this research. Neighborhoods are 
the elements which constitute the architectural, cultural and 
economic systems of the cities and NSA tools are considered 
as the latest generation of the effect assessment tools (Sharifi 
ve Murayama, 2013). Assessment at the neighborhood scale 
means the assessment of not only the single buildings, but 
also the areas among them, provided services, people living 
there, other living beings and synergy and activities among 
the elements within this wide range (Cole, 2010). 

Even though NSA plays a significant role during the decisi-
on-making process for sustainable development, there is still 
a limited understanding of the efficiency of the NSA tools 
and real world implementations. Theoretically, most of our 
knowledge about NSA tools results from the studies on the 
examination of the similarities and differences between them 
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and their assessment methodology (Haapio, 2012; Sharifi ve 
Murayama, 2013; Sharifi ve Murayama, 2014). It was enab-
led to develop the world literature on this issue through the 
examination of the latest versions of the NSA tools with this 
study. The main point of the study was comprised of determi-
ning the approach differences between the systems in respect 
of the main goals of sustainability through the comparison of 
each system’s main category and criteria in terms of scope, 
number and scoring. 

Introduction of Five Assessment Tools

Neighborhood assessment tools evaluate and assess the sta-
tus of a neighborhood in its way to sustainability and its suc-
cess of achieving the sustainability goals in terms of a range 
of criteria and issues. According to Sharif, NSA tools have 
two different types: Tools embedded in the plans at the ne-
ighborhood scale and tools derived from the third party buil-
ding assessment systems (Sharifi ve Murayama, 2013). In this 
study, third party assessment systems are discussed. For the 
selection of these tools, criteria of relatively common usage 
and recognition, opportunity of accessing open source infor-
mation and being from various regions of the world were ta-
ken as a basis. For this purpose, those assessment tools were 
considered: CASBEE-Urban Development (CASBEE-UD 
developed by Japan Green Buildings Council1 ( JaGBC)) from 
Japan, BREEAM Communities (BREEAM Com developed by 
Building Research Establishment2 (BRE)) from the UK, LEED-
Neighborhood Development (LEED-ND developed by US 
Green Building Council3 (USGBC)), Deutsche Gesellschaft 
für Nachhaltiges Bauen-Neubau Stadtquartiere/ New Urban 
Development (DGNB-NSQ/NUD developed by DGNB4 
(German Sustainable Buildings Council)) from Germany and 
finally Green Mark for Districts (developed by Building and 
Construction Authority5 (BCA)) from Singapore. 

LEED grading system is a green building assessment system 
which is most known worldwide, especially in the North 
America and used widely by many countries (Panahi, 2014). 
The opinion of insufficiency in the assessment systems for 
single buildings in terms of holistic sustainability development 
helped USGBC, U.S Natural Resource Defense Council and 
the Congress for the New Urbanism come together to de-
velop the LEED-ND assessment system (Stone ve Joseph, 
2012). 

BREEAM is known as the first building certification program. 
It was developed in England in 1990 only for offices at the 
beginning. The latest assessment instrument of the BREEAM 
assessment family has been BREEAM Com. BREEAM Met-
hodology was formed on the basis of the European Union 
norms as the independent and third party assessment and 
certification standard (TURKECO, 2015). 

As a country with insufficient renewable energy resources, 
Singapore aimed at 35% improvement in energy efficiency 
until 2030 according to the levels of 2005 by increasing the 
efficiency (BCA, 2013). The assessment instrument Green 
Mark for Districts, which is a member of the Green Mark 
assessment family - presented in 2005 to achieve that goal 
- was introduced on October 29, 2009 by the building and 
construction institution of Singapore Building and Construc-
tion Authority.

CASBEE was formed with the Support of the Ministry of En-
vironment, Infrastructure and Transportation together with 
Japan Sustainable Building Consortium and Institute for Buil-
ding Environment and Energy Conservation in 2001 (Oktay 
ve Özdede, 2012). In 2006, CASBEE-UD was established as 
a third party voluntary tool to direct the sustainable neigh-
borhood development in Japan. It is different from the other 
assessment tools because of the difference in the scoring 
system and nonexistence of international applicability (Orova 
ve Reith, 2013).

DGNB was established in 2007 in order to prompt the sus-
tainable and economically efficiency buildings more strongly 
in the future. DGNB-NUD sustainability assessment system 
was published in 2012. DGNB-NUD system makes the ne-
ighborhood assessments over five titles as environmental 
quality, economic quality, sociocultural and functional quality, 
technical quality and process quality. These titles are divided 
into a range of subgroups consisting of various assessment 
parameters. 

General information that belongs to the five assessment 
systems given above, implementation scales and discovered 
certificated project numbers are presented in Table 1. Within 
the scope of the study, 2009 and 2012 versions of LEED and 
DGNB NSA tools, which are the first still valid versions, and 
the latest versions of BREEAM, CASBEE and Green Mark 
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1 USGBC founded in 1993, is a private, membership-based non-profit organization that promotes sustainability in buildings design, construction, and operation. USGBC 
was one of eight national councils that helped found the World Green Building Council (WorldGBC) in 1999. 

2 BRE is a former UK government establishment (but now a private organization) that carries out research, consultancy and testing for the construction and built envi-
ronment sectors in the United Kingdom. 

3 DGNB was founded in 2007 by 16 initiators from various subject areas within the construction and real-estate sectors. The aim was to promote sustainable and eco-
nomically efficient building even more strongly in future.

4 JaGBC is an organization working to promote international information exchange about green building and living. It was first formed as a voluntary organization in 1998 
and later incorporated as a non-profit organization in 2002.

5 BCA is a statutory board under the Ministry of National Development of the Singapore Government. It was established on 1 April 1999 and the primary role is to 
develop and regulate Singapore’s building and construction industry.



NSA tools were examined. While there is no restriction abo-
ut the area size in LEED, BREEAM and CASBEE NSA tools, it 
is seen that the smallest area size was determined for DGNB 
and Green Mark. The number of the projects which have 
been certificated so far or been at the stage of certification 
are given also on the table.
 
Comparison of NSA Tools: Main Categories, 
Scoring and Grading

Main categories and scoring system related to the NSA tools 
are shown in Table 2. One of the aspects of the SA tools, 
which are open to discussion, is the weighting of the catego-
ries. LEED-ND consists of 3 main categories and 2 additional 
categories which can gain extra points. 41 criteria that are 
subject to scoring exist under these categories except for 11 
mandatory criteria (USBC, 2014). BREEAM Com consist of 

39 criteria under 5 main categories. Weight of each criteri-
on is different from each other within the total (BRE, 2012). 
DGNB new urban developments consist of the categories 
Ecologic Quality, Economic Quality, Sociocultural/Functio-
nal Quality and Technical Quality and less weighed Process 
Quality, weights of which are the same. In total, there are 
45 criteria with 1, 2 and 3 weights under those categories 
(DGNB, 2012). In CASBEE-UD, environmental quality cate-
gories, which are determined as environment, society and 
economy, are divided into firstly medium and then small and 
smaller criteria; in total, 29 criteria (IBEEC, 2014). The as-
sessment instrument Green Mark assesses with the points 
given to 38 criteria, which have different points from 1 to 20, 
under 6 main categories. Differently from the other tools, 
calculation is made over 185 points in Green Mark (BCA, 
2013). When observed in general, it is seen that the num-
bers of the factors which will contribute to sustainability at 
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Table 1. General View of  NSA Tools (GBIG; USGBC, 2014; BRE, 2012; DGNB, 2012; JaGBC, 2014; BCA, 2013)

Instrument LEED ND

Open Name

Imple-
mentation 
Scales

Developer

Number 
of Certif. 
Projects

Country of 
Origin

Release/
Examined 
Version 
Date

BREEAM COMM. 

Leadership in Energy 
and Environment 
Design -Neighborhood 
Development

Used to assess small 
or big areas including 
various number of
buildings. When the 
area is bigger than 
1295000 m2, it is 
recommended to
separate it into
smaller parts. 

U.S. Green Building
Council (USGBC)

161 (registered and 
certificated total)

USA 

2009
2009

Building Research 
Establishment 
Environ.
Assessment
Method (for)
Communities

No area size is 
imposed and there 
is no obligation,
but implementation 
is advised in case
of some
circumstances. 

Building Research
Establishment 
(BRE)

9

England 

2009
2012

Deutsche
Gesellschaft für 
Nachhaltiges Bauen  
Neubau
Stadtquartiere New 
Urban Development

Area must be at least 
2 hectares gross.
Housing areas 
mustn’t be less than 
10% or higher than 
90%. No objection 
must be made by the 
owners of the area 
for the certification.

German Sustainable
Building Council 
(DGNB)

28

Germany

2012
2012

Comprehensive 
Asses. System for 
Built Environment 
Efficiency Urban 
Development

Used to assess 
both small and
big areas
accommodating 
various numbers 
of buildings. Areas 
are divided into 
two as the type 
of city center 
with high use and 
low use.

Japan Sust. Build. 
Consortium, 
Japan Green 
Buildings Council 
( JaGBC)

4

Japan

2006
2014

Green Mark For
Districts

Examines the
development of the 
districts with mixed use 
and an area of at least 
20 hectares.

The Building and 
Construction Authority 
(BCA)

5

Singapore

2009
2013

DGNB NSQ/NUD CASBEE UD GREEN MARK DISTRICTS 



the level of neighborhood are similar to each other in the 5 
assessment systems, however, they sometimes gather with 
different expressions and under different titles And the real 
difference is seen in weighting; it is observed that similar cri-
teria are scored differently in different assessment tools. The 
total points or weights calculated are graded over 100 for 
LEED-ND, BREEAM Com, DGNB NUD and over 185 for 
Green Mark for D and according to the number of efficiency 
(Built Environment Efficiency (BEE) value) which is obtained 
with the division of the total environmental quality point 
into the total environmental load point in CASBEE-UD. The 
aforementioned grading systems are given in Table 2. While 
BREEAM takes the least passing point by 25%, limit values 
and interval widths of the gradings are quite different from 

each other. On the other hand, the difference of the weights 
and scoring systems of the criteria in NSA tools prevents 
an objective comparison between gradings, in other words, 
makes it impossible to make a comment on which instrument 
obtaining a higher grading is easier at. 

The number of the criteria and their percentage are cate-
gorized in Table 3. In the same table scoring percentage is 
also given in another column, since the scores of the criteria 
are different from each other. It is seen from the table, that 
environment and land usage stands out in LEED and BREE-
AM, design and management in DGNB, social development 
in CASBEE, and three of environment and land usage, design 
and management and energy and resources in Green Mark, 
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Table 2. Main Categories, Scoring and Grading Systems in NSA Tools (USGBC, 2014; BRE, 2012; DGNB, 2012; 
JaGBC, 2014; BCA, 2013)

Tool LEED ND

Main
Categories 
(Point or 
weights) 

Grading 
System

Scoring 
System

BREEAM COMM. 

Smart location and 
connection- 27 points
Neighborhood model 
and design- 44 points
Green infrastructure 
and buildings- 29 points
Innovation and Design 
Process- 6 points
Regional Priority
Credit 4 points

40+ points Certificated
50+ points Silver
60+ points Gold
80+ points Platinum

There are prerequisites 
and criteria under each 
category. Maximum 
100 points can be
gained for 41
criteria under the main 
categories and extra 10 
points can be received 
for 3 criteria under 
the additional two 
categories.

Governance 9.3%
Social and
economic welfare 
41.7% 
Resource and 
energy 21.6%
Land usage and 
ecology 12.6 %
Transportation and 
movement 13.8%

≥25% Passing                       
≥40% Good                             
≥55% Very good                     
≥70% Perfect
≥85%  Prominent

In total, there are 
39 titles in different 
numbers in each 
category. Total 
weights of these 
titles which include 
different credits 
vary between
0.4% and 8.9%.  
Total point is
calculated by
summing the
credit points.

Ecologic Quality 
22.5%
Economic Quality 
22.5%
Sociocultural and 
Functional Quality 
22.5%
Technical Quality 
22.5%
Process Quality  
10%

>35% Certificated  
>50% Bronze  
≥65% Silver                       
≥80% Gold

In total, there are 45 
criteria with 1, 2 and 
3 weights assessed in 
different ways.
Total point of all the 
criteria under the 
main categories
is 100.

Q
UD1

Environment
QUD2 Society
QUD3 Economy
LUD1Traffic-based 
CO2 release
LUD2 Building-
based CO2 
release
LUD3 CO2

absorption of 
green sector

C Weak BEE <0.5
B- Quite Weak 
BEE=0.5–1.0
B+ Good 
BEE=1.0–1.5
A Very Good        
BEE=1.5–3.0
S Perfect BEE 
≥3.0

All the main
categories from 
QUD1 to QUD3 
consist of 3
medium- level, 
and medium-level 
criteria consist of 
small and smaller 
sub-criteria.
There are no
sub-criteria for 
the loads.

Energy Efficiency- 
32 points
Water Management. - 
21 points
Material and Waste 
Manag. -29 points
Environmental Plan.
42 points
Green Buildings and 
Green Transport. 
35 points
Society and
Innovativeness 26 points

>60 Certificated                       
>75 Gold                             
>90 Gold plus                     
>100 Platinum
≥85%  Prominent

In total, there are 38 
criteria in different 
numbers under the main 
categories. They have 
different values changing 
between 1- to 20.
Total scoring is
performed over 185.

DGNB NUD CASBEE UD GREEN MARK DISTRICTS 



in terms of the number and percentages of the criteria. Whi-
le the transportation criteria are close to each other in the 
assessment tools except for Green Mark by percentage, the 
numbers of criteria related to the economic development are 
at almost insignificant level in the tools apart from CASBEE 
and DGNB. On the other hand the scoring percentages of 
the criteria give correct clues about at what level each ca-
tegory is considered significant in various assessment tools.
 
Environmental and land usage has the scoring weight by 20% 
or higher in all the tools other than DGNB (14%). While 
economic development has a weight above 20% in DGNB, it 
is too small as if never exists in LEED and has zero weight in 
Green Mark. Social development stands out in CASBEE, de-
sign and management in LEED and Green Mark with the hig-
hest percentages in terms of scoring. Resources and energy 
have a certain weight in all the systems, but this weight is 

higher in BREEAM and Green Mark. Whereas it is seen that 
transportation reaches a certain weight in all the tools, it 
stands out more in LEED and BREEAM. 

Conclusions, Assessment and Suggestions

When the understanding “no non-assessable cases can be 
controlled” is taken as a reference, the need occurs for asses-
sing the sustainable development, which is one of the most 
significant matters of today’s world. Developed to fulfill this 
need, sustainable assessment systems turn the data into in-
formation to make better decisions and support the efforts 
of the decision-makers to create a more sustainable world 
environmentally, socially and economically in respect of bu-
ildings to cities. 

In this study, updated versions of 5 third party NSA tools 
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Table 3. Number and Percentages of  Criteria (GBIG; USGBC, 2014; BRE, 2012; DGNB, 2012; JaGBC, 2014; BCA, 
2013)

Category What it contains LEED-ND* BREEAM CASBEE-UD DGNB GREEN MARK

  Nu. % % Scor. Nu. % % Scor. Nu. % % Scor. Nu. % % Scor. Nu. % % Scor.

Environment Nature, biodiversity,  17 35 25 12 30 24 6 21 21 7 16 14 11 29 35

and Land Usage water management, 

 land usage

Economic Employment,  1 2 3 2 5 15 3 10 10 4 9 23 – 0 0

Development new job, distant

 work

Transportation Public transport,  7 12 18 6 15 14 3 10 10 5 11 9 1 3 6

 pedestrian and

 bicycle road,

 special cars,

 parking area

Social Life quality,  6 12 15 9 23 16 9 31 31 8 18 15 3 8 8

Development social

 infrastructure,

 urban context

Design and Design principles,  9 18 26 4 10 9 4 14 14 13 29 19 11 29 26

Management heat islands,

 policy and

 governance

Resources and Waste management  10 20 13 7 18 22 4 14 14 8 18 19 12 32 25

Energy material usage, 

 protection

Total  49 100 100 40 100 100 29 100 100 45 100 100 38 100 100

*There are 12 mandatory and 44 credited criteria. Criteria that are both mandatory and credited were accepted one.



selected from different countries of the world were analyzed 
and implementation scales, the contained topics, main cate-
gory and criteria, scoring and grading systems were examined 
in detail. Because all the assessment systems aim at providing 
sustainability in urban areas, it is possible to express that the 
approaches to sustainability are basically the same in the 5 
systems examined. In this way, it was possible to categorize 
the criteria in all the systems under 6 main titles. However, 
it was discovered that systems revealed the matters in the 
scope of neighborhood sustainability in a different way. First 
of all, the expression of sustainability matters is different in 
each system. For example, matters related to energy were 
expressed under the main categories of green infrastructure 
and buildings in LEED, resource and energy in BREEAM, eco-
nomic quality in DGNB, environmental quality in CASBEE 
and energy efficiency in Green Mark. The second issue is the 
difference in the number of criteria under various categories 
and their ratios to the total number of criteria and there is 
no agreement among systems in this matter. For example, the 
number of criteria related to social development was respec-
tively determined as 6 (12%), 9 (23%), 9 (31%), 8(18%) and 
3(8%) in LEED, BREEAM, DGNB, CASBEE and Green Mark. 
The third maybe the most important issue is the fact that the 
weights of the criteria within the total sustainability and their 
scoring methods, details of which are not given in this study, 
are different. It is possible to say that the weights of the crite-
ria and the scoring system are developed subjectively by the 
experts of the issue while forming the assessment systems. 
Because the criteria weights and the scoring system, which is 
formed depending on mostly the quantitative and sometimes 
qualitative indicators of these criteria, are substantially the 
measure of the success or failure in the certification of a pro-
ject, subjectivity becomes more critical. 

These results of the study reveal that the NSA tools, main go-
als of which are similar, are shaped in line with the local con-
ditions. Population density, urban development and energy 
need that are three causes leading to the sustainability need 
differ from each other between countries and even someti-
mes within the country, therefore, we encounter this result 
as a natural situation, even an obligation. Haapio suggests that 
the characteristics of the NSA tools are determined on the 
basis of national standards, regulations, structural codes, cul-
tural heritage, lifestyle and building culture (Haapio; 2012), 
Sev stresses that the criteria and their weights must reflect 
the features of the district (Sev, 2011). When the intersystem 
differences approached within the scope of the study are re-
viewed, it appears that this situation can be followed on Gre-
en Mark in the most obvious way. Causes like small surface 
area of the country, high population and building density and 
almost no natural energy resources led to the appearance of 
the titles of environment and land usage, design and mana-
gement and resources and energy. Substantial fulfillment of 

the needs in sense of transportation infrastructure, economy 
and social development in the country caused the weights 
of these titles approach almost zero. The dependence of the 
transportation on cars in the US and its position as a signi-
ficant natural resource consumer led to giving the highest 
weight to transportation on LEED among all the systems. 
When it is considered that sensitivity to the protection of the 
environment is higher in Europe, it is possible to say that en-
vironment and land usage, resources and energy usage stand 
out naturally in BREEAM. It is interpreted that social deve-
lopment stands out in CASBEE and economic development 
in DGNB clearly compared to the other systems and it is 
considered that this results from the location-specific condi-
tions. Consequently, the study reveals that the neighborhood 
assessment systems which are developed as important parts 
of the sustainable development goal at the global scale cannot 
be developed independently from the local conditions.

Increasing population, cities and urban infrastructures that 
continuously expand and threaten the natural areas and ra-
pidly growing energy need has turned the goal of sustainable 
development into an obligation for the world. The increase in 
the cities and urban districts where the environmental qua-
lity decreases, energy systems are insufficient, industries and 
services decrease, sociodemographic structure is imbalanced, 
unemployment, poverty, inequality and stress are dominant 
and natural resources are consumed as if they are unlimited 
puts the cities into the focus point of the sustainable deve-
lopment goal. Making preparations for the future of the cities 
is very important for both increasing the life quality of the 
people who live in these cities and fulfillment of the responsi-
bilities against humanity, environment and the world. Because 
it is not possible to give up on urbanization by reversing the 
history, cities mean living area, culture, information, philo-
sophy, politics, history and they are the primary places where 
people can develop and realize themselves, these problems 
must be solved again in the cities.

Sustainability assessment instrument which are developed at 
a scale from buildings to cities and neighborhoods are candi-
date to become a significant part of this solution. Because the 
tools related to the assessment of the single buildings lack a 
holistic viewpoint, many dimensions of sustainability are ig-
nored. Assessment systems for the whole city present limi-
ted success because the sustainability of their constituents 
isn’t assessed. From this aspect, the NSA tools developed 
in recent years fill an important gap and they are expected 
to make greater progress in the future. Multidimensionality 
and complexity of the matter from many perspectives require 
more study and production of information. In this sense, it is 
assumed that this study, which examines the latest versions 
of five most-known third party neighborhood assessment 
systems, will make academic contribution.
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ABSTRACT
The starting point of this study is the strong relationship among 
regional development, regional development agencies and partici-
pation concepts. The aim is to evaluate regional planning studies 
of regional development agencies who are the most important ac-
tors of regional development from participation perspective. Izmir 
and West Black Sea Development Agencies are selected as case 
studies, and indept interviews with members of regional develop-
ment agencies and questionnaires with participants from different 
institutions (universities, firms, NGOs and etc.) and citizens were 
realized in order to reach the aim of the study. The results of 
all these indept interviews and questionnaires shows us, although 
they are relatively new institutions, Regional Development Agen-
cies give importance to the participation in regional planning pro-
cess, but in order to increase the effectiveness of the participation 
there are more works and regulations that have to be done.

ÖZ
Bu çalışma, son yıllarda önemi sıklıkla vurgulanan bölgesel kal-
kınma, katılım ve bölgesel kalkınma ajansı kavramları arasındaki 
güçlü ilişkiden yola çıkmaktadır. Amaç, bölgesel kalkınmanın en 
önemli aktörlerinden olan kalkınma ajanslarının bölge planlama 
çalışmalarını katılım perspektifinden incelemektir. İzmir ve Batı 
Karadeniz Kalkınma Ajansları örnekleri üzerinden gerçekleştiri-
len bu çalışmada, amaca ulaşabilmek için planlama süreçlerinde 
yer alan aktörlerle, Kalkınma Ajansı, farklı kurumların temsil-
cileri ve vatandaşlarla derin görüşmeler ve anket çalışmaları 
yapılmıştır. Çalışmada gerçekleştirilen derin görüşmeler ve an-
ketlerden elde edilen sonuçlar, Türkiye’de geçmişi oldukça yeni 
olan ajansların bölge planlarının hazırlanma aşamasında katılım 
sürecine önem verdiklerini, ancak katılımın etkinliğinin artması 
için kat edilmesi gereken uzun bir yolun bulunduğunu göster-
mektedir.

Anahtar sözcükler: Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı; Bölgesel Kalkınma 
Ajansı; Bölge Planlama; İzmir Kalkınma Ajansı; katılım.
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Giriş

Küreselleşme süreciyle birlikte devletin müdahalesine dayalı 
merkeziyetçi bölgesel kalkınma anlayışı değişerek yerini, yerel-
den ulusala ekonomik, siyasal ve sosyal aktörlerin katılımıyla 
gerçekleşebilecek yönetişim esaslı bir bölgesel kalkınma an-
layışına bırakmıştır. Bu yeni yaklaşımın uygulama aşamasında 
ön plana çıkan Bölgesel Kalkınma Ajansları (BKA) küresel 
rekabette avantaj sağlama amacındaki bölgesel kalkınma stra-
tejilerinin hazırlanmasında etkin rol oynayarak ekonomik yö-
netişimin önemli aktörleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Söz 
konusu ajanslar kuruluş şekilleri, işlevleri ve yapıları açısından 
farklılıklar gösterseler de bulundukları bölgenin potansiyelini 
harekete geçirmeleri, kalkınma odaklı olmaları ve belirli bir 
coğrafi bölgeyi geliştirmeye çalışmaları açısından ortak mis-
yona sahiptir.

Bölgesel kalkınma, katılım ve bölgesel kalkınma ajansı kavram-
ları arasındaki güçlü ilişkiden yola çıkarak gerçekleştirilen bu 
çalışmanın amacı; bölgesel ekonomik kalkınmayı katılım pers-
pektifinden ele alarak, bölgesel kalkınmanın en önemli aktör-
lerinden olan kalkınma ajanslarının bölge planlama çalışmala-
rını katılım perspektifinden incelemektir. İzmir (İZKA) ve Batı 
Karadeniz (BAKKA) Kalkınma Ajansları örnekleri üzerinden 
gerçekleştirilen bu çalışma, planlama süreçlerinde yer alan ak-
törlerin, süreci katılım perspektifinden nasıl değerlendirdikleri 
sorusuna odaklanmaktadır.

Çalışmada, bölgesel kalkınma, katılım ve kalkınma ajanslarına 
yönelik kuramsal incelemeler yazın taraması ile gerçekleştiril-
miştir. Yazından elde edilen ipuçlarıyla alan çalışmasına altlık 
oluşturacak bir yöntem geliştirilerek, çalışmanın bundan son-
raki aşamalarına kuramdan gelen bu katkı ile devam edilmiştir. 
Böylece kuram ve görgül çalışma arasında olması gereken ilişki 
kurulmuştur. Çalışmanın amacına ulaşabilmek için; bölge planı 
raporları incelenmiş, kalkınma ajanslarının ilgili birim yetkilile-
riyle derin görüşmeler ve sürece katılan paydaşlarla anketler 
yapılmıştır.

Çalışmanın ikinci bölümünde temel kavramlar tartışılmaktadır. 
Kalkınma ajansları ile bölge planlama ilişkisi ve planlamada ka-
tılımın önemi bu bölümde ele alınan temel konulardır. Üçüncü 
bölümde çalışmanın yöntemi aktarılmakta ve dördüncü bö-
lümde derin görüşme ve anket bulguları verilmektedir. Beşinci 
bölümde derin görüşme ve anket çalışmalarının sonuçları de-
ğerlendirilmekte daha sonra da genel sonuç ve önerilere yer 
verilmektedir.

Bölgesel kalkınmanın ancak, kamu, özel sektör, üniversite, 
STK ve ilgili diğer aktörlerin planlama sürecine katılımını ön-
gören dinamik ve etkileşimli bir yönetişim yaklaşımı ile müm-
kün olduğu göz önüne alındığında, uygulamadaki durumu in-
celeyen bu çalışma önem arz etmektedir. Çalışma sonucunda 

Türkiye’de geçmişi oldukça yeni olan ajansların bölge planları-
nın hazırlanma aşamasında katılım sürecine önem verdikleri, 
ancak katılımın etkinliğinin artması için kat edilmesi gereken 
uzun bir yolun bulunduğu tespit edilmiştir.

Kalkınma Ajansları ve Bölgesel Planlama

Küreselleşme kapsamında değişen bölgesel üretim sistemleri ve 
politikalar, bölgeyi ekonominin ve ekonomik kalkınmanın odak 
noktası olarak kabul eden yaklaşımlara ivme kazandırmıştır (Ka-
yasü ve ark., 2003:7). Bölgesel politikaların kurumlaşmasında 
bölgesel birimlerin ağırlık kazanması ve merkeze bağlı bürokra-
tik örgütlenmeler yerine yarı-özerk birimlerin gündeme gelmesi 
ve bölgesel gelişmeden sorumlu yeni birimlerin oluşturulması 
da yeni dönemde benimsenen politikaların uygulama yönünde 
getirdiği farklılıkları göstermektedir. Dolayısıyla küreselleşmeyle 
birlikte bölgesel kalkınma politikalarında en önemli aktör olarak 
Kalkınma Ajansları dikkati çekmektedir (Akiş, 2011).

Kalkınma Ajansları, ağ kurma ve öğrenmeyi teşvik ederek, 
tavsiyeler sağlamak gibi yumuşak siyasa araçlarıyla ekonomik 
kalkınmayı destekleyen yarı özerk örgütlerdir (Halkier, Dan-
son ve Damborg, 1998:343). Daha stratejik bir bakış açısıyla, 
Kalkınma Ajanslarının, yerel çıkarları ortaklaştıran kapasitele-
rini geliştirmeye yönelik çalışmalar yaparak, genellikle bölgesel 
ekonomik siyasalar ile bölgesel kalkınma üzerinde etkisi olan 
diğer siyasa alanları arasındaki boşluğu birleştirmeleri beklenir 
(McMaster, 2006; Syrett ve Silva, 2001).

Başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere dünyada pek çok 
ülkede uygulama örnekleri bulunan, kalkınmada sürükleyici bir 
örgütlenme olan Kalkınma Ajansları’nın ana amacı; kamu kesi-
mi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini 
geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak 
ve bu şekilde bölgesel yatırımları arttırarak bölgedeki ekono-
miyi canlandırmak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik fark-
larını azaltmaktır. Mevcut yazında kalkınma ajanslarının oluştu-
rulmasına ilişkin ilkeler tartışılmakta olup, bu konuda oldukça 
geniş bir görüş birliği vardır (Eraydın, 2010:45):

•	 İlk	 benimsenen	 ilke,	 aşağıdan	 yukarıya	 doğru	 şekillenen	
örgütleşme ve merkezin ancak çok genel düzeyde katkıda 
ve yönlendirmede bulunduğu bir düzen kurulması gere-
ğidir. Böyle bir düzenlemenin yöreye/yerele özgün poli-
tika geliştirme ve yerelin sorunlarına çözüm bulabilmeyi 
kolaylaştırabileceği öne sürülmektedir. Aşağıdan yukarıya 
doğru belirlenecek politikalar yerel yönetimlere ekono-
mik gelişme politikaları saptamada serbestlik sağlayacak ve 
yeni sektörler geliştirilmesi gibi önemli kararlar almasını 
sağlayabilecektir.

•	 İkinci	 ilke,	 kalkınma	 ajanslarının	 görevlerine	 ilişkindir.	
Kalkınma ajanslarının ana görevi mevcut yerel kapasiteye 
ve yöredeki değişik aktörlerin güçlerine dayalı olarak bir 
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stratejik bölgesel program/plan geliştirmek ve uygulamak 
olarak tanımlanmaktadır.

•	 Üçüncü	 temel	 ilke	 ise,	 karar	 alma	 süreçlerine	 yönelik-
tir. Kararların alınma sürecinin müzakereci ve uzlaşmacı 
olması, kademeli bir yapı yerine eşitler arası bir ilişkinin 
sağlandığı bir yapının oluşturulmasına dayalı bir karar ver-
me süreci gerçekleştirilmesi, kalkınma ajanslarının çalışma 
biçimini tanımlamaktadır.

Kalkınma Ajansları, özellikle yeni bölgesel gelişme paradigması 
çerçevesinde, bölgesel gelişmenin sağlanması için tasarlanmış 
bir araç olarak değerlendirilmektedir. Bu ajanslar, bölgesel 
kalkınma uygulamalarına ilişkin kararların ve politikaların katı-
lımcı bir yapı içerisinde bölgede yaşayanlar tarafından alındığı 
ve uygulandığı yerinden yönetişim ve bölgesel strateji tasarım 
kurumlarıdır. Bu bağlamda Kalkınma Ajansları, eskiden sadece 
devletin üstlendiği kalkınma misyonunun toplumun farklı ke-
simleri tarafından paylaşılmasını sağlamaktadır (Yamen, 2009). 
Bu anlamda, kalkınma ajanslarının temel işlevlerinden birisi de 
kuruldukları bölgede var olan içsel potansiyelini ortaya çıkartıp, 
bölgenin ekonomik ve sosyal yönden kalkınmasını sağlamaktır.

Devlet otoritelerinden belli bir mesafede bölgesel olarak ko-
numlanmış olan Kalkınma Ajansları, genellikle yerel işletmele-
re ve örgütlere daha kolay yaklaşabilirler ve onlara karşı daha 
kapsayıcı olabilirler. Dolayısıyla, ajanslar hükümetin taşra teş-
kilatlarında kısıtlı olan (ya da olmayan) işletimsel özgürlük ve 
güvenilirliği belli bir seviyeye çıkarabilirler (Danson and Whit-
tam, 1999). Kalkınma Ajansları özellikle AB kaynaklı önemli 
fonların bölgeye yönlendirilmesinde ve harcama kalemlerinin 
düzenlenmesinde ve ulusal ve uluslararası düzeydeki kalkın-
maya cevap vermede ana araçlar olarak görülürler (Lagendijk, 
Kayasu ve Yaşar, 2009).

Sonuç olarak, bölgesel kalkınmanın araçlarından biri olan Kal-
kınma Ajansları, tüm diğer araçları yönlendirebilecek, temel 
strateji ve politikaları, plan ve programları hazırlayacak veya ha-
zırlatacak, kaynakların etkin kullanımını ve adil dağılımını sağla-
yacak, yerel potansiyel ve ihtiyaçları belirleyecek, diğer araçlarla 
işbirliği ve uyumu gerçekleştirecek bir eşgüdüm merkezi niteliği 
taşımaktadır. Kalkınma ajanslarının diğer araçlarla uyumlu ça-
lışması ve temel görevlerini etkin bir şekilde yerine getirmesi, 
bölgesel kalkınmada başarı elde edilmesinin ön şartıdır.

Bölge Planlama ve Katılım

Tüm vatandaşların gerek doğrudan gerekse kendilerini temsil 
eden aracı kurumlar vasıtasıyla karar alma süreçlerine katıl-
maları genel kabul görmüş bir uygulamadır. Dinamik bir etkile-
şim sürecini işaret eden katılım olgusu; karar alma, uygulama 
ve denetleme gibi farklı boyutları içermektedir. Süreçte yer 
alan farklı düzeylerdeki aktörler (örgütler, ulusal ve yerel yö-
netimler vb) bu süreci işletecek mekanizmaların üretilmesi ve 

yasal güvence altında çalıştırılmasını sağlamakla yükümlüdür 
(Göküş, 2010). Yönetişimin katılımcılık boyutu bu uygulama-
yı sağlamaya çalışmaktadır. Planlama açısından bakıldığında ise 
planlamada katılımın beş farklı düzeyinden söz edilebilir (Te-
keli, 1990:9-10):

1. Düzey: Planı halka benimsetmek 
2. Düzey: Katılım yoluyla plancının bilgilenmesi
3. Düzey: Halkın plan kararına katılması
4. Düzey: Katılımın kritik rasyonalizmin gerçekleştirilmesi 

aracı olarak görülmesi
5. Düzey: Katılım yaklaşımı olarak, bölüşmeye değil yaratma-

nın heyecanına katılım

Planı halka benimsetmek: sınırlı bir katılımın sağlandığı bu dü-
zeyde sadece planın tamamlanarak halka anlatılması söz ko-
nusudur.

Katılım yoluyla plancının bilgilenmesi: Kentte yaşayan kişile-
rin isteklerini ve sorunlarını aktarmada ya plancının uyguladığı 
araştırma teknikleri yetersiz kalmakta ya da plancının halkla 
doğrudan ilişki kurarak halkın sorunlarını serbestçe dile ge-
tirmesine olanak vermediği hallerde hazırlanan planın halka 
benimsetilmesinde güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Bu sorunla-
rı aşabilmek için plancı, kendi planlama sürecine halkın kendi 
sorunlarını aktarmasına olanak veren ilişkilerin kurulmasını 
da eklemektedir. Ancak bu durumda da halkın karar sürecine 
katılması henüz söz konusu değildir. Sadece halkın isteklerinin 
tek taraflı bildirilmesi vardır.

Halkın plan kararına katılması: Buraya kadar aktarılan katılım 
türleri iyileştirici bir nitelik taşırken, bu katılım düzeyinde 
planlama anlayışında köklü bir değişiklik söz konusudur. Bu 
durumda yapılan planın teknik kalitesinden ziyade planın elde 
edilmesinde kullanılan katılım sürecinin mükemmelliği değer-
lendirme konusu haline gelmektedir. Kamu yararı adı altında 
toplumda güçlü sınıfların çıkarlarının korunduğu ve plancıların 
kendi değer yargılarını topluma kamu yararı olarak empoze 
ettikleri eleştirilerinden uzak olarak planlama herkesin katıla-
bileceği siyasal eylem alanına dönüşmektedir.

Katılımın kritik rasyonalizmin gerçekleştirilmesi aracı olarak 
görülmesi: Kritik Rasyonalizm (Eleştirel Akılcılık), eleştirel, 
akılcı, sorgulamaya dayalı katılımdır. Eleştirel akılcılıkta değer-
ler açıkça adlandırılır, karşılaştırılır, eleştirel olarak değerlen-
dirilir, birbiriyle ilişkilendirilir, kapsamlı bir yapı haline getirilir. 
Eleştirel kuramı, insanların kendi iradesi ve bilinciyle kendi ta-
rihlerini yaptıkları, araçsal akılcılığın ötesinde, gerçekten akılcı 
toplumun gerçekleştirilmesini amaçlar. Burada ilginç olan özel-
lik katılımın yönünün değişmesidir. Toplumda var olan bir sü-
rece plancı katılmaktadır. Daha önceki katılım anlayışlarından 
farklı olarak halk bu sürecin doğal bir parçasıdır, dışlanmış olan 
plancıdır ve plancının katılması söz konusudur.
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Katılım yaklaşımı olarak bölüşmeye değil yaratmanın heyecanı-
na katılım: Burada söz konusu olan paylaşmaya katılımdır. Katı-
lıma birlikte iş yapmanın birlikle bir şey yaratmanın heyecanına 
katılım boyutu kazandırılırsa insanlar sadece kamu kaynakla-
rına bağlı kalmazlar, kendi kaynaklarını da harekete geçirirler. 
Böylece toplumdaki toplu tüketim, özel tüketim dengesi deği-
şir, katılım kaynak sorununu çözücü bir boyut kazanmış olur.

DPT (2007) etkili ve başarılı bir katılımın gerçekleşmesinde 
örgütlenme hakkını önşart olarak değerlendirmekte ve sivil 
toplum örgütleri aracılığıyla halkın katılma ve denetleme yolu-
na gittiğini belirtmektedir. Sivil toplum örgütlerine vurgu ya-
pan katılım ve katılım amaçlı örgütlenmeye ilişkin yazına göre 
temsiliyet açısından sorunları olmayan sivil toplum örgütleri 
yönetişimin ana unsurlarının başında gelmektedir.

Günümüzde farklı aktörler arasındaki ilişkilerin, bireysel ve 
kurumsal çıkarlar dışında ortak çıkarların belirlenmesi ve ger-
çekleştirilmesi, ortak çıkar için uzlaşma, müzakere ve karşılıklı 
öğrenme süreçlerini içermesi gereği sıklıkla vurgulanmakta-
dır. Diğer bir deyişle, ilişkilerin paylaşımdan öte katılımcıların 
birbirlerinden bir şeyler öğrenmesini ve bu arada bazı şeyleri 
müzakere etmelerini sağlaması gerekmektedir. Bu nedenle bir 
yönetişim sistemi tasarlanırken ortak çıkar için uzlaşma ve 
karşılıklı öğrenme süreçleri, bir ön koşul olarak ortaya çık-
maktadır (Eraydın, 2007:15).

Bölgesel kalkınma bir ortaklık çerçevesinde ele alınırken, 
Stoker’a göre ilk yapılması gereken; durumu tanımlamak, kilit 
rol oynayacak ortakları belirlemek ve aralarında etkili bağlar 
kurmak, ikincisi istenen sonuçların elde edilebilmesi için ilişki-
leri etkilemek ve yönlendirmek, üçüncüsü ise ortak hedefle-
re, toplu düşünce ve eylemlere yönelik düşünme ve davranma 
kapasitesini geliştirmektir (Stoker, 1998). Bu yeni örgütlenme 
biçimi, etkileşimli karar üretme sürecinin gerçekleştiği katı-
lımcı yönetişim olarak da tanımlanmaktadır (Klijn, Koppenjan, 
2000). Bu çerçevede kamu-özel sektör birlikteliği ve farklı 
mekânsal düzlemlerde örgütlenmiş farklı aktörlerin karar sü-
recine katılımı öngörülmektedir. Ancak, bilindiği üzere katılım 
süreci kendiliğinden oluşan bir süreç değildir örgütlenmesi ge-
rekmektedir. Bu çerçevede katılımcı politika ağları öne çıkan 
yeni kurumların başında gelmektedir (Eraydın, 2010). Politika 
ağları, yatay olarak birbirine bağlı ve müzakereler yoluyla et-
kileşim içinde bulunan işlevlerinde özerk aktörlerden oluşan, 
düzenleyici, kuralcı, bilişsel bir çerçeveye oturan ve belirli po-
litika alanlarında kamu amacı üretimine katkıda bulunan ağlar-
dır (Sorensen ve Torfing, 2005). Politika ağlarında aktörlerin 
birbirlerine bağımlılığı, aktörler arası pazarlıklar, karşılıklı gü-
ven ortamının tesis edilmiş olması ve devletten önemli ölçüde 
bağımsızlık gibi özellikler öne çıkar (Gündoğan, 2010).

Bu ağların bir parçası olan aktörler veya ortaklar, eyleme geç-
me kapasitesine, kaynaklarını, becerilerini ve amaçlarını uzun 

vadeli ve örgütlerden hiçbirinin baskın bir rol oynamadığı bir 
“koalisyon” çerçevesinde bir araya toplayarak sahip olur. Bu 
durum, kamusal veya özel, hiçbir aktörün sorunları tek başına 
çözmeye yetecek bilgi ve kaynağa sahip olmadığının görülme-
sinden kaynaklanır (Kooiman, 1993).

Eraydın (2010); politika belirleme sürecinde demokratik kali-
tenin sağlanmasının yeni kurumların/örgütlerin oluşturulma-
sında izlenmesi gereken temel ilkelerin başında yer aldığını, 
demokratik açıdan benimsenebilir bir sistemin tanımlanma-
sının da oluşturulan karar süreçlerinde ve politikalarda girdi 
meşruiyeti ve çıktı meşruiyetinin sağlanmasını zorunlu kıldığını 
belirtmektedir. Girdi meşruiyetini vatandaşların etkin katılımı 
için politik açıdan eşit olmaları ve oluşturulan kararları denet-
leme haklarının olması anlamına geldiğini, çıktı meşruiyetinin 
ise bir kararın vatandaşların amaçlarını ne ölçüde ve ne etkin-
likte karşıladığı ve sorunlarının ne ölçüde çözüldüğüne bağlı 
olarak oluştururulması anlamına geldiğini vurgulayan Eraydın 
(2010: 42-43), katılımcıların sorunlarının çözülmesi ve taleple-
rinin karşılanmasında fazla bir yol kat edilmemesi durumunda, 
katılıma ilginin azalacağını ve katılımcı süreçlerin halk tarafın-
dan benimsenmesinin zorlaşacağını ifade etmektedir.

Sonuç olarak katılımcılık; kamu gücünün kötüye kullanılması-
nın önlenmesi, kamu tarafından yapılan düzenlemelere uyumun 
artması, halkın devlete olan güveninin pekişmesi, şeffaf ortam-
ların oluşturulması ve paydaşlar arasında ortak bir dil sağlayarak 
sorun çözme kapasitesini güçlendirmesi gibi nedenlerle olduk-
ça önemlidir. Halkın yönetime katılımı, katılımcı bireylerin ör-
gütlenmesiyle olmaktadır. Katılımın sağlanabilmesi ise merkezi 
yönetimin, yerel yönetimlerin, meslek örgütlerinin, akademis-
yenlerin, parlamenterlerin, sendikaların ve sivil toplum kuruluş-
larının yani toplumun her kesiminin eşitlik ilkesi çerçevesinde 
ortak (paydaş) olarak hareket etmesine bağlıdır. Dolayısıyla 
denilebilir ki paydaşların yönetime karar aşamasından uygula-
ma ve denetim aşamasına kadar her düzeyde katılımı, kavramın 
temelini oluşturmaktadır. Yönetişim kavramsallaştırmasının en 
önemli bileşeni olan katılıma ilişkin olarak Gündoğan (2010: 
35); yönetişimin özünde, adında ve iddiasında katılımın olma-
masının onun yeni hiçbir şey getirmediği iddiasıyla neredeyse 
eşdeğer olduğunu, yönetişim kavramının katılım olgusundan 
ayrıştırılmasının, yönetişimi anlamsız, gereksiz ve amaçsız bir 
kavram haline dönüştüreceğini ifade etmektedir.

Çalışmanın Yöntemi

Çalışma kapsamında, örnek alan çalışması için İzmir ilini kap-
sayan İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) ve Zonguldak, Bartın 
ve Karabük illerini kapsayan Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 
(BAKKA) seçilmiştir. Çok yönlü üretim olanakları, zengin do-
ğal kaynakları ve nitelikli yaşam kalitesini bir arada sunabilme-
siyle hem Türkiye hem de dünya ölçeğinde öne çıkan, tarım, 
sanayi, hizmetler ana sektörlerinin tümünde önemli potansi-
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yel gösteren, tarihi boyunca çok önemli bir liman kenti olan ve 
konumu ile her zaman dışa açık bir nitelik sergileyen İzmir’de 
yer alan İZKA, ülkemizde ilk kurulan ajanstır (2006). BAKKA 
ise, ülkemizde son kurulan ajanslardan biridir (2009). Çalış-
ma kapsamında bu iki ajansın seçilme nedenlerinden biri farklı 
tarihlerde kurulmuş olmalarıdır. Böylece belirli bir olgunluğa 
ulaşan ajanslarla yeni kurulmuş ajanslar açısından konunun de-
ğerlendirme olanağı olacaktır. Bu iki ajansın seçilmesinin diğer 
nedeni ise ilgili ajansların sorumlu oldukları Düzey 2 (NUTS 
2) bölgelerinin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerinin fark-
lı olmasıdır. Kalkınma Bakanlığının 2011 yılında yayınladığı İl-
lerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması 
Araştırması’na göre ülkemizde bulunan 26 Düzey 2 Bölgesi 
arasında TR 31 İzmir 3. sırada ve TR 81 Zonguldak Karabük 
Bartın bölgesi 13. sırada yer almaktadır. Böylece planlama su-
recinde katılımın işletilmesinde; bölgelerarası gelişmişlik dü-
zeyi farklılıklarının ya da kurumun deneyim suresinin farklılık 
yaratıp yaratmadığı irdelenmektedir.

Söz konusu ajanslar bugüne kadar 2010-2013 ve 2014-2023 
olmak üzere iki bölge planı hazırlamışlardır. Ülkemizdeki geç-
mişleri Avrupa’daki ajanslara göre oldukça yeni olan her iki 
ajansın da 2010-2013 bölge planları ilk deneyimleri olduğun-
dan, çalışma kapsamında özellikle ikinci hazırladıkları 2014-
2023 bölge planları üzerinde durulmaktadır.

Katılım kavramına yönelik yazın biraraya getirildiğinde, bölge-
sel kalkınmaya yön veren ve bölge planlama sürecinde katılımın 
gerçekleşmesinde sıkça vurgulanan özellikler aşağıda sıralan-

maktadır. Bu sıralama ile alan çalışması bölümünde kullanılan 
yönteme altlık oluşturulmakta ve böylece kuramsal çerçeve 
ile görgül çalışmanın birlikteliği sağlanmaktadır (Şekil 1).

Şekil 1’den de izlenebileceği gibi çalışmada ilk olarak mevcut 
durumun tespiti, farkındalığı arttırma ve haberdar etme aşa-
ması, ikinci olarak eyleme yönelik araçlar hazırlama ve son 
olarak ise katılım surecinin işletilmesi ve sürdürülebilirliğinin 
sağlanması konuları irdelenmektedir. Bu üç aşamanın değer-
lendirilmesinde hem ilgili kalkınma ajanslarındaki yetkililerin, 
hem de bu sürece dahil olan aktörlerin görüşlerine başvurul-
muştur. Kalkınma ajansı yetkilileriyle derin görüşmeler yapıl-
mış, sürece katılan aktörlerin görüşleri ise anket çalışmasıyla 
toplanmıştır. 

Kalkınma ajansları yetkilileriyle gerçekleştirilen derin görüş-
menin ana başlıkları; plan hazırlık sürecine katılacak aktörlerin 
belirlenmesi, alınan kararlarda aktörlerin etkisi ve merkezi hü-
kümetin rolü ve süreçte aksayan, iyi işleyen yönler şeklindedir. 

Derin görüşmelerin yanı sıra Kalkınma Ajanslarının 2014-
2023 bölge planı hazırlık çalışmaları kapsamında gerçekleş-
tirdikleri toplantı ve çalıştaylara bölgedeki üniversiteler, ku-
rumlar, organize sanayi bölgeleri, odalar, dernekler, vakıflar ve 
özel sektör nezdinde katılan kişilere anket uygulaması yapıl-
mıştır. Her iki ajanstan da ilgili paydaşların iletişim bilgileri is-
tenmiş ancak Ajans temsilcileri kurumsal politikaları gereği bu 
bilgileri vermelerinin doğru olmadığını ifade etmişlerdir. İZKA 
tarafından hazırlanan 2014-2023 Bölge Planı hazırlık sürecin-

Plana katılım sürecinde literatürde
sıkça vurgulanan kavramlar /eylemler

Ampirik çalışmada kullanılan, katılım
sürecinin işletilmesine yönelik

sınıflandırma

1. Durumu tanımlama, farkındalığı
artırma ve haberdar etme / kilit rol

oynayacak aktörlerin belirlenmesi

•	 Durumun	tespiti
•	 Bilgi	aktarımı
•	 Aktörlerin	belirlenmesi
•	 Kamu	özel	sektör	birlikteliğinin	

sağlanması

2. Eyleme yönelik araçlar hazırlama
(çalıştay, toplantı vd) / İstenen

sonuçları elde edebilmek için ilişkileri
etkilemek/yönlendirmek

•	 Aktörlerin	birbirleriyle	bağımlılığı
•	 Müzakere	kurallarının	belirlenmesi
•	 Aktörlerin	yapabilirliklerini	artırma

•	 Ortak	çıkar	için	uzlaşma
•	 Halkın	plan	kararlarına	katılımı
 (isteklerin aktarımı)
•	 Farklı	amaçlarla	ortak	amacı	aynı	

anda takip etme

3. Katılım sürecinin işletilmesi,
sürdürülebilirliğinin sağlanması / 
Ortak hedefler, toplu düşünce ve

eylemlere yönelik düşünme
kapasitesini geliştirmek

Şekil 1. Literatürden ampirik çalışmaya geçiş: katılım sürecinin işletilmesine yönelik sınıflandırma.
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de yapılan toplantı ve çalıştaylara 2207 kişi tarafından katılım 
sağlanmıştır. Katılım sağlayan kişiler arasından bölge planına 
katkısı en çok olması beklenen kurum, kuruluş ve özel sektör 
ve diğer katılımcılardan seçilen 140 kişinin e-posta adresleri 
ve/veya telefon numaraları internet aracılığıyla araştırılmış, 
iletişim bilgilerine ulaşılan 86 kişiye anket soruları mail orta-
mında iletilmiştir. Anketlere Dokuz Eylül Üniversitesi, Yaşar 
Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir Büyük-
şehir Belediyesi, Devlet Su İşleri İzmir Bölge Müdürlüğü, İz-
mir OSB, Kemalpaşa OSB, İzmir Esnaf ve Sanatkâr Odaları 
Birliği, Ege İhracatçı Birlikleri, Türkiye Teknolojiyi Geliştirme 
Vakfı, Enda Enerji Şirketi ve Tüpraş olmak üzere toplamda 
12 kişiden dönüş sağlanmıştır. BAKKA tarafından hazırlanan 
2014-2023 Bölge Planı hazırlık sürecinde yapılan toplantı ve 
çalıştaylara yaklaşık 500 kişi tarafından katılım sağlanmıştır. 
Aynı şekilde katılım sağlayan kişiler arasından bölge planına 
katkısı en çok olması beklenen kurum, kuruluş ve özel sektör 
ve diğer katılımcılardan seçilen 105 kişinin e-posta adresleri 
ve/veya telefon numaraları internet aracılığıyla araştırılarak 
iletişim bilgilerine ulaşılan 65 kişiye anket soruları mail orta-
mında iletilmiştir. Anketlere Bülent Ecevit Üniversitesi, Zon-
guldak Belediyesi, Bartın Belediyesi, Bartın Çevre ve Şehircilik 
İl Müdürlüğü, Bartın Orman İşletme Müdürlüğü, Türkiye Taş 
Kömürü Genel Müdürlüğü (TTK), Bartın Merkez 1. Organi-
ze Sanayi Bölgesi, Karabük Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birliği, 
Karadeniz Ereğli Ziraat Odaları Birliği, Çelik İş Sendikası, Mi-
marlar Odası Bartın Temsilciliği, Karadeniz Ereğli MÜSİAD, 
Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şubesi ve Kuzey Gür 
Yatçılık olmak üzere toplamda 14 kişiden dönüş sağlanmıştır. 
Sürece katılan aktörlerle gerçekleştirilen anketlerde temel 
olarak irdelenen konular ise planlama sürecine katılım, plan 
içeriğine yönelik kararlara katılım, planların bölgesel kalkınma 
açısından yeterliliği, katılım sürecinde aksayan/iyi işleyen yön-
ler ve etkin bir katılım için düşünceler olmak üzere beş ana 
bölüm başlığı altında aktarılmaktadır.

Bölge planı hazırlık aşamasında İZKA ve BAKKA tarafından ya-
pılan toplantı ve çalıştaylara kamu kurumlarından çoğunlukla 
üst düzey görevlerde bulunan kişiler katılmıştır. Geçen zaman 
içerisinde bu kişilerin büyük bir bölümüne yoğunlukları ya da 
yer değiştirmiş olmaları nedeniyle ulaşılamamıştır. Aynı şekilde 
bazı STK’lar ve özel sektör işletmeleri kapanmış ya da buraları 
temsilen toplantı ve çalıştaylara katılan kişiler ayrılmış olduk-
larından anketlere cevap verebilecek muhatap bulunmasında 
zorluklar yaşanmıştır. Anketlere dönüş yapanların sayısının ol-
dukça sınırlı olması bakımından çalışmanın bu kısmında genel 
sonuçlara ulaşmak yerine süreci anlama yoluna gidilmiştir.

Alan Çalışması: İzmir (2014-2023) ve Batı 
Karadeniz (2014-2023) Bölge Planlarında 
Yönetişim ve Katılım Yaklaşımının 
Değerlendirilmesi

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), Türkiye”nin batısında yer 
alan İzmir ilini, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ise 
Türkiye”nin kuzeyinde yer alan Zonguldak, Karabük ve Bartın 
illerini kapsamaktadır (Şekil 2). 

“Sürdürülebilir yerel kalkınmada öncü ve etkin, uluslararası 
tanınırlığa sahip bir ajans olmak”, vizyonu ile kurulan İZKA, 
misyonunu “İzmir’in sürdürülebilir kalkınması için bütüncül 
bir yaklaşım ile yerel potansiyelini harekete geçirecek katı-
lımcı araçlar geliştirmek ve uygulamak” olarak belirlemiştir. 
Ajansın tüm etkinliklerinde belirlediği temel değerler; “katı-
lımcılık, yenilikçilik, tarafsızlık, şeffaflık, güvenilirlik ve çözüm 
odaklılık”tır.

BAKKA ise vizyonunu “kalkınma sürecinde yerel dinamik-
lere öncülük eden, yenilikçi bir ajans olmak”, misyonunu ise 
“işbirliği kültürünün geliştirilmesini ve potansiyellerin akılcı 
değerlendirilmesini koordine ederek bölgesel kalkınmayı sağ-

Şekil 2. Çalışma alanlarının coğrafi konumu.
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lamak” olarak belirlemiştir. Ajansın temel değerleri; öncülük 
ve yetkinlik, insan odaklılık, kaynak kullanımında etkinlik ve 
kamu yararını gözetmek, girişimcilik, çözüm üretme ve sonuç 
odaklılık, güvenilirlik ve saydamlık, sürdürülebilir üretkenlik ve 
kültürel ve çevresel değerlere duyarlılıktır.

Kalkınma Ajanslarının Hazırladığı Plan Raporlarında 
Katılım Olgusu
Bölgesel kalkınmanın sağlanmasında yönetişim ve katılımın 
önemi akademik yazında vurgulanırken uygulamaya baktığı-
mızda; gerek İZKA tarafından hazırlanan İzmir Bölge Planı’nda 
(İZBP) (2014-2023) ve gerekse BAKKA tarafından hazırlanan 
Batı Karadeniz Bölge Planı’nda (BKBP) (2014-2023) belirlenen 
vizyona ulaşmada katılımcılık ilkesinin temel alınan ilkeler ara-
sında olduğu ve plan hazırlık sürecinin katılımcılık esasına da-
yandığının altı çizilmektedir. İZBP’de 10 yerde yönetişim, 134 
yerde katılım kavramlarına yer verilmiş olup, bu sayı BKBP’de 
yönetişim için bir, katılım için 31’dir. Her iki plandaki katılımcı-
lık ilkesine yönelik tespitler şu şekildedir:

İZBP taslağında; plan hazırlık sürecinde katılımcı planlama tek-
niklerinin hassasiyetle uygulandığı, yerel dinamiklerin harekete 
geçirilerek yerellik, yerindenlik ve aşağıdan yukarıya planlama 
ilkelerine uyumlu bir şekilde, Türkiye ve İzmir için özgün bir 
yerel kalkınma modeli oluşturulmasının amaçlandığı vurgulan-
maktadır. Bölge planlama sürecinde İzmir halkının, kamu ku-
rum ve kuruluşlarının, özel sektörün, sivil toplum örgütlerinin 
ve üniversitelerin, kısacası kalkınma sürecinde söz sahibi olan 
tüm paydaşların fikir birliğinin bir ürünü olması ve hazırlan-
ma sürecinde ortak çalışma kültürünü geliştirmesinin bölge 
planını önemli kıldığı, tematik ve sektörel gelişme eksenleri 
altında belirlenmiş stratejik öncelik ve hedeflerin ortak akıl 
ile gerçekleştirilmesinin İzmir’in ulusal ekonomiye ve ulusal 
rekabet edebilirliğe olan katkısını artıracağı görüşüne yer ve-
rilmektedir (İZKA; 2013:3).

BKBP taslağında ise; Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlan-
mış olan Ön Ulusal Kalkınma Planı’nda ve Onuncu Kalkınma 
Planı’nda bölgesel kalkınmanın, Türkiye için temel gelişme ek-
senlerinden biri olarak belirlendiğine ve bölgesel politikalar 
ile bugüne kadar yörece az gelişmiş bölgelerin kalkındırılarak 
bölgeler arası eşitsizliklerin azaltılmasının hedeflendiğine de-
ğinilerek bölgelerin rekabet gücünün arttırılması kapsamında 
bölge planının, bölge kaynaklarının etkin kullanımına yönelik 
bir araç olduğu vurgulanmaktadır. Bölgesel düzeyde sosyo-
ekonomik gelişme eğilimlerini, yerleşmelerin gelişme po-
tansiyellerini, ulusal düzeydeki politika, plan ve stratejiler ile 
bölgesel ve yerel düzeyde yürütülecek faaliyetler arasındaki 
ilişkiyi kurgulayan böylesi önemli bir aracın; kamu kesimi, özel 
kesim, sivil toplum arasındaki işbirliği ve eşgüdümü sağlayan, 
bölgenin planlı bir şekilde program ve projelerle gelişmesine 
temel oluşturan en önemli unsur olduğu belirtilmektedir (bkz. 
BAKKA, 2013a:18).

Plan raporlarında hassasiyetle vurgulanan katılımcılık konusu 
planın hazırlama sürecinin “durumu tanımlama, farkındalığı 
arttırma ve haberdar etme” aşamasında nasıl ve ne ölçüde 
uygulandığının tespiti bu çalışmanın temel araştırma sorula-
rındandır. Bu çerçeveden her iki kalkınma ajansının çalışmaları 
incelendiğinde şu sonuçlara ulaşılmaktadır:

İZBP’de bölgeye ilişkin verilerin ve sektörel/tematik analizle-
rin değerlendirilmesi sonucu oluşturulan ve üniversiteler ile 
paydaş analizi katılım yelpazesinde yer alan tüm düzeylerden 
kurumların görüş ve değerlendirmeleriyle üstün hale getiril-
diği belirtilen Mevcut Durum Analizinde mevcut durumu or-
taya çıkaran bilgilerin genel olarak, 2014-2023 İZBP için altlık 
teşkil ettiği ifade edilmektedir. 2014-2023 İZBP’nin stratejik 
planlama yaklaşımıyla; niceliksel analiz yöntemlerinden yarar-
lanılması, her aşamada uzlaşma ve katılımın sağlanması, ey-
lemlerle tamamlanacak bir plan olarak tasarlanması unsurları 
ışığında hazırlandığı belirtilmektedir. Üniversiteler ve diğer 
kurumlar ile oluşturulan ve çalıştaylarla desteklenen bölgesel 
analiz çalışmalarında, plana altlık oluşturacak analitik bilgi ve 
stratejilerin üretilmesinin sağlandığı, “İzmir Turizm Strateji-
si”, “İzmir Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi Strateji-
si”, “İzmir Bölgesel Girdi Çıktı Analizi”, “İzmir Sivil Toplum 
Araştırması”, “İzmir İli Uygun Yatırım Alanları Ön Fizibilite 
Raporu”, “İzmir Bilgi Toplumu Temelli Kalkınma Stratejisi”, 
“İzmir Su Ürünleri Sektörü Stratejisi”, “İzmir Kültür Ekono-
misi Envanteri ve Gelişme Stratejisi” ve “İzmir İli Fonksiyonel 
Bölge ve Alt Bölgelerin ve Bölgelerarası İlişkilerin Tespiti” 
çalışmalarının gerçekleştirildiği aktarılmaktadır (bkz. İZKA; 
2013:9).

Plan hazırlık ve uygulama sürecinde önemli bir katılım aracı 
olarak oluşturulan 2014-2023 İZBP Portalının, sosyal med-
ya ile birlikte etkin biçimde kullanıldığı, kurumsal temsiliyet 
sahibi olmayan, rastlantısal yöntem ile davet edilen yaklaşık 
500 kişinin katılımı ile İzmir Vatandaş Toplantısı gerçekleştiril-
diği ve planın geniş kesimlere tanıtılmasının, farklı kesimlerin 
görüş bildirmesinin sağlandığı, 120 kurumsal paydaşın katılı-
mı ile düzenlenen İzmir Kalkınma Çalıştayı ile mevcut durum 
analizi ve yeni dönem için oluşturulan gelişme eksenleri ve 
önceliklerin tartışılmasının sağlandığı, belirtilmektedir. İlçeler 
düzeyinde ilgili aktörlerin planlama sürecini sahiplenmesi ve 
ilçelerin temel önceliklerinin belirlenmesi amacıyla ilçe toplan-
tıları düzenlendiği, ana hatları ile özetlenen tüm bu süreçlere 
2200’ün üzerinde kişinin katılım sağlayarak katkı verdiği belir-
tilmektedir (İZKA; 2013:10). İZBP’nin toplumsal diyalog ve 
katılımcılığın güçlendirilerek toplumsal katkı ve sahiplenmenin 
sağlanması esasına dayanarak, vatandaşın memnuniyeti ve ka-
rar alma süreçlerine dahil edilmesinin önem taşıdığı bilinciyle 
İzmir Kalkınma Ajansı eşgüdümünde, İzmir’deki kamu kurum 
ve kuruluşları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının katkı-
larıyla hazırlandığı; bu çerçevede, yüz yüze görüşmeler, tema-
tik ve sektörel çalıştaylar, vatandaş toplantısı, kalkınma çalışta-
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yı, çalışma ziyaretleri gibi araçlarla her düzeyde katkı sağlandığı 
ifade edilmektedir (İZKA; 2013:20-21).

BKBP’de (2014-2023) ise; Mevcut Durum Analizinin bölge 
paydaşları olan kamu kurum ve kuruluşları, KOSGEB, üniver-
siteler, sendikalar, OSB Müdürlükleri ve sivil toplum kuruluş-
larından alınan veri ve görüşlere, üst ölçekli stratejik dokü-
manlara ve sektörel incelemelere dayandığı ifade edilmektedir 
(BAKKA, 2013a:12). Dokuzuncu Kalkınma Planı’nda temel 
değerler bölümünde üzerinde durulan “toplumsal diyalog ve 
katılımcılığın güçlendirilerek, toplumsal katkı ve sahiplenme-
nin sağlanması” esasının 2014–2023 BKBP’nin temel esas-
larından biri olarak benimsendiği, plan hazırlıkları sürecinde 
bölge paydaşlarının görüş ve önerilerini almak adına bölgedeki 
tüm ilçelerde ve il merkezlerinde çalıştaylar ve bilgilendirme 
toplantıları düzenlendiği vurgulanmaktadır. Bölgenin ekono-
mik yapısını ortaya koymak adına bölgede bulunan belediye-
ler, kaymakamlıklar, bölge müdürlükleri, il müdürlükleri, esnaf 
ve sanatkâr odaları, liman işletmeleri, KOSGEB, üniversite-
ler, sendikalar, OSB müdürlükleri ve sivil toplum kuruluşları 
ile yüz yüze görüşmeler, soru kâğıdı uygulaması yöntemi ile 
görüşmeler gerçekleştirilerek sektör analizleri ve saha çalış-
maları yapıldığı, yine bu kapsamda kurum ve kuruluşlardan 
resmi yazı kanalı ile bilgi temin edildiği, analizler kapsamında 
tedbir ve politikaların, bölge paydaşları ile yapılan çalışmalar 
neticesinde belirlendiği, bölge paydaşlarından geri bildirimlerin 
alınması ve gerekli düzenlemelerin yapılması amacıyla Plan’ın 
Ajans internet sitesinde yayınlanarak kamuoyu ile de paylaşıl-
dığı belirtilmektedir (BAKKA; 2013a:19-25). İZKA ve BAK-

KA bölge planı hazırlık sürecinde gerçekleştirilen toplantılar 
Tablo 1’de verilmektedir.

Katılımcılık esasına dayandığı belirtilen her iki bölge planın-
da da; plan hazırlık aşamasında gerek kurum ve kuruluşlardan 
veri ve görüşler alınarak gerekse ilgili paydaşlarla toplantılar 
ve çalıştaylar düzenlenerek katılımcılığın genel kabul gören 
bilgilendirme ve danışma aşamalarının uygulanmaya çalışıl-
dığı gözlemlenmektedir. Gündoğan’ın (2010) ifade ettiği gibi 
yönetişimin özünde, adında ve iddiasında katılımın olmama-
sı yönetişimi anlamsız, gereksiz ve amaçsız bir kavram haline 
dönüştürür. Farklı çıkarların farklı bakış açılarından ifade edi-
lebilmesi ve yönetim sürecine katılması, bunların demokratik 
katılım ortamlarında müzakere edilmesiyle, sorunlara daha 
işlevsel, kalıcı ve daha geniş kesimler için tatmin edici çözüm-
ler bulunabilir (Gündoğan, 2010: 35). Gerek İZBP’de gerekse 
BKBP’de yapılan çalışmalarda farklı kesimlerin ortak çıkarlarda 
birleşmesini sağlamaya yönelik katılımcılık esasına vurgu yapıl-
dığı ve katılım sürecinin işletilmesine yönelik sınıflandırmada 
(Şekil 1) bahsedilen “Eyleme yönelik araçlar hazırlama” konu-
sunda adım atıldığı görülmektedir. Yazılı metinlerdeki katılım 
vurgusunun uygulamada nasıl işlediği konusu, önce Kalkınma 
Ajansları ile gerçekleştirilen derin görüşmelerin sonuçlarına 
göre, ardından katılımcılarla gerçekleştirilen anket cevaplarına 
göre sonraki kısımlarda aktarılacaktır. 

Kalkınma Ajansları İle Gerçekleştirilen Derin
Görüşmelerde Katılım Süreci
Kalkınma Ajansları ile gerçekleştirilen derin görüşmelerde te-

Tablo 1. 2014-2023 İZBP ve BAKKA hazırlık sürecinde gerçekleştirilen toplantılar

Çalışma başlığı  Katılımcı sayısı

İZKA Sektörel/Tematik Analizler ve Alt Strateji Çalışmaları Kapsamındaki Toplantılar: 854

 Sektör ve tema ile ilgili tüm kurum ve kuruluş temsilcilerinden analizler üzerine görüş alınması,

 sektörel ihtiyaç, öncelik, hedef ve eylemler konusunda çalıştaylar yapılması 

 Mevcut Durum Analizi Toplantıları: İzmir Mevcut Durum Analizi, planlama çalışmaları ve 285

 İzmir”in öncelikleri ile ilgili görüş ve öneriler alınması

 İzmir Vatandaş Toplantısı: Tüm plan sürecine yönelik katkı alınması 500

 İzmir Kalkınma Çalıştayı: Genişletilmiş Kalkınma Kurulu ile birlikte gelişme eksenleri, öncelikler 120

 ve hedeflerin değerlendirilmesi ve hedeflere yönelik proje ve yönetişim modeli önerilerinin alınması

 İlçe Çalıştayları: Mevcut Durum Analizi hakkında bilgilendirme ve plana yönelik görüşlerin alınması 448

Toplam  2.207

BAKKA Sektör Tanımlama, Önceliklendirme ve Rekabet Analizi Kapsamındaki Toplantılar 53

 Zonguldak, Karabük, Bartın İl Çalıştayları 81

 İlçe Çalıştayları 74

 Kalkınma Kurulu Toplantıları 191

Toplam  399

Kaynak: İZKA, 2013:19 ve BAKKA, 2013b:206-219.
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mel olarak üç temel konuya odaklanılmaktadır: plan hazırlık 
sürecine katılacak aktörlerin belirlenmesi, alınan kararlarda 
aktörlerin etkisi ve merkezi hükümetin rolü ve süreçte ak-
sayan, iyi işleyen yönler. Bu kısımda öncelikle genel bir de-
ğerlendirme yapılacak daha sonra bu üç temel konuya ilişkin 
görüşler aktarılacaktır.

Kalkınma Ajansları tarafından bölge planları hazırlık süreçle-
ri İZKA ve BAKKA açısından benzer şekilde işlemiştir. Farklı 
olarak, İZKA, planın son aşamasında kalkınma çalıştayı ön-
cesinde vatandaş toplantısı yapılarak alınan bütün görüşle-
rin süzgeçten geçirildiğini ve değerlendirildiğini belirtmiştir. 
BAKKA’da vatandaş katılımına yönelik bir çalışma yapılma-
mıştır. Bölge planları hazırlık sürecine ilişkin olarak İZKA’nın 
süreci üç önemli aşamayla tanımladığı görülmektedir:

•	 Mevcut	 Durum	 Analizi	 -	 Üniversiteler,	 diğer	 kurum	 ve	
kuruluşların ziyaret edilerek ilgili kişi ve dokümanlara ula-
şılması, ekip oluşturulması ve herkesin erişimine imkan 
veren bir web portalının (www.izmiriplanlıyorum.org) ha-
zırlanması.

•	 Hedeflerin	 Belirlenmesi,	 Stratejilerin	 ve	 Alt	 Stratejilerin	
Oluşturulması- sektör ve tematik grupların toplanması, 
ilgili kurum ve kuruluşlardan görüşlerin alındığı toplantılar 
düzenlenerek bu sürecin ortak mutabakatla gerçekleştiril-
mesi

•	 Planın	Son	Aşaması	-	Vatandaşların	görüşlerinin	alınarak,	
değerlendirilip planda yansıtılması, sonuçların kurumların 
temsiliyetinin içerildiği bir kalkınma çalıştayında tartışılma-
sı

İZKA ile gerçekleştirilen derin görüşmede, katılım süreci şu 
şekilde aktarılmaktadır:
“Öncelikle mevcut durum analizi çalışması yapılıyor. Mevcut 
durum analizini destekleyecek alt sektör ve temalarda bölge-
nin ihtiyacı olan analizler ortaya konuyor. Üniversiteleri, diğer 
kurum ve kuruluşları ziyaret ediyoruz, onların bölgesel verile-
rini ortaya koymaya çalışıyoruz. Belirlenen analizleri yapabile-
cek bir ekip var mı bir kapasite var mı bu analizin yapılabilmesi 
için ihtiyaç duyulan bölgesel veri üretilmiş mi ona bakıyoruz. 
Eğer analiz gerçekleştirilecekse ilgili kurumla işbirliği yapı-
yoruz ve farklı üniversitelerden de olsa bir ekip oluşturarak 
çalışma yaptırıyoruz. O çalışma mevcut durum analizine de 
girdi sağlıyor. Mesela bölgesel girdi çıktı analizi yapıldı. Bölge-
sel fonksiyonel alt bölge analizi yapıldı. Bunlar mevcut durum 
analizini destekleyen alt analizlerdi aslında. 2012-2013 mevcut 
durumu ortaya konulurken birçok analizden yararlanıldı. Tabi 
o veriler ayıklandı, birleştirildi, sentezlendi farklı bilgi kaynak-
larından gelen konular sentezlenerek mevcut durum analizi 
elde edildi. 

Mevcut durum analizi tamamlandıktan sonra ortaya çıkan tes-
pit ve öncelikler doğrultusunda öncelikler hedef haline geti-

rildi. Tabi bu yapılırken çok sayıda sektör ve tematik gruplar 
toplandı. Çalıştaylar yapıldı. Bunların görüşleri alındı. Alt stra-
tejiler oluşturuldu. Kültür stratejisi, turizm stratejisi, su ürün-
leri stratejisi gibi öne çıkan bazı konularda daha detaylı bilgi 
almak istediğimiz konularda ilgili kurum ve kuruluşların katılı-
mıyla çalışmalar yapıldı. Bunların birçoğu da öncelikle mevcut 
durum tespiti, masa başı çalışması, istatistik analizi sonra da 
çalıştaylarla ilgili kurum kuruluşlardan görüşlerin alındığı ortak 
bir mutabakatla stratejik önceliklerin hedeflerin belirlendiği 
yöntemlerle yapıldı. 

Planın son aşamasında kurumların temsiliyetinin içerildiği 
bir kalkınma çalıştayı yapıldı. Ondan öncesinde de vatandaş 
toplantısı yapıldı. Vatandaşların görüşlerinin alındığı farklı bir 
dinamikti o da. Bütün o görüşler süzgeçten geçirilip planda 
yansıtıldı.” 

BAKKA ise bölge planları hazırlık sürecini aşağıdaki şekilde 
tamamlamıştır:
•	 Mevcut	Durum	Analizi	–	il	ve	ilçe	ziyaretleri,	ilgili	tüm	ku-

rum ve kuruluşlarla görüşülmesi, bölgenin potansiyelleri-
nin tespiti,

•	 Hedeflerin	ve	stratejilerin	geliştirilmesi	–	 il	ve	ilçe	Çalış-
tayları, anket çalışmaları ve Ajans tarafından bilgi paylaşımı 
ve görüşlerin alınması, 

•	 Planın	Son	Aşaması	–	tüm	görüşler	çerçevesinde	ve	çeşitli	
hizmet alımlarıyla hazırlanan planın Kalkınma kuruluna ak-
tarılması

Derin görüşme gerçekleştirilen Ajans yetkilisi süreci şu şekil-
de ayrıntılandırmaktadır:
“Öncelikle il ve ilçeler gezildi. Çalıştaylar yapıldı. Her kuru-
mun üst amirleriyle görüşüldü. Bölgenin potansiyel ve eksik-
likleri tespit edildi. Sonra ilgili kurumlarda çalışılan alt yönetici 
kadrosuyla görüşmeler yapıldı. GZFT’nin altyapısı oluşturuldu 
biraz. Arkasından il-ilçe çalıştayları gerçekleştirildi. Birebir gö-
rüşmeler yapıldı. Ajans olarak sunumlar gerçekleştirildi ve kar-
şı takımdan birtakım geri bildirimler alındı. Toplantıların neti-
cesi web sitesinde yayınlandı. Bu çalışmalar yapılırken anket 
çalışmaları da gerçekleştirildi. Minimum 500 kişiyle görüşme 
gerçekleştirildi. Hizmet alımıyla rekabetçilik analizi, sektörel 
önceliklendirme çalışması yaptırıldı. Bu çalışmaları kombine 
ederek bölge planının taslağını oluşturup Bakanlığa gönderdik. 
Kalkınma Kurulunun tamamıyla görüşülmeye çalışıldı. Anket-
ler yapıldı onlara. Süreç bu şekilde tamamlandı.” 

Plan Hazırlık Sürecine Katılacak Aktörlerin Belirlenmesi
İZKA, öncelikle konularına göre paydaş analizi yaparak, pay-
daşları belirlediklerini ve planlama sürecine katılım sağlamaları 
için davet gönderdiklerini belirtirken, BAKKA kalkınma ve yö-
netim kurullarını öncelikli olarak sürece dâhil ettiklerini, web 
sayfalarına koydukları anketlerle de kurum ve kuruluşlardan 
geri dönüşler aldıklarını belirtmiştir. Ayrıca BAKKA, bölgede 
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zaten çok fazla kurum olmadığını, STK’ların ön planda olduğu 
çatı kuruluşlarla daha çok görüşüldüğünü, sadece tabeladan 
ibaret olmayan aktif faaliyet gösteren dernekleri ve STK çalı-
şanlarını davet ettiklerini ifade etmiştir.

Her iki Ajansa göre de bölge planı hazırlık sürecindeki çalış-
malara Kalkınma ve Yönetim Kurulu’nun katılması zorunluluk 
arz etmektedir. İZKA bu konudaki görüşlerini şu şekilde ifade 
etmiştir: 

“Kalkınma ajansı aslında kendi başına bir yönetişim platfor-
mu, valisi, belediye başkanı, ticaret odası, sanayi odası, esnaf 
sanatkârlar odası vs. yapısıyla. Bölge planının burada mutaba-
kat sağlanıp onaylanması önemli olan bir şey. Zaten diğer çalış-
malara bütün ilgili teknik kısımlar, görüş veriyor, katkı sağlıyor. 
Bu mevcut durum analizi ya da bölge planı yayınlanıyor, onların 
görüşleri alınıyor, askıda kalıyor belli bir süre görüş vermeye 
devam ediyorlar. Bakanlığa gönderiliyor. Bakanlığın görüşü alı-
nıyor. Diğer Bakanlıklara gönderiliyor, bu süreç içinde diğer 
merkezi 35 kurumdan da bize görüş geldi. Uygun gördükleri-
mizi plana entegre ettik, revize ettik ve nihai taslak o şekilde 
oluştu.”

Diğer aktörlerin belirlenmesi konusunda ise İZKA, CEO’dan 
vatandaşa her nitelikte katılımcıya davet gönderme, rastlantı-
sal (random) usulü arama yöntemleriyle ulaştıklarını belirtir-
ken, BAKKA, kurumların, odaların, vs. üst düzey amirlerine 
web sitesi, anketler yoluyla eriştiklerini Valilik kanalı ile de 
STK’lara ulaştıklarını belirtmiştir. 

İZKA konuyla ilgili olarak;
“3000’e yakın kişiye erişildi. Sıradan vatandaş da katıldı. Üst 
düzeyde amirlerden sanayicilerden CEO’lardan da katılımlar 
oldu. Kalkınma çalıştayında daha kurumsal bir katılım söz ko-
nusuydu. Ama vatandaş toplantısında tamamen random usulü 
aranma yöntemiyle katılım sağlandı. STK Stratejisinin gelişti-
rilmesiyle ilgili bir çalışmamız var bizim o çalışmada zaten tüm 
STK’ların dökümü yapılmıştı. Vakıflar Genel Müdürlüğünden 
alınmıştı. Hangi konu başlıkları altında çalıştıklarına ilişkin ay-
rıştırmalar yapılmıştı. Oradaki veri bankası kullanılarak davet-
ler gerçekleştirildi. Bu her ilçe için ayrıca yapıldı.” açıklamasını 
yaparken BAKKA: “Üst düzey amirler, Kurum amirleri, en az 
500 kişi. Web sitesinden duyurular, anketler ve ticaret sanayi 
odalarının verileri kullanıldı. Duyurular yapıldı. Valilikler kana-
lıyla STK’ların haberdar edilmesine yönelik çalışmalar yapıldı.” 
şeklinde açıklamaktadır.

Alınan Kararlarda Aktörlerin Etkisi ve Merkezi
Hükümetin Rolü
Her iki Ajans da bütün fikirleri bir süzgeçten geçirerek de-
ğerlendirdiklerini ve uygun gördüklerini plana yansıttıklarını 
belirtmişlerdir. BAKKA, bu görüşe ilaveten aynı kurum içinde 
bazen farklı görüş olduğunda bunları bölgesel kalkınma açısın-

dan nasıl etki edeceğini irdeleyip eldeki verilerle karşılaştırıp 
yansıtmaya çalıştıklarını, kurumların kendileriyle ilgili olumsuz-
lukların bölge planına koyulmasını istemedikleri bazı durum-
larda gerek bakanlıkla gerek ilgili kurumlarla istişare ederek 
ortak bir noktada buluşmaya çalıştıklarını ifade etmiştir.

İZKA, Kalkınma Bakanlığı’nda olan planlama yetkisinin Düzey 
2 Bölgelerinde Kalkınma Ajanslarına devredildiğini dolaysıyla 
Bakanlığın sadece planları onadığını belirtmiştir. BAKKA hü-
kümetin rolünün hazırlamış olduğu planlar (onuncu kalkınma 
planı) ve kalkınma belgeleri (ilgili Bakanlıklar tarafından hazır-
lanan üst ölçekli raporlar, üst strateji belgeleri ve analizler) ol-
duğunu ve merkezi hükümet tarafından konulan koşullar veya 
ölçütlerin kendi bölgelerine uyarlanarak ele alındığını ifade et-
miştir. Ayrıca yerelde alınan kararların merkezi hükümet tara-
fından benimsenmemesi durumunda nasıl bir sürecin devreye 
girdiği konusunda; İZKA bu durumun onay aşamasında ortaya 
çıkacağını belirtirken, BAKKA ise planların onay aşamasından 
önce yeniden ilgili birçok Bakanlık tarafından incelendiğini ve 
revizyonlar yapılabildiğini belirtmiştir.

Süreçte Aksayan, İyi İşleyen Yönler
Bölge planları hazırlık sürecinde iyi işleyen yönler İZKA’nın 
bakış açısıyla; 

“Planın İzmir’deki tüm kurum ve kuruluşların stratejik öncelik-
ler ve hedefler noktasında birleşmelerini sağlaması ve mutabık 
kaldıkları bir referans belgeyi ortaya koyması” olarak değer-
lendirilirken, BAKKA sürecin olumsuz ve olumlu yönlerini;  
“Toplantılarda geribildirim alınması sıkıntılı. Birebir görüşme 
daha etkili ancak nereye kadar. Toplantılarda insanlar çok 
önemli görüşleri olmasına rağmen bize bildirmekten çekinebi-
liyorlar. Bazı kurumlar teknolojiyi takip etmiyorlar. Bilgisayar 
kullanmayı bilmeyen personeller var. Bu da işin olumsuz tarafı. 
Öte yandan teknolojiyi kullanan kurum ve kuruluş çalışanla-
rının anketlerle geri dönüş sağlamaları da süreçte iyi işleyen 
yön” sözleriyle aktarmıştır. 

Derin görüşmeler sonucunda elde edilen tüm bu açıklamalar 
çerçevesinde İZKA ve BAKKA’nın planlama sürecini katılımcı 
bir şekilde yürütme çabası olduğundan söz edilebilir. Ancak 
İZKA’nın süreçte daha fazla aktörlerle iletişim içinde olması 
ve her aşamada ilgili ve yetkili kişilerin ve vatandaşların görüş-
lerini alma yolunda adım atması, süreci görece daha katılımcı 
bir çerçevede yürüttüğü izlenimini vermektedir. 

Bölge Planlarının Hazırlık Sürecinde Yer Alan
Katılımcılarla Gerçekleştirilen Anketlerde
Katılım Süreci
Anket soruları tamamen bölge planlarında katılımı ölçmeye 
yönelik sorulardan oluşmaktadır. Sorulara verilen cevaplar (1) 
planlama sürecine katılım, (2) plan içeriğine yönelik kararlara 
katılım, (3) planların bölgesel kalkınma açısından yeterliliği, (4) 
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katılım sürecinde aksayan/iyi işleyen yönler ve (5) etkin bir ka-
tılım için düşünceler olmak üzere beş ana bölüm başlığı altında 
aktarılmaktadır.

Planlama Sürecine Katılım
Katılımcılara “Bölgenizdeki Kalkınma Ajansının plan hazırlama 
sürecinden haberdar oldunuz mu? Evet ise nasıl?” sorusu yö-
neltilmiştir. İzmir Bölgesinde Ajansın e-posta ve resmi davet 
yazıları, web sayfası, toplantılar, basın haberleri, Ajans ile olan 
işbirlikleri ve Kalkınma Kurulu üyesi olmaları vasıtasıyla, Batı 
Karadeniz Bölgesinde ise; web sayfası, kurumlara gönderilen 
anketler, resmi yazışmalar, bilgilendirme toplantıları, elektro-
nik posta, dergi ve kitapçık bildirimleri, Kalkınma Kurulu üyesi 
olmaları ve Valilik kanalıyla bölgelerinde kalkınma ajansları ta-
rafından hazırlanan bölge planı sürecinden haberdar oldukları 
anlaşılmaktadır. 

İzmir Bölgesinde Kalkınma Kurulu üyesi olan özel bir firma 
bölge planı hazırlık sürecinde yapılan toplantı ve çalıştaylara 
katılmadığını çünkü hiçbir davet almadığını belirtirken, her 
iki bölgedeki üniversite, kamu kurumu, STK ve özel sektör 
katılımcıları en az bir kez toplantılara katılmıştır. İzmir Bölge-
sinde üniversiteler ve Büyükşehir Belediyesi, Batı Karadeniz 
Bölgesinde ise TTK beşten fazla toplantıya katıldıklarını beyan 
etmişlerdir.

İzmir Bölgesindeki katılımcılardan bölge planı sürecinde yapı-
lan toplantıların yalnızca karşılıklı fikir alışverişine dayalı bilgi 
paylaşım amaçlı ya da yalnızca yapılan çalışmalar hakkında bilgi-
lendirmeye dayalı bilgi aktarım amaçlı olduğunu düşünenlerin 
sayısı oldukça sınırlı (3) iken, büyük çoğunluk (9) toplantıların 
politika oluşturma sürecine bizzat katılıma dayalı aktif katılım 
içerikli olduğunu düşünmektedirler. Batı Karadeniz Bölgesinde 
ise; katılımcıların yarısı toplantıların bilgi paylaşım amaçlı ya da 
yalnızca bilgi aktarım amaçlı olduğunu düşünürken diğer yarısı 
toplantıların aktif katılım içerikli olduğunu düşünmektedirler.

Ajansın toplantılardaki yaklaşımının birleştirici mi yoksa dikte 
edici mi? (biz yaptık oldu) olduğu sorusuna katılımcılardan alı-
nan cevaplar değerlendirildiğinde, İzmir Bölgesinde Ajansların 
toplantılardaki tutumuna ilişkin olarak İzmir Bölgesinde yalnız-
ca bir katılımcı “dikte edici” görüşünde iken, diğer bütün ka-
tılımcılar Ajansların yaklaşımlarının birleştirici nitelikte olduğu 
konusunda hemfikirdirler. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 
toplumun erişilen tüm kesimleri arasında uzlaşı aranıldığını 
belirtirken, İzmir Büyükşehir Belediyesi de toplantıların katkı 
sağlamaya fırsat veren farklı görüşlere açık nitelikte olduğunu 
belirtmiştir. Batı Karadeniz Bölgesinde ise katılımcılar Ajansın 
yaklaşımının birleştirici olduğu yönünde ortak görüşe sahip-
tir. TTK;  “Ajansın toplantılarında, konular tartışılarak payla-
şılmakta ve katılımcıların fikirlerine değer verilmektedir.” ve 
MÜSİAD Karadeniz Ereğli Şubesi: “Ajans yaklaşımı birleştirici 
ve yapıcı tarzda idi. Katılımcıların görüşleri dinlendi. Notlar 

alındı. Karşılıklı görüş alışverişlerinde bulunuldu. Ortak bir 
sonuç ortaya çıkarılmaya çalışıldı.” diyerek görüşlerine açıklık 
getirmişlerdir.

Bölgesel kalkınmayı sağlamaya yönelik hazırlanan bölge plan-
larına toplantılarla katılımın yeterli olup olmadığı konusunda 
katılımcılardan alınan cevaplara bakıldığında İzmir Bölgesinde 
dokuz katılımcı bölgesel kalkınmayı sağlamak adına yapılan 
bölge planlarına toplantılarla katılmayı yeterli bulurken; DSİ 
2. Bölge Müdürlüğü, “meslek odaları ve STK’ların katılımının 
sağlanamadığını”, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, “toplu 
çalıştayların dışında belli kurumlarla ve uzmanlarla bire bir 
görüşmeler yapılması gerektiğini ve yazılı iletişim imkânlarının 
da açık olması gerektiğini” beyan etmiştir. Batı Karadeniz 
Bölgesinde ise; dokuz katılımcı bölge planlarına toplantılarla 
katılmayı yeterli bulurken MÜSİAD Karadeniz Ereğli Şubesi;  
“…… gerçekleştirilecek toplantıların yanı sıra yapılacak yazış-
malarla, ajans personel sayısı ve yoğunluk durumlarına göre bi-
rebir kurumlarla yapılacak görüşmelerle bölge planlarına daha 
fazla katkı sağlanmasının önünün açılabileceğini, yapılacak ça-
lışmalarda veriminin sağlanmasında bölgesel duyarlılıkların da 
büyük önem arz ettiğini, bölgesel paydaşların organizasyon ve 
faaliyetlere dâhil edilmemesi durumunda çalışmaların bölgeye 
sağlayacağı katkının azalacağını”, 

Mimarlar Odası Bartın Temsilciliği ise “bu tür konularda bi-
linçlendirmenin az olduğunu” ifade ederek sadece toplantılarla 
sürece katılımın yeterli olmadığını belirtmiştir.

Katılımcılardan toplantılarda mutlaka yer alması gereken ak-
törlere ilişkin alınan cevaplar değerlendirildiğinde her iki böl-
gede de bölge planı sürecine kamudan özele, üniversitelerden 
meslek odalarına, STK’lardan vatandaşa bölgedeki herkesin 
katılımının gerekli olduğu görüşü ortaya çıkmaktadır. İzmir 
Bölgesinde İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü: 

“Meslek odaları büyük önem taşıyor, mutlaka bulunmalı. 
STK’lar genellikle kentsel konularda görüş beyan etmekte ye-
tersiz kalıyor. Özellikle sosyal konular ve çevre alanında daha 
etkin olabiliyorlar. Özel kişiler, kentin kanaat önderleri olabilir 
ve bu kişilerle danışma toplantıları yararlı olacaktır. Bu tür ça-
lışmalarda çekinilen ve genellikle dışarıda bırakılan özel şirket-
ler oluyor. Bunların dâhil edilmesinde seçim yöntemi açık net 
ve anlaşılabilir olmalı, ticaret sanayi odaları borsalar bir arayüz 
olmalı veya seçimler veriye dayalı olarak rasyonel kriterlerde 
yürütülmelidir.” 

şeklinde görüşünü beyan etmiştir. Yaşar Üniversitesi, İzmir 
Büyükşehir Belediyesi, Kemalpaşa OSB ve Ege İhracatçı Birlik-
leri İZKA’nın yeterli sayıda kişiye ulaştığı görüşündedirler. Öte 
yandan Batı Karadeniz Bölgesinde; Karadeniz Ereğli Ziraat 
Odaları Birliği, “katılımı gereken daha çok aktörün olduğunu” 
belirtmiştir. Dolayısıyla sürece katılanlar açısından da her iki 
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ajans süreçte katılıma önem vermekte ve mümkün olduğun-
ca fazla aktöre ulaşma çabası vermektedir. Ancak uygulamada 
aktörlerin sayılarının sınırlı olması, katılımcıların da belirtti-
ği gibi önemli bir eksikliktir. Ancak her iki ajansın da süreci 
aktörlerle birlikte yürütme çabası ve bu noktada dikte edici 
değil birleştirici bir tavır içerisinde olması, Şekil 1’de verilen 
sınıflandırmanın ilk iki basamağını (mevcut durumun tespiti ve 
eyleme yönelik araçlar hazırlama) gerçekleştirilmesi yolunda 
adım atıldığını göstermektedir. 

Planın İçeriğine Yönelik Kararlara Katılım
Planlama sürecine katılım, toplantılarda hazır bulunmanın dı-
şında aktör önerilerinin plana ne ölçüde ve nasıl yansıdığını 
görmek açısından da önemlidir. Dolayısıyla, Katılımcılara, ya-
pılan planın niteliği ve içeriğinden haberdar olup olmadıkları 
sorulmuş, İzmir Bölgesinde tüm katılımcılardan olumlu yanıt 
alınmıştır. İzmir Büyükşehir Belediyesi konuya ilişkin olarak 
www.izmiriplanliyorum.org’dan öğrendiklerini, aslında Ajansın 
mail gruplarında olduklarını ve Ajansın kendilerini mail yoluyla 
haberdar edebileceğini ancak böyle bir şey yapmadıklarını ve 
planın son halini kendilerinin takip ettiklerini belirtmiştir. Batı 
Karadeniz Bölgesinde ise on katılımcı planın niteliği ve içeriği 
hakkında bilgi sahibi olduklarını, Bartın Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğü ile TTK Ajansın ortaya çıkan ürün hakkında kendi-
lerini bilgilendirdiklerini belirtmiştir.

Ajans toplantılarına katılanların görüş ve önerilerinin ne ölçü-
de dikkate alınarak plana yansıtıldığı konusunda Dokuz Eylül 
Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, 
İzmir OSB ve Kemalpaşa OSB, önerilerinin bütünüyle bölge 
planına yansıtıldığını belirtirken, diğer katılımcılar ise önerile-
rinin kısmen bölge planına yansıtıldığını belirtmişlerdir. İzmir 
Büyükşehir Belediyesi: “Her kesimden farklı görüş ve öneriler 
anketler ile ölçülüyor, eşitlikçi oy birliği ile dikkate alınıyor. 
Anket sorularında daha önceden toplantılarda konuşulan ön-
celiklere değinilmişti. Mevcut durum analizinde de son hali 
sizin için uygun mu diye sordular. O konuda memnunuz.” di-
yerek görüşünü ifade etmiştir. Batı Karadeniz Bölgesinde ise 
Bartın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, TTK, Karabük Esnaf 
Sanayi Odası Birliği ve Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak 
Şubesi, önerilerinin bütünüyle bölge planına yansıtıldığını, Ka-
radeniz Ereğli Ziraat Odaları Birliği önerilerinin hiç dikkate 
alınmadığını, diğer katılımcılar ise önerilerinin kısmen bölge 
planına yansıtıldığını belirtmişlerdir.

Planların Bölgesel Kalkınma Açısından Yeterliliği
Kalkınma ajanslarınca hazırlanan bölge planlarının bölgenin 
problemlerine cevap verebilecek ve potansiyellerini değerlen-
direbilecek nitelikte olup-olmadığı sorusuna katılımcılardan 
alınan cevaplar değerlendirildiğinde, İzmir Bölgesi için hazır-
lanan bölge planının bölgenin ihtiyaçlarına cevap verebilecek 
nitelikte olduğunu düşünenlerin sayısı sekiz iken, Dokuz Eylül 
Üniversitesi; “Ajansın kadrosunun daha geniş ve çeşitli olma-

sı gerektiği”, Yaşar Üniversitesi; “bölgede katılımla hazırlanan 
planın içindeki hedeflerin sahiplenilmesi ve ilgili hedeflere yö-
nelik kaynak ve fon oluşturulması ve tahsisi hususunda eksik-
liklerden dolayı hedeflerin önemli bir kısmının uygulanmasının 
bugün için oldukça zor gözükmesi”, Ege İhracatçı Birlikleri; 
“politik etkilerden biraz daha uzaklaşılması ve sektörel re-
kabet analizleri ve ihtiyaç analizlerinin daha detaylı ve farklı 
yöntemler kullanılarak yapılabileceği” düşünceleriyle planın 
yetersiz olduğu görüşündedir. Batı Karadeniz Bölgesinde ise; 
katılımcılardan sekizi planın bölgenin problemlerine cevap 
verebilecek ve bölgenin potansiyelini değerlendirebilecek 
nitelikte olduğunu düşünürken, Bülent Ecevit Üniversitesi; 
özellikle Zonguldak ilinin oldukça sorunlu bir bölge olduğu-
nu, bu sorunları çözebilmek için son derece köklü değişimler 
yapılması gerektiğini, gerek ideolojik gerek ekonomik neden-
lerden ötürü genellikle temel sorunları kökten çözmek ye-
rine mevcut sorunlar içerisinde düzenlemeler yapma yoluna 
gidildiğini ve bu durumun çözüme ulaşmayı sağlamadığını ifade 
ederek, planın ihtiyaçlara cevap vermede yetersiz olduğunu 
belirtmektedir. 

Katılım Sürecinde Aksayan/İyi İşleyen Yönler
Katılım sürecinde aksayan yönlere ilişkin İzmir Bölgesinde 
Yaşar Üniversitesi; “katılımcı şekilde konulan hedeflerin pay-
daşlar tarafından sahiplenilmesinde katılımcıların imtina ettiği, 
kaynak tahsisi için paydaş kurum ve kuruluşların üst düzey 
yöneticilerinin bu planlama süreçlerinde aktif rol oynaması 
gerektiği”, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü; “özel firmaların 
katılımı konusunun (kısaca iş dünyası) daha dikkatli bir katılım 
sürecini gerektirmesi”, DSİ 2. Bölge Müdürlüğü; “katılımcıların 
kurumsal yetkilerinin olmayışı, kurumlarına yönelik çalışmalar-
dan habersiz olmaları”, Tüpraş; “katılımın az olması, STK’ların 
yetersiz temsili”, Enda Enerji ise “Kalkınma Kurulunun bütünü 
ile dışlanmasını” aksayan yönler kapsamında değerlendirmiş, 
diğer katılımcılar bir aksaklık olmadığını belirtmişlerdir. Batı 
Karadeniz Bölgesinde ise Zonguldak Belediyesi; “iletişim, ko-
ordinasyon, bilgi paylaşımı”, Türkiye Sakatlar Derneği Zongul-
dak Şubesi; “katılımın istenilen düzeyde olmaması”, Mimarlar 
Odası Bartın Temsilciliği; “süre ve bilgilendirmenin az olma-
sını” katılım sürecinde aksayan yönler olarak değerlendirmiş, 
Karadeniz Ereğli Ziraat Odaları Birliği ise genel olarak katı-
lımlarda aksaklık olduğunu ifade etmiştir. Bartın Belediyesi, 
Bartın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Bartın Orman İşletme 
Müdürlüğü Bartın OSB ve TTK katılım sürecinde aksayan bir 
yön bulunmadığını belirtmişlerdir.

İzmir Bölgesinde bölge planı hazırlık sürecinde katılım açısın-
dan iyi işleyen yönler, katılımcılar tarafından üniversitelerin 
strateji araştırma sürecinde analiz grupları olarak uzman bil-
gilerini aktarmaları, çeşitli iletişim mecralarının çok iyi kulla-
nılmış olması, Vatandaş Toplantısı yapılması, bölgenin kalkın-
masında söz sahibi olan özel şirketler ve kamu kurumları ile 
yüz yüze görüşmeler yapılması, öneri ve değerlendirmelerin 
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alınması, sonuçların paylaşıldığı toplantılar yapılması, etkile-
şimli çalışma yapılması, Kalkınma Ajansı uzmanlarının diğer 
kurumların toplantılarına katılımda bulunması, olabildiğince 
fazla kurum ve kuruluş temsilcisi ve firmaların bu süreçte 
yer alması, Ajans çalışanlarının ehil ve iyi niyetli olması olarak 
sıralanmıştır. Batı Karadeniz bölgesinde, bölge planı hazırlık 
sürecinde iyi işleyen yönler ise; danışma fikri, ortaya atılan 
düşünceleri değerlendirme ve toplantı sonuçları oluşturma 
yöntemleri, GZFT analizinin çok iyi yapılması, ortaya çıkan 
planın yeterince duyurulması, tanışma ve samimi ortamların 
oluşması, bilgi paylaşımı, işletme projeleri ve kişisel projelerin 
değer kazanması ve kalkınmaya yararlı işlerin olması, bölgeler-
de ön plana çıkan sektörlerin belirlenmesi, Ajans yetkililerin 
gayretli, iyi niyetli, özverili çalışmaları, hayata geçirilen projeler 
şeklinde sıralanmıştır.

Etkin Bir Katılım İçin Düşünceler
Etkin bir katılımın nasıl sağlanabileceğine ilişkin seçenekli ola-
rak yöneltilen soruya İzmir bölgesinde sekiz, Batı Karadeniz 
bölgesinde on katılımcı, katılımın etkinliğinin karar-uygulama 
ve denetim aşamalarının hepsine katılarak sağlanabileceği ko-
nusunda hemfikirken, Batı Karadeniz Bölgesinde Karadeniz 
Ereğli Ziraat Odaları Birliği; katılımın etkinliğinin daha şeffaf 
bir yaklaşımla sağlanabileceğini, Türkiye Taş Kömürü Genel 
Müdürlüğü ise görevlendirme ve etkinlik sürelerindeki sınır-
lılıklardan dolayı katılımların istenilen düzeyde ve etkinlikte 
olamayacağını belirtmiştir. 

Bölge Planlarında Katılıma İlişkin Genel Değerlendirme
Alan çalışmasında örnek olarak seçilen İZKA ve BAKKA’nın 
bölge planları ve plan hazırlık sürecinde katılıma ilişkin yakla-
şımları yapılan derin görüşme ve anketler çerçevesinde değer-
lendirildiğinde şu sonuçlara ulaşılmıştır:

İncelenen İzmir ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajanslarında böl-
ge planları ayrıntıda farklılık göstermekle birlikte ana hatlarıyla 
içerik açısından örtüşmektedir. Mevcut durum analizi, GZFT 
analizlerine dayalı hazırlanan sektörel ve tematik analizler, he-
def ve önceliklerin belirlenmesi tüm bölge planlarında temel 
olarak bulunan unsurlardır. Bölge planlarının hedeflerine ba-
kıldığında da, içsel dinamiklerin harekete geçirilerek sosyal ve 
ekonomik kalkınmanın sağlanması ele alınan tüm bölge planla-
rının ortak hedefi iken, bölgelerin kendi ihtiyaçları ve beklenti-
leri doğrultusunda hedeflerinin ayrıntıda değişken olduğu söy-
lenebilir. Akademik yazında kendisine sağlam bir yer edinen 
yönetişim kavramının katılım boyutunun, İZKA ve BAKKA 
bölge planlarına yansımasına ilişkin çalışma kapsamında yapılan 
ayrıntılı incelemede; katılıma bölge planlarında önemli vurgu-
lar yapıldığını ve hem İZKA’nın hem de BAKKA’nın katılımı 
oldukça önemsediklerini ve bölgesel kalkınmayı gerçekleştire-
bilecek tüm paydaşların plana katkısını sağlamaya çalıştıklarını 
söylemek mümkündür. Bölge planlarında katılım sürecine iliş-
kin yazından elde edilen sonuçların İZKA ve BAKKA özelinde 

değerlendirilmesine yönelik hazırlanan Tablo 2’den de görüle-
ceği üzere bölge planı hazırlık aşamasındaki katılım süreçleri 
birbiriyle örtüşmektedir. İZKA bölgedeki paydaşlardan özel-
likle özel sektörün farkındalığını arttırmaya yönelik yenilikçi-
lik semineri, kümelenme komitesi gibi çalışmalar yapmakta, 
BAKKA ise Batı Karadeniz İşbirliği Platformu gibi platformlar 
kurarak paydaşların farkındalığını arttırmaya çalışmaktadır. 
Her iki ajansta da farklı odak gruplarıyla toplantılar ve çalış-
taylar düzenlenmektedir. İZKA’da aktörlerin yapabilirliklerini 
arttırmaya yönelik mekanizmaların geliştirildiği ve bu sayede 
proje hazırlama ve yazma kapasitesinin geliştiği, BAKKA’da ise 
özel sektöre verilen desteklerle aktörlerin yapabilirliklerinin 
arttırıldığı görülmektedir. Planlama sürecinde kamu kurumları, 
STK, üniversite, özel sektör gibi her kesimden aktöre danışıl-
mış ve görüşlerine önem verilmiştir. Ayrıca İZKA’da vatandaş-
ların sürece katılımını sağlamak üzere vatandaş toplantısı da 
gerçekleştirilmiştir. 

Yapılan derin görüşmelerde ve uygulanan anketlerde hem pla-
nı hazırlayanların hem de plan hazırlık sürecine katılanların 
yaptıkları özeleştirilerden yola çıkılarak aşağıdaki sonuçlara 
ulaşılmıştır:

İZKA ve BAKKA ile gerçekleştirilen görüşmelerde genel olarak;
•	 Bölge	planlarının	o	 toplumdaki	 herkesin	 planı	olduğu	 ve	

paydaşların hedefe birlikte yol almaları gerektiği görüşüyle 
katılımcılığın önemli ancak süreçte katılımın yetersiz oldu-
ğu,

•	 Bünyelerinde	konuyla	 ilgili	personel	 sayısının	yetersiz	ol-
duğu,

•	 Yönetim	kurullarının	süreçte	çok	daha	etkin	olması	gerek-
tiği konuları önemle vurgulanmaktadır.

Öte yandan, ankete katılan katılımcıların görüşlerinden yola 
çıkarak;

•	 Bölge	planı	gibi	bir	konunun	İzmir	özelinde	il	bazında	ol-
ması nedeniyle bir şans olduğu, ancak, iki üç il bir araya 
getirilerek oluşturulan diğer ajanslar için katılımın büyük 
bir sorun olduğu, 

•	 Bölge	planının	hazırlanmasında	ilgili	yerel	yönetim,	odalar	
ve borsalar ile meslek odalarının tam mutabakat içinde 
olması halinde sürecin başarılı olacağı,

•	 Kurumsal	katılımların	daha	ayrıntılı	olması	gerektiği,	
•	 Kurumlardan	 toplanan	 verilerle	 hazırlanan	 taslak	 prog-

ramlarla ve kısa süreli toplantılarla plan hazırlanmasının 
sonuca ulaşmada yeterli olmadığı,

•	 Çalışma	toplantıları	sıklaştırılırsa	ve	katılımcıların	temsili-
yeti bir üst kurul tarafından devamlı eşgüdümlenirse daha 
olumlu sonuçlar çıkabileceği,

•	 Ajanslar	kurulurken	en	temel	amacın	kararların	aşağıdan	
yukarıya doğru işleyen bir süreç, yöntem ve ortak akıl 
içermesi yönünde iken sürecin bu şekilde işlemediği,

•	 Kurumlar	 arası	 yazışmalar	 ve	 iletişim	 ile	 ilgili	 bürokratik	
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işlemlerin zaman zaman sorun yarattığı,
•	 Katılımın	heyetler	halinde	olmasının	ve	kurumların	 tüzel	

kişiliğinin büyüklüğü oranında temsil edilmesinin gerektiği,
•	 Katılımların	nicelik	olarak	yeterli	olsa	da	konunun	içeriği-

nin tam olarak katılımcılar nezdinde bilinmediği, dolayısıyla 
konunun sadece üst kurumlar tarafından değil tabana ini-
lerek görüşlerin alınması gerektiği sonuçlarına ulaşılmakta-
dır.

Sonuç ve Öneriler

Günümüzde yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası aktörlerin 
katılımıyla gerçekleşen bir süreç olarak ortaya çıkan bölge-
sel kalkınma yaklaşımı bölgede yer alan kaynakların daha et-
kin ve dengeli kullanımını sağlamaktadır. Bu yaklaşımın temel 
aktörlerinden biri olarak kabul edilen Kalkınma Ajansları ise; 
hazırladıkları bölge planları ile bölgede ortak kalkınma bilinci-
nin oluşturulması, bölgenin potansiyelinin harekete geçirilmesi 
ve sosyo-ekonomik kalkınmanın hızlandırılmasında önemli rol 
oynamaktadırlar. Bu çerçeveden hareketle çalışmanın amacı; 
bölgesel ekonomik kalkınma kavramını yönetişimin olmaz-
sa olmazı katılım perspektifinden ele almak ve örnek olarak 
seçilen İzmir ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajanslarının bölge 
planlama çalışmalarını bu perspektifte incelemek olarak be-
lirlenmiştir. 

Ülkemizde, Kalkınma Ajanslarının faaliyete geçmesiyle birlik-
te, yönetişim yapısına destek veren ve bölgesel kalkınmada 
önemli bir kurumsal yapı oluşturulduğu görülmektedir. Yere-
lin potansiyellerini ve sorunlarını ortaya koyan stratejik yapı-
sından dolayı kalkınmada temel belge olarak oldukça önemli 
olduğu belirtilen bölge planlarının hazırlık sürecine katılım 
açısından önemli bir mesafe kat edildiği incelenen örneklerde 
de kendini hissettirmiştir. Tekeli (1990); planlama açısından 
planlamada katılımın (1) ‘planı halka benimsetmek’, (2) ‘katılım 
yoluyla plancının bilgilendirilmesi’, (3) ‘halkın plan kararlarına 
katılması’, (4) ‘katılımın eleştirel akılcılığın gerçekleştirilmesi 
aracı olarak görülmesi’ ve (5) ‘katılım yaklaşımı olarak bölüş-
meye değil yaratmanın heyecanına katılım’ olarak beş farklı 
düzeyinden bahsetmektedir. Bu açıdan bakıldığında halkın plan 
kararlarına katılması aşamasında oldukça iyi bir konuma ge-
lindiği gözlenmekle birlikte, bölge planlarının bir sonraki aşa-
ma olan ve toplumda var olan bir sürece plancının katılmasını 
öngören ‘katılımın eleştirel akılcılığın gerçekleştirilmesi aracı 
olarak görülmesi’ düzeyinde hazırlanmadığını söylemek müm-
kündür. Etkin katılım, süreçte aksayan yönlerin değerlendirile-
rek gerekli önlemlerin alınmasını ve aktörlerin konu hakkında 
daha fazla bilinçlendirilmesini gerektirmektedir. 

Öte yandan, Kalkınma Ajanslarının gerçekleştirdiği toplan-

Tablo 2. İZKA ve BAKKA planlarında katılım sürecinin karşılaştırılması

Hedefler Eylemler İZKA BAKKA

Durumu tanımlama, farkındalığı artırma ve Durumun tespiti √ √

haberdar etme/ Kilit rol oynayacak aktörlerin

belirlenmesi  

 Bölgedeki paydaşların farkındalığını artırmaya yönelik √ √

 çalışmalar

 Bilgi aktarımı √ √  

 Aktörlerin belirlenmesi √ √ 

 Kamu özel sektör birlikteliğinin sağlanması √ √ 

Eyleme yönelik araçlar hazırlama/İstenen sonuçları Aktörlerin birbirleriyle bağımlılığı √ √

elde edebilmek için ilişkileri etkilemek/yönlendirmek 

 Toplantı ve çalıştay düzenleme/Müzakere kurallarının √ √

 belirlenmesi

 Ajans çalışanları ve bireysel saha komitelerinin √

 oluşturduğu çekirdek proje grubu  

 Aktörlerin yapabilirliklerini artırma (Başlatılan özel projeler) √ √ 

Katılım sürecinin işletilmesi, sürdürülebilirliğin Ortak çıkar için uzlaşma √ √

sağlanması/ Ortak hedefler, toplu düşünce ve Karşılıklı öğrenme süreçleri √

eylemlere yönelik düşünme kapasitesini geliştirmek Yukarıdan aşağıya çeşitli kesimlere danışma √   

 Halkın plan kararlarına katılımı √  

 Farklı amaçlarla ortak amacı aynı anda takip etme √ √

PLANLAMA114



tılarda genellikle önerilerden ziyade eleştirilerin gündeme 
getirilmesi, çözüm odaklı bakış açısının geliştirilmesi gerekli-
liğini ortaya koymaktadır. Katılımı geliştirmeye yönelik olarak 
Kalkınma Bakanlığı tarafından ilk aşamada Ajanslara eğitimler 
verildiği görülmektedir. Hiç şüphesiz, ilerleyen süreçlerde bu 
türdeki eğitimler Kalkınma Kurullarına da verilerek, çemberin 
genişletilmesi ve tüm paydaşların aynı bilinç düzeyine gelmesi 
yönünde çaba sarf edilmelidir. Böylece Tekeli’nin de vurguladı-
ğı katılımın sürdürülebilirliğini sağlayan düzeye ulaşılabilecektir.
Bölge planlarının başarısı, bölge aktörlerinin sahiplenme dü-
zeyi ile doğru orantılıdır. Bu nedenle yalnızca bölge planının 
hazırlanması aşamasında değil uygulanması ve sonuçlarının iz-
lenmesi aşamalarında da ilgili tüm aktörlerin aktif bir şekilde 
katılımının sağlanmasına yönelik bir yönetişim yapısının tasar-
lanması gerektiği değerlendirilmektedir. Burada önemli nokta 
merkezi hükümete düşmekte ve yerele dikte edilen plan ka-
rarlarından vazgeçilerek, yerele kendi dinamiklerini tüm pay-
daşların katılımıyla yönlendirme fırsatı verilmelidir.

Dünyadaki ilk uygulamaları 1930’lu yıllara kadar uzanan Kal-
kınma Ajanslarının ülkemizdeki geçmişi oldukça yenidir. Dola-
yısıyla incelenen İzmir ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajanslarının 
görece genç ajanslar olduğu gerçeği göz önünde bulundurula-
rak, yapılacak çalışmalarla ilerleyen yıllarda, bölgesel kalkınma-
ya yön veren bölge planlarına katılım süreçlerinin geliştirilme-
sinde daha somut adımlar atılabilecektir.
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ABSTRACT
City branding has been defined as the purposeful symbolic em-
bodiment of all information connected to a city in order to cre-
ate associations around it. It can also be seen as an instrument 
to communicate the city’s competitive advantage, the quality 
of the place, its history, lifestyle, and culture. Studies on city 
branding extend across academicians and practitioners in the 
last three decades. Cities as a product have both tangible and 
intangible attributes that are perceived by potential custom-
ers in a positive or negative way. Therefore, city branding is 
much more complicated than product or service branding. Be-
sides, city branding is a multi-disciplinary concept including city 
planning, marketing, architecture, and tourism management. 
All these disciplines approaches to the city branding on the 
ground of their paradigms, and hence, there is limited clarity 
and agreement about terminology and definitions. The aim of 
this research is, then, in order to produce a holistic view, to 
explore the approaches, variables, and methods, via conduct-
ing a systematic literature review and to draw a map of city 
branding. In the study content an thematic analysis are used and 
in conclusion city branding literature is categorized under four 
thematic areas: (1) studies on city branding concept, processes, 
and measurement; (2) studies on branding strategies; (3) stud-
ies on social urbanism; and (4) studies on branding culture and 
tourism. Most of the studies qualitative methods and there is 
a general tendency to describe the data but not interpret the 
relations between the concepts and theories.

ÖZ
Kent markalaşması bir amaca yönelik olarak bir kent ile ilgili tüm 
bilgilerin sembolik bir biçimde şekillendirmesidir. Bu kavram kentin 
rekabet gücü, mekânsal kalitesi, tarihi, yaşam biçimi ve kültürünü 
açıklayan bir araçtır ve son yıllarda gerek akademisyenlerden gerek-
se de kent yönetimlerinde ilgi görmektedir. Kent, bir ürün olarak 
hem somut hem de soyut bileşenlere sahiptir ve bu bileşenler hedef 
kitleler tarafından olumlu ya da olumsuz olarak algılanabilir. Dola-
yısıyla kent markalaşması ürün veya hizmet pazarlamasına nazaran 
daha karmaşıktır. Zira, kent markalaşması, kent plancıları, pazarla-
macılar, mimarlar ve turizmcileri içine alan çok disiplinli bir alandır. 
Bu durum her disiplinin kendi paradigmaları çerçevesinde konuya 
yaklaşmasına yol açmakta ve kent markalaşmasının, günümüzde bü-
tüncül, prensipleri belli, teorileri olan bir alan olamamak açısından 
eleştirilmesine temel oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı, bakış 
açıları, yaklaşımlar, değişkenler, metodlar, ele alınan ilişkili kavramlar 
açısından sistematik bir literature analizi ile kent markalaşmasına 
ilişkin bir çerçeve çizmektir. Bu bağlamda 1988-2014 yılları arasında 
“kent markalaşması” ve “kent pazarlaması” başlığı ile yazılan maka-
leler içerik analizi ve tematik analiz kullanılarak incelenmiştir. Sonuç 
olarak kent markalaşmasına yönelik çalışmalar dört tema altında 
toplanmıştır: (1) kavram, süreç ve ölçüme yönelik çalışmalar, (2) 
markalaşam stratejilerine yönelik çalışmalar, (3) sosyal kentçiliğe 
yönelik çalışmalar, (4) kültür ve turizme yönelik çalışmalar. Buna ek 
olarak, çalışmaların büyük çoğunluğu nitel araştırmaya dayanmakta-
dır. Ayrıca çalışmalardaki genel eğilim, elde edilen verinin teori, de-
ğişkenler ve bunlar arasındaki ilişkileri irdelemekten ziyade sadece 
tanımlanması yönündedir. Dolayısıyla bu alana yönelik bilgi duruma 
ve vakaya özgü olarak kalmıştır.
Anahtar sözcükler: Kent markalaşma; içerik analizi; tematik analiz. Keywords: City branding; content analysis; thematic analysis.
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Giriş

Küreselleşmenin dünya ekonomisinin karşı konulamaz piyasa 
güçleri tarafından yeniden yapılandırılması; kentleri; yeni, ka-
çınılmaz bir dizi kavramla tanıştırmış ve planlama literatürüne 
yeni kavramların girmesine neden olmuştur.

Kentlerin küresel ekonomiye eklemlenmesi ve “ekonominin 
en temel fonksiyonel motoru” olarak ortaya çıkmasıyla yansı-
masını bulan yeni rolleri; kentleri yepyeni paradigmalar ve ar-
gümanlarla küresel pazarda kendilerini ifade etmeye zorlamış-
tır. Bu kavramlardan birisi de; rekabetçiliktir. Küreselleşme ve 
kentler üzerindeki etkisi yazınında sayısız akademik çalışmada 
ifade edildiği gibi; rekabetçilik olgusu sadece firmalar değil; 
ülkeler, bölgeler ve kentler arasında da var olmaktadır. Kent-
sel rekabetin önem kazanmakta olması; “mekânsız ekonomi” 
ve “coğrafyanın sonu” gibi görüşlerin aksine üretimin dünya 
genelinde belirli bir mekânda yoğunlaştığı, bölgesel/yerel ihti-
saslaşmaların gerçekleştiği ve farklı mekânların uzmanlıklarıy-
la öne çıktığı görülmektedir. Ekonomik gelişmeyi ve rekabet 
gücünü artırmada en önemli mekânsal ölçek; kendine özgü 
nitelikleri ve uzmanlaşmalarıyla parlayan kentler olmuştur. Ni-
tekim DPT’nin 9. Kalkınma Planı Raporunda da, rekabet ede-
bilirliğinin sağlanması kapsamında kentlerin birer rekabet biri-
mi olma noktasına geldiği ifade edilmiştir. Küresel ekonomiye 
başarılı bir eklemlenme için temel politika küresel ölçekte re-
kabetçi kentlerin yaratılması olarak önerilmiştir (Dünya Ban-
kası, 1999, OECD, 2005). Küresel ekonominin ulus devletler 
değil, ancak kentler ve bölgeler üzerinden eklemlendiği kabu-
lü, kentlerin rekabetçi pazarda kendilerini en doğru biçimde 
konumlandırmalarını zorunlu kılmıştır. Lovering (1997), kent-
lerin yeniden yapılanma sürecinin ideolojik ve kültürel mani-
pülasyonlar gerektirdiğini ifade etmektedir. Tam bu noktada; 
kentlerin rekabet ortamında varlık göstermelerini sağlamak, 
kentlerin performanslarını ve rekabetçiliğini artırmak amacıy-
la; işletme jargonundan planlama gündemine alınan kavram-
lardan birisi de “kentlerin markalaşması” olmuştur. Kentlerin 
pazarlanması yarışmacılık kapasitesini artırmak adına önem 
taşımaktadır (Paddison, 1993). Kentler; kapitalist toplumdaki 
herhangi bir meta gibi paketlenen, reklamı yapılan ve pazarla-
nan bir meta haline gelmiştir (Goodwin, 1993). Öte yandan, 
bu görüşün karşısında olan ve hiç de hafife alınamayacak bir 
yaklaşımın da tartışıldığını belirtmek gerekir. Hem erken ka-
pitalistleşmiş hem de geç kapitalistleşen ülkelerin kentleri bu 
söylemin işaret ettiği ekonomik başarıyı yakalamak, sermayeyi 
çekmek, uluslararası bir turizm ve finans merkezi olabilmek 
için gerekli yapısal çevreyi oluşturmak adına planlama literatü-
ründe ele alınan kavramlardan birisi olan kent markalaşması, 
bu makalenin konusunu oluşturmaktadır.

Kentsel mekânlar, 19.yy’dan bu yana başka pek çok ürün gibi 

pazarlanmaktadır (Kavaratzis, 2004). 1980’lerden itibaren ise, 
hem akademik camiada hem de kamu yönetimlerinde bu ko-
nuya duyulan ilgi kayda değer biçimde artmıştır. Bu kavramın 
teorik altyapısını oluşturan “mekânın imajı” konusunda öncü 
çalışmaların 1975’de Hunt ile başladığı söylenebilir. Hunt, bir 
kentin imajı ile turizm gelişmesi arasındaki ilişki bağlamında 
konuyu ele almıştır. Markalaşma (branding) teorilerinin turizm 
konuları çerçevesinde ele alınması ilk olarak 1998’de “desti-
nasyon markalaşması” çerçevesinde ortaya çıkmıştır. Hanna 
ve Rowley (2008) (sf 63), “… bir destinasyonu diğerlerinden 
ayıran ve tanımlayan isim, sembol, logo, kelime ya da diğer 
görseller olduğunu, bahsi geçen destinasyonun unutulmaz se-
yahat deneyimleri vaad ettiğini” ifade etmektedir.

Literatürde, mekân markalaşması (place branding); mekân pa-
zarlaması ve mekân promosyonu kavramları ile benzer anlam-
ları içinde barındıran bir şemsiye kavram olarak değerlendirile-
bilir. Lucarelli ve Berg (2011), bölge, ulus ve kent markalaşması 
kavramlarının da zaman zaman mekânsal markalaşma kavramı-
nın içinde anıldığına işaret etmiştir. Öyle ki, bu kavramlar za-
man zaman birbirlerinin yerine kullanılabilmektedir. Ancak ge-
nel olarak değerlendirildiğinde; Berglung ve Olsson (2010)’un 
da değindiği gibi, mekân markalaşması kavramının genel kullanı-
mı, literatürün kolay anlaşılır ve yaygın kabul gören bir noktaya 
ulaşmasını zorlaştırmıştır. Bu kavramın markalaşma bağlamında 
oldukça geniş olan çerçevesi, bu makale kapsamında sadece 
kentler ve kent markalaşması ile sınırlı olarak ele alınacaktır.

Lucarelli & Berg (2011, sf 21); kent markalaşmasını; bir amaca 
yönelik olarak bir kent ile ilgili tüm bilgilerin sembolik bir bi-
çimde şekillendirmesi olarak ifade etmiştir. Kavaratris (2004) 
ve Balakrishman (2009), kent markalaşmasının politik, eko-
nomik ve kültürel bir stratejik araç olarak kullanılabileceğine 
değinirken; Björner (2013), bu kavramın kentin rekabet gücü, 
mekânsal kalitesi, tarihi, yaşam biçimi ve kültürünü açıklayan 
bir araç olduğunu ileri sürmüştür. Kent markalaşması konu-
sunda akademisyenlerin ve uygulama alanındaki profesyonel-
lerin çalışmaları son 30 yılda önemli bir artış göstermiştir ve 
bu alana olan ilgi yakın zamanda da sürecek gibi görünmekte-
dir. Bunun en önemli nedeni, dünyanın her yerinde kentlerin 
rekabetçi olabilmek ve böylesi gündemde olan bir konudan 
uzak kalmamak için; pazarlama ve markalaşma çabalarına dahil 
olmasıdır (Hospers, 2010a, 2010b). Kentlerin marka kent ol-
maya giden yolculuğundaki unsurlardan birisi, küreselleşme ile 
malların, sermayenin ve insanların hareketlerinin kolaylaşması; 
kentlerin bir süredir sadece turistik birer destinasyon olmak-
tan çıkması (Hanna ve Rowley, 2011), aynı zamanda işgücünü 
ve yatırımcıları çekmeye çalışan birer merkez olmasıdır (Zen-
ker 2009, Zenker&Martin 2011).1 Kentlerin rekabetinin yanı 
sıra; kent içindeki işlev alanlarının birbirleriyle olan rekabeti, 
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1 Bu araştırmalarda sözü edilen akademisyenler; Batılı gelişmiş ülkelerin perspektifini sunmaktadır. Bu kentler/ülkeler için nüfus kaybı önemli bir sorundur. Bu nedenle; 
yukarıda bahsi geçen kaynaklarda kentlerin nüfus çekmesinin önemi üzerinde de önemle durulmuştur. Kentlerin “marka kent” olmaları durumunda bu sorunun üstesinden 
gelme yolunda strateji geliştirmeleri de makalelerinde konu edilmiştir. 



kentsel alanlarla kentten daha uzak gelişme alanlarının rekabe-
ti; alışveriş merkezleriyle geleneksel kent merkezlerinin reka-
beti dahi markalaşma bağlamında ele alınmaktadır. Kent mar-
kalaşması kavramından söz edenlerin ortak eğilimi; özünde 
kentin konumuna, büyüklüğüne bakılmaksızın, diğerlerinden 
ayırt edici özelliklerinin ortaya çıkması ve kıymetli niteliklerini 
sunması bakımından artan rekabetçi çevrede önem kazandığı-
na işaret etmektir.

Kent markalaşmasında sadece akademik literatürde değil, uy-
gulamada da ilginin artmakta olduğuna yukarıda değinilmişti. 
Gertner (2011), genellikle bu araştırmaların ve çalışmaların 
bir kavramsal çerçeveye, test edilebilir modellere ve hipotez-
lere dayanmadığına işaret etmektedir. Bu alanda öncü eserleri 
olan Kavaratzis (2007) de aynı noktanın altını çizmiş; teorik 
gelişmesinin ve pratikteki netlik kazanmasının sıkıntılarına işa-
ret etmiştir. Bu nedenle; bu alanda ne söylendiği ve nasıl ifade 
edildiği; yeni bakış açılarının geliştirilmesi için önem taşımakta-
dır. Literatürün sistematik bir biçimde taranması, özetlenmesi 
ve değerlendirilmesi; uluslararası literatürde de eksikliği his-
sedilen bir konudur. Bu makalenin amaçlarından birisi; benzer 
araştırma alanlarında çalışma yapan profesyonellerin bilgisine 
sunmak üzere; literatürü sistematik bir biçimde taramak ve 
bir araştırma alanı olarak ortaya koymaktır. Bu amacı gerçek-
leştirmek üzere, hem içerik analizi (content analysis) hem de 
tematik analiz (thematic analysis) yapılarak konu ele alınmış-
tır. Bu analizlerin sonucunda, kent markalaşma yaklaşımlarının 
gelişmesini şekillendiren fenomenler, konular, tutarsızlıklar, 
boşluklar ve çekişmeli noktalar belirlenerek tartışmaya açmak 
da bu makalenin bir diğer amacıdır. Böylelikle konuya ilgili ar-
tırmak ve literatüre ivme kazandırmak hedeflenmiştir.

Kavramsal Arka Plan ve Çalışmanın Amacı

Kent markalaşması son 30 yıldır gerek akademinin gerekse de 
uygulayıcıların ilgisini çekmektedir. Bu alanda yapılan akade-
mik çalışmalar hem kavramsal bir çerçeve geliştirmeye hem 
de ampirik olarak bu süreçteki değişkenleri ve ilişkileri tanım-
lamaya yöneliktir. Bu alan aynı zamanda kent yönetimlerinin 
de kentlerini bir marka olarak nasıl tasarlayacakları ve konum-
landıracakları noktasında cevap aradıkları bir alandır (Mer-
rilees vd., 2012). Zira günümüzde kentler hedef kitlelerinin 
(yatırımcı, turist, vatandaş) ihtiyaçlarını karşılamak konusunda 
birbiri ile yarışmaktadır. Kentler, “21. Yüzyılın çok uluslu iş-
letmeleri” olarak tanımlanmakta (Borja & Castells, 1997), ve 
dinamik, küresel ve rekabetçi bir çevreye hızla uyum sağla-
mak noktasında mücadele etmektedir (Saez vd., 2013). Amaç, 
kentlerdeki yatırımların ve turizm gelirlerinin artırılması ve 
toplumun geliştirilmesidir. Bu durumda kentler markalaşmaya 
eğilim duymakta ve bir marka olarak kendilerini hedef kitlele-
rinin zihninde konumlandırmayı hedeflemektedir (Kavaratzis 
& Ashworth, 2009). Marka, bir satıcı veya satıcılar grubunun 
pazara sürdüğü mal veya hizmetleri tanımlamaya ve rakiplerin-

den farklılaştırmaya yarayan bir isim, sözcük, simge(sembol), 
tasarım, işaret, şekil, renk veya bunların çeşitli bileşimleridir 
(Simeon, 2006, ss. 464). Kent, bir ürün olarak hem somut 
(yapılar, yollar vb.) hem de soyut (değerler, imaj, kimlik vb.) 
bileşenlere sahiptir. Bu bileşenler hedef kitleler tarafından 
olumlu ya da olumsuz olarak algılanabilir (Saez vd. 2013). Kent 
markalaşma sürecinde farklı çıkar grupları, sürece dahil olan 
çok sayıda kurum ve farklı hedef kitlelerin “algıları” vardır. Bu 
bağlamda kent markalaşması, ürün veya hizmet pazarlamasın-
dan çok daha karmaşıktır. Bu karmaşa, kent markalaşması li-
teratüründe ürün veya hizmet markalamasının değil kurumsal 
markalamanın prensiplerinin temel alınması gerekliliğini orta-
ya koymuştur (Kavaratzis 2004).

Kent markalaşması, kent plancıları, pazarlamacıları, coğrafyacı-
ları, mimarları ve turizmcileri içine alan çok disiplinli bir alan-
dır. Çok disiplinli olması, her birinin kendi paradigmaları çer-
çevesinde konuya yaklaşmasına neden olmuştur. Günümüzde, 
kent markalaşması kavramının, bütüncül, temel prensipleri 
belli, teorileri olan bir olmadığı tespit edilmiştir. Buradan ha-
reketle, kent markalaşmasına ilişkin literatürün incelenmesine 
yönelik çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışmalardan bazıları 
ülkeler, kentler, bölgeler ve benzer coğrafi oluşumları içeren 
“mekân pazarlaması” üzerine yürütülmüştür. Bu çalışmalar 
terminolojik literatür taraması (Hanna & Rowley, 2008), kav-
ramsal literatür taraması (Kavaratzis, 2005; Papadopoulos & 
Heslop, 2002), genel değerlendirme (Dinnie, 2004), tarihsel 
gelişim (Kavaratzis & Ashworth, 2009) üzerine olmuştur. 
Hanna & Rowley (2008) terminolojik bir literatür taraması 
yürütmüş ve “mekân” kelimesini ve bununla ilgili terimlerin 
kullanımını tanımlamıştır. Araştırmacılar içerik analizi kulla-
nılan bu çalışmada akademik yayınlarda “mekân” kelimesinin 
nasıl kullanıldığına ilişkin bilgi toplanmış ve mekân pazarlaması 
kavramının turizm alanında işletme alanına kaydığını vurgula-
mışlardır (Hanna & Rowley, 2008).

Papadopoulos & Heslop (2002) mekân pazarlamasına iliş-
kin bir literatür taraması yapmış hükümet, işletmeler açısın-
dan ülke pazarlamasının çıktılarını tespit etmiştir. Kavaratzis 
(2005) kent markalaşmasının nasıl kavramsallaştırıldığının üze-
rinde durmuş, kurumsal markalama ve mekân pazarlamasının 
benzerliklerinden bahsetmiştir. Dinnie (2004) daha genel bir 
değerlendirme yapmış ve mekân pazarlamanın değişen doğa-
sını ve uygulamacıların akademik çalışmalara öncü olduğunu 
vurgulamıştır. Gertner (2011), 1990- 2009 yılları arasında 
“mekân pazarlama” ve “mekân markalaşması” anahtar keli-
meleriyle yazılan makaleleri incelemiş ve temel bir amaçtan 
yoksun olduklarını, ağırlıklı olarak nitel araştırmaya dayandık-
larını kişisel görüşlere dayandıklarını, genellenemeyen vakalara 
dayandıklarını, test edilebilir hipotezler veya modeller üret-
mediklerini ortaya koymuştur.

Bu çalışmalara ek olarak kent markalaşmasına yönelik az sa-
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yıda literatür taramaları da bulunmaktadır (Kavaratzis, 2004, 
2007; Lucarelli & Berg, 2011. Bu taramalarda, temelde bir 
kavram karmaşasından, teorik bir temel oluşmamış olma-
sından bahsedilmektedir (Kavaratzis, 2004, 2007). Lucarelli 
& Berg (2011) daha sistematik bir literatür taraması yürüt-
müş ve 1988- 2009 yılları arasında kent markalaşmasına ilişkin 
yazılmış makaleleri içerik analiziyle incelemiştir. 1988 yılının 
başlangıç olarak alınmasının nedeni literatürde kent ve marka-
lama, pazarlama kavramlarına ilişkin olarak ilk çalışmaların bu 
yılda yapılmış olmasıdır.

Literatürde ortak bir yaklaşım bulmaya yönelik az sayıda ya-
pılan bu literatür taramalarına rağmen kent markalaşmasında 
farklı disiplinlerin bakış açıları, temelde hangi değişkenlerin na-
sıl ve neden araştırıldığı ortaya konmamıştır.

Kent markalaşması alanına yönelik olarak yapılan en ciddi 
eleştiri çok disiplinli olması dolayısıyla kendi teorilerini geliş-
tirememiş olmasıdır. Bu noktada kimin ne söylediğinin, nasıl 
söylediğinin daha detaylı bir literatür analizi ile ortaya konması 
gerekmektedir. 

Bu çalışmanın amacı, bütüncül bir bakış açısına temel oluş-
turmaktan hareketle, bakış açıları, yaklaşımlar, değişkenler, 
metotlar, ele alınan ilişkili kavramlar açısından daha sistematik 
bir literatür analizi ile kent markalaşmasına ilişkin bir çerçe-
ve çizmektir. Zira mevcut literatür taramaları, sistematik bir 
analizden yoksundur ve sınırlı bir kapsama sahiptir. Dolayısıyla 
kent markalaşmasının bir araştırma alanı olarak resmini çiz-
mekten uzaktır. Bu araştırmanın bu boşluğu doldurması ve 
kent markalaşması alanında çalışacak olan araştırmacılara bir 
temel oluşturması hedeflenmektedir.

Araştırmanın Metodolojisi

Kent markalaşması literatüründe; akademisyenlerin ve bu 
alandaki profesyonellerin kayda değer katkılar yaptığı ve ko-
nunun derinleşmesinde pay sahibi oldukları görülmüştür. Bu 
araştırma akademik dergilerde yayınlanmış makaleleri analiz 
etmektedir ve bunun için içerik analizi (content analysis) ve 
bir tümevarım yöntemi olarak tematik analiz (thematic analy-
sis) yöntemleri kullanılmıştır. Araştırma yönteminin basamak-
ları aşağıda detaylı bir biçimde sunulmuştur: 
1. Çalışmaya konu olan makalelerin saptanması sürecinde şu 

kriterleri sağlayan makaleler dikkate alınmıştır: 
•	 Sadece	bilimsel	değerlendirme	sürecinden	geçmiş	makale-

ler
•	 Doğrudan	ve	İngilizce	olarak	city	marketing	(kent	pazar-

lama) ve city branding (kent markalaşma) kelimeleri ile 
tarama yapıldığında rastlanan makaleler

2. Makaleleri sınırlamak için aşağıda sunulan kriterler saptan-
mış ve bunlar çalışmanın dışında bırakılmıştır:

•	 Kent	 dışında	 başka	 bir	 coğrafi	 alana	 (destinasyon,	 ülke,	
ulus, kasaba/köy gibi) işaret eden çalışmalar

•	 Kitaplar,	kitaplardaki	bölümler	ve	konferans	bildirileri
•	 Başyazılar	(editorial)
•	 Elektronik	olarak	erişimi	mümkün	olmayan	makaleler2 
3. Araştırma yöntemi ve kapsamının saptanmasında şu konu-

lar dikkate alınmıştır: 
•	 Konuyla	ilgili	akademik	dergilerin	tamamındaki	makaleler	

taranmıştır.
•	 Veri	 Tabanları	 olarak:	 Abstracted	 Business	 Information	

(ABI), Proquest Global, Emerald, Sciencedirect değerlen-
dirilmiştir. 

•	 Tarama	yapılırken;	(1)	başlık,	(2)	özet	ve	(3)	anahtar	keli-
melere odaklanılmıştır.

4. Araştırma yöntemi ve kapsamının saptanmasında gelinen 
nokta:

•	 Başlangıç	aşamasında	elde	edilen	makale	sayısı:	973
•	 Birden	 fazla	 veri	 tabanı	 kullanıldığı	 için	 birden	 fazla	 kez	

karşılaşılan (tekrar eden) makalelerin ve sınırlama kriter 
listesinin değerlendirilmesi 

•	 Sonuç	olarak	incelenen	makale	adedi:	147
İçerik ve tematik analizlerin prosedürlerinin saptanmasında 

ise şöyle bir değerlendirme yapılmıştır: 
1. İçerik analizi için kodlama yapılması ve bir şema oluşturul-

ması
•	 Kaynakça	verileri	(yazar[lar],	başlık,	yayın	yılı,	dergi	adı)
•	 Kullanılan	yöntem	(çalışmanın	türü,	kapsadığı	zaman,	kulla-

nılan yöntemler [kalitatif/kantitatif ] ve kullanılan analizler)
•	 Ampirik	bağlam	(üzerinde	çalışılan	şehir	sayısı,	şehirlerin	

adı ve örneklem birimleri)
2. İçeriğin netleştirilmesi
•	 Yazar(lar)ın	odak	noktalarını,	tartışma	konularını,	araştırma	

sorularını, anahtar argümanlarını, metodolojilerini ve ana 
yapıyı ortaya koymak için bütün makaleler okunmuştur.

•	 Her	bir	makalenin	odaklandığı	çerçeve	ortaya	konmuştur.
•	 Tanımlayıcı	 tartışmalardan	önceliklendirilmiş	 tematik	açı-

lımlar ortaya konmuştur.

Analizler
Bu çalışmanın analizlerinin iki paralel süreci vardır. İçerik ana-
lizi için sistematik bir makale incelemesi yapılmıştır. Tematik 
analizin gerçekleşmesi için ise, tümevarımsal bir yaklaşımla 
tematik analizler tamamlanmıştır. İçerik analizi, tarafsız, sis-
tematik ve kantitatif araştırma yöntemi olarak (Kolbe & Bur-
nett, 1991) metinden değerli çıkarımlar yapılmasını sağlar. Bu 
çalışmada da; Krippendorff 1980, Harris 2001, Nasir 2005’in 
ortaya koyduğu modeli izleyerek bir içerik analiz modeli kur-
gulamıştır (bkz. Tablo 1).

Tematik analiz, tanımlamak, analiz etmek ve konuları rapor 
etmek için yaygın bir şekilde kullanılan bir kalitatif araştırma 

2 Galatasaray ve Yıldız Teknik Üniversiteleri Elektronik Veri Tabanları kullanılmıştır. Bu veri tabanlarında tarandığı halde 7 adet makaleye elektronik ortamda erişilememiştir.
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yöntemidir. Veri setinin zengin ve yoğun bir detayla analiz edil-
mesi amacıyla kullanılır (Braun&Clarke, 2006). Tematik analiz-
de, konular ya da yaklaşımlar; iki ana biçimde açıklanabilir: Bu 
yaklaşımlar; tümevarım yöntemi ve teorik/tümdengelim yön-
temidir. Bu makaledeki yöntemi oluşturan tematik analiz, bir 
tümevarım formu örneğidir. Tümevarım yöntemi, veri eksenli 
bir analizdir ve veriyi bir kalıba sokmaksızın kodlama sürecini 
içermektedir. Oysa tümdengelim analizleri, analizi yapanı oda-
ğa alan ve araştırmacının teorik ilgi alanına göre şekillendirdiği 
bir sürece işaret etmektedir. Herhangi bir nitel veri setinin 
tematik olarak incelenmesi; (1) tema ve alt temaların tespit 
edilmesi, (2) temaların içindeki temel ve yan öğelerin belir-
lenmesi, (3) kodların (codebook) oluşturulması, (4) temaların 
veri seti ile ilişkilendirilmesi, (5) temaların teori ile ilişkilendi-
rilmesi olmak üzere beş aşamadan oluşmaktadır. Bunlara ek 
olarak veriler; kesme ve süzme, anahtar kelimeler, bir arada 
kullanılan kelimeleri listelemek ve paragrafları karşılaştırmak 
suretiyle sınıflandırılmaktadır (Bernard and Ryan, 2010). Te-
matik analiz yürütülürken 147 makale başlık, özet ve içerik 
olarak tekrar tekrar okunmuş ve bunun sonucunda birinci 
derece ve ikinci derece ana konular tespit edilmiştir. Birinci 
ve ikinci derece ana konular benzerlilerine göre ana temalar 
altında sınıflandırılmıştır. 

Araştırma Bulguları

İçerik Analizinin Bulguları
Kentlerin markalaşmasının çok disiplinli bir araştırma alanı 
olduğuna yukarıda da değinilmişti. Kent markalaşması litera-
türünde gözlenen ve detayları aşağıda aktarılan çeşitlilik, bu 
araştırma alanının en belirgin özelliğini oluşturmaktadır. Lu-
carelli ve Berg (2011) de kent markalaşması konusunun çok 
disiplinli oluşuna işaret etmiş ve bu alana artan ilgi düzeyinden 
söz edilmişlerdir. Dergiler ve makale sayıları Tablo 2’de sunul-
muştur. Bu makalenin hazırlanması sürecinde; şehir planlama, 
coğrafya, turizm ve pazarlama gibi farklı disiplinlerde yayın 
yapan 53 farklı akademik dergiden 147 makale incelenmiştir. 
“Kent markalaşması” ve “kent pazarlaması” kavramları ile ta-
rama yapıldığında, en çok yayının yapıldığı üç dergi; bu alanda 
yapılan yayınların %43’ünü yayınlamıştır. Bu dergiler; sırasıy-
la; Cities, Place Branding and Public Diplomacy ve Journal of 
Place Management and Development’tır. Bu dergilerde yayın-

lanan 63 makalenin, 45’i 2010 yılından sonra yayınlanmıştır. 
İncelenen bütün dergilerde ise; 2010 yılından sonra yayınlanan 
makale sayısının 90 olduğu yani incelenen yayınların %60’dan 
fazlası olduğu anlaşılmıştır. Yine aynı popüler dergilerde yayın-
lanan makaleler incelendiğinde; bu alandaki yayınların yarıdan 
fazlasının belirli, tanımlı bir zaman diliminde ve belirli bir alan 
çalışmasını konu aldığı görülmektedir.

Bu çalışmada; 1988-2014 yılları arasındaki çalışmalar ele alın-
mıştır. Yayınların yıllara dağılımı incelenmiş ve özellikle 2010 
yılından sonra bu alana duyulan ilgilinin düzeyi artmakta oldu-
ğu net bir biçimde görülmektedir.
 
Kent Markalaşması Çalışmalarında Kullanılan Yöntem
Tarama sonucu ulaşılan makalelerde kullanılan yöntem ince-
lendiğinde; 147 makaleden 92 adedi araştırma makalesi iken 
55 adet makale kavramsal ya da teorik makalelerdir. Araştırma 
makalelerinde kullanılan yöntem irdelendiğinde de %46’sında 
kalitatif araştırma yöntemlerinin; %23’ünde kantitatif araştır-
ma yöntemlerinin kullanıldığı gözlenmiştir. Geriye kalan yak-
laşık %30’luk kısmında ise, iki yöntem birden kullanılmıştır. 67 
kalitatif makalenin 32’sinde alan araştırması yapılması tercih 
edilmiştir. En sık kullanılan kaynak; ikincil kaynak türleri olan 
istatistikler, araştırmalar ve çeşitli raporlardır. Mülakatlar ise 
bunlardan sonra tercih edilen veri toplama yöntemi olmuş-
tur. Hane halkı, bireyler, öğrenciler, turistler ve profesyonel-
ler denekler olarak tercih edilen gruplardır. En çok öne çıkan 
konulardan biri de, dijital platformların giderek daha fazla 
kullanılmaya başlanmasıyla ilgilidir. Yıllar içinde tercih edilme 
sıklığı artmıştır. İncelenen makalelerin yaklaşık yarısında (75 
adedinde) spesifik bir zaman diliminden söz edilmektedir. Bu 
zaman dilimleri; kimi çalışmalarda tanımlı bir periyoda (bir 
yıl, üç ay gibi...) işaret ederken, kiminde de bir süre (2010 yılı, 
Eylül 2009-Kasım 2009 aralığı gibi...) telaffuz edilmiştir. 

Kent Markalaşması Çalışmalarında Ampirik Temel
Konu olarak; makalelerde 38 değişik ülkeden 120 farklı kent 
ele alınmıştır. Makalelerin çoğunda tek bir kent değil; birden 
fazla kent ele alınmış ve kıyaslanmıştır. Karşılaştırmalarda 
uluslararası değerlendirmeler hakimdir yani farklı ülkelerdeki 
kentler arasında kıyaslama yapılmıştır. Tek bir kent örneğini 

Tablo 1. İçerik analizinin aşamaları

Örneklem seçimi Değerlendirilecek metinler seçildi

Analiz birimini belirlemek Tüm metinler

Ketegorik şemayı oluşturmak Önceden belirlendi

Güvenilirlik değerlendirmesi Karşılıklı eşleştirildi

Final kategorilerin seçilmesi Önceden belirlendi

Verinin analizi ve yorumlanması Detayları aşağıda sunuldu
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konu alan makalelerin genellikle özel bir etkinlik bağlamında 
incelendiği görülür: Olimpiyat, Expo gibi. En çok üzerinde du-
rulan kentler; ele alınış sırasıyla şu şekildedir: altı makalede 
Berlin, beşer makalede Amsterdam, Birmingham, Bradford, 
Manchester, Sanghay, 4’er makalede Londra ve New York. Be-
ijing, Bükreş, Glasgow, İstanbul ve Logan kentleri ise ikişer kez 
ele alınmıştır. Ulus bazında incelendiğinde ise, alan çalışmasına 
konu edilen makalelerin 20’si Birleşik Krallık’ı konu almaktadır. 
14 makale Çin, 10 makale Hollanda, 10 makale ABD, sekiz 
makale ile Avustralya en çok incelenen beş ülkedir. Görüldüğü 
gibi, kent markalaşması sadece Avrupa ülkelerini değil, diğer 
kıtalardaki ülkeleri de ele almaktadır. Coğrafi bir kümelenme-
den söz edilemese bile, Birinci Dünya ülkelerinin popülerliği-
nin altını çizmek gerekir.

İkincil veri toplama kaynakları olarak yazılı dokümanlar (ra-
porlar, stratejiler, araştırma raporları vb) bilgi toplama için en 

çok tercih edilen kaynaklar iken (%45); sözlü görüşmelerin 
gerçekleştirilmesiyle sağlanan bilgi kaynakları %14 ile ikinci 
sırada yer almaktadır. Yazılı ve görsel medya, kamu kurum-
larının dokümanları, işletmeler, dijital veri kaynakları gibi veri 
toplama mecraları çok küçük paylar almakta ve toplamda %25 
dolaylarında pay almaktadır.

Tematik Analiz Bulguları
Kent markalaşma literatürü araştırma alanlarına göre dörde 
ayrılabilir: (1) kent markalaşma konsepti, süreci ve ölçülmesi, 
(2) markalaşma stratejileri, (3) markalaşma kültürü ve turizm, 
(4) kentleşmenin sosyal boyutu. Bu araştırma alanının bu şe-
kilde çeşitlenmesi; kent markalaşması konusunun çok disiplinli 
olmasının doğal sonucudur ve elbette şaşırtıcı değildir. Kent 
markalaşması; şehir planlama, pazarlama, mimarlık ve turizm 
gibi uzmanlık alanlarına uç vermektedir.

Tablo 2. Dergiler ve yayınlanan makale sayıları

Dergiler Yayınlanma %
 sayısı

Dergiler Yayınlanma %
 sayısı

Cities  22 15

Place Branding and Public Diplomacy 20 14

Journal of Place Management and Development 20 14

Journal of Brand Management 6 4

The Town Planning Review 5 3

Place Branding 4 3

Tourism Management 4 3

Annals of Tourism Research 3 2

European Journal of Marketing 3 2

Urban Studies  3 2

Journal of Destination Marketing & Man. 2 1

Admınıstraţıe Şı Management Publıc 2 1

Australasian Marketing Journal 2 1

Corporate Communications: An Int. Journal 2 1

European Planning Studies 2 1

International Journal of Public Sector Manag. 2 1

Journal of Business Research 2 1

Journal of Business Strategy 2 1

Procedia Engineering 2 1

Tourism Review 2 1

Viesoji Politika ir Administravimas 2 1

Administrative Theory & Praxis 1 1

Amfiteatru Economic 1 1

Annales Universitatis Apulensis Series Oecon. 1 1

Applied Geography 1 1

Asian Journal on Quality 1 1

Canadian Social Science 1 1

Contemporary Logistics 1 1

Development  1 1

Economy, Transdisciplinarity Cognition 1 1

Management & Marketing 1 1

Management Research and Practice 1 1

Facilities 1 1

Frontiers of Architec. and Civil Engin. in China 1 1

Frontiers of Architecture Research 1 1

Innovation: Management, Policy & Practice 1 1

Intereconomics 1 1

International Journal of China Studies 1 1

The Journal of Brand Management 1 1

The Service Industries Journal 1 1

Tourism and Hospitality 1 1

Transformations in Business & Economics 1 1

Urban Affairs Review 1 1

Int. Journal of Culture, Tourism and 1 1

Hospitality Research

Int. Journal of Retail &Distribution Management 1 1

International Marketing Review 1 1

International Public Management Review 1 1

Journal of Business Research 1 1

Journal of Retailing and Consumer Services 1 1

Marketing Intelligence & Planning 1 1

Toplam 147 100
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(1) Kent Markalaşma Kavramı, Süreci ve Ölçülmesi
Kent markalaşmasının konseptini anlatan, süreçleri ve ölçül-
mesini konu alan çok sayıda makale yazılmıştır. Bu alandaki 
makalelerin çerçevesi şu şekilde konuyu irdelemiştir: (1) kon-
sept, (2) farklılaşmalar, (3) süreçler, (4) ölçülmesine yönelik 
yaklaşımlar. 

Ashworth ve Voogd (1988), kent markalama kavramının teo-
rik kökenini pazarlama literatüründe aramakta ve bir reklam 
çabasından daha fazlasını içeren bir kavram olduğuna işaret 
etmektedir. Doğal uzantısı olarak da konuyu; pazarlama bi-
lim alanı ile ilişkilendirmiştir. Kavaratzis ve Ashworth (2009); 
kent markalaşmasının beklenti oluşturma süreci olarak ka-
bul edilmesi gerektiğini belirterek beklentilerin insanların bir 
kentteki deneyimleri çerçevesinde oluştuğunu belirtmiştir. 
Kentteki deneyimler ve beklentiler toplumlar tarafından olu-
şur, bu nedenle, kent markalaşması iletilen bilginin ve pro-
mosyon faaliyetlerinin bir toplamıdır. Bu noktadan hareketle; 
Kavaratzis ve Ashworth (2006), kent markalaşmasının çıkış 
noktasının kentin imajıyla ilgili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
Öte yandan; pazarlama teori ve uygulamalarındaki çağdaş 
gelişmeler ışığında, bir ürün için geliştirilebilecek pazarlama 
yaklaşımlarının kent için de uyarlanabileceğine işaret etmiş-
lerdir. Bu kapsamda kent bir “ürün” olarak düşünülmekte ve 
pazarlamada ürün markalamaya yönelik uygulanan stratejile-
rin kentler için nasıl uygulanabileceğine yönelik temeller ge-
liştirilmesi üzerinde durulmaktadır. Pazarlama açısından ürün, 
müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını karşılayan her şeydir. Ancak 
aynı ihtiyacı karşılayan pek çok ürünün olması, markalaşma 
gerekliliğini doğurmuştur. Marka, üreticinin veya satıcının 
ürün veya hizmetini tanıtmaya ve rakiplerinden ayırmaya ya-
rayan isim, terim, işaret, sembol, tasarım veya bunların bir 
bileşimidir. Tüketiciler, markayı ürünün önemli bir parçası 
olarak görmektedir. Yani marka ürüne değer katmaktadır. 
Ürün somut bir anlam taşırken, marka ürünün taşıdığı bu 
somut anlam ile birlikte imaj, prestij ve statü gibi soyut ve 
sembolik anlamları da ifade etmektedir. Ürünlerin belirli bir 
yaşam süresi olmasına rağmen markaların yaşam süresi belli 
bir süre ile sınırlı değildir (Karafakioğlu, 2010). Markalaşma 
sürecinde kalite ve değer algısı yaratmak, marka kişiliği ve 
imajı oluşturmak, marka farkındalığı sağlamak ve marka çağrı-
şımları geliştirmek önemlidir. Kent markalaşmasında da imaj, 
kişilik, farkındalık ve çağrışım yaratmak üzerine yoğunlaşan 
iletişim çalışmaları üzerinde durulmuştur. Ancak kent marka-
laşması ürün markalaşmasından daha karmaşıktır. Zira süreç 
içerisinde kontrol edilemeyen pek çok değişken, farklı çıkar-
ları, hedefleri olan pek çok paydaş ve karar verici bulunmak-
tadır. Bu bağlamda literatürde kent markalaşmasının kurum-
sal markalama süreci temelinde tanımlanmasının daha doğru 
olacağına yönelik görüşler oluşmuştur (Kavaratzis and Ash-
worth, 2009). Kurumsal marka, bir kurumun veya örgütün 
iş planının görsel, sözel ve davranışsal ifadesidir. Kurumların 
misyonu, vizyonu, temel değerleri, kimliği, kültürü ve iletişimi 

kurumsal markanın bileşenlerini oluşturmaktadır (Kavaratzis, 
2005). Kurum markalamasını ürün markalamasından farklı-
laştıran nokta farklı paydaşların olması, kontrol edilemeyen 
daha fazla sayıda değişken bulunması, süreç üzerinde daha 
fazla sayıda söz sahibi olan ya da etki yaratan aktörün bulun-
masından kaynaklanmaktadır.

Hernandez ve Lopez (20011), kent markalaşmasının ana ko-
nusunun kentleri ziyaretçiler ve yatırımcılar için çekici hale 
getirmek olduğunu ve bu şekilde yerel ve ulusal ekonomiye 
katkıda bulunduğunu belirtmiştir. Kent markalaşması; sadece 
kentler arasında rekabet avantajı sağlamayı hedeflemez, aynı 
zamanda ileri düzeyde yatırım sağlamak, turizmi geliştirmek 
ve toplumsal gelişmeyi sağlamaya yönelik hedefleri de barın-
dırır. Doel ve Hubbard (2002) kavramı dünya kenti olmak 
çerçevesinde ele alarak; kent markalaşması ile ilişkisine işaret 
etmiştir. Bu nedenle, Hubbard belirli bir mekâna özgü marka-
laşma stratejileri yerine genel için geçerli olabilecek yaklaşım-
ların üzerinde durmaktadır. Caldwell ve Freise (2004) ise, bu 
kavramın bir ülke ya da bölgenin markalama yaklaşımlarından 
ölçek olarak ayrıldığını, ülkelerin ulusal ayrımlarının yerine 
marka kimliğini öne çıkartan unsurlar bakımından farklılaştı-
ğına işaret etmektedir.

Öte yandan, şehir plancıları, sosyologlar ve beşeri coğrafya 
profesyonelleri; genellikle daha en baştan konunun özüy-
le ilgili farklı görüşe sahip oldukları için, kentin markalaşma 
faaliyetleri ile gündeme gelmesine ve adeta müşterilere sa-
tılmak üzere ticari bir metaya dönüşmesine karşı çıkmakta-
dırlar. Satış odaklı post-modern kamu yönetimini eleştiren 
bu yaklaşımlar adeta kentlerin “uluslararası güzellik yarışma-
larında yatırım çekmek, turist çekmek, etkinlik, alışveriş yap-
mak isteyenler ve kent sakinleri için boy göstermesi” olarak 
yorumlamakta ve sosyal ve ekonomik gerçekleri aşırı gör-
mezden gelmeyi yeğleyen markalaşma düzeninden rahatsız 
olmaktadırlar. Bu yaklaşımdaki akademisyenlerin (Hospers, 
2010; Muratovski, 2012; Boland, 2013) ortak görüşü; kent-
lerin ürün ya da kurum markalamanın bir uzantısı olarak gö-
rülmesindeki rahatsızlıktır. Kentler satılacak birer ürün değil, 
tarihi geçmişi olan, sosyo-kültürel karakteri olan ve insan 
yapımı fiziksel bir çevresi olan birer birimdirler. Kentlerin ti-
carileştirilmesi, para uğruna kültürel manipülasyonlara zemin 
hazırlayabilir, üstelik bunu da potansiyel müşterilere tarihini 
ve geçmişini pazarlayarak yapmak durumunda kalınabilir. Bu 
nedenle; markalaşmanın; sosyal politikaları da içeren, mimari 
teori ve pratiği de içine alan apayrı bir kolu olarak kabul edil-
mesinin gerektiğine işaret edilmektedir. Bu akademisyenler, 
kent markalaşmasına artan ilgiyi dramatik patlama (dramatic 
explosion) olarak kabul etmekte ve bunun nedenlerini küre-
selleşme, rekabetçilik ve sermayenin aşırı hızlı hareketlerin-
de aramaktadırlar. Bu akademisyenler (Lau & Leung, 2005; 
Hospers, 2009; Muratovski, 2012, Lange vd., 2010, Riza vd., 
2012, Boland, 2013 ve Harmaakorpi vd., 2008).; konuya mi-
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marinin, mekânsal planlamanın, ikonik yapıların, yaşam alan-
larının, estetiğin ve ilgi çekici tasarım projelerinin de dahil 
edildiği bir mimari bir bakış açısı eklemektedirler. Grafik ta-
sarım, mimari, iç mimarlık, ürün ve tasarım stratejileri, çoklu 
disiplinli bir bakış açısı eklenmesinde dahil edilen unsurlar 
arasındadır. Lynch (1960), Urry (1990) ve bazı meslektaşları, 
kent pazarlaması yapan kişilerin; başka malzeme aramak ye-
rine kentsel peyzajın taranarak fotoğraflanabileceğine işaret 
etmişlerdir. Bir kent için fotojenik değeri olan ve görsel yönü 
güçlü imgelerin olması önemlidir aksi halde dış dünyayla ileti-
şim kurmak zor olacaktır.

Karvelyte ve Chiu, (2011) kent markalamasının; birkaç adım-
dan oluşan sistematik bir süreci içerdiğini ifade etmektedir. Bu 
adımlar; (1) planlama grubunun kurulması (2) araştırma aşa-
ması (3) araştırmanın yapıldığı kentin marka kimliğinin oluş-
turulması (bu aşamanın vizyon, hedefler ve kapsamlı marka-
lama strateji formasyonlarını da içermesi gerekir), (4) faaliyet 
planının geliştirilmesi ve uygulanması, (5) kontrol ve değer-
lendirme. Markalaşma sürecinde; iç iletişim mekanizmalarının 
etkin varlığı önemlidir ve mekânsal politikalar ve beklenme-
yen sosyo-mekânsal gelişmeler süreci etkileyebilir (Mahnken, 
2011).

Kent markalaşması konusunda kavramsal araştırmaların yo-
ğunluğuna karşın, nasıl ölçüleceği konusunda aynı oranda 
az yayınla karşılaşılmamıştır. Popescu ve Corbos (2010) üç 
araçtan söz etmektedir: Kent markalaşması indeksi, Avrupa 
Kent Markaları Barometresi ve Küresel Kent indeksi. Zenker 
(2011) hem kalitatif hem de kantitatif yöntemden oluşturdu-
ğu karma bir model ile marka ölçümlenmesi konusunu de-
ğerlendirmiştir. Sevin (2014) ise; öne çıkan kent markalama 
stratejilerinden üçünü ele almıştır: Anholt-GfK Roper Kent 
Markalaşması İndeksi, FutureBrand Ülke Markalaşması İndeksi 
ve East-West Ulusal Markalaşması Tahmin indeksi.

(2) Markalama Stratejileri
Kent Markalaşması literatüründeki markalama stratejileri, pa-
zarlama alanına atıflarla oluşturulmuştur. Bu alandaki çalışma-
lar altı alt başlık altında toplanmıştır: (1) markalama bağlamı, 
(2) markalama deneyimleri, (3) etkinlik temelli markalama, 
(4) marka iletişimi, (5) katılımcı çalışmaları ve (6) internette 
markalama.

Marka bağlamı; marka imajı, marka kişiliği, marka değeri, mar-
ka kimliği konularına odaklanır. Bu çerçevede ele alınan öncül 
çalışmalar; kentleri birer “alışveriş destinasyonu” olarak ta-
nımlarken (Warnaby & Davies, 1997; Warnaby, 1998), daha 
sonra kentlere kabul gören marka imajı çerçevesinde (van 
Limburg, 1998; Altinbasak & Yalcin, 2010; Brandt & de Mor-
tanges, 2011;Popescu, 2012) değerlendirilmiştir. Yeniden imaj 
geliştirme, geçmiş ve olumsuz imajı düzeltme, kent imajının 
karakterini ortaya çıkarma, bağlamında da ele alınan çalışma-

lar vardır (Bradley vd., 2002; Avraham, 2004; Peel & Lloyd, 
2008, Bennett & Koudelova, 2001; Hospers, 2003; Parkerson 
& Saunders, 2005). Bunun yanında; sadece ancak iki makale-
de; marka kimliği konusu mekânın markalaması bağlamında ele 
alınmış ve aşamalarıyla birlikte kent markalamasının kimliğinin 
saptanmasında yol gösterici açıklamalarda bulunmuştur (Kap-
lan vd, 2010 ve Ahmad vd, 2013).

İkinci tematik alan; marka deneyimleridir. Kent markalaşma 
literatüründeki pek çok makale bir örnek kent üzerinden git-
se de, bu tematik alanda daha çok kentle ilgili deneyimler ve 
kampanyalar incelenmiştir. Karşılaştırmalı çalışmalar, başarısız 
deneyimler ve kent markalaşma stratejileri ve kampanyaları 
ele alınmıştır. Bu çalışmaların ortak eleştirisi; kent marka-
laşması deneyimlerinde beklenen ile gerçekleşen arasındaki 
belirgin farklılık olmuştur. Gerçekçi olmayan ancak yüksek 
hedeflere yönelen stratejileri eleştiren Kalandides (2011), Pe-
rez vd (2009); bir master planın başarısını ya da başarısızlığını, 
onun ütopyasında aramaktadır. Buna ek olarak, bazı akademis-
yenler de; kentsel politika üretenleri, promosyon faaliyetlerini 
yenilemeden tekrar tekrar ortaya getirmekle eleştirmektedir. 
Bu akademisyenlerden biri olan Vanolo (2008), tekrarlanan 
mesajları; kentlerin kalabalığında görünmeyen imaj ögelerine 
benzetmektedir. Sonuç olarak; bu grupta yer alan akademis-
yenler; kent imajının biricik ve ayırt edici olmak durumunda 
olduğunda birleşmiştir. Bu çerçevede kent yöneticileri kentsel 
markalaşma politikası geliştirirken; kendilerine “kim gibi de-
ğilim veya ben kime benzemiyorum?” ve “ben kime benziyo-
rum?” diye sormalılar.

Üçüncü tematik alan; etkinlik temelli markalaşma stratejilerini 
konu almaktadır. Olimpiyatlar, olimpiyat dışında çeşitli sportif 
etkinlikler, expo fuarları, üzerinde en çok durulan kent et-
kinlikleridir. İletişim ve bilgi kanalları genişlediği için kentteki 
etkinlikler; kent algısı üzerinde ciddi etki yaratmakta ve ziya-
retçi sayısını artırmaktadır. Etkinlik temelli markalaşma çerçe-
vesinde hazırlanan makalelerde; hedeflenen kitlenin turistler 
olduğuna ve kentlerin imajının küresel bağlamda oluşması için 
gerçekleştirildiğine işaret etmiştir. Hatta Xue vd (2012), bu 
etkinlikleri halkla ilişkilerin yeni biçimi olarak tanımlamıştır. 
Dynon (2011) esprili bir biçimde expo’ların uluslar için “pahalı 
bir güzellik yarışması” olduğunu belirtmiş, Xue vd (2012) ise 
expo’ları ekonomik olimpiyatlar olarak değerlendirmiştir. Bu 
tür beklentilerden büyük umutlar geliştirmek yerine bunların 
uzun vadeli etki yaratma becerisi olmayan etkinliklerden iba-
ret olduğu ve aşırı anlam yüklemesinin sakıncaları üzerinde 
durulmuştur.

Dördüncü tematik alan; marka iletişimidir. Bu alandaki çalış-
malar iki gruba ayrılabilir: Medya/reklamcılık ile ilgili olanlar ve 
bir öykünün parçası olanlar. Medyanın bir yerin imajını oluş-
turmada ya da var olan imajını değiştirmede çok etkili olduğu 
bilinmektedir. Hikayelendirmek ve bir öykünün parçası halinde 
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lanse etmek de, sosyal iletişimde güçlü bir araçtır. Öyküler 
bir bilgiyi ya da mesajı daha kolay aktarabilir, hatta olumlu bir 
bilginin yayılmasına etki eder. Sevcik (2011) de bu öneme işa-
ret etmekte ve kentlerin en iyi bir öyküyle anlaşılabileceğine 
işaret etmektedir.

Beşinci tematik alan, katılımcı odaklı çalışmaları konu almak-
tadır. Kentte yaşayanlar, iş dünyası, turistler, yatırımcılar ve 
çevreciler bu incelemede karşılaşılan katılımcı gruplarıdır. Çok 
sayıda ve karmaşık katılımcı grupları içeren kent markalaşma 
makalelerine rastlansa da; 23 makale ile en çok öne çıkan ka-
tılımcı grup kentliler/kentte yaşayanlardır. Hal böyleyken, lite-
ratür taramasında karşılaşılan “kentte yaşayanların kent mar-
kalaması konularında ihmal edilmekte olmasına ilişkin” yaygın 
eleştirinin haklılık payının kısmen az olduğu söylenebilir. Çün-
kü kent markalaşması konulu araştırmalarda katılımcı grup 
olarak yapılan alan çalışmalarında kentliler önemli bir ağırlığa 
sahiptir. Ancak yine de uygulamalarda karar mekanizmalarında 
ve diyalog süreçlerinde daha etkili yer almalarının gerekliliğine 
vurgu yapmak önemlidir. Böylece gerçekçi olmayan yapay kent 
markalaşma stratejilerinden uzaklaşmak ve gerçekçi stratejiler 
geliştirmek mümkün olabilir.

Son tematik alan ise; internette markalamadır. Bu alan henüz 
çok yeni bir araştırma alanıdır ve bu alanda yazılmış az sayıda 
makale bulunmaktadır. Kentlerin internet aracılığıyla marka-
laşması, doğal olarak kentler için uluslararası erişim imkanı 
sağlamaktadır. Bu konu henüz üzerinde çok ilgi çekici maka-
le olmayan bir alandır. Florek vd (2006), kent konseylerinin 
(belediyelerin) web sitelerini incelemiş ve marka iletişim ka-
lemlerinin yoğun bir biçimde aktarıldığını tespit etmiştir. Ek 
olarak hiçbir web sayfasının diğerinden farklılaşan bir kent 
markalaşma stratejisi geliştirmediğini de tespit etmiştir. Fakat 
Saez vd (2013) de belediyelerin resmi web sitelerini ince-
lemiş ve incelediği belediyeleri kent markalaşma stratejileri 
bağlamında gruplandırmıştır. Trueman vd (2012) ise, sadece 
belediyelerin ve yerel yönetimlerin değil, yerel firmaların web 
sitelerinin de kentin marka karakteristiğine katkıda bulundu-
ğuna değinmiştir.

(3) Markalama Kültürü ve Turizm
Konuya turizm perspektifinden birkaç bağlamda yaklaşılmakta-
dır: kültür turizmine odaklanan ve kültür eksenli markalaşma 
(Murphy & Boyle, 2006; Colomb, 2011; Dragolea & Cotîrlea, 
2012), kültürel ve tarihi miras ögeleri (Northover, 2010; Gi-
ovanardi, 2011), turizm gelişmesi ve imaj ögeleri (Lennon 
& Seaton, 1998; Bramwell & Rawding, 2010; Ning & Hoon, 
2011). Kentler, turizmde bir tür, bir destinasyon olarak algılan-
makta ve bir çeşit tüketim ürünü gibi yarışmaktadır. Özellikle 
endüstrileşme sonrası kentlerinde, kültürel değerler ve tarihi 

kaynaklar önemli araçlardır. Bir şehirdeki kültürel yenilenme, 
endüstrileşmeden çok etkilenmiştir. Kültürel değerler ve ta-
rihi geçmiş yeni bir söylem yaratarak kentlerin internetteki 
görünürlüklerini artabilir.

(4) Kentleşmenin Sosyal Boyutu
Bu tema, diğerlerine kıyasla en az sayıda makalenin yer aldığı 
grubu oluşturmaktadır. Ancak kent markalaşması konusuna 
başka açıdan baktığı için ayrı bir kategoride incelenmesi uy-
gun görülmüştür. Mekân boyutunu; şehircilikte tartışılan kav-
ramlar üzerinden ele alan bu başlık altında; kapalı topluluklar 
(Carrasquillo, 2011), uydu kentler (Merrilees vd, 2013), ya-
sadışı gelişme alanları ve slamlar (Hemandex-Garcia vd 2011, 
Torres 2012, Hermandez-Garcia 2013) ve komşuluk birimle-
ri (Semm, 2011) ele alınmıştır. 2012 yılında yayınlanan Tou-
rism Geographies Journal “slam turizmi” konulu özel bir sayı 
çıkartmıştır. Plancıların gayet iyi bildiği gibi, yasadışı gelişme 
alanları ve slamlar, genellikle fakir insanların yaşadığı, marji-
nal ve göze çirkin gelen yerleşmelerdir. Bu grupta yer alan 
makalelerde; kendine özgü kentsel ve sosyal dokusu olan 
bu alanları saklamak ve görmezden gelmek yerine kentlerin 
markalaşma süreçlerine pozitif katkı sağlayacak biçimde ko-
numlandırılabileceğinden söz edilmektedir. Bu yerleşmelerin 
“otantik” ve birbirine benzemeyen fiziksel yapılarını ilgi çe-
kici mekânlar olarak marka imgelerinden birisi olarak kabul 
etmek çerçevesinde konu ele alınmıştır. Slamları markalaş-
tırma, turizmcilerin bakış açısını ortaya koymaktadır ve bu 
bağlamdaki markalaşma faaliyetinin hedef kitlesi doğal olarak 
turistlerdir. Hatta böylesi bir gelişmenin, o yerleşmelerde 
yaşayanlara da dolaylı olarak olumlu etkisi olacağı da belirtil-
mektedir. Slam turizmi genel olarak olumsuz eleştiriler alan 
bir uygulamadır. Steinbrink (2012) slam turizminin zenginle-
rin fakir yaşamları, kendi lüks otellerine gitmeden önce, sanki 
hayvanat bahçesinde hayvanları izliyormuş gibi izledikleri bir 
uygulama olduğunu öne sürmektedir. Durr (2012) ise slam 
turizminin kişilerin özellerine çok fazla müdahil olunmasına 
yol açtığını savunmaktadır. Bir diğer eleştiri ise slam turizmi-
ni turizmcilerin para hırsının bir çıktısı olarak tanımlamak-
ta ve özellikle kadınlarda ve çocuklarda zihinsel travmalar 
yarattığını öne sürmektedir. Ancak bu çalışma kapsamında 
ele alınan makalelerde; bunun turizme olumlu katkı sağladığı, 
hatta ilgili bölgeyi kalkındıran bir uygulama olduğu yönünde 
bir kanı hakimdir.3 Bu makaleler, turizm ve pazarlama bakış 
açılarına temellenmiştir. Benzer şekilde kapalı topluluklar için 
de pazarlama stratejilerinin geliştirilebileceği ve imajın he-
define ulaşmasında ele alınabileceği üzerinde durulmaktadır 
(Tablo 3).

3 Çalışma kapsamına alınacak makalelerin seçiminde makalelerde “şehir markalama”, “şehir pazarlama” anahtar kelimeleri taratılarak yapılmıştır. Bu bağlamda slam turizmi-
ne ilişkin tüm makalelere ulaşılmamış, sadece bu anahtar kelimeleri kullanan makaleler üzerinden bir değerlendirme yapılmıştır. Yazının hazırlanmasında slam turizminin 
etik yönüne vurgu yapılmasına ilişkin görüş bildiren hakemlere teşekkür ederiz.
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Tartışma ve Sonuç

Kent markalaşması literatüründe hatırı sayılır miktarda aka-
demik yayın bulunmaktadır. Bu makale, akademik dergilerde 
yayınlanan makalelere odaklanarak ve tematik analiz ve içe-
rik analizini birlikte yaparak, şehir plancılarına değerlendirme 
imkanı sunmaktadır. Bu çalışmayı gerçekleştirmek için “kent 
markalaşma” ve “kent pazarlama” konularında 1988-2014 yıl-
ları arasında yayınlanmış eserler analiz edilmiştir. Bu araştırma 
tanımlayıcı bir çalışma değildir, kent markalaşma literatürün-
de bu alandaki yayınların yoğunlaşmaya başladığı dönem olan 
1988-2014 yılları arasındaki yayınları sentezlemeyi, özetlemeyi 
ve yorumlamayı hedeflemiştir. Bu çalışma sonucunda bazı bul-
gulara ulaşılmıştır.

Kent markalaşma konusunda yazılan makaleler; konu itibariyle 
dört başlık altında toplanabilir: (1) kent markalaşma konsepti, 
süreci ve ölçülmesi, (2) markalaşma stratejileri, (3) markalaş-
ma kültürü ve turizm, (4) kentleşmenin sosyal boyutu.

Kent markalaşması konusunda yazılan yayınlar değerlendiril-

diğinde; birbirinden ayrılan ve (biraz da) tezat gibi görünen iki 
akım öne çıkmaktadır. Bu bakış açılarından birisi pazarlama 
eksenli; diğeri planlama eksenli bakış açısının baskın olduğu 
görüşü sunmaktadır. Böylesi bir farklılığın oluşması; bir yö-
nüyle çalışmanın çok disiplinli boyutuna da işaret etmektedir. 
Pazarlama eksenli görüşler genel olarak; kent markalaşmasını 
talep eksenli bir iletişim süreci olarak ifade etmektedir. Bu 
konunun ufuk açıcı eserlerini ortaya koyan Ashworth ve Vo-
ogd (1988, 1994), Kavaratzis (2004, 2005) ve Van den Berg 
vd (2001) kent markalaşması kavramının beklenti yarattığın-
dan söz ederek, promosyon faaliyetlerinin artırıldığından söz 
etmektedir. Öte yandan şehir plancılar başta olmak üzere; 
sosyologlar, beşeri coğrafyacılar bu yaklaşımı şiddetle eleş-
tirmekte bu bakış açısını yapay, yüzeysel bulmakta, kent ger-
çeklerinden uzak olduğunu düşünmekte ve hatta uydurma bir 
kavram olarak ifade etmektedirler. Görüldüğü gibi, pazarlama 
bakış açısını oldukça sert biçimde eleştirmekte ve kentlerin 
bu şekilde pazarlanmasına ya da satılmasına karşı çıkmaktadır-
lar. Bu düşüncenin çıkış noktası yani referansı; kentlerin satılık 
birer ürün ya da eşya olmadığı, yaşayan bir varlık olduğudur. 
Şehir plancılarının nazarında kent markalaşması; kentlerin 
ekonomik, sosyal ve kültürel boyutlarını görmezden gelmek-
tedir. Bu bakış açısına göre pazarlama; kentleri süsleyip-püsle-
yip, ticarileştirip müşterilere satmaktan başka bir şey düşün-
memektedir. Kentlere yeni imaj vermekten söz edilmekte ve 
bunu yapan kentlerin adeta eski, gri ve karanlık bir geçmişi 
arkalarında bırakılması gerektiği, bunun yerine parlak, moda-
ya uygun, kendine güvenen, havalı ve yenilikçi bir kent olmak 
zorundaymış gibi davranıldığına işaret edilmektedir. Ancak bu 
ne gerçekçidir ne de kolaydır. Plancıların bakış açısına göre 
mimarinin, fizik mekânın kendisi bir iletişim aracıdır ve bunlar 
kentler için yeni deneyimler kazandırabilir. Üstelik bunlar da 
pekala ekonomik gelişme sağlayabilir, teknolojik gelişme ile 
bütünleşebilir ve sosyal bir değişimi sağlayabilir. Hatta plancı-
lar için çoğu kez, kentlilerin yaşam kalitesini artırmak; sükseli 
projelerden daha etkili bir kent markalama stratejisi olabilir. 
Bu iki farklı bakış açısı ve kentsel politika üretenlerin kısa va-
deli promosyon odaklı pratikleri bu alanda sağlam bir teorik 
çerçevenin oluşturulmasının önündeki engellerdir. Ancak so-
nuç olarak; hem planlama literatüründen hem de pazarlama 
alanından beslenen bütünleşik bir kavramsal yaklaşıma ihtiyaç 
duyulduğu apaçık ortadadır. Bu iki alan yaklaşımı dışında, kent 
markalaşmasına yönelik olarak iki farklı alan yaklaşımından 
daha bahsetmek mümkündür. Bu alanlar turizm ve mimarlık 
alanlarıdır. Turizmciler, kent markalaşmasında pazarlamacılara 
daha yakın bir anlayışa sahiptir. Ancak turizmciler için önemli 
olan paydaş turistlerdir. Dolayısıyla temelde turistleri ken-
te çekmek ve turizm gelirlerini artırmak ana amaçtır. Kente 
gelen turistlerin olumlu bir tecrübe yaşamalarını sağlayarak 
hem tekrar ziyaret etme olasılığını artırmak hem de olumlu 
ağızdan ağıza iletişim ile daha fazla turiste ulaşmak da bu ana 
amaca ulaşma noktasında önemlidir. Bu bağlamda turizm ek-
seninde yapılan çalışmalarda da kültür, miras ve turizm imajı 

Tablo 3. Tematik alanlar ve alt tema başlıkları

Tematik alan Alt tema başlıkları

Kent markalaşma konsepti, Konsept

süreçleri ve ölçümü Farklılaşmalar

 Süreçler

 Ölçüm yaklaşımları

 Mimari

 Tasarım

Marka stratejileri Kent markası imajı

 Kimlik

 Kişilk

 Değer

 Markalaşma deneyimleri

 Etkinlik temelli markalaşma

 Marka iletişimi

 Katılım süreçleri

 İnternette markalaşma

Markalaşma kültürü ve turizm Kültür

 Kültürel değerler/tarihi miras

 Turizm

Kentleşmenin sosyal boyutu Kapalı topluluklar

 Yasadışı yerleşmeler

 Komşuluk birimleri

 Slamlar

 Uydu kentler

PLANLAMA126



üzerinde durulduğu görülmektedir. Bir diğer yaklaşım mimar-
lık alanında söz konusudur. Bu bağlamda mimarinin ve kent, 
mekân ve yapı tasarımının kent imajı üzerindeki etkileri temel 
alınmıştır. Buradaki genel görüş, imajın sadece reklam ya da 
pazarlama iletişimi araçları ile sağlanamayacağı ancak fiziksel 
olarak paydaşlara yaşatılması gerektiği yönündedir. Mimari 
bakış açısı pazarlama bakış açısını sadece iletişime dayanmak 
noktasında eleştirmektedir. Alanlar arasındaki yaklaşımlar 
keskin bir farklılık içermektedir. Zira tematik analiz sonucun-
da elde edilen temalar da farklı alanların bakış açıcını yansıta-
cak şekilde sınıflandırılabilmiştir. 

İkinci ve en geniş çerçeve; markalaşma stratejileri çerçevesin-
de ele alınan konulardır: Markalama bağlamı, markalama de-
neyimleri, etkinlik temelli markalama, marka iletişimi, katılımcı 
çalışmaları ve internette markalamadır. Bu bakış açısı; pazarla-
ma eksenli konular bağlamında kent markalaşmaya yaklaşımı-
dır ve kent imajı, marka değeri ve kimliğini tanımlamaktadır. 
Bu kavramlar bir ürünün ya da malın pazarlanması çerçevesin-
deki kavramsal çerçeveye dayandırılmakta ve kent markalama 
sürecine adapte edilmektedir.

Kent markalaşma pratikleri üzerinde yoğunlaşan makalelerin 
bazen bir tek kente yoğunlaşırken, bazı durumlarda da birden 
fazla kenti kıyaslamalı olarak ele aldığı görülmüştür. Çoğunluk-
la da gerçekleşen ile hedeflenen arasında bir fark tespit edil-
mekte ve buna yönelik değerlendirmeler konu edilmektedir.
Etkinlik temelli çalışmalar, hem tanımlayıcı hem de normatif 
yaklaşım sağlamaktadır. Bu nedenle de çalışmaların başarı ya 
da başarısızlık öykülerini konu almaktadır. Marka iletişimi ko-
nusunda göreli daha az yoğunlaşma vardır.

Kent markalaşma konusu, iletişim sürecinin bir parçası gibi ka-
bul edilmesine rağmen, marka iletişimi konusunda az sayıda 
çalışma vardır. Reklam planlı ve ücret karşılığında gerçekleşti-
rilen bir iletişim aracıdır. Bir ürünün ekonomik ömründe bir 
imaj ve kimlik oluşturmak, dağıtmak ve iletişim kurmak hep 
birbirinden zor kavramlardır. Bir görsel iletişim aracı olarak 
televizyonun günümüz dünyasında artan önemi bilinmektedir. 
Bu önemli artan araçta kentlerin aldığı pay ancak birkaç saniye 
ile sınırlıdır. Ve aslında; televizyon gibi geniş etki gücü olan 
iletişim araçları basmakalıplaşmış klişeleri yansıtan önemli 
araçlardır. Öte yandan haberlerin, ödeme karşılığı olmayan ve 
planlanmadan, kendiliğinden gelişen yapısı nedeniyle, kolaylıkla 
kontrol edilemeyen bir yapısı da vardır. 

Benzer şekilde etkinlik bazlı çalışmalarda, katılımcılar başların-
dan geçen deneyimlerden normatif sonuçlar çıkarır. Katılımcı 
eksenli araştırmalarda ana katılımcı grup olarak sıradan vatan-
daşlar karşımıza çıkmıştır.

Son olarak; internette markalaşma çalışmaları betimleyici ve 
ampirik araştırmalar olarak göze çarpmaktadır. Genellikle bu 

alandaki araştırmalar konunun nasıl ele alındığını ve uluslara-
rası konumlandırmanın nasıl yapıldığını incelemektedir. Bunu 
görebilmek için kent konseylerinin, belediyelerin web siteleri 
incelenmiştir. Diğer taraftan daha derinlemesine araştırmalar 
yapılması durumunda deneyimler, devamındaki düşünceler ve 
daha fazlası değerlendirilebilir.

Üçüncü konu kentleşmenin sosyal boyutudur. Bu çerçevede; 
konu pazarlama eksenli bakış açısıyla ele almaktadır. Slamlar, 
kapalı topluluklar bu bağlamda örnek alanlar arasındadır...

Markalaşma kültürü ve turizm alanında ise; sosyal kentleşme 
çalışmalarında olduğu gibi bu çalışmalarında da pazarlama ba-
kış açısıyla gerçekleştirildiği gözlenmiştir. Bütün hedefi; kent-
leri kültür ve tarihi miras üzerinden imajını yenilemek üzerine 
kurulmuş bir yapısı vardır.

Yönetim bakımından çalışmaların çoğu ikincil kaynak kullan-
mış olmasına rağmen; test edilebilir modeller veya hipotezler 
geliştirilememiştir. Genelde konular; pazarlama veya yönetim 
ile ilgili teorilerden (Kavaratzis 2004,2007), katılımcılık teori-
sinden (Trueman vd 2004) ve marka yönetiminden (Kavarat-
zis ve Ashworth, 2009) alınmıştır. Ayrıca çalışmaların çoğunda 
kendine özgü bir örnek kent ya da olay incelenmiştir ve bul-
gularını diğer araştırmalarla karşılaştırmak konusunda eksiklik 
tespit edilmiştir. Bu ulaşılan sonuç, bundan sonraki araştırma-
lar tarafından dikkate alınmalıdır. Nitekim, karşılaştırmalı de-
ğerlendirmelerin eksik olması; bu alandaki çalışmaların ağırlıklı 
olarak kalitatif modellerle kurgulanmasına neden olmuştur. 
En yaygın araştırma belirli bir alanı konu alan ve tasvir edici 
bir biçimde araştırma sonuçları aktarılmış ama genellikle bir 
karşılaştırma yapılmamıştır. Örnek alanlar üzerinden konuya 
yaklaşmak, genel ve kabul gören bir bakış açısıdır. Örnek alan 
çalışmaları; bu olayın resmini ortaya koymakta ama kavramlar 
ile teorilerin birbirleriyle ilişkisi hakkında hiç yorum yapılma-
maktadır.

Sonuç olarak, kent markalaşma literatürünün gelişmeye açık 
olduğu ve yaklaşımlarla teoriler arasında farklar bulunduğunun 
tespit edildiğini ifade etmeliyiz. Plancıların bakış açısı ile pazar-
lama dünyasından profesyonellerin görüş ayrılığı içinde olduk-
ları da tespit edilen bir diğer konudur. Her iki bakış açısı da 
birbirinden farklılaşan ve önemli temellere dayanmaktadır, bu 
nedenle bu iki bakış açısının uzlaşması ya da buluşması; bu ala-
na özgü yeni teorilerin ve süreçlerin doğmasını sağlayacaktır.
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ABSTRACT
A smart city is a place where the traditional networks and 
services are made more efficient with the use of information 
and communication technologies (ICT), for the benefit of its 
citizens. This paper provides an overview of ultimate ICT 
network built in Turkish cities. It also makes comparison of 
telecommunication status and infrastructure between Turkish 
cities by thematic maps using Geographic Information System 
(GIS) in order to visualize the ultimate ICT network for pav-
ing the way for smart cities. The paper begins with smart city 
concept and focus on best practices in the world. The next 
part gives some statistics on Turkey’s internet, mobile phone 
and social media usage. Then using the latest statistics, Turkish 
cities are compared according to some indicators such as the 
number of 3G, xDSL, mobile broadband and fiber subscribers, 
the length of fiber cable infrastructure. After making national 
analyses, some smart city initiatives and some governmental 
pilot projects on smart cities are explained to review the cur-
rent situation for paving the way for smart cities in Turkey. The 
chapter concludes with some challenges and future options in 
city level.

ÖZ
Akıllı kent, kentlinin yararına olacak şekilde, bilgi ve iletişim tek-
nolojilerinin (BİT) kullanımıyla, klasik ağ ve hizmetlerin daha etkin 
hale getirildiği yerdir. Bu makale, Türk kentlerinde kurulmuş son 
teknoloji BİT ağlarının durumunu ortaya koymaktadır. Ayrıca, Türk 
kentlerinin telekomünikasyon durumu ve altyapısı konusunda bir 
karşılaştırma yapmakta, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) aracılığıyla 
hazırlanmış tematik haritalarla akıllı kent olma yolundaki son bilgi 
ve iletişim ağını görüntülemektedir. Makale, akıllı kent kavramı ile 
başlamakta ve dünyadaki en iyi uygulamalarla devam etmektedir. 
Dünyadaki akıllı kentler özetlenmekte, IBM’in daha akıllı kentler 
programından örnekler verilmektedir. Bu örnekler, İskandinav ül-
kelerinden, Uzak Doğu’dan ve Amerika’dan bazı kentler üzerine-
dir. Sonraki bölüm Türkiye’deki internet, cep telefonu ve sosyal 
medya kullanımı üzerine birtakım istatistikler vermektedir. Daha 
sonra en son istatistiklere göre, Türk kentleri bazı göstergelere 
göre karşılaştırılmaktadır, bu göstergeler, 3G, XDSL, mobil geniş 
bant, fiber abonelikler ve fiber kablo altyapısı uzunluğuna göre sı-
ralanmaktadır. Ulusal analizler yaptıktan sonra, bazı akıllı kent giri-
şimleri ve akıllı kentler üzerine pilot projeler anlatılmakta, sonuçta 
Türkiye’de akıllı kent kavramının önünü açmak için kent düzeyinde 
zorluklar ve gelecek seçenekler üzerinde durulmaktadır.

Anahtar sözcükler: 3G and mobil geniş bant abonelikleri; fiber kablo altya-
pısı; akıllı kentler; Türk kentlerinin CBS ortamında tematik haritaları.

Keywords: 3G and mobile broadband subscriptions; fiber cable infrastruc-
ture; smart cities; thematic maps of  Turkish cities in GIS.
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Introduction

“From computers to data to information to communication 
to democracy” (Saco, 2002, p.xiii). New information and com-
munication technology (ICT) platforms have evolved rapidly 
and transformed vastly during the last 30 years. Some of the 
concepts used to define the transformation in the Digital Age 
put forward by Castells (2009), show the cultural change in 
the globalized world. The popularization of the internet and 
the wireless systems have caused changes in today’s commu-
nication platform. The internet was invented in 1969, but its 
commercialization expanded in the 1990s. Since then, users 
grew from 40 million in 1995 to 3.4 billion in 2016 (Castells, 
2009, Global Digital Statistics, 2016). After the convergence 
of internet and wireless systems in the 2000s, the meaning 
of ‘being connected’ has shifted (Pinzon, 2013); as Castells 
points “the key feature of wireless communication is not mo-
bility but perpetual connectivity” (2009, p.69). 

Recent developments in geo-information technologies on 
wireless platforms to link spatial and relational data provide 
new and smart insights into patterns of urban life, such as 
traffic flows within cities, urban mobility and proximity of 
social relations. Mobile phones allow for large scale moni-
toring of people’s movements and physical proximities over 
time, giving the possibility of understanding cognitive rela-
tionships and social ties. Popular social network sites (SNS), 
like Swarm-Foursquare, Facebook check-in and Quora, ex-
tend this real-time and location-based geo-information across 
highly connected networks of users. Globally, through rapid 
adoption of smart phone technologies and rise of geo-so-
cial networking, the number of active social media users is 
reached 2.3 billion by 2016 (Global Digital Statistics, 2016).

ICT utilize mobile devices that have changed our lives. They 
shape how we interact with each other and how we organize 
friends and family as well as broader networks. They have 
become the ‘digital fabric of our lives’. The opening ques-
tion for the usual telephone conversation has changed from 
“Whom?” to “Where?” since today we know who we are 
talking to before answering the phone. Mobile communica-
tion coordinates our daily mobility activities, for example, 
who is going to do the shopping, or who is going to pick up 
the children that day. These are not planned but talked and 
decided in real-time. Keeping in touch with social networks 
has its advantages, but interacting with real life environment 
is important while living in a smart community (Mobile Tech, 
2013).

A smart community is a community where various next-
generation technologies and advanced social systems are ef-
fectively integrated and utilize in a smart city. In smart cities, 
digital technologies translate into better public services for 

citizens and better use of resources. A smart city is a place 
where the traditional networks and services are made more 
efficient with the use of ICT, for the benefit of its inhabitants 
and businesses. 

This paper provides an overview of ultimate ICT network 
built in Turkish cities. It also makes comparison of telecom-
munication status and infrastructure between Turkish cities 
by thematic maps using GIS in order to prove the ultimate 
ICT network for paving the way towards smart cities. Some 
of the concepts used to define smart cities such as eco-tech, 
livable, green and sustainable cities or smart growth can be 
considered beyond the scope of this paper since they relate 
to other spatial components and city planning visions. 

The paper begins with smart city concept and continues 
with Top 10 Smart Cities and Smarter Cities Program in the 
world. They are explained as best practices from Scandinavia, 
Far East and America. The next part gives some statistics on 
Turkey’s internet, mobile phone and social media usage. Then 
using the latest statistics, Turkish cities are compared accord-
ing to some indicators such as the number of 3G, xDSL, mo-
bile broadband and fiber subscribers, the length of fiber cable 
infrastructure. After making national analyses, some smart 
city initiatives and some national projects on smart cities are 
explained to review the current situation for smart cities in 
Turkey. The chapter concludes with some challenges and fu-
ture options in city level.

Methodology

The work is based on a literature study which covered pa-
pers and reports on indicators, methodologies, rankings and 
evaluation tools related to ICT and cities. The literature 
study aimed to define the concept of smart city and to make 
an overview of smart city examples. National reports, Türk 
Telekom statistics, GSM operators’ statistics and social media 
facts are found for the years of 2014 and the first quarter 
of 2015. Some facts and indicators are extracted from the 
research of ICT usage of Turkish people made by Turkish 
Statistics Institute. The city data was blended from publicly 
available annual province statistics of Information Technolo-
gies and Communications Authority (BTK) for Turkey. Then 
a geo-database was built in ArcGIS environment at city level 
concerning some indicators such as the number of 3G, xDSL, 
mobile broadband and fiber subscribers, the length of fiber 
cable infrastructure of BTK up-to-date statistics. Some the-
matic maps were produced to draw quantities using graduat-
ed colors to show values. In order to attract attention and to 
make comparison, five classes were used in the legend of the 
thematic maps for generating the difference in each indicator 
towards the ultimate ICT network for smart cities. From gen-
eral to specific point of view, some e-municipality efforts in 
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Turkish cities were put in a summary table and some ultimate 
national smart city pilot projects were explained briefly in 
order to clarify the national vision of being a smart city.

Smart City Concept and Smart Cities in the 
World

The symbolic importance of labeling and branding cities with 
‘cyber’, ‘intelligent’, ‘digital’ or ‘smart’ prefixes is stressed 
around the world (Graham & Marvin, 1999). Smart cities can 
be accepted as the demonstration areas of e-government ap-
plications. Smart city concept is integrated with the infor-
mation based economy. Research and the use of new tech-
nologies accounted for the development in science, industry 
and commerce in a smart city. The impacts of ICTs can be 
observed in smart cities. The e-governance concept links the 
administrative institutions to these technologies. Public bod-
ies using ICTs in management, commerce and communication 
across offer e-governance with multi-participation.

The financial services, information technologies and com-
munication industry in a smart city bring economic develop-
ment. Smart spaces are integrated with infrastructure in a 
smart city. Local governments should share their decisions, 
plans and projects with developing their internet networks 
for effective city management, should present some guide-
lines (Odendaal, 2003).

Smart cities own an advanced urban information systems 
where urban dwellers can use these systems even via their 
mobile devices. Urban information systems help automate 
analysis, share information, and encourage teamwork. By 
visually displaying information, GIS enhances evaluation and 
performs quickly. Real-time information and sensor updates 
in GIS support better decision making and improve city man-
agement. Creating an urban inventory, thematic maps, and 
queries also help to identify the gaps and scenarios help in 
planning measures (Yalçıner, 2002).

Moreover, a city can be defined as smart when investments in 
human capital, institutional systems, traditional transport and 
modern ICT communication infrastructure fuel sustainable 
economic development and a high quality of life, with a wise 
management of natural resources (Odendaal, 2003). Smart 
cities are all urban settlements which show strategic effort on 
the new ICTs in a way to achieve high quality of life, effective-
ness and competitiveness on many levels (Angelidou, 2014). 
For the development of a smart city, instrumenting a city 
technically and investing in hard infrastructure also provides 
opportunities for innovation process. However, technology 
is not enough to guarantee the real smartness of cities, and 
it does not make urban dwellers themselves to think or act 
smart (Angelidou, 2015).

On the other hand, some smart city strategies consider spe-
cific districts and clusters (Komninos, 2011), such as busi-
ness districts, R&D clusters, university technoparks, logistical 
clusters or neighborhoods. This is a spatial vision that gives 
character and functions at city level. It addresses some users, 
who benefit the district or neighborhood where they live in, 
work in or visit.

Smart city indicators are studied all around world. ITU Acad-
emy online notes provide some key performance indicators 
for the smart cities to understand how ICT performance can 
be measured (ITU website). When focused on the heading 
of Urban Sustainability, ICT appears under the connectivity 
topic. In the connectivity topic, the indicators are: access to 
internet is measured by the number of broadband and mobile 
broadband subscriptions; access to telephones is measured 
by the indicator of the number of mobile 3G subscriptions. 
Mobile broadband subscriptions are important and their 
number has a multiplicative effect on GDP, productivity and 
employment. OECD and the World Economic Forum also 
use these indicators for the goal of smart cities. So, this paper 
takes these indicators to visualize the ultimate ICT network 
built in Turkish cities and to make comparison of telecommu-
nication status and infrastructure between them.

As the planet becomes more urban, cities need to get smarter. 
Large scale urbanization necessitates finding new and smart 
ways to manage complexity, reduce expenses and improve 
quality of life. This paper stressed the importance of better 
use of ICT. But a more comprehensive view of a smart city 
gives an integrated approach to improving the efficiency of 
city operations, the quality of life for its dwellers, and growing 
the local economy. Investments in human capital and modern 
ICT infrastructures fuel sustainable economic development 
and a high quality of life, with a wise management of natu-
ral resources, through participatory action and engagement 
(Lombardi et al. 2012). 

Canadian urban strategist Dr. Boyd Cohen developed a smart 
city wheel which allows a common language to develop 
amongst city stakeholders.

Smart cities can be identified along six main axes: A smart 
economy, smart mobility, a smart environment, smart people, 
smart living and smart government (Figure 1). These six axes 
are linked with traditional theories of urban growth and New 
Urbanism development and are based on theories of regional 
competitiveness, transport and ICT economies, human capi-
tal, quality of life, and participation of citizens in city gover-
nance (Fastcoexist website).

The Smart City Index is widely accepted and created by Co-
hen. Classified literature on the categories of a Smart City 
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is given in Table 1. Smart Environment can be created by 
green urban planning. Smart City is powered by “renewable 
energy,” every function is “carbon free”; it shifts from central 
to “distributed” small scale power, water and waste systems; 
and “food production” will be part of the urban green infra-
structure. Close-loop cities is emphasized in which the urban 
eco-cycle is balanced in support of a circular view of urban 
metabolism. Cities, designed on New Urbanism principles, 
nurture a special “sense of place” through a renewable and 
local economy, and they are “walkable” and transit-oriented 
using alternative fueled vehicles (Ercoskun, 2012). Moreover, 
ICTs may contribute economic development in a smart city, 
with smart spaces being integrated with smart infrastructure. 
The use of the Internet, virtual libraries, online forums, inter-
active talks and webinars makes life easier, and facilitates fuel 
savings as well as flexible and adaptable living and working 
conditions. Awareness is raised among the city residents in 
such matters of energy use as smart metering, car pooling 
and life safety systems (Ercoskun, 2010).

In Smart Government heading (Table 1), Wi-Fi and broadband 
coverage is one of the important indicators for smart cities 
(Fastcoexist website). Also under the Smart People heading, 
the number of internet-connected households and residents 
with smartphone access is the other indicator of smart cities 
which are used in this paper.

Smart city solutions have been evolved to more supply-driven 
rather than demand-driven in the cities (Komninos, 2011). 
Several conceptual models of smart cities have appeared under 
their impact of supply and demand. Some ideas for the smart 
city focus on ICTs which can make cities and their services act 

smart. Other smart city paradigms relate technology with in-
novation and human capital development to participate in so-
ciety and solve problems. Nevertheless, smart city programs 
are being implemented in hundreds of cities in the world.

The Top 10 Smart Cities around the world are ranked by 
Cohen who considers the variables about innovation and sus-
tainability. These cities are (Fastcoexist website): 

1) Vienna: Vienna was the only city that ranked in the top 
10 in every category such as: innovation city, regional green 
city, quality of life and digital governance. Vienna establishes 
smart-city targets with programs like the Smart Energy Vi-
sion 2050 and Roadmap 2020. Carbon reduction, transporta-
tion and land-use planning changes make the city number 1 in 
smart city technologies.

2) Toronto: The highest rated smart city in North America, 
Toronto is the second in ranking. IBM contributes its smart-
ness more. Toronto is also an active in C40 megacities to-
wards low-carbon economy. 

3) Paris: Paris was highly rated in several categories includ-
ing innovation, green cities in Europe, and digital governance. 
Paris is popular with its automobile and bike sharing pro-
grams. 

4) New York: New York scored higher than most other cities 
in the ranking in all of the categories except quality of life. 
New York partnered with IBM in 2009. IBM helps the city 
prevent fires.

5) London: London is famous for some of its sustainability 
innovations such as congestion tax and its robust transit sys-
tem. London built a partnership with O2 to launch the largest 
free Wi-Fi network in Europe.

6) Tokyo: Tokyo scores well in the innovation and digital 
city categories. Last year, the city announced plans to cre-
ate a smart town in the suburbs. This eco-suburb will in-
tegrate solar panels and energy efficient appliances all con-
nected to a smart grid. Tokyo also promotes smart mobility 
solutions.

7) Berlin: Berlin has good scores in innovation, greenness 
and quality of life. In collaboration with the firms, city works 
on vehicle-to-grid (V2G) technologies for creating a virtual 
power plant from electric vehicles.

8) Copenhagen: Copenhagen, as the European Green Capital 
in 2015, takes leadership role on sustainable clean-tech inno-
vation. The city has committed to carbon neutrality by 2025 
and 40% of its citizens regularly commute by bike. 

Figure 1. Smart city wheel.



Table 1. Classified literature on the categories of  a smart city

Categories Indicators

Smart
environment

Smart
mobility

Smart
government

Smart
living

Description

Green urban
planning

Mixed-modal 
access

Enabling 
Supply-Demand 
Side Policy

Safe

Healthy

Cultural&vibrant
and happy

Prioritized 
clean&non-
motorized 
options

Integrated 
ICT

Green
buildings

Green energy

•	Pollution	control
•	Biodiversity-green	area	enhancement
•	Compact	city
•	Mixed	use,	mixed	income	settlements
•	Walkable-cycleable	environment
•	Strong	urban	identity
•	Climate	friendly	pattern
•	Urban	metabolism	for	eco-efficiency
•	Buy	local,	eat	local/self-sufficiency

•	More	public	transport
•	Integrated	fare	systems

•	Using	ICT	to	deliver	energy	and
 information exchange between
 providers and users

•	Crime,	terrorism
•	Smart	protection
•	ICT	for	emergency

•	Life	expectancy
•	Investment	on	health
•	Using	ICT	for	healthcare	services

•	Quality	of	life
•	Investment	on	culture
•	Equality
•	Participatory	cultural	and	tourism	events

•	Bicycle	paths-roads
•	Bicycle	sharing	systems
•	EV	charging	stations

•	Optimize	logistics	for	energy-saving
•	Energy-efficient	fuels	and	engines
•	Smart	card	systems	for	public	transit

•	Green-certified	buildings
•	Using	building	automation	systems
•	Adapting/retrofitting	for	energy-saving

•	Using	renewables	such	as	solar,	wind		
 power, geothermal etc., 
•	Smart	metering	
•	Resilient	smart	grid
•	Wi-fi	connected	public	lighting

Newman & Jennings (2008), Wheeler (2004), 
Holmgren (2007), Kazimee (2002), EU (2004), 
Resilientcity website, Vergunst (2002), Coaffee 
(2008), Saavendra & Budd (2009), Raven (2010), 
Godschalk (2003), Hopkins (2008), UNISDR 
(2010), Newman, Beatley &  Boyer (2009),
Hodson & Marvin (2009)

Hensher & Button (2003), Tolley, (2003),
Ercoskun (2016), Neirotti et al. (2014)

Neirotti et al. (2014), Fastcoexist website,
Chourabi et al. (2012), Correia and Wunstel 
(2011) and Mahizhnan (1999) and Steria (2011)

Neirotti et al. (2014), Fastcoexist website, 
Accenture (2011), Dirks et al. (2009), Nam and 
Pardo (2011) and Washburn et al. (2010)

Fastcoexist website Neirotti et al. (2014), 
Accenture (2011), Atzori et al. (2010), Correia 
and Wunstel (2011), Dirks et al. (2009); Nam and 
Pardo (2011), The Climate Group et al. (2011) 
and Washburn et al. (2010)

Fastcoexist website, Accenture (2011), Dirks et 
al. (2009), Mahizhnan (1999), Nam and Pardo 
(2011) and Washburn et al. (2010), Neirotti et 
al. (2014)

Fastcoexist website, Wheeler, (2004), Kazimee 
(2002), EU (2004), Resilientcity website, Neirotti 
et al. (2014)

Atzori et al. (2010), Caragliu et al. (2009),
Correia and Wunstel (2011), Dirks et al. (2009), 
Giffinger et al. (2007), La Greca et al.(2011), 
Munuzuri et al. (2005), Nam and Pardo (2011), 
Steria (2011), The Climate Group et al. (2011), 
Think (2011), Toppeta (2010) Washburn et al. 
(2010), Neirotti et al. (2014) Ercoskun (2016)

Accenture (2011), Steria (2011), The Climate 
Group et al.
(2011), Think (2011), Washburn et al. (2010), 
Neirotti et al. (2014)

Chourabi et al. (2012), Correia and Wunstel 
(2011) , Mahizhnan (1999) Steria (2011),
Accenture (2011), Correia and Wunstel (2011), 
Dirks et al. (2009), Hughes et al. (2013), Nam 
and Pardo (2011), The Climate Group et al. 
(2011), Think (2011), Toppeta (2010), Neirotti
et al. (2014)
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9) Hong Kong: Hong Kong is a leader in the use and adoption 
of smart cards, which are already used by millions of residents 
for services like public transit, library access, building access, 
shopping, and car parks.

10) Barcelona: Barcelona is a pioneer in smart city and low-
carbon solutions. It was among the first in the world to in-
troduce a solar thermal to promote the electric vehicles and 
charging infrastructure, and the city also launched a project 

to develop a living lab for smart-city innovation.

Moreover, IBM Smarter Cities Program gives some other 
smart city practices. For example, San Francisco, which has 
equipped with thousands of kilometers of sewer system pipes 
and treatment facilities that can give alarm against pump fail-
ure, broken pipes and overflowing storm drains in real time, 
with a smart maintenance. Singapore, with its smart traffic 
system created to lower congestion and carbon emissions 

Table 1. Classified literature on the categories of  a smart city (Cont.)

Categories Indicators

Smart
government

Smart 
people

Smart
economy

Description

Transparency 
and open 
data

Inclusive 
society

Local&global 
interconnec-
tedness

Productivity

Enterpreneurship
&
Innovation

Embrace 
creativity

21st century 
education

ICT & e-Gov

•	Increasing	reliability	and	transparency	
 of energy supply systems
•	Enabling	every	citizen	to	access	official	
 documents in a simple way

•	Raising	the	number	of	internet-
 connected households and residents 
 with smartphone access 
•	Improving	the	quality	of	life	by
 stimulating social learning and
 participation especially for
 disadvantaged groups

•	Integrating	the	city	in	national	and	
 global markets

•	Improving	productivity	(i.e.	output
 divided input) through automatic  
 routine processes and by powering  
 managers’ decision-making, planning  
 and control activities.

•	Fostering	the	innovation	systems	and	
 entrepreneurship in the urban
 ecosystem by local incubators

•	Technological	platforms	harnessing	the
 collective intelligence and creativity of  
 citizens

•	Creating	more	opportunities	for	
 students and teachers using ICT tools
•	Interplay	between	university	and	
 government for e-learning

•	Wi-Fi	and	broadband	coverage
•	ICT-based	public	participation
•	E-administration
•	E-ballots

Neirotti et al. (2014), Fastcoexist website,
Chourabi et al. (2012), Correia and Wunstel 
(2011) and Mahizhnan (1999) and Steria (2011)

Atzori et al. (2010), Bakıcı, Almirall, and
Wareham (2013), Caragliu et al. (2009), Chourabi 
et al. (2012), Correia and Wunstel (2011),
Giffinger et al. (2007), Mahizhnan (1999) and 
Toppeta (2010), Neirotti et al. (2014),
Fastcoexist website

Neirotti et al. (2014), Bakıcı et al. (2013),
Caragliu et al. (2009), Chourabi et al.(2012), 
Correia and Wunstel (2011), Giffinger et al. 
(2007), Mahizhnan (1999) and Toppeta (2010), 
Fastcoexist website

McKinsey Global Institute (2011), Neirotti et al. 
(2014), Fastcoexist website

Bakıcı et al. (2013), Caragliu et al. (2009),
Chourabi et al. (2012), Correia and Wunstel 
(2011), Giffinger et al. (2007), Mahizhnan (1999) 
and Toppeta (2010), Neirotti et al. (2014),
Fastcoexist website

Neirotti et al. (2014), Fastcoexist website, Sasaki 
(2010), Lombardi et al. (2012)

Accenture (2011), Dirks et al. (2009), Mahizhnan 
(1999), Nam and Pardo (2011) and Washburn et 
al. (2010), Lombardi et al. (2012), Neirotti et al. 
(2014), Fastcoexist website

Neirotti et al. (2014), Fastcoexist website, 
Accenture (2011), Bakıcı et al. (2013), Caragliu 
et al. (2009), Chourabi et al. (2012), Correia and 
Wunstel (2011), Dirks et al. (2009), Giffinger et 
al. (2007), Odendaal (2003), Steria (2011), Think 
(2011), Toppeta (2010) and Washburn et al. (2010)
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by recognizing traffic patterns on a city level. The engineers 
developed systems for leveraging road pricing, integrated fare 
management and deep analytics to help predict and miti-
gate traffic congestion (IBM, 2011). Technologies providing 
electronic tolling, advanced driver advisories, parking guid-
ance, responsive traffic signaling, intelligent dispatch of cabs 
and contactless smart card-based fare transactions, have all 
helped to realize the utility and value of smart transportation 
systems in managing traffic in Singapore (Hin & Subramaniam, 
2012). The City of Rio de Janeiro, which coordinates infor-
mation flow from 20 city departments into one operations 
center for real-time visualization, monitoring and answering 
of response to incidents across the city. The system uses a 
smart weather-prediction technology to locate storms and 
hills vulnerable to landslides. And City of Madrid has an emer-
gency coordination center. When authorities receive infor-
mation about an emergency, they can recognize it as a unique 
or a duplicate incident with the improved of 25% response 
times (IBM, 2011).

Case Study: Turkish Cities

Turkey’s Facts
Turkey’s implementation of e-government is shaped by many 
factors including its size, centralized governance structure, 
e-government goals, Gross Domestic Product (GDP), popu-
lation, etc. Table 2 illustrates some statistics about Turkey be-
longing to 2015. The number of mobile phone subscriptions 
is relatively high where the average annual income per capita 
is low. Mobile devices, smartphones and internet TVs attract 
Turkish citizens day-by-day.

TTNet, a subsidiary of Türk Telekom, launched broadband in 
the early 2000s, providing ADSL services. Mobile broadband 
over 3G started with three GSM operators: Turkcell, Voda-
fone and Avea. Also, broadband services provided fiber and 
cable-TV networks, in the 2000s. After significant growth 
in mobile telephony over the last decade, there are more 
than 70 million subscribers (around 70% of which have 3G), 
for a penetration rate of 91.5%. According to subscriber 
numbers, Turkcell, Vodafone, and Avea’s market shares are 
49.62%, 28.57%, and 21.87%, respectively. With 8.5 million 
fixed and 26.4 million mobile subscribers, total broadband 
subscription in Turkey has reached 35 million. Fixed broad-
band subscription is as follows: 79% xDSL, 15% fiber, and 
6% cable. Currently, Türk Telekom owns 182,450 km of fi-
ber infrastructure, around 123,000 km as backbone network 
and around 60,000 km that reaches subscribers. Alterna-
tive operators own a total of 51,244 km fiber infrastruc-
ture reaching subscribers. Ten years after its privatization 
and the opening of the competitive sector, Türk Telekom is 
still dominant provider in broadband services (Schkenkkann, 
2014).

According to the Vodafone report, with the introduction 
of the 3G networks in 2009, mobile broadband and smart-
phones are rapidly replacing older generation devices in the 
Turkish market. There are already 5.6 million Smartphone 
users in 2013 and the number of Facebook users stand at 
32,408,540, the 7th largest usage base per country in the 
world (Mobile Tech, 2013). The Internet, and social media 
in particular, have become an important part of public life 
in Turkey. Turkish users spent the second most amount of 
time online per capita in Europe, after the UK. Facebook is 
the most popular social network with a penetration equal to 
41.59% of the population. Around 90% of the country’s inter-
net users utilize Facebook actively. Turkey is ranking the 4th 
largest in global use of Facebook and 8th largest for Twitter 
with 31.1% penetration and 11,337,500 active Twitter users 
in 2014 (Tunç, 2014). Foursquare and Swarm has reached 7.2 
million users in Turkey in 2015 (the second country after 
USA). Users check-in average is about 1.8 million daily. They 
frequently check-in cafes, restaurants and their homes, they 
generally prefer Turkish food, fastfood and seafood come 
next (Foursquare website).

Ultimate ICT Network in Turkey
There are 81 provinces in Turkey. Among the 81 provinces, 30 
are designated metropolitan municipalities in 2014. The larg-
est by far is İstanbul (23rd largest urban area in the world), 
followed by Ankara (87th) and İzmir (331rd in the world) 
(Demographia, 2015) (Figure 2).

Turkey welcomed 3G technology in 2009, and the investments 
spread its benefits in Turkey and get more people involved in 
this area. A recent report by the Information Technologies 
and Communications Authority (BTK) for the first quarter of 
2015, which reported that there are were nearly 72 million 
mobile subscribers and 59.4 million 3G subscribers in Turkey 
in total (TT website). İstanbul, Ankara and İzmir were the top 
3 cities in 2014. Bursa, Antalya, Konya was ranked number 4, 
5 and 6, respectively. Mersin, Adana and Gaziantep followed 
as number 7, 8 and 9 in ranking. (Figure 3).

Table 2. Turkey’s facts for e-government (TUIK, 2015) 

Indicators-2015 Turkey

Population 77,695,904 

Number of internet users 44,700,000

Household possession of mobile computers 28.5%

and tablets (% of population)

Mobile telephone subscriptions 71,888,000

Number of TV with internet (% of population) 20.9%

The average annual income  per capita 7714 $
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Figure 2. Population map of  Turkish Cities-2014.

Figure 3. Number of  mobile 3G subscribers in 2014.
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Total broadband subscribers in Turkey approached to 42.9 
million at the end of the first quarter (Q1) of 2015. Fixed 
broadband services were widely provided; the number of 
fixed broadband subscribers reached 9 million in Turkey (TT 
website). İstanbul became the undisputed leader in the rank-
ings of the number total broadband subscribers. It is followed 
by Ankara which grabbed second place and İzmir in third. 
Rounding out the top 8, we see five other municipalities- Bur-
sa, Antalya, Konya, Kocaeli and Adana (Figure 4).

XDSL is the main fixed broadband technology in the coun-
try with 6.8 million subscribers (TT website). After İstanbul, 
Ankara and İzmir, Bursa, Kocaeli and Antalya follow them ac-
cording to the number of xDSL subscribers in the country in 
2014 (Figure 5).

The total number of mobile broadband users was 33.9 mil-

lion corresponding to 43.7% population penetration rate at 
the end of Q1 of 2015. Mobile broadband users via mobile 
phones reached to 32.4 million while mobile broadband us-
ers via non-phone mobile devices increased to 1.5 million. 
Compared to OECD average of 78.2% mobile broadband 
penetration rate, Turkey has an average growth potential in 
terms of mobile broadband penetration (TT website). After 
İstanbul, Ankara and İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Mersin, Ko-
caeli, Adana, Gaziantep and Hatay follow them according to 
the number of mobile broadband subscribers in the country 
in 2014 (Figure 6). Number of mobile broadband subscribers 
via mobile phones in 2014 shows the distribution of same 
cities (Figure 7).

Additionally, share of fiber subscribers exceeded 1.5 million 
subscribers and there were also 575,000 cable subscribers 
at the end of Q1 of 2015. Compared to OECD average of 

Figure 4. Number of  Broadband Subscribers in 2014.
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Figure 5. Number of  xDSL Subscribers in 2014.

Figure 6. Number of  mobile broadband subscribers in 2014.
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27.4% fixed broadband population penetration rate, Turkey 
has an average growth potential with its 11.6% penetration 
rate (TT website). Turk Telekom with its approximately 197 
thousand kilometer fiber network has the biggest fiber infra-
structure in Turkey. Alternative operators’ fiber length was 
53 thousand at the end of Q1 of 2015 (TT website). İstanbul 
is the leader in the rankings of the length of fiber cable in 
kilometers. It is followed by Ankara which grabbed second 
place and İzmir in third. Rounding out the top 9, we see six 
other municipalities- Bursa, Antalya, Mersin, Adana, Kayseri 
and Konya (Figure 8).

The fiber network structure is imperative for 4G and 4.5G 
technologies, and telecommunications companies widely crit-
icize Türk Telekom, which dominates Turkish fiber infrastruc-
ture ownership. Under an executive order from 2011, the 
Ministry is supposed to encourage Türk Telekom to reach an 
agreement with alternative providers for right-of-way conces-
sions. Also, some municipalities put barriers to the operators 
for digging the roads for this infrastructure.

In summary, we can compare the number of mobile tele-
phony and broadband subscriptions and the length of fiber 
cable in top 5 cities. İstanbul is the leader and doubles the 
percentage of Ankara; Antalya needs more investment as a 
smart city (Table 3).

Smart City Pilot Projects in Turkey
Grounding the national-level ICT policies such as e-Turkey to 
the urban level is a major challenge that needs to be tackled. 
Within the frame of e-Turkey, City of Yalova is selected as a 
pilot city for the initiative of ICT Valley Project in the begin-
ning of 2000s. Yalova is selected as Turkish Telecom’s pilot 
city for the provision of a natural-disaster-resistant internet 
infrastructure after Great Marmara Earthquake. ICT proj-
ects of Yalova were presented as best practices in various 
national and international conferences, meetings, and plat-
forms (Velibeyoğlu & Yiğitcanlar, 2009). After Yalova, Bursa, 
Kocaeli, Ankara and the other cities were put into agenda of 
ICT Valley Project. Initiatives supporting e-municipality and 

Figure 7. Number of  mobile broadband subscribers via mobile phones in 2014.

PLANLAMA140



Figure 8. The length of  fiber cable in km in 2014.

Table 3. Ratio of  city amount to the country level amount: City amounts of  subscriptions/length of  fiber are divided 
by country level equivalent amounts of  subscriptions/length of  fiber. (Top 5 cities according to population) 
(BTK, 2014)

  Number of mobile telephony Number of broadband The length of fiber-km
 subscriptions - total subscriptions - total

İstanbul 24,87% 25,94% 11,42%

Ankara 7,43% 8,00% 5,75%

İzmir 5,46% 5,90% 4,86%

Bursa 3,51% 3,74% 3,12%

Antalya 3,13% 3,13% 2,83%
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Table 4. Smart city projects in Turkey

Name of the municipality Status

Yalova ICT Valley Project continues.

Fatih-İstanbul GIS digital inventory has been completed; Smart City Project team has been built.

Kadıköy-İstanbul GIS digital inventory has been completed; system has been integrated with e-municipality applications.

Beyoğlu-İstanbul GIS digital inventory has been completed; system has been integrated with e-municipality applications.

İzmir UIS has been completed; 3D applications are integrated with the system. 

Ankara GIS digital inventory has been completed; public transportation system has been built and integrated 

with Android and IOS.

Bursa UIS has been completed. Web-based 3D city guide is on use.

e-government, and transition from government to e-gover-
nance raised the importance of transparency, communica-
tion, public accountability, and participation issues. In this 
sense, the concept of Urban Information Systems (UIS) be-
gan to be popular among the local governments (Velibeyoğlu 
& Yiğitcanlar, 2009). Some district municipalities of İstanbul 
such as Beyoğlu and Fatih display 3D street views integrat-
ed to Google Earth in their UIS. Fatih Municipality applies 
augmented reality in their smart city projects. Every single 
building which has been photographed with mobile phones 
of 3G-4G technology, the information about the building can 
be sent to the user. Some smart city projects are listed in 
Table 4.

In year 2015, two major smart city projects named as Akilli 
KenTT are launched by Ministry of the Turkish Transport, 
Maritime Affairs and Communications and Türk Telekom. 
One of them is city of Karaman in the South of Anatolia. 
Karaman is one of the fastest growing cities in Turkey. Ac-
cording to 2013 data, the young make up a large proportion 

of its 180,000 residents, making the city open to many dif-
ferent technological and social developments. Türk Telekom 
chose Karaman, which is also the hometown of the Minis-
ter, to launch the country’s first smart city project, creat-
ing a model for other cities in the country. Karaman’s Akilli 
KenTT project differs from other smart city initiatives as all 
the smart applications operating in the city are managed by a 
single platform and one operations centre.

Throughout the project, Innova (software developer and in-
tegrator company) created overall management of all the sys-
tems and applications implemented in the project, including 
setting up the systems architecture, developing an Internet 
platform, installing the necessary management and screens, 
establishing an operation centre, and providing kiosk and digi-
tal signage applications. Akilli KenTT applications to be built 
in Karaman are given and categorized in Table 5.

Minister of the Turkish Transport, Maritime Affairs and Com-
munications, Lütfi Elvan, in a conference held in Karaman, 

Table 5. Akilli KenTT applications (Innova website, 2015)

Internet and 
monitoring 
systems

Transportation 
and Emergency

Management Platform

Smart Stations for buses and trains

Smart Intersection System

Intelligent Parking System

Traffic Management System 
(TEDES)
Panic Button 

Wi-Fi Management System 

Security Cam in the Cloud
Aerometer in the Cloud 

The nerve centre enabling the end-to-end management of system.

Designed to reduce waiting times and to optimize the public 
transport system.
Designed to reduce waiting time at junctions, to lower carbon 
emissions and fuel consumption, to give priority to emergency 
response vehicles.
Optimized parking services by reducing time spent searching 
parking lots.
Identification of drivers breaking traffic laws and regulations, to 
improve traffic safety on roads.
Calling an ambulance by pressing a single button.

Designed to offer free and secure Internet to all citizens across the city.

Cameras placed in public areas, records can also be viewed by citizens.
Designed to measure humidity, temperature and noise levels in the city. 
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said: “We launch an integrated smart city application for the 
first time in Turkey, in Karaman. We build a smart city that 
will bring savings and lead to all public institutions, including 
the municipal authority, to conduct more effective and effi-
cient operations. This project will give us the opportunity to 
offer better public services at a lower cost” (Innova, 2015).
The second Akilli KenTT project was launched in Antalya in 
May, 2015. The similar applications given Table 4 will be in-
stalled in Antalya in near future. Among the most popular 
solutions - installation of smart traffic lights at intersections 
will regulate the movement with the busy streets, and orga-
nize the movement of vehicles of emergency services. Pas-
sengers will be able to track the location of buses, recognize 
arrival at the desired station, using mobile phone. Pensioners 
and patients will have regular contact with the doctor and 
emergency ambulance. Smart Technologies will bring 60% of 
the decline in traffic accidents, while 25% of the reduction 
in the waiting time in traffic, and 30-35% of the reduction in 
carbon emissions.

Many of the improvements will affect the tourism sector 
positively in Antalya. Wi-Fi zones in the center and on the 
beaches will be created in these areas: Cumhuriyet Meydanı, 

Kapalı Yol, Yavuz Özcan Parkı, Konyaaltı Sahili, Sarısu, Kale 
Kapısı, Kadınlar Plajı ve Beach Park. Akilli KenTT Project will 
provide free Wi-Fi zones in 22 km wide which will cover 
public transport vehicles as well. Such projects have been 
implemented in London, Dubai and Barcelona before Antalya 
(Öztuzsuz, 2015).

Conclusion

This paper overviewed smart cities by seeing them as spaces 
that make better use of ICT. However, smart city concept 
has a broader approach to improving the efficiency of city op-
erations, the quality of life for city dwellers, and growing the 
local economy. So, many studies can be made on this concept. 
Table 1 gives the accepted categorization such as environ-
ment, mobility, living, government, people and economy. The 
Top 10 Smart Cities around the world, given in this paper, 
improve all these categories, national governments make at-
tempts in the economy, energy, ICT infrastructure and social 
dimensions. The municipalities of these Smart Cities make 
collaborative work with NGOs, private sector and univer-
sities to improve Smart Growth plans, smart mobility pro-
grams and ICT- controlled energy and infrastructure systems.

Table 5. Akilli KenTT applications (Innova website, 2015) (Cont.)

Social issues

Technical and
Telecommunication 
infrastructure

Smart Home and Office 
Management System 

City Lighting System

Remote Irrigation System

Multimedia Payphones 

Information Kiosks 

Touchdesk Kiosks

Recycling Machine

Intelligent Waste
Collection System

Meter Reading System

City Operations Center

Bulk SMS System

Patient Tracking System

Disabled Amenities 

Missing and Unidentified 
Persons System

Remote security solutions for offices and homes.

Centralized lighting management in public areas to make energy 
saving.

Remote management to agricultural operations such as irrigation 
and fertilization to lead energy efficient solutions.

Next generation payphone system with video calls and Internet 
access to public areas.

Kiosks installed to display public information relating to city
matters through a broadcast management system.

Self-service kiosks with a convenient platform to access various 
public services.

Application to recycle waste instantly allowing remote monitoring 
of the remaining capacity of waste sites.

Optimized disposal operations for efficient use of resources.

Facilitating centralized readings of electricity and water meters to 
track illegal usage and other losses of resources.

Designed to enable instant monitoring of all solutions applied on 
all sites and to give early response.

Used to send warning and reminder messages to all urban dwellers.

Designed to enable the detection of health problems among urban 
dwellers.

Smart technologies for disabled people in the public spaces.

Designed to find missing people and lost animals by helping to trace 
back their movements.
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Based on these categories, ICT sector has become an essen-
tial part of the Smart Economy, in particular Smart People, 
since it directly affects the ever-changing cities. Turkey has 
great potential for growth in telecommunications and the In-
ternet sector with its young population and high technology 
adoption rates. The Internet and social media have become 
an important part of public life in Turkey. Turkish users spent 
the second-most amount of time online per capita in Europe, 
after the UK. More than 90% of the population ages 15-64 
have a Facebook account, and more than 70% are on Twitter. 
Nearly, all of the population owns mobile phones and most of 
them are the latest technology smart phones. The aggregate 
attention on digital media is immense. The key explosions 
are in e-commerce. The e-commerce companies in Turkey 
already have millions of dollars in monthly revenues. 

The BTK has the legal instruments, financial resources, and 
institutional capabilities to encourage this growth. However, 
this potential has not sufficiently translated into the expan-
sion of the sector. The statistics of Turkey on the number of 
3G, xDSL, mobile broadband and fiber subscribers, the length 
of fiber cable infrastructure is still low or average in OECD 
countries.

Turkey’s rapid urbanization has transformed the country de-
mographically and economically. Urban population has grown 
from 25% (1950s) to 75% (today). Urban growth has shifted 
from Turkey’s primate cities to its secondary cities over the 
last ten years with the impact of the Metropolitan Municipal-
ity Law. The thematic maps produced in this paper show that 
changes in demographic growth patterns and usage of internet 
broadband, xDSL and mobile 3G technology, Anatolian Tigers 
such as Konya, Adana, Mersin and Gaziantep are catching up 
İstanbul, Ankara and İzmir’s statistics. We see Kayseri in the 
thematic maps in addition to these cities in the rankings of 
the length of fiber cable in kilometers. As another Anatolian 
city, Karaman near Konya launched the country’s first smart 
city project, all the smart applications operating in the city are 
managed by a single platform and one operation center.

However, Turkish cities have lots to do in Smart Environment 
and Smart Mobility categories. Green urban planning, green 
buildings and green energy issues, clean and non-motorized 
options need to be prioritized and action plans need to set 
a clear goal to become Smartest City in the world. Turk-
ish cities would also make use of the ultimate technology 
to acquire citizen involvement which offers a range of soft-
ware and mobile tools for cities to communicate and engage 
citizens in a dialog about city projects. Turkish citizens know 
and contribute very little about city projects. Furthermore, 
ICT-based safety systems in public spaces save many lives with 
smart protection against natural and human-made disasters 
and crime events in Turkish cities. In Smart Mobility category, 

the journey to becoming a smart city will stall without a ma-
jor commitment to supporting efficient, multi-modal transit. 
Electric vehicles and the appropriate infrastructure should be 
placed in many smart-city strategies. 

For paving the way towards smart cities, clear strategies 
should be put with the stakeholders. The first one should be 
the creation of a vision for the city and citizen engagement. 
Utilizing ICT and social media can be the way to build ac-
tive participation. Each city has its own needs depending on 
density, topography, existing infrastructure etc. Cities should 
develop their own smart and sustainable targets and choose 
indicators on common baselines. Once a city has established 
clear goals and the indicators to measure their progress, it 
needs to build plans for longer-term. Starting with a pilot 
project can test the feasibility of its planned program. 

For Smart People category, building a smart community today 
involves education and trainings at all levels. The subsidies will 
continue at national level and also the EU is trying to ensure 
that smart solutions for cities can be explored, implemented 
and replicated. Many projects for smart cities and communi-
ties were funded under Horizon 2020 in the environment 
which can be an opportunity for the Turkish cities in emerg-
ing economies.
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ABSTRACT
It is well known fact that there is a determinative relationship between 
urban place and ecosystem. Increase of the level of human comfort in 
daily life within the well-defined relationship between urban place and 
climate is the common point for all of the thermal comfort studies fo-
cused on the interactions between them. Although there are so many 
studies in the literature about these issues, it could not be said that we 
have climatically comfortable cities in our country. This shows the urgent 
need of change for local governments and policies associating climate 
data and planning practices, and transferring this knowledge into imple-
mentation. Local governments are the responsible actor for the planning 
and implementation process of urban place and controller of the built 
environment. In this context, the city of Erzurum which is known with 
its climatic characteristics as winter city is determined as the case area. 
The main aim of this study is the determination of whether climatic data 
and winter conditions affects planning processes, local policy and strat-
egies as well as the definition of the reasons. Within this framework, 
interviews were made with the representors of Erzurum Metropolitan 
Municipality and three Central District Municipalities; and also strategi-
cal, regional and old development plans were examined. On the other 
hand, interview was made with the director of the District Office of the 
General Directorate of Meteorology in order to evaluate whether there 
is lack of technical knowledge and systematic information about climatic 
conditions. The findings show that there is a lack of systematic informa-
tion. Although awareness about the importance of climatic conditions 
is high, use of this knowledge in the planning process is very limited. 
Also it is observed that local governments’ perceptions of climate and 
winter conditions are still negative. Their attitudes towards winter and 
its positive externalities are only related to the winter tourism and skiing. 
It is clearly observed from Erzurum case that inexistence of relation-
ships among climatologists, urban planners and local governors should 
be changed. This study was made with the aim of suggesting some gen-
eral solutions and creating awareness about the climate change problems 
which we are experiencing in our country now and also constituting a 
starting point for the studies concentrating on the interactions between 
planners, climatologists and governors.

ÖZ
Kentsel mekân ve ekosistem arasındaki karşılıklı belirleyici ilişki çok eski-
den beri kabul edilen bir gerçektir. Bu doğrultuda yapılan, iklim ve kentsel 
mekânın birbirleri üzerindeki karşılıklı etkileşimlerine dayalı termal konfor 
analizleri ülkemiz örneğinde de çokça karşılaştığımız çalışmalardır. İnsanın 
gündelik yaşamında ki konfor seviyesinin kentsel mekan ile iklim değerleri 
arasında doğru kurgulanmış bir ilişkiyle arttığı bütün çalışmaların ortak nok-
tası olmaktadır. Literatürde bu kapsamda çalışmalar olmasına rağmen pratik-
te ülkemiz kentlerinin iklimsel konfor değerleri açısından başarılı olduğunu 
söyleyememekteyiz. Bu noktada iklimsel veriler ile planlama pratiğini birleş-
tiren ve bu etkileşimi uygulamaya aktaran yerel politikalara ve yerel idarelere 
ihtiyaç bulunmaktadır. Kentsel mekânın planlanması dışında denetimi ve pla-
nın uygulanması aşamalarında en büyük sorumluluk yerel yönetimlerdedir. 
Bu bağlam içerisinde iklimsel özellikleri akla ilk gelen kent olan Erzurum 
kenti çalışmanın odak alanını oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı iklim ve-
rilerinin ve hâkim olan kış koşullarının Erzurum kenti planlama süreçlerinde, 
yerel politika ve stratejilerinde yer alıp almadığının, nasıl ve hangi neden-
lerden dolayı olduğu çerçevesinde belirlenmesidir. Bu doğrultuda Erzurum 
Büyükşehir Belediyesi ve üç merkez ilçe belediyesinde (Yakutiye, Palandö-
ken, Aziziye Belediyeleri) yetkililerle (İmar Müdürleri, Belediye Başkan yada 
Başkan Vekilleri, Çevre Koruma Müdürlükleri) görüşmeler yapılmış, stratejik 
planları incelenmiş, eski planlar değerlendirmeye alınmıştır. Diğer taraftan 
iklim verileri açısından teknik bilgi eksikliği ve bilgi sistematiği olup olmadığı-
nı değerlendirebilmek için Meteoroloji 12.Bölge Müdürlüğü ile görüşmeler 
yapılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda iklim verileri açısından sistematik 
bilgi eksikliği olduğu, plancıların iklimsel koşulların öneminden haberdar ol-
duğu ancak planlama sistemine bu verileri çok sınırlı olarak dahil ettikleri, 
yerel yönetimlerin kış koşullarını algılama biçimlerinin hala olumsuz düzeyde 
olduğu ve bu durumu potansiyel olarak görüp fırsata çevirme konusunda 
çok sınırlı düşünceler geliştirildiği (kış turizmi-kayak) görülmektedir. İklim 
bilimciler, kent plancıları ve yerel yöneticiler arasında etkileşimin olmadığı 
ülkemizde bu durumun değişmesi gerektiği Erzurum kenti örneğinde açıkça 
görülmektedir. Son bölümde bu etkileşimin nasıl artırılabileceğine yönelik 
önerilerinde sıralanacağı bu çalışma, Erzurum örneği üzerinden yapılmış 
olmasına rağmen ülkemizde de artık açıkça hissetmeye başladığımız iklim 
değişikliği problemine karşı bir başlangıç olması amacıyla yapılmıştır. Aksi 
takdirde tüm kentlerimiz sel, heyelan ve su kıtlığı gibi çevresel problemlerle 
her yıl daha fazla karşılaşacak ve yaşanabilirlikleri azalacaktır.

Anahtar sözcükler: Kent iklimi; planlama; politika; termal konfor; yerel 
yönetim.

Keywords: Urban climate, planning; policy; thermal comfort; local govern-
ment.
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Giriş

Kentsel alanlar ile kırsal alanlar arasında iklim farklılıklarının 
olduğu bilinen ve kabul edilen bir gerçektir. Kentleşme sü-
recinde ortaya çıkan planlı ve plansız birçok gelişme kentsel 
iklimi etkilemekte ve Oke’nin de (1981) belirttiği gibi normal 
günlerde gece sıcaklıklarında 12 0C‘ye varan sıcaklık farklılıkla-
rı yaratmaktadır. Kentsel ısı adası oluşumu olarak ifade edilen 
bu durum kentsel yaşam kalitesini etkileyen ve kentlerin ya-
şanabilirliklerini belirleyen en önemli hususlardan biri olmak-
tadır. Kentsel alanlarda ortaya çıkan açık-kapalı alan dengesi, 
sert yüzeyler, yapılı çevrenin biçimlenişi, kaplama malzeme-
leri, sokak geometrisi ve kent formu gibi tasarım elemanları, 
kentsel ısı adası oluşumu, yağmur suyunun tutulması, taşkın 
kontrolü, değişken rüzgâr alanları, yüzey sıcaklık farklılıkları ve 
kirlilik bölgeleri gibi birtakım olumsuzlukları ortaya çıkarabil-
mektedir (Balık ve Yüksel, 2014). Ülkemiz kentlerinde de son 
yıllarda artışını gözlemleyebildiğimiz bu olumsuzluklar plan-
lama sürecinde bir takım değişikliklere gidilmesi gerekliliğini 
açıkça ortaya koymaktadır. Mevcut planlama pratiğinde iklim 
konularına yaklaşım ve ele alış oldukça problemli bir şekilde 
karşımıza çıkmaktadır. Plan kararları üzerinde iklim verilerinin 
çok az bir etkiye sahip olduğunu ve iklim konuları ile planla-
ma arasında etkileşim bulunmadığını kolaylıkla gözlemleyebil-
mekteyiz. Oysa iklim ve planlama ilişkisi iki bin yıl öncesine 
dayanan bir ilişkidir ve ilk örneklerini Romalı mimar ve mü-
hendis Vitruvius’un kitaplarında vermektedir (Eliasson, 2000). 
Çalışmada iklimsel verilerin, yerleşimlerin ve tekil binaların bi-
çimlenişindeki etkisi tartışılmaktadır. Aslında geleneksel yapı-
laşma biçimlerinde genellikle iklime dikkat edilmektedir ancak 
endüstrileşme sonrasında ortaya çıkan kitlesel yapılaşmada 
bu durum göz ardı edilmeye başlanmıştır. 1970’lerde dünya-
da yaşanan enerji krizi ile iklim ve kentsel tasarım arasındaki 
ilişki tekrar yoğunlaşmaya başlamıştır. İklim bilimcilerin özel-
likle Avrupa ülkelerinin çok uzun zamandır ölçüm yaptıkları 
ve kentsel iklime dair bilgi sahibi oldukları bilinmektedir (Eli-
asson, 2000).

Kentsel iklimin analiz ve değerlendirilmesine ilişkin olarak 
yapılan çalışmalarda, başta kentsel iklim özellikleri, arazi kul-
lanımları, yeşil alanlar ve plan kararları olmak üzere birçok 
veri incelenerek mekânsal Kentsel İklim Haritaları (Urban Cli-
matic Map, UC-Map) oluşturulmaktadır (Şekil 1). Son yıllarda 
dünyanın farklı bölgelerinde ( Japonya, Almanya, Çin, Vietnam, 
Singapur, Brezilya, Tayvan, Portekiz, İngiltere, İspanya, İsveç 
ve Hollanda) gözlemlemeye başladığımız kentsel iklim harita-
sı çalışmalarını, analiz haritaları ve öneri müdahale haritaları 
olmak üzere iki kategoriye ayırmak mümkündür (Ng ve Ren, 
2015). Analiz Haritaları ile (Urban Climatic Analysis Map, UC-
AnMap) kentin iklimsel özellikleri ve termal konfora etkiler in-
celenmekteyken, Öneri Haritalar ile (Urban Climatic Recom-
mendation Map, UC-ReMap) mevcut durumu iyileştirecek 
mekânsal öneriler geliştirilmektedir. Analiz Haritaları, yerel 

iklimin, topografyanın, rüzgâr desenlerinin ve bitki örtüsünün 
olumlu ve olumsuz etkilerini değerlendirerek, alandaki homo-
jen özellik sergileyen birimleri gruplamakta ve farklı mekânsal 
özellikleri olan alanları sınıflandırmaktadır. Tüm bu bilgileri 
içeren analiz haritaları, kent plancıları için karar aşamasında 
rehber niteliği taşımaktadır. Öneri Müdahale Haritaları (Ur-
ban Climatic Recommendation Map, UC-ReMap) ise analiz 
haritaları sonucunda belirlenen olumsuz özellikteki alanları 
en aza indirerek, pozitif nitelikteki yerleri korumak amacıyla 
her bölgeye ilişkin planlama önerilerini içerecek şekilde geliş-
tirilmektedir. Kentsel iklim haritalarının geliştirilme sürecinde 
iklim bilimciler ve plancılar, verilerin değerlendirilmesi ve plan 
kararlarına dönüştürülmesi noktasında birlikte çalışmaktadır 
(Ren, 2015; CUHK, 2008; Baumüller, 2015).

Üretilen kentsel iklim haritaları, bölge ve kentin iklimsel ve-
rilerini içeren mezo ölçeklerden (mesoscale) mahalle ve so-
kakların iklimsel bilgilerini içeren mikro ölçeklere (microscale) 
kadar inmektedir (Şekil 2) (Ren, 2015).

Dünyanın bir çok yerinde mekânsal boyutu olan iklim haritaları 
üretildiği ve bazı proje örneklerinde elde edilen bu haritaların 
planlama sürecine doğru bir biçimde entegre edildiği gözlem-
lenmektedir. Bu haritalarının hazırlanması sürecinde coğrafi 
bilgi sistemleri (GIS) en fazla yararlanılan yöntem olmakta-
dır. Yapılan çalışmalarda özellikle Almanya’nın Stuttgart kenti, 
200 farklı GIS tabanlı iklim haritası ile öne çıkmaktadır (Şekil 
3). Kent yöneticilerinin 1938 yılında, kent iklimi ve planlama 
ilişkisini araştırmak amacıyla iklim bilimcilerle çalışma kararı 
alması üzerine, kentte iklimsel veriler planlamanın önemli bir 
faktörü haline gelmiştir. GIS tabanlı iklim haritalarında rüzgâr, 
güneş, radyasyon, sıcaklık, yağış vb. özelliklere göre bölgele-
rin genel sınıflamaları yapılmış ve sonucunda planlamayla ilgili 
iklimsel özellikler metin ve haritalarla sergilenmiştir (Ng ve 
Ren, 2015).

Stuttgart için yapılan çalışmada, iklim ve havalandırma haritala-
rı, topografya haritaları, kent haritaları, arazi kullanım planları, 

Analitik İklim Haritaları Coğrafi Bölge Verileri Yeşil Alan Verileri ve
Planlama

Parametreleri
Hava Sıcaklığı

Topografik Harita Arazi Kullanım Haritası
Eğim/Vadi Haritası

Toprak Kabiliyeti
Peyzaj Haritası

Bina Bilgi Haritası

Kentsel İklim Haritaları:
Analiz Haritaları

Kentsel İklim Haritaları: Öneri Müdahale Haritası ve Plan Kararları

Atmosferik Nem
Rüzgar Hızı ve Yönü

Yağış
Sis

Hava Kirliliği

Şekil 1. Kentsel iklim haritalarının içeriği (Kaynak: Ren, 2015)



hava fotoğrafları, ortalama günlük rüzgâr hızı gibi meteorolo-
jik ve coğrafik bilgiler kullanılmıştır (CUHK, 2008).

Tokyo, 2005 yılında üretilen Termal Çevre Haritası ile öne 
çıkan bir başka örnektir (Thermal Environment Map). Kent-
teki 23 bölgenin ısı dağılımı ve yüzey koşullarının atmosferik 
etkisini gösteren haritada, ticari alanlar ve yerleşim alanlarının 
atmosferik etkileri sınıflandırılarak farklı renklerle gösterilmiş-
tir. Bu iki tür gösterimin yanında yeşil alanlar, açık alanlar ve 
karma alanlar olarak alandaki termal çevre karakteristiği top-
lam 5 türe ayrılmıştır (CUHK, 2008).

Bir başka örnek olarak İspanya’nın Bilbao kentinde, iklim özel-
liklerine göre farklı alanlar belirlenmiştir. Kentsel İklim Analiz 
Haritasında planlama için iklimsel özellikler incelenerek ter-
mal konfor etkilerine göre soğuk havadan yüksek sıcaklığa ka-
dar 7 kategori oluşturulmuştur. Kentsel İklim Öneri Haritasın-
da, kentsel alanlar koruma (preserve), devam ettirme (attend 
climate) ve geliştirme (improve) olarak 3 ana kategoride ele 
alınmıştır (Şekil 4) (Acero ve Katzschner, 2015).

İsveç’in Göteborg kentinde ise Norra Alvstranden projesi ile 
eski bir tersane alanının konut bölgesine dönüştürülmesi sıra-

Bölgesel İklim Verileri Kentsel İklim
Haritası

Lokal İklimsel
Değerlendirme (sokak)

Mikro
Ölçek

Mezo
Ölçek

Şekil 2. Kentsel iklim haritalarının farklı ölçekleri (Kaynak: Acero vd, 2015, s.4)

Şekil 3. Stuttgart kenti iklim atlası (Kaynak: Baumüller, 2016)
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sında olumsuz iklimsel etkilerin azaltılması konusunda odak-
lanılmış ve projenin başından itibaren iklim bilimciler sürece 
dâhil edilmiştir. Proje örnekleri dünyanın pek çok ülkesinden 
artırılabilir ancak ülkemiz kentlerinde böyle bir örgütlenme 
ve anlayışa rastlanamamaktadır. Yabancı ülke örneklerinde 
gözlemlediğimiz iklimsel verilere ve duyarlı projelere rağmen, 
iklim verileri ile planlama süreci arasındaki ilişki o ülkeler için 
de yeterli düzeyde değildir (Oke, 1984; Pressman, 1996; Eli-
asson, 2000).

Bu çalışmada iklim veri ve koşullarının planlama sürecine ne-
den dâhil edilemediği sorusuna, gündelik hayatın ve kentsel 
yaşamın en belirleyici koşulunun iklim (kış) olduğu Erzurum 
kenti üzerinden yanıt aranmaktadır. Planlama sürecinde iklim 
verilerin hangi aşamada, ne amaçla ve hangi konular üzerinden 
kullanıldığı, verilerin yeterliliği, olması gerekenler ve problem 
alanlarının tarifi gibi başlıklar altında hedef gruplar olarak kent 
plancıları, iklim bilimcileri ve mühendisler belirlenmiştir.

Yöntem

Bu çalışmanın temel hipotezi “İklim Verilerinin Kent Planla-
ma ve Karar Süreçlerinde Etkisi Yoktur” üzerinedir. Hipotezin 
doğrulanması amacıyla üç aşamalı bir analiz süreci tasarlan-
mıştır. İlk aşamada Erzurum kentini kapsayan bölgesel ve stra-
tejik planlarda iklimle ilişkili konular taranmıştır. İkinci olarak 
Erzurum kenti için bugüne kadar yapılmış kent planları ve plan 
raporları, iklim analizleri ve iklimle ilişkili plan kararları üzerin-
den incelenmiştir. Son aşamada kalitatif/niteleyici bir yöntem 
seçilmiş ve plan yapım ve uygulama sürecinde belirleyici aktör 
olan Erzurum Büyükşehir ve üç merkez ilçe (Yakutiye, Palan-
döken, Aziziye) belediyesi yetkilileri ile iklim verileri konusun-
da yetkili birim Meteoroloji 12.Bölge Müdürlüğü yetkilisiyle 
görüşmeler yapılmıştır. İlave olarak TRA1 Bölge Planı’nı yapan 
kurum olarak Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı çalışa-
nıyla plan üzerinden bir görüşme gerçekleştirilmiştir. Yapılan 

görüşmelerde iklim konusunda bilgi düzeyi, farkındalık, dünya 
örneklerinin takip durumu, iklim verisine ulaşabilme, veriyi 
kullanım, yeni yöntemlerin bilinirliği, plan kararlarında iklim 
bilgisinin etkisi ve olması gerekenler başlıkları altında sorular 
sorulmuştur. Elde edilen bulgular Erzurum örneği üzerinden 
bilgiler vermekle birlikte ülkemiz için genellemeler yapabilme 
imkânı taşımaktadır.

Bulgular

Stratejik ve Bölgesel Planlar İle İklim İlişkisi
Analizlerin birinci bölümünde bölgesel ve stratejik planlar in-
celenerek iklim ve planlama süreci arasındaki ilişki sorgulan-
mıştır. Sorgulama sürecinde ulusal ölçekli planlardan başlaya-
rak yerel ölçeğe inilmiştir. İncelenen ilk çalışma “Türkiye’nin 
İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı”dır. Bu planda 
belirtilen amaç adından da anlaşılabileceği üzere ülke çapında 
iklim değişikliğinin etkilerine uyumun sağlanması meselesidir. 
Su kaynaklarının korunması, yönetimi ve geleceği perspektifin-
den yazılmış olan plan kentsel yaşam ve planlama süreçleri ile 
ilgili bir öneri getirmemektedir. Plan doğrultusunda kapasite 
ve kurumlar arası işbirliği ve eşgüdümün güçlendirilmesi, Ar - 
Ge ve bilimsel çalışmaların geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, 
su kaynaklarının bütüncül yönetimi, iklim değişikliğine direnci 
artırıcı ekosistem hizmetlerinin sürdürülebilirliği dikkate alına-
rak planlanması, tarım sektörü ve gıda güvencesi politikaları-
nın iklim değişikliği konusuyla entegre edilmesi, doğal afetlerin 
yönetimi için tehdit ve risklerin belirlenmesi ve insan sağlığı 
üzerinde iklim değişikliğinin mevcut ve gelecekteki etkilerinin 
ve risklerin belirlenmesi gibi birtakım alt amaçlar sıralanmak-
tadır.

Belirtilen amaç ve hedeflere bakıldığında kentleşme süreçleri-
nin iklim değişikliği üzerindeki etkisinin dikkate alınmadığı ve 
bu konuda öneri getirilmediği görülmektedir.

Şekil 4. Bilbao kenti iklim haritaları, analiz (solda) ve öneri (sağda) haritalar (Kaynak: Acero vd, 2015, s.8)
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İkinci olarak Onuncu Kalkınma Planı incelenmiştir. Bu planın 
seçilme sebebi içerisinde iklim değişikliği ve kentsel mekân 
oluşumlarına dair birtakım ifadelerin bulunmasıdır. Plan stra-
tejisinde hızla artan nüfus, şehirleşme, ekonomik faaliyetler ve 
çeşitlenen tüketim alışkanlıklarının çevre ve doğal kaynaklar 
üzerindeki baskıyı artırdığı ifade edilmektedir. Çevre kirliliği, 
iklim değişikliği, çölleşme, ormansızlaşma, su kıtlığı ve küre-
sel ısınmayla ilgili sorunlardan bahsedilerek sürdürülebilir kal-
kınma hedeflerine ulaşmak için küresel ölçekte başlayan yeni 
büyüme modeli arayışlarıyla birlikte yeşil büyüme kavramı 
vurgulanmıştır. Ayrıca, yeni düzenleme ve yatırımlarla şehir-
lerin daha çevre dostu ve ekonomik olarak etkin olabileceği 
vurgulanmaktadır. İklim değişikliğiyle mücadelenin ve biyolojik 
çeşitliliğin sürdürülebilir kullanımının da gözetilmesi gerekliliği 
ifade edilmektedir. Kalkınma planları devlet politikalarına yön 
veren ve belirlenen konuların çok genel anlamıyla ifade edil-
diği planlardır. Dolayısıyla Onuncu Kalkınma Planı’nda çevre 
dostu kentsel gelişim modeli ve yeşil büyüme kavramları ikli-
me duyarlılık anlamında ulusal ölçekte önemli bir farkındalığı 
göstermektedir.

Avrupa Birliği Bakanlığı’nın “Avrupa 2020 Stratejisi” incelenen 
diğer bir belgedir. Bu belgeye göre akıllı ve sürdürülebilir bü-
yüme hedefleri belirlenmiştir. Bu doğrultuda sera gazı emis-
yonlarının azaltılması, ar-ge ve yenilikçilik politikalarının revize 
edilmesi, kaynakların verimli kullanımı ve düşük karbonlu eko-
nomiye dönüşüm gibi ana stratejiler belirlenmiştir. Belirtilen 
konular ekosistem duyarlılığını göstermektedir ve iklim du-
yarlılığını gerektirmektedir. Dolaylı bir şekilde kent planlama 
alanıyla ilişkili olan amaç ve hedeflerin alt stratejiler ve araçlar 
belirlenmeden gerçekleştirilmesi zor gözükmektedir.

Kalkınma Bakanlığı’nın Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi’ni 
incelediğimizde “Sosyo-ekonomik ve mekânsal olarak bütün-
leşmiş, rekabet gücü ve refah düzeyi yüksek bölgeleriyle daha 
dengeli ve topyekûn kalkınmış bir Türkiye” amacının yazıldığını 
görmekteyiz. Sürdürülebilir Çevre ve Yeşil Ekonominin Des-
teklenmesi hedefi de bu doğrultuda yazılmış ve duyarlılığın 
göstergesi ifadeler olarak gözükmektedir. Ulusal ölçekte yapıl-
mış diğer stratejik belge ve planlara paralel ifadelere sahip olan 
doküman dolaylı olarak iklim ve planlama alanlarında yansıma 
bulabilecektir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “Bütünleşik Kentsel Geliş-
me Stratejik Planı” kentlerde çevre duyarlı bir yaşam ortamı 
oluşturma amacını taşımaktadır. Hedef olarak yerleşmelerin 
planlanmasında, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını, 
ekolojik dengenin korunmasını, kirliliğin önlenmesini, enerji 
verimliliğini ve çevre duyarlılığını dikkate alan yaklaşımlar be-
nimsenmesini belirlemiştir. Strateji olarak enerji etkin ve iklim 
duyarlı yerleşme stratejilerinin hazırlanması hususu belirtil-
miştir. Mekansal ölçekte ülkemizde en yetkin kurumlardan 
olan bakanlığın belgesinde ifade edilen iklim duyarlı yerleşme 

modeli bu çalışma kapsamında aranan en önemli kavram ol-
makta birlikte ulusal ölçekte iklim ve planlama ilişkisinin öne-
minin görüldüğünü ve eyleme geçilmek üzere olduğunu gös-
termektedir.

Yerel ölçekte hazırlanan planlara baktığımızda genel anlamıyla 
ulusal ölçekte yapılan vurgunun azaldığını ve çok kısıtlı alanlar-
da iklim verilerinin kullanıldığını görmekteyiz. Bu doğrultuda 
uygulamaya en yakın aşama olmasından dolayı yerel ölçekli 
planların iklimi ele alış konusunda analizini daha detaylı yap-
mak gerekliliği açıktır. DAP Eylem Planı çalışma kapsamında 
incelenen ilk plandır. Planda yaşam kalitesini yükseltmek ama-
cının belirtildiği, iklim konularının coğrafi yapı ve iklim başlığı 
altında ele alındığı görülmüştür. Bölge iklim ve topografya fak-
törleriyle belirlenmiş ulaşım ve bunun belirlediği fonksiyonel 
ilişkiler bağlamında 3 farklı alt bölgeye ayrılmıştır. Ancak ik-
limsel verilerin bu bölgelerin belirlenmesinde hangi bağlamda 
kullanıldığı belirtilmemiştir. İklime bakış açısı sadece yüksel-
tinin fazla olmasından kaynaklı karasal iklim görüldüğü yıllık 
ortalama donlu gün sayılarının verilmesinden ibarettir. Ayrıca 
planda 5 adet gelişme ekseni tespiti yapılmıştır ancak bunla-
rın belirlenmesi ve geliştirilmesi yaklaşımlarında da iklimsel 
herhangi bir verinin etkisi olmamıştır. Bölgede dönüşümle il-
gili yenilikçi yaklaşım ve modellerin geliştirileceği vurgulanmış; 
ama bunun mekânsal uygulama aşamasında hangi etmenlere 
dikkat edileceğiyle ilgili bir maddeye yer verilmemiştir. İklimsel 
veriler sadece turizm alt ve üst yapılarının iyileştirilmesi ve 
alternatif turizm türlerinin gelişimi hedefini gerçekleştirmede 
kış turizm potansiyelinden faydalanmak ve kış turizm merkez-
lerine yönelik yatırımlarda bulunmak maddesiyle bölgenin kış 
potansiyeline vurgu yaparak kullanılmıştır.

İkinci yerel düzey çalışma Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma 
Ajansı’nın hazırladığı TRA1 Düzey 2 Bölge Planı’dır. Planda 
yer alan GZFT analizinde zayıf yön olarak iklim şartları se-
bebiyle inşaat sezonunun kısa olması ve ağır iklim şartlarının 
bölge sanayisi üzerindeki olumsuz etkileri belirtilmiştir. Diğer 
taraftan iklim ve yükseltinin kış turizmine yönelik önemli bir 
potansiyel oluşturması durumundan da bahsedilmiştir. İklim 
şartlarının sert olmasının bitki çeşitliliği, hayvancılık ve farklı 
turizm tipleri açısından önemli fırsatlar sunduğu çıkarımı ya-
pılmıştır. Ayrıca güçlü bir yan olarak yağışların kar şeklinde 
olması ve yerde kalma süresinin uzunluğunun bölgenin zengin 
su kaynaklarının sebebi olduğu ifade edilmiştir. Ekonomik an-
lamda ise bölgenin iklimsel özellikleri ve doğal yapısı sayesinde 
su ürünleri sektörünün gelişmesinde önemli bir avantaja sahip 
olduğu belirtilmiştir. Analiz aşamasından sonra bölge planında 
alınan kararlara baktığımızda kış turizmi alanlarının belirlendi-
ğini ve ilçelerin kimlikleri ve kademeleri belirlenirken iklimin 
etkisiyle gelişme potansiyeli olan kış sporları turizmi ve kış ko-
ridoru alanlarının ortaya konduğunu görebilmekteyiz. Ancak 
bu koridorun belirlenmesinde ilçeler arasında farklılaşan belir-
li iklimsel özelliklerden analiz ve plan aşamasında söz edilme-
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miştir. Bölge planı iklim konusunda en fazla vurgunun yapıldığı 
plan olarak öne çıksa da sadece tarım ve turizm alanlarında 
potansiyel ve tehdit olarak kullanıldığını görebilmekteyiz. Plan 
kararlarında iklime dayalı karar zenginliği oluşturulamamıştır.
1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında ise iklim kelimesi 
doğal yapı verisi başlığı altında geçmektedir ve coğrafi tanımla-
ma için kullanılmıştır. Erzurum’un topografik yapısı ve coğrafi 
konumunun il genelinde şiddetli bir karasal iklim yarattığı ifade 
edilmiş olup kentin Türkiye’nin sıcaklık ortalaması en düşük 
illerinden biri olduğu belirtilmiştir. İklim verisinin değerlendi-
rilmesine bakıldığında tarımsal faaliyetleri özellikle ekili dikili 
tarımı çeşit ve süre açısından kısıtladığı ifade edilmiştir. Veri-
min sınırlandığı ve çiftçinin karşı karşıya olduğu risklerin arttığı 
şeklinde olumsuz durumların sıralandığı çalışmada iklime daya-
lı yaratıcı çözümlere rastlanmamıştır.

İklim ve planlama ilişkisinde en etkin role sahip olabilecek 
kurum olan Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin hazırlattığı 
1/5000 Nazım İmar Planı Araştırma Raporu’na bakıldığında 
analiz aşamasında Erzurum Meteoroloji Müdürlüğü’nden alı-
nan sıcaklık, nem, yağış gibi verilerin konduğunu görebilmek-
teyiz ancak plan kararlarında iklim verilerinin yön verdiği bir 
çözümlemeye rastlanmamıştır. Tarihsel Çevre başlığı altında 
anlatılan eski Erzurum evlerinin mimari özelliklerinin iklim ko-
şullarına göre belirlendiği ifade edilmektedir. Yapılan bu sapta-
maya karşın yeni binalar için bu yönde bir karar alınmamıştır.

Ulusal ve yerel ölçekte ilgili olabilecek plan ve strateji belge-
leri üzerinden yaptığımız değerlendirme sonucunda özellikle 
iklim değişikliği konusunda farkındalığın olduğunu ancak plan 
kararlarına bu anlamda bir yansıma bulunmadığını, iklim ve-
rilerinin ilkel düzeyde incelendiğini, dünya örneklerinde gö-

rülen kentsel termal konfor haritaları, hava kirliliği haritaları, 
iklim modelleme ve simülasyonları ile kentsel iklim harita ve 
atlasları gibi çalışmaların bulunmadığı, yapılmasına dair hedef 
ve stratejilerin geliştirilmediğini görmekteyiz.

Erzurum Kenti Eski İmar Planları ve İklim Verileri İlişkisi
Analizlerin ikinci bölümünde eski planlar ve plan çalışmala-
rı incelenmiş ve tarihsel süreçte yapılan uygulamalar dikkate 
alınmıştır. Tarihsel süreçte ortaya çıkan ve belirli bir birikimi 
ortaya koyan kentsel yapının gelişim süreci bizlere iklim ve 
planlama süreci arasındaki ilişkinin tarihselliğini de gösterme-
si açısından önem taşımaktadır. Bu bölümde kısaca anlata-
cağımız plan çalışmaları için Erzurum Büyükşehir Belediyesi 
Koruma Amaçlı İmar Planı Raporu (2012), Hayati Doğanay’ın 
doçentlik tezi (1983), Neslihan Demircan’ın doktora tezi 
(2010) ve Merve Yavaş’a (2012) ait yüksek lisans tezinden 
faydalanılmıştır. Erzurum’un kentsel gelişimi XV.yüzyıl önce-
sinde Ulu Camii, Çifte Minareli Medrese, Yakutiye Medresesi 
ve Ahmediye Medresesi ile belirlenen dörtgen alanda başla-
mıştır (Şekil 5). 17. yüzyılda kent büyük ölçüde kuzey yönüne 
yayılmıştır. 18. yüzyılda doğuda, bugünkü Aziziye ve Mecidi-
ye tabyalarının bulunduğu tepelerin yamaçlarına, güneyde de 
Erzurum-Kars Yolu’na kadar yayılan kent surlarla çevrili kent 
biçiminden 1830 yılı sonrasında surların yıkılmaya başlaması 
ile çıkmıştır. Devam eden süreçte eski doku yok olmuştur. 
Kentin kuruluş ve sonrası dönemde topografik bir yapının 
etkisi altında oluşmuş konsantrik bir gelişmesi olduğu göz-
lenebilmektedir. Bu eğilim 1950 sonrası kuzey, doğu ve batı 
yönlerinde yaşanan gelişmelerle değişmiştir. Çevre yollarının 
oluşturulması da bu gelişmeleri tetiklemiştir. Genel itibari ile 
düzgün bir arazi üzerinde bulunan kent günümüzde güney yö-

Şekil 5. Erzurum kenti mekânsal gelişimi (Kaynak: E.B.B Koruma Amaçlı İmar Planı Araştırma Raporu)
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nünde Palandöken dağı eteklerinde topografik eşik sınırlarına 
yaklaşmıştır.

Cumhuriyet’in ilanından sonra ülkemizde başlayan planlama 
ve planlı gelişme süreci, Erzurum’da ilk planın Fransız Şehir 
Plancısı J.H. Lambert tarafından 1939 yılında yapılması ile 
başlamıştır (Şekil 6). 100.000 kişilik nüfusa göre 1965 hedef 
yılı için hazırlanan planda yerleşim alanları sosyo-ekonomik 
özelliklere göre farklı bölgeler halinde düzenlenmiştir. Planda 
konut bölgeleri için bahçeli siteler ve aile evlerinden oluşan, 
halkın oturacağı alanlar, çoğunlukla 2 katlı konutların yer aldığı 
işçi ve esnaf mahallesi, üç kat izni verilen yeni mahalleler ve 
ticaret ile konutun birlikte yer alacağı karma bölgeler şeklinde 
tanımlamalar yapılmıştır. Ulaşım sistemine dair merkez çevre-
sinde dolaşan ring yollar; merkeze gelen ışınsal yollar ve ana 
eksenler, transit yollar ve servis yolları ile kılcal yollar ola-
rak dörtlü yol sistem önerilmiştir. Tarihi değerlerle ilgili ola-
rak kentte yer alan tarihi eserlerin çevrelerinin temizlenerek 
korunması önerilmiştir. Yeşil alan standardı olarak kişi başına 
2,60 m2 yeşil alan ve 6 m2 boş alan ayrılması öngörülmüş-
tür. Ticaret bölgesinin kent merkezinde yer alması, sanayinin 
demiryolu bağlantısı, transit yol ilişkisi ve hâkim rüzgâr yönü 
gözetilerek kentin kuzeyinde olması önerilmiştir. Plan büyük 
ölçüde uygulanmıştır. Planın kent içi ulaşım sistemi için önerdi-
ği önemli bağlantıların tümüne yakını açılmış ve konut alanları 
plana uygun bir şekilde kurulmuştur (Dursun vd., 2015).

1967 yılında ise İller Bankası’nın açtığı yarışmayı kazanan Zeki 
Yapar tarafından 1/20.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/5000 
Nazım İmar Planı (Şekil 7) ve 1/1000 Uygulama İmar Planı 
yapılmıştır. Erzurum’da sonradan yapılan tüm planlama çalış-
malarında Zeki Yapar’ın Çevre Düzeni Planı temel alınmıştır.

Plan Erzurum Kenti’nin sınırlı gelişme alanına sahip olduğun-
dan hareketle o ana kadarki kompakt yapısının ve ona uygun 
gelişme biçiminin değişmesini önermiş ve kentin çevresi-
ne uydu kentler yerleştirmiştir. Kentin 1985 nüfusu olarak 

489.590 kişi öngörülmüş ve bu nüfusun 132.456 kişilik bö-
lümünün Erzurum kent merkezinde yerleşmesi öngörülmüş-
tür. Geri kalan bölümünün ise kentten 5 ve 12 km uzaklıktaki 
Gezköy ve Ilıca’ya yerleştirilmesi önerilmiştir. Bu karar imar 
spekülasyonlarını yaratmış ve kaçak yapılaşmaya neden olmuş-
tur. Nüfus açısından da umulan gelişme gerçekleşmemiştir. 
Erzurum kenti nüfusu 1980’de ancak 190.000’e ulaşabilmiştir. 
Plan sonrasında revizyonla alınan bir başka önemli karar da 
Gezköy yakınlarında 100 hektarlık bir organize sanayi bölge-
sinin kurulmasıdır.

1/5.000 ölçekli Nazım Plan’da kentin gelişme alanı olarak 20.000 
kişilik bir nüfus için bugünkü Yenişehir bölgesi önerilmiştir. Plan 
kararı sonrasında bu alan gecekondularla dolmuştur. Ayrıca 
20.000 dolayında bir nüfusun da kentin yerleşik alanında mezar-
lıkların yerleşime açılması ve kentin güneydoğusunu kaplayan 
askeri alanların taşınmasıyla barındırılabileceği düşünülmüştür. 
Ancak bu öneriler başarısız kalmış ve planın temel hareket 
noktalarından biri böylece yok olmuştur. Bunun sonucunda pla-
nın öngördüğü yerleşim yoğunluğu çok yükselmiş ve var olan 
yapıya uygun olmayan bir yerleşim dokusu ortaya çıkmıştır.

Bugünkü gelişme deseninde yansımalarını gözlemlenen bu iki 
planın sonrasında 1981 yılında Alim Çopuroğlu başkanlığında 
Erzurum Nazım Plan bürosunca Erzurum Kent Bütünü ve Ya-
kın Çevresi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı hazırlanmıştır. 
Planda yerleşime uygun arazi ortaya çıkarma amacıyla, 1/5.000 
ölçekli önceki planda kış sporları için ayrılan kentin güneyin-
deki alanın “Gecekondu Önleme Bölgesi” olması önerilmiştir. 
400 hektarlık alan kamulaştırılarak 55.000 nüfusa göre plan-
lanmıştır. Planın onanmasından sonra çok sayıda yapı koope-
ratifi bölgede yerleşme isteminde bulunmuştur.

Yerleşim alanı ihtiyacına yönelik olarak atılan bir diğer adım, 
Yapar Planı’nda kentin kuzeyinde önerilen ancak sonraki reviz-

Şekil 6. Lambert Planı (Kaynak: Erzurum İli Analitik Etüt Raporu, 1965) Şekil 7. Zeki Yapar Planı
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yonla Gezköy yakınlarına taşınan sanayi bölgesinin konut alanı-
na dönüştürülmesidir. 1978’de onanan değişiklikle 100 hektar 
büyüklüğündeki alana 20.000 kişilik nüfus yerleştirilmiştir.
Yapar Planı’nda kentin 5 km batısındaki Gezköy’e önerilen 
gelişme alanı kırsal bir yapıya sahip olan bölgenin yapısını bü-
yük ölçüde etkilemiştir. Köyün verimli tarım arazileri hızla el 
değiştirmiştir. Kararı destekleyenler planın gerçekleşmesi için 
bölgeye Organize Sanayi Bölgesi yapılması talebinde bulun-
muşlar ve bunun gerçekleşmesiyle yerleşim alanı taleplerinin 
daha kolay gerçekleşebileceğini görmüşlerdir. Yapı koopera-
tifleri de Gezköy çevresinde arsa satın alarak plan konusunda 
yerel yönetime baskı uygulamaya başlamışlardır. Yapı izni alan 
ve inşaatları tamamlayan kooperatiflerin ortaya çıkması ile bu 
durumu göz önüne alan Nazım Plan bürosu Gezköy’ün yerle-
şime açılmasına karar vermiştir.

Daha sonra Nazım Plan Bürosu, Erzurum kent bütünü mak-
roformunu, merkezde bir ana kütle ve çevresinde kara ve 
demiryolları ile merkeze bağlanan uydular şeklinde belirlemiş-
tir. 1/25.000 ölçekli Erzurum Kent Bütünü ve Yakın Çevresi 
Nazım Planı üreterek kent bütünü sınırlarının, kuzeydoğuda 
Dumlu, batıda Ilıca kasabalarını ve bunların dışında 9 kırsal 
yerleşimi içine alacak şekilde genişletilmesine karar vermiştir. 
Parçalı bir gelişme öneren bu kararı desteklemesi açısından 
çevredeki verimli tarım arazilerini göz önüne alınarak koruma 
kararı alınmıştır. 1981 yılı sonunda uzman eleman sorunu çö-
zümlenemediği için planlama çalışmalarında yeterince verimli 
olamayan büro bakanlıkça kapatılmıştır.

Bütün bu imar planları, eksikleri, kestirim hataları ve uygu-
lamadaki problemler nedenleriyle uygulanabilirliklerini zaman 
içinde yitirmişlerdir. Bu planlara ek olarak belediye tarafından 
kentin Ilıca, Organize Sanayi, Dadaşkent, Yenişehir ve Atatürk 
Üniversitesi alanı dışında kalan 3000ha’lık bir bölümü için 1989 
yılında Zühtü Can’ın görevlendirildiği Revizyon İmar Planları 
yaptırılmıştır (Şişman ve Kırzıoğlu, 2002; Demircan, 2010). 
2004 yılında Modül Planlama tarafından bir plan hazırlanmış, 
ancak daha sonra iptal olmuştur. 2008 yılında ise Işın Başçıl 
tarafından Revizyon Planı hazırlanmış ancak bu plan da ihtiyaca 
cevap verememiş ve kent içinde çok sayıda sıkıntı yaratmıştır. 
Yerleşme ve yatırım talepleri çerçevesinde yeni bir revizyon 
planı yapılması gerekliliği ortaya konmuş ve 2011 yılı itibariy-
le yeni revizyon plan Planevi firması tarafından hazırlanmaya 
başlanmıştır. 2014 yılı sonu itibari ile onaylanan 1/5000 Nazım 
İmar Planı ile Erzurum kenti kuzey, güney ve batı yönlerinde 
geliştirilmiştir. Ulaşım sistemine dair en önemli değişiklik ken-
tin güneyinde Palandöken dağı eteklerinden geçirilen kentsel 
ve bölgesel otoyoldur. Diğer taraftan ikinci organize sanayi 
bölgesi olarak kentin kuzey doğusunda çevre yolu kenarında 
bir sanayi bölgesi önerilmiştir.

Erzurum kentsel yapısının tarihsel gelişimi planlar ve plan ra-
porları üzerinden irdelendiğinde, iklim verilerinin sadece iklim 

elemanları başlığı altında sıcaklık, nem, rüzgar, basınç, rüzgar 
yönü ve yağış verilerinin sayısal ve grafiksel ifadeleri olarak 
toplandığını görmekteyiz. Sadece analiz düzeyinde bırakılan 
verilerin plan kararlarında çok kısıtlı yansıma bulduğunu, ya-
pılan her planın farklı baskılar ve talepler karşısında evrildiğini, 
imar denetimini yapamadığını ve sağlıklı bir planlama yaklaşı-
mından çok anlık değişmelerle, rant taleplerine boyun eğen 
ve kendiliğinden gelişen bir yapı sergilendiğini görebilmekteyiz. 
Erzurum kentinin kimliğine etkisi olan iklimin, kar ve kış ko-
şullarının kentsel ekolojik sistemin inşasını öneren plan çalış-
malarında dikkate alınmadığını görmekteyiz. Garip bir şekilde 
hiçbir planda Erzurum’un soğuk iklim karakterine, ısınma sü-
relerinin uzunluğuna, konut tipolojilerine vurgu yapılmamıştır. 
Lambert planında dikkate alınan kent formu, rüzgar yönü, ko-
nut tipolojisi ve makul projeksiyon nüfusu diğer plan çalışmala-
rında önemsenmemiştir. Kentin inversiyon oluşturucu coğrafi 
konum dezavantajları da göz ardı edilmiştir. Planlı bir kentsel 
gelişim süreci gibi görünse de detayda kendiliğinden veya başı-
boş bir yerleşme karakteri gözlemlenmektedir. Bu durum belki 
tarihsel dönemi içerisinde önemsenmemiş olabilir ancak son 
yapılan plan içerisinde de bu anlamda bir kurguya rastlanma-
ması kentin geleceği açısından büyük problemlerin habercisidir.

İklim ve Erzurum Kenti Yerel Yönetim Politikalarının 
Etkileşim Düzeyi
Analizlerin üçüncü bölümünde Erzurum Büyükşehir Bele-
diyesi, Merkez ilçe belediyeleri, KUDAKA ve Meteoroloji 
12.Bölge Müdürlüğü ile iklim verileri, kullanım alanları ve aşa-
maları, engeller, olması gerekenler, talepler ve gerçekleşenler 
konuları üzerinden görüşmeler yapılarak, planlama ve karar 
süreçlerinde iklim verilerinin etkisi değerlendirilmiştir (Tablo 
1). Merkez ilçe belediyelerinden Aziziye Belediyesi İmar Mü-
dürlüğü ile de görüşme yapılmak istenmiştir ancak yapılan ön 
görüşmede çekingen bir tavır sergilenmiş ve iklim konusuyla 
ilgili bir görüşme yapılamamıştır. Bu durum ilgili kurumun tek-
nik kadro yetersizliğini ortaya koymakta ve iklim konusuyla il-
gili bilgi düzeyine dair olumsuz bir tablo ortaya çıkarmaktadır.

İklim Verilerinin Algılanışı, Bilgi Düzeyi, Yasal Statüsü ve 
Kullanım Alanları
İkili görüşmeye katılanların hepsinin yerel iklim koşullarının 
gündelik hayattaki öneminin farkında olduğu Erzurum’da, 
planlama ve plan kararları yoluyla kentsel iklimin etkilendiği ve 
yine bu kararlar yoluyla yaşam kalitesinin artırılabileceği kabul 
edilmektedir. İklim, kentin planlama sürecinde ve fiziksel çev-
renin oluşumu aşamasında önemli bir faktör olarak kabul edil-
mesine rağmen, görüşmelerde verilen cevaplar sistematik bir 
algının olmadığını kişisel olarak önem verilen konular teme-
linde bir iklim-planlama ilişkisi kurulabildiği görülebilmektedir. 
Kent iklimi konusunda meteoroloji müdürlüğü dışında tüm 
kurumların çok az bilgi sahibi olduğu ve genellikle kulaktan 
dolma ve Erzurum’un hâkim kış koşulları dolayısıyla bilgi sahibi 
oldukları anlaşılmaktadır. Bazı kurumlara göre sadece veri ha-
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zırlama ve analiz konusu olan iklimsel koşullar, bazı kurumlara 
göre can güvenliğini tehdit eden durumları ortaya çıkaran ve 
ek maliyetler yaratan bir konudur.
Yasal olarak imar planı yapım sürecinde yapılması zorunlu 
(İller Bankası’nın şartnamesi) analizlerden birisi olarak iklim 
özelliklerinin incelendiği ve plan raporlarına konduğu ortaya 

çıkmıştır. Ancak görüşmelerde bu analizler ve verilerin kent 
planına ve plan kararlarına yansımasının olmadığı görülmüştür.
İklim verilerinin kullanım alanlarına bakıldığında sistematik 
olmayan bir durum gözlenebilmektedir. İlgili belediyelerde 
yaya ve araç ulaşım sistemlerinde kış koşullarıyla mücadele 
perspektifinden ele alınan bu konu, meteoroloji müdürlüğü 

Tablo 1. İkili görüşme sonuçları

Aktörler

Algı, kullanım alanları

Erzurum
Büyükşehir Bel.

Yakutiye Bel.

Palandöken Bel.

Meteoroloji 12. 
Bölge M.

KUDAKA

Engeller

İmar Planlarında Analiz 
Çalışmaları

Buz sarkıtlarından can 
kayıplarının yaşanması 
dolayısıyla temizlik 
işleri

Otopark ve ulaşım 
sistemi sorunları 
yaratması ve bununla 
mücadele

Gelen taleple birlikte 
iklimsel verilerin
ölçümü ve temini

Analiz aşamaları, 
karbon ayak izi projesi 
ve hava kirliliğinde 
ekolojik koridor projesi 
çalışmaları

Mevzuat, Şartname,
Politika

Rant

Mevzuat, Rant,
İklime uygun 
olmayan mimari 
çözümler ve estetik 
kaygılar

Aynı nitelikte veri 
alınamaması,
istasyonların
kurulması ve 
kaldırılmasında 
bürokratik engeller, 
merkez-yerel
yönetim ilişkisi

Kentsel iklim gibi 
özel amaçlı
çalışmalar için 
gerekli veri
detayının
bulunmaması, 
bunun da
meteorolojinin
kapsamına
girmemesi

İklim haritalarının
oluşturulup, karar
sürecine bu
haritaların dahil
edilmesi

Tabandan başlayan
eğitim, Kaliteli imalat

İmar müdürlüklerinin 
sürekli denetim
yapması

İdeal iklim verisi için 
istasyonların en az 30 
sene çalışması, istasyon 
yer seçiminde
profesyonel yardım 
alınması

Belediyelerin kent
iklimiyle ilgili
öngörüleri olduğunda 
kendilerine istasyon 
seçip ölçüm
yapabilmesi veya
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın hava
kirliliğini ölçerken o 
noktalara meteorolojik 
sensörler koyabilmesi

Belediyelerde
İklim İnceleme
Müdürlüklerinin
kurulması,

Plan ve tip imar 
planı anlayışı 
yerine Erzurum’a 
özgü yeni imar 
yönetmeliği

Belediye ve özel 
şirketlerin yeterli 
teknik kadro 
oluşturması

Meteorolojik 
verilerin
Mekansallaştı-
rılması için sabit 
istasyonların 
kurulması Kent 
merkezinde 5 
ayrı noktada
istasyon
kurulması

Üniversitelerle 
belediyelerin 
teknik
boyutlarda 
meteorolojinin 
desteğini aldığı 
bir sistemin 
oluşturularak 
yurt dışındaki 
gibi iklim 
haritalarının 
hazırlanabilmesi

Plana ve plan
kararlarına iklim
koşulları
yansımamakta, bazı
devlet destekli
projelerde
dikkate alınma

Plan aşamasında 
birçok verinin
kullanılması
düşüncesi var ancak 
uygulanmıyor

Müteahhitler en 
çok karı sağlama 
amacıyla inşaat 
yapmakta ve iklim 
verilerini ve diğer 
bulguları göz ardı 
etmekte, sadece 
talep göz önünde 
tutulmakta

Ölçümler
yapılmakta ancak 
alınan iklim verilerin 
ne işe yaradığı 
bilinmemekte

İklim verileri sadece 
ekonomik anlamda 
potansiyel olarak 
kullanılmakta,
Mevcut durum 
değerlendirilerek 
gelecek için bir ön 
görüde
bulunulmamaktadır

Olması gerekenler Talepler Gerçekleşen

İklim verileri
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açısından talep üzerine iklim verisi üretilmesi, kalkınma ajansı 
açısından da potansiyellerin belirlenmesi şeklinde olmaktadır. 
Gelişmiş ülke örneklerinde iklim konusuna yaklaşımın farkın-
dalığı gözlenirken, bu durumun kendileri açısından düşünce 
aşamasını geçemediği ortaya çıkmaktadır.

İklim Bilgisinin Kullanımın Önündeki Engeller
İklim ve kent planlama arasında olması gereken ilişkinin kuru-
lamamasının nedenlerine baktığımızda, hem planlama hem de 
iklim bilimlerinin eğitim süreçlerinde verilen bilginin gerçekte 
karşılık bulamadığı anlaşılmaktadır. İklimsel verileri üreten ku-
rum personeli açısından bu verilerin ne işe yaradığının ve nasıl 
yorumlanacağının bilinmemesi ve planlama alanında iklim ve-
rilerinin hiçbir yerde kullanılmaması durumları bu kopukluğu 
yaratmaktadır. Kentsel yerleşik alanlar üzerinde geliştirilen ye-
nileme projeleri, iklim verilerinin önemsenmemesi noktasında 
bir diğer engel olmaktadır. Meteorolojik verilerin doğruluğu, 
güncelliği ve çeşitliliği konusundaki belirsizliklerde bu süreçte 
problem yaratmaktadır.

Türkiye’de meteorolojik veri olarak tarihsel süreçte aynı ni-
telikte verinin üretilemediği, bunun da bürokratik süreçlerde 
birimlerin kapatılmasından dolayı verilerde kırılmaların yaşan-
masından kaynaklı olduğu anlaşılmıştır. İdeal iklim verilerini 
alabilmek için istasyonların en az 30 sene çalışması gerektiği, 
Erzurum’da 10 yıl sonra belirli istasyonların kapatılmış olduğu 
ve merkezde sadece 2 senedir çalıştırıldığı bunun da net iklim 
verileri için yetersiz olduğu ortaya çıkmıştır. Ölçümler konu-
sunda da iklim parametrelerinin yüksekliğe göre değişmesi 
nedeniyle Erzurum için standardizasyonu yakalamanın zor 
olduğu, istasyonların birbiriyle olan uyumunda da sıkıntıların 
yaşandığı görülmektedir.

Engel teşkil eden başka bir konu ise iklim verisinin kullanılabil-
mesi için gerekli olan personel, malzeme ve finans kaynağının 
sağlanması konusundaki yetersizliklerdir. Rant kaygısı ülkemiz-
deki birçok problemde olduğu gibi siyasetin mekanizma olarak 
kullanıldığı belediyelerde de planlamanın önüne geçerek, doğ-
ru bir iklim kent planlama ilişkisinin kurulumunu ve yaşanabilir 
kentsel çevrelerin oluşumunu engellemektedir.

Yönetmeliklerden kaynaklanan eksikliklerin iklim duyarlı dü-
zenlemeler için problem yarattığı görülmektedir. Yapılan 
görüşmelerde örnek olarak her bir konuta kapalı otopark 
yaptırılabilmesi için kamu mevzuatının çıkarılması gerektiği, 
böylelikle ruhsatlarda şart koşmak için gerekçenin oluşabile-
ceği ifade edilmiştir.

Yetişmiş eleman probleminden dolayı Erzurum’un iklim şart-
larına göre projeler hazırlanamamakta, estetik değer önem-
senirken iklim şartları dikkate alınmamaktadır. İlgili kurum ve 
kuruluşlardaki teknik kadronun yetersizliği ve yetkisizliği de bu 
noktada öne çıkmaktadır.

İmar Kanunu’nun da bu konuda yeterli kısıtlamaları sağlayama-
dığı, arazilerin kat karşılığı müteahhite verildiği ve en çok kârı 
nasıl sağlanabileceğinin dert edildiği görülmektedir. Bireysel 
menfaat odaklı kamu yararından ödün verilen süreçler yaşan-
maktadır.

Tüm bu engellerden hangisinin daha baskın olduğunu belirle-
mek çok zordur ve yukarıda verilen sıralamada herhangi bir 
öncelik gözetilmemiştir. Ancak çıkar ve rant kaygıları, bilgi ek-
siklikleri ve önemsenmeme belirgin problem alanlarıdır.

İklim ve Kent Planlamayla İlgili Mevcut Yöntemler ve
Talep Edilenler
Yapılan görüşmelerde mevcut sistemde hâkim olan kent plan-
lama ve yapılı çevrenin üretilmesi anlayışının değişmesi ge-
rektiği görüşü ortaya çıkmaktadır. Örneğin kentsel dönüşüm 
alanlarında yeni yapılan projelerde müteahhite bırakılacak iş-
lemlerin rantı esas alacağı düşüncesiyle, olması gerekenlerin 
yazılarak plan yapılması gerekliliği ortaya çıkmaktadır ancak 
yapılan işlemlerde bugüne kadar iklime duyarlı bir bildirimin 
yapılmadığı anlaşılmaktadır.

Mevcut yöntemleri geliştirmek adına kent planlarının yapımı 
aşamasında birçok verinin kullanılması düşüncesi ortaya çık-
masına rağmen, uygulamada bunun sağlanamadığı görülmekte, 
nedenleri sorgulandığında ise tabandan başlayan bir eğitimin 
gerekliliği işaret edilmektedir. Talep edilenler noktasında gö-
rüşmelerden çıkan sonuç; Erzurum özelinde bir yönetmeliğin 
geliştirilmesi ve bu yönetmeliği benimseyip uygulayabilecek 
yönetici ve teknik elemanların yetiştirilmesi şeklindedir. Be-
lediyelerde iklim inceleme müdürlüklerinin kurulması şeklinde 
ortaya çıkan bir diğer talep ise uygulama aşamasında planlar 
için kısıtlamalar yaratacağı çekinceleriyle birlikte ortaya ko-
nulmuştur.

Meteoroloji müdürlüğü ile yapılan görüşmede, mevcut yön-
tem olarak iklim verilerinin üretilmesi aşamasında sabit is-
tasyon bazında işlemler yapıldığı ortaya çıkmıştır ancak bu 
verilerin şehrin tamamı için kullanılamayacağı çok açıktır. Bu 
nedenle meteorolojik verilerin dünya örneklerinde bahsedil-
diği gibi mekânsallaştırılması mümkün olamamaktadır. Kentsel 
alanlarda istasyonların kurulması talep edilmelidir ancak yeni 
istasyonların kurulması ve kaldırılması konusunda bürokrasiy-
le ve merkez-yerel ilişkisiyle ilgili sorunlar işlemleri güçleştir-
mektedir. Burada bürokrasinin bilimi yavaşlattığı ve hatta bazı 
durumlarda engellediği sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu sorun-
ların aşıldığı noktalarda ise istasyon yer seçiminde amatör iş-
lemler yapıldığı ortaya çıkmaktadır. İstasyon kurulan yerden 
elde edilen sonuçların o yer için doğru sonucu verip vermedi-
ğinin sorgulanması ve profesyonel yardım alma gerekliliği göz 
ardı edilmektedir.

Elde edilen iklim verilerinin güvenilirliği noktasında mevcut 
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yöntemler birtakım problemleri beraberinde getirmektedir. 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Araştırma Daire Başkanlığı ve-
rileri enterpole ederek tahminde bulunabilmekte ancak bunun 
gerçek ölçümle aynı sonucu vermeyebileceği sadece istatistiki 
verilerle taşındığı için doğru sonuca ulaşılamayabileceği anla-
şılmaktadır. Meteorolojide elde edilen verilerin normalde or-
talama değer olarak yapıldığı içinde yeterli olamayabileceği gö-
rülmektedir. Diğer taraftan yapılan görüşmelerden Türkiye’de 
ölçümlerin ne işe yaradığı bilinmeden de raporlandığı ortaya 
çıkmaktadır.

Kalkınma ajansı açısından iklim ve planlama ilişkisi noktasın-
da kullanılan yöntemler iklim verilerinin potansiyel belirleyici 
olarak kullanılması ve tarım, turizm gibi sektörlerle alakalı ka-
rarların yönlendirilmesidir. Bölge planı kapsamında iklime hiç 
değinilmediği ve gelecekle ilgili iklim değişikliği için bir öngö-
rüde bulunulmadığı anlaşılmıştır.

İklim ve Kent Planlama İlişkisinin Kurulması İçin Olması 
Gerekenler
Yapılan görüşmelerde iklim ve planlama ilişkisiyle ilgili olması 
gerekenler kurum temsilcilerine sorulmuş ve kendi açılarından 
yanıtlamaları istenmiştir. Erzurum’un farklı bölgelerini göste-
ren kentsel iklim haritalarının üretilmesi ilk gereklilik olarak 
öne çıkmaktadır. Bu sayede Erzurum’un hava kirliliği proble-
miyle ilgili gerçekçi bir yaklaşım geliştirilebilecek ve kentsel 
dönüşüm alanlarında ilk etap olarak nereden başlanacağına 
daha kolay karar verilebilecektir. Diğer taraftan mevcutta aşırı 
yoğun olarak belirlenen kentsel alanların iklim verileri dikkate 
alındığında yeşil alan ve donatı açısından daha uygun olan dü-
şük yoğunluklarla planlanabileceği görülmektedir.

Kentsel iklim haritaları dışında Erzurum’a özgü bir imar yö-
netmeliğinin oluşturulması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu yolla 
iklime duyarlı daha iyi uygulamalar yapılabileceği anlaşılmak-
tadır. Arz ve talep doğrultusunda işleyen inşaat sektörünün 
iklim ve imar koşullarını dikkate almadığı ve bunula mücade-
lenin yasa ve yönetmeliklerle beraber bilinçli teknik eleman-
lardan geçtiği görülmektedir. Bu nedenle belediyelerin İmar 
Müdürlükleri’nin bu konuda yeterli olması ve denetim yapabil-
mesi, sadece talebe göre yapıların yapılmaması ve piyasa dina-
miklerine göre hareket edilmemesi gerekmektedir.

Meteoroloji bölge müdürlüğü, kentsel iklim gibi özel amaç-
lı çalışmalar için gerekli veri detayının ancak belediyelerin 
kendilerine istasyon seçip ölçüm yapmaları sonucu oluştu-
rulabileceğini ortaya koymaktadır. Ayrıca Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın hava kirliliğini ölçüm noktalarında meteorolojik 
ölçümler yapması bir diğer öneridir.

Olması gerekenler noktasında, iklim verileriyle ilgili teknik bo-
yut Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tekelinde olduğu için 
üniversitelerle belediyelerin meteorolojinin desteğini aldığı bir 

sistemin oluşturulması gerekmektedir. Bu yolla yurt dışındaki 
gibi iklim haritalarının hazırlanabileceği anlaşılmaktadır. Gele-
cek adına iklim projeksiyonlarının yapılması ve iklim değişikliği 
öngörüsüyle planlara yaklaşılması ancak bu tip bir yapılanma 
ile mümkün olabilecektir.

İklim ve Planlama İlişkisine Dayalı Olarak
Gerçekleştirilebilenler
Bu çalışma kapsamında yapılan görüşmelerde, iklim ve kent 
planlama arasındaki ilişkinin ne düzeyde olduğunu anlamak için 
gerçekleşen proje ve proje önerileri sorgulanmıştır. Devletin 
yürüttüğü geniş arazi üzerindeki bazı projelerde iklim özellik-
leri ve rüzgâr yönü gibi ölçütlerin dikkate alındığı görülmüştür. 
Ancak bu projelerle ilgili olarak yazılı bir veri olmadığı için 
iklim verilerin dikkate alınıp alınmadığı konusunda net bir du-
rum ortaya konulamamıştır. Ayrıca Erzurum kenti için birçok 
gelişme alanının önerildiği yeni (2015 tarihli) 1/5000 ölçekli 
Nazım İmar Planı’nda da iklimle ilgili bir kararın olmadığı gö-
rülmektedir.

İklim verilerinin üretilmesi konusunda ise dünyada kentsel ik-
lime ilişkin olarak çokça vurgulanan kentsel ısı adası oluşumu 
ve tespiti konusunda ülkemizde ölçümler yapılmadığı ve bunun 
yapılabilmesi için ilave düzenlemeler gerektiği ortaya çıkmıştır. 
Ayrıca bu tür çalışmaların mevcut sistemde talep halinde yapı-
labildiği görülmüştür. İlgili belediye veya valiliğin meteoroloji-
den talep etmesi halinde o verinin üretildiği anlaşılmıştır. Dün-
yanın pek çok ülkesinde görülen kentsel ısı adası oluşumlarının 
belirlenmesi konusunda ülkemizde ve Erzurum’da herhangi bir 
çalışma yapılmamış ve talep oluşmamıştır. Erzurum kenti mer-
kezi alanı için bugüne kadar istasyon kurulması gereken beş 
ayrı nokta belirlenmesine rağmen merkezi yönetimin kararları 
nedeniyle istasyonların kurulamadığı görülmüştür.

Bölge planına bakıldığında ise Erzurum’un iklim koşullarıy-
la ilişkili olarak kış şartlarının değerlendirildiği ve vurgunun 
kış turizmine yapıldığı anlaşılmaktadır. Kalkınma Ajansının 
Türkiye’nin İklim Değişikliği Eylem Planı dâhilinde tanımlanan 
bilinç düzeyini artırmak için fon sağlama sorumluluğu bulun-
maktadır. Bu nedenle ajansın iklim temelli bir çalışması olma-
masına rağmen, karbon ayak izi projesi ve hava kirliliğinde eko-
lojik koridor projesi çalışmalarına destek verdiği bilinmektedir.

Sonuç ve Tartışma

Yapılan analiz ve görüşme sonuçları iklimsel verilerin planlama 
sürecinde etkisinin olmadığını doğrulamaktadır. İklim verileri 
tüm plan kademelerinde bahsi geçen bir konu olmasına rağ-
men kararlara yansımayan bir olgu olarak karşımıza çıkmakta-
dır. Erzurum örneği üzerinden tespit edilen bu sorunun hem 
ulusal düzeyden hem de yerel düzeyden kaynaklanan nedenle-
ri olduğu görülmektedir. Türkiye’de mekânsal planlama siste-
minin, meteoroloji işlerinin ve bu sistemlere ait genel politik, 
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yasal-yönetsel çerçevelerin bu soruna yol açtığı kesindir çünkü 
ülkemiz kentlerinin tümünde benzer sorunlar gözlenmektedir. 
Yerel ölçüde ise Erzurum’a ilişkin yönetimsel, toplumsal ve 
mekânsal yapılar, kente hâkim olan iklim koşulları (keskin kış 
koşulları) düşünülerek değerlendirildiğinde sorunun daha da 
büyüdüğü görülmektedir. Yaşanabilirliğin azaldığı, kente yatı-
rım çekmenin zorlaştığı ve göç probleminin yaşandığı kentte, 
yerele özgü iklime duyarlı planlama dinamiklerinin oluşması 
gerekirken, büyük kentlerimizde gözlemlenen dönüşüm pro-
jeleri, kent dışında TOKİ inşaatları, tip proje uygulamaları, 
imar baskıları ve diğer kentlerden farksız sokak ve kaldırım 
düzenlemeleri kentin hâkim gelişme biçimi olmuştur.

Bu durumun sebeplerini hem ulusal hem de yerel düzeyde 
farklı konular altında toplayarak analiz ettiğimizde teknik 
konular, bilgi düzeyi, politik faktörler, mevzuat ve kurumsal 
problemler ve piyasa koşulları gibi başlıklara ulaşabilmekteyiz. 
Öncelikle iklim verilerinin tarihsel süreçte devamlı ve aynı ni-
telikte sunumu konusunda problemler olduğu görülmektedir. 
Diğer taraftan iklim verilerinin mekansallaştırıldığı haritaları 
veya atlasları üretebilme konusunda bilgi ve düzenleme ek-
sikliği bulunmaktadır. Hem planlama hem de iklim verilerinin 
hazırlanma sürecinde teknik kadroların bilgi düzeyinde eksik-
likler olduğu bir diğer gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Plan yapım ve uygulama sürecinde sorumlu kurumlar olan 
belediyeler siyasal örgütlenmeler olduğundan birtakım poli-
tik problemlerin de kaynağı olmaktadırlar. Öncelik farklılıkları, 
iklim verilerinin kısıtlayıcılıkları ve yaratılan maliyetler, politik 
olarak belediyeleri iklimi göz ardı etme yönünde bir eyleme 
itmektedir. Mevzuat açısından ise imar kanunu, imar yönetme-
likleri ve meteorolojik ölçümlere dair kanunlar istenilenlerin 
gerçekleştirilmesini engelleyen bariyerler olarak karşımıza çık-
maktadır. Merkez ve yerel yönetim düzeyleri arasındaki yetki 
ve sorumluluk temelli problemli ilişki, iklimsel verilerin üreti-
lebilmesi ve planlama süreciyle daha doğru bir ilişki kurulma-
sı önünde engel teşkil etmektedir. Ayrıca belediyelerin iklim 
politikalarının olmaması planlama sürecine yön verecek bir 
yaklaşımın eksikliğini de göstermektedir. Piyasa koşulları ise, 
ülkemiz örneğinde planlama sürecinde olması gereken doğ-
ru uygulamaların hemen hemen hepsinde olduğu gibi burada 
da en büyük engel olarak belirmiştir. Rant temelli yaklaşım-
lar iklim verileri ile planlama arasındaki ilişkiyi baskılayan en 
önemli husus olmaktadır. Bu süreçte hem bireyler, hem inşaat 
sektörü temsilcileri hem de belediye yetkilileri rantın ortaya 
çıkarılmasında istekli birer aktör haline gelmektedirler.

Literatürde iklim ve planlama süreci arasında doğru bir ilişki-
ye dayalı olarak üretilmiş projeler olmasına rağmen pratikte 
ülkemiz kentlerinin bu anlamda başarılı olduğunu söyleyeme-
mekteyiz. Ulusal ve yerel ölçekte yapılan analizlerde ortaya çı-
kan farklılık, ulusal planların iklim ve çevre konusunda duyarlı 
olduğunu ve farkındalık durumunu yansıttığını, yerel düzeyde-
ki çalışmaların ise bu anlayışı uygulamaya geçirecek projeleri 

barındırmadığı ve iklimi dikkate almadığı, plan sürecinde de 
tamamıyla göz ardı ettiği gerçeğini ortaya koymaktadır. Bu 
noktada iklimsel veriler ile planlama pratiğini birleştiren ve bu 
etkileşimi uygulamaya aktaran yerel politikalara ve yerel idare-
lere ihtiyaç bulunduğu çok açıktır. Kurumsal oluşum önerileri-
nin yapıldığı görüşmelerde yeni bürokrasi yaratacağı ve sonuca 
ulaşamayacağı çekinceleri de belirtilmiştir.

Diğer taraftan yapılan çalışmalarda iklim ve planlama süreci 
arasındaki ilişki çok boyutlu bir süreç olarak karşımıza çıkmış-
tır. Kentsel tasarım boyutuna ek olarak, kanun, mevzuat, ku-
rumsal örgütlenme ve politika boyutları vurgulanmıştır. Ortak 
problem iklimsel veriyi üreten ile kullanan arası ilişkinin zayıf 
olması ve verilerin ne işe yarayacağının bilinmiyor olmasıdır.

Bu çalışma kapsamında iklim verilerinin ve hâkim olan kış ko-
şullarının Erzurum kenti planlama süreçlerinde, yerel politika 
ve stratejilerinde yer almadığı, nasıl ve hangi nedenlerden do-
layı olduğu çerçevesinde belirlenmiştir. Yapılması gerekenleri 
çok genel kapsamıyla sıraladığımızda; kent plancıları için iklim 
verilerini kullanabilecek ilave araç ve programların geliştiril-
mesi, kentsel iklim konusunda farkındalığın artırılması, iklim 
bilimciler ile plancılar arasında etkileşim alanlarının ve iletişi-
min artırılması ile kurumsal kapasitelerin yükseltilmesi şeklin-
de yapabiliriz.

İklim bilimciler, kent plancıları ve yerel yöneticiler arasında 
etkileşimin olmadığı ve değişmesi gerektiği gerçeği Erzurum 
kenti örneğinde açıkça görülmektedir. Bu yönde gelişmeler 
ortaya çıkmadıkça tüm kentlerimiz çevresel riskler altında ya-
şanabilirlikleri giderek daha da düşen yerleşim alanları olarak 
varlıklarını sürdüreceklerdir.
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ABSTRACT
The city planning and architecture had been used as the instru-
ments of the young regime in making itself visible, concrete, 
and symbolized. The buildings and urban plans transmitting the 
foundation ideals of Republic together with modernity have con-
tributed to the creation of national sovereignty and a modern 
society. Divergence from the planning and architectural approach 
to that period and becoming the target of the political struc-
ture of particularly post 2000s caused the formation of a new 
expression in space. Yusuf Batur Vocational High School’s Stone 
Ateliers have been one of the places enabling to read the pro-
cess; it was symbolized with early Republican Period, left in time, 
and finally intended to be deleted from the social memory by 
collapsing. This paper focuses on the transformation process of 
Denizli Stone Ateliers to the ruins of modernity by investigating 
its symbolic meaning and spatial structure.

ÖZ
Erken cumhuriyet döneminde kent planlaması ve mimarlık genç 
rejimin kendisini görünür kılma, somutlaştırma ve simgeleştirme 
araçları olarak kullanılmıştır. Moderniteyle birlikte Cumhuriyetin 
kuruluş ideallerini aktaran yapılar ve kentsel planlar ulusal ege-
menlik bilincine ve çağdaş bir toplum oluşturmaya katkı koymak-
tadır. Bu dönemin planlama ve mimarlık yaklaşımından zamanla 
uzaklaşılması ve özellikle 2000 sonrası dönemde görülen politik 
yapının hedefleri haline gelmesi, mekanda yeni bir anlatımın oluş-
masına yol açmıştır. Yusuf Batur Endüstri Meslek Lisesi’nin Taş 
Atölyeleri böyle bir sürecin okunduğu mekanlardan birisidir; er-
ken Cumhuriyet dönemiyle özdeşleşerek simgeselleştirilmiş; za-
manla terk edilmiş ve son olarak ise toplum hafızasından silinmek 
üzere yıkılması düşünülmüştür. Bu yazı, Denizli Taş Atölyelerinin 
sembolik anlamını ve mekânsal yapısını inceleyerek modern hara-
beye dönüşme sürecini incelemektedir.

Anahtar sözcükler: Erken Cumhuriyet dönemi; depolitizasyon; kentsel 
simgeler; modern harabeler.

Keywords: Early Republican period; depolitisation; urban symbols; ruins 
of  modernity.
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Giriş: Mekanı ve Kentsel Simgeleri Depolitize Etmek

Modern harabeler, Sibel Bozdoğan’ın Erken Cumhuriyet Dö-
nemi ideallerine içerilmiş bir modernitenin mimarlığı nasıl bi-
çimlendirdiğini incelediği “Modernizm ve Ulusun İnşası” (2002) 
adlı kitabında yer verdiği bir kavramsallaştırmadır. İlk ve özgün 
olarak Bozdoğan tarafından kullanılan kavram, bu dönemin mi-
mari kültürünün zamanla, bilinçli olarak terk edildiğini ve dö-
nemin yönetim anlayışıyla üretilen mimarinin kentten simgesel 
olarak silikleştirilerek uzaklaştırıldığını tarif etmektedir. 

Modern harabelerin oluşumu mekanın depolitizasyonu ile 
gerçekleşmektedir. Bu çalışmada mekanı depolitize etmek, 
kendinden önceki dönemlere uzanan tarihi, kimliği ve anlamı 
yok sayma, o dönemlere ait simgelerden arındırma anlamın-
da kullanılmaktadır. Politik mekan yazınında yer alan unuttur-
ma, ötekileştirme, kimliksizleştirme terimleriyle örtüşen bir 
içeriğe sahiptir. Tarihsel ve toplumsal katmanları boşaltmak 
mekanla hesaplaşmanın bir sonucudur: kendinden önceki dö-
nemlerin varlığını görmezden gelme, içini boşaltma, hatta yeri 
doldurulamaz biçimde yok etme eylemleri toplumun hafızası-
na yönelik müdahalelerdir. Bu bilinçli unutturma, hem gelene-
ğini silmeyi hem de yeni bir bellek kurmayı kolaylaştıracaktır. 
Geçmişle bağları gevşeterek toplumsal hafızayı etkileyen ka-
rarlar kentin mekanını yeniden ve politik hedefler doğrultu-
sunda biçimlendirmeye katkı koyarlar.

Gündelik yaşam pratiklerinin yanı sıra politik hedefleri akta-
ran yapılar ve mekanlar, özellikle kamusal olanlar, ideolojik ve 
simgesel anlam taşıyan temsili mekanlardır (Lefebvre, 1991). 
Fiziki örüntüyle özdeşleşen yaşanmışlıklar, toplumsal bellekte 
çağrışımlar yaparak ve görsel olarak uyararak sosyal bir dav-
ranış biçiminin gelişmesini sağlar. Özellikle kentsel kamusal 
yapılar, temsili mekanın barındırdığı çağrışımlarla kentsel ve 
toplumsal belleğin üretiminde, sürdürülmesinde önemli rol 
oynarlar. Lefebvre (1991) hem üreten hem de üretilen meka-
nın toplumsal ilişkilerle şekillendiğini ve bunlara yön verdiğini 
ileri sürmektedir. 

Kendine kentte yer açmak isteyen politik güç, tarihsel kat-
manların çeşitliliğine katkıda bulunacağı gibi, geçmişin üzeri-
ni kapatma yolunu da seçebilir. Bu noktada Al (2011) gücü 
bulunduran siyaset kolektif belleğin anımsama yoluyla bugüne 
getireceklerinin kararını alarak toplumsal kimliğin inşasına yön 
vereceğini savlamaktadır. Diğer bir deyişle, politik hakim güç 
belleğin ve kimliğin sürekliliğini etkileyerek geleceğe taşınan 
değerin karar verme mekanizmasına dönüşür. Temsili mekan, 
politik erk ile şekillenen ve onun geleceğe taşımaya karar 
verdiği kadarına razı olmak durumunda kalacaktır. Bu kentsel 
değişim süreci kimliğin okunurluğunu, mekanın algılanmasını 
kökten değiştirebilir. Fiziki uyaranla toplumsal hafızada şekille-
nen temsili mekanın değişimi toplumsal belleğin kararmasına, 
hatta silinmesine neden olacaktır. 

Çok katmanlılığın sürdürülmesi ve toplumsal hafızanın eklem-
lenerek aktarılması kültürel çeşitlenmeye imkan vermektedir. 
Bu sürecin kesintiye uğratılması veya bazı bölümlerinin tahrip 
edilmesi kentsel kimliğin ve kültürel kodların kaybolmasına 
neden olur. Eskinin yıkımı üzerine gelen yeni, bu mekandan 
bağımsız, geçmişinden kopuk toplumsal sembol üretimine yol 
açacaktır. Kültürel tabakaların izlerinin kapatılması, geçmişin 
yıkımıyla elde edilen bir üretim sonucu oluşması, bu yeni im-
geyi barındıran mekanı kimliksizleştirecek ve toplumun önem-
li bir bölümünce içselleştirilmeyecektir.

Mekânsal yapılanma toplumun farklı dönemlerde ürettiği sos-
yal ilişkilerin yanı sıra baskın politik ve ekonomik yaklaşımların 
meydana getirdiği örüntülerden de oluşmaktadır. Baskın poli-
tik yaklaşım aynı zamanda bu mekânsal yapıların ve toplumsal 
tabakaların sürekliliğinin belirleyicisi olmaktadır. Günümüzde 
baskın politik güçlerin farklılaştığı, fakat en genel haliyle hakim 
ekonomik yaklaşımın neo-liberalizm olduğu söylenebilir. An-
cak, bugün karşılaştığımız kentsel mekansal yapılanmanın ve 
artan piyasa güçlerine dayalı gelişmenin arkasındaki ana ne-
den sadece neo-liberal politikalarla ilişkili değildir. 2000 son-
rası dönemde bir taraftan devlet kentsel alanda kendi varlığını 
vurgulamak için daha güçlü bir şekilde mekana müdahale et-
mekte, bir yandan da neo-liberal ekonomik politikaların kente 
girme imkanı tanınmaktadır. Kısaca, devletler sadece kendi-
lerine dayatılan bir ekonomik düzene pasif olarak tepki ver-
memekte, ancak ekonomik yapının olanaklarını kolaylaştırıcı 
uygulamaların yanı sıra kendi otoriter gücünün de mekanda 
yer almasını istemektedir. Devlet müdahalelerinin aşındığını 
savunan neo-liberal söylemler bu yeni dönem için geçerli de-
ğildir. Aksine, devlet yeni koşulları benimsemek ve sosyal ve 
ekonomik krizden çıkmak için girişimciliği artırmanın yanı sıra 
kendi müdahale alanını büyütmektedir. Brenner ve Theodore 
(2005:102) “(neo-liberalizmin) devlet kurumlarının aktif ola-
rak piyasa temelli yasal düzenlemeleri yapmak üzere seferber 
olduğu devlet-ekonomi ilişkilerinin karmaşık bir yapısını oluş-
turduğunu” ileri sürmektedir. Devletin mekansal kararlarda 
daha fazla yer aldığı neo-liberalizmin bu yeni evresinde neo-
liberal ekonomik ve neo-liberal olmayan politik stratejiler me-
lez olarak görülmektedir (Fuller ve Geddes, 2008:257). 

Devlet kentleri sosyal ve siyasi hedefleri gerçekleştirmenin 
ortamı ve aracı olarak tanıttığından özellikle mekansal poli-
tika ve planlama üzerinde merkezi ve yerel yönetimlerin rol-
leri yeniden tanımlanmaktadır (Eraydın, 2012). Bu tür hedef-
leri gerçekleştirmenin aracı haline gelen kentsel planlamanın 
çerçevesi çözülmeye başlamıştır. Kapsamlı planlama önemini 
kaybetmeye başlamış ve yerini parçacıl uygulamalara bırak-
mıştır. Ekonomik değerlerin oluşturulması banliyölerde arsa 
geliştirmeye ve mevcut kentsel parçaların dönüşümüne bağ-
lı hale gelmiştir. Parçacıl planlama ve planlamada ekonomik 
kazanç odaklı bir yaklaşım kentsel büyüme için esneklik ve 
proje bazlı gelişmelere yol açmaktadır (Eraydın, 2012). Refah 
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devleti döneminin sistematik ve bütüncül ele alışının aksine 
yeni dönemde devlet akut sorunlara anında çözüm getirme 
yönelimindedir.

Böylesi bir politik ve ekonomik yapının içinde kamusallığın 
kapsamı ekonomik elitlere karşı güç kaybetmeye başlamıştır. 
Süregelen özelleştirme politikaları yanı sıra, devlet özel mül-
kiyet altında olan, tarihsel ilişkileri kırılan ve sınırlı erişime 
maruz kalan neo-liberal kentlerin kamusal alanlarını üretmek-
tedir (Cybriwsky, 1999:224). Kamusal alan ve yapıların yer se-
çimi, kullanımı, mülkiyeti ve sürekliliğinde devlet mekansal ka-
rarlar üretmektedir. Bu merkezi otoritenin siyasi ve ekonomik 
yapısının temsilcisi olan kamu yapılarının kentsel planlama ve 
politika çalışmaları açısından derinleştirilmesi gerekmektedir.

Bu çalışma, ideolojik, politik ve ekonomik yapıdaki değişimleri 
kentsel bellekte simgesel bir değere sahip olan kamu yapıları-
na odaklanarak incelemektedir. Amaç, ülkenin deneyimlerini, 
siyasi ve ekonomik dönüşümlerini göz önünde bulundurarak, 
Denizli’deki Endüstri Meslek Lisesi Taş Atölyelerinin moderni-
te ideallerine dayanan kuruluşundan modern harabeye dönüş-
me sürecini aktarmaktır. Baskın siyasi söylemi imgeleyen bu 
atölyelerin kentsel tasarım ve mimari açıdan ürettiği değerleri 
dikkate almıştır. Çalışmanın kaynağını erken Cumhuriyet dö-
neminden bugüne gelen hakkındaki birincil (mahkeme kararla-
rı, bilirkişi raporları, plan kararları, uydu görüntüleri) ve ikincil 
(araştırma makaleleri, derlemeler) yayın ve görsel kaynaklar 
oluşturmaktadır.

Modern Kurgunun İçinden Modern Harabelere: De-
nizli Taş Atölyeleri
Denizli her ne kadar Ankara gibi ‘yoktan var edilen’ kent ol-
masa da dönemin modern merkezi bir aks çevresinde gelişme 
eğilimine yaklaşmıştır. Geleneksel merkezi alanını “koruya-
rak”, bu yeni merkezin erken Cumhuriyet dönemi mimarisine 
ev sahipliği yapmıştır. Dönemin kendine has mimari ve stilistik 
üslubu ve ekonomik modeli doğrultusunda şekillenen kent 
merkezi günümüzde yeni mekânsal organizasyonlarla biçimle-
nerek çözülmeye başlamıştır. 

Kent çekirdek yerleşimi olan Kaleiçi çevresinde gelişmeye 
başlamış; ticaret ve zanaat bedesten ile örgütlenmiş ve yer-

leşim organik olarak bu ekonomik etkinlik etrafında oluşmuş-
tur. 1960 dönemine kadar ilerleyen plansız dönemde, demir 
yolunun kente gelişi, iki katlı dağınık gelişim, kale surlarının 
yıkılmasına sahne olmuştur. 

Kentin ilk nazım imar çalışmaları 1960 yılında İller Bankası ta-
rafından yaptırılmıştır (Özkan, 2010). Plan, 1995 yılı hedefle-
nerek 500 hektarlık alanda 85,000 kişilik nüfus projeksiyonu 
öngörüsü ile hazırlanmıştır. Bu plana göre kentin kuzeyi sa-
nayi kullanımına, güneyi ise doğu-batı ekseninde konut kul-
lanımlarına ayrılmıştır. Nüfus hedefinin 1975 yılında aşılması, 
sanayi alanları çevresinde oluşan yasa dışı konut kuşakları, 
göç eden nüfusun çevre köylerle kentsel alanı bütünleştirmesi 
nedenleriyle ilave imar planları kentin gelişimini biçimlendir-
miştir. 1983 yılında yine İller Bankası tarafından ilk üst ölçekli 
planlama çalışması olan 1/25,000 ölçekli Çevre Düzeni Planı 
hazırlanmıştır. Bu süreçte, 1991’de Kaleiçi bölgesi arkeolojik 
sit alanı olarak belirlenmiş, 1998’de Kaleiçi yapılaşma koşulları 
uygulanmaya başlamıştır (Özkan, 2010). Ardından, 2005 yılın-
da 460,000 kişilik nüfus projeksiyonunu hedefleyen üst ölçekli 
plan çalışmaları 1994 yılında onaylanarak yürürlüğe girmiştir. 
2000 sonrasında piyasanın belirleyici etkileri kentlerde yeni 
tüketim odaklarının oluşmasına neden olmuştur. Bu dönemde 
kent merkezinin dışında yeni gelişim odakları yaratan alışveriş 
merkezleri yer seçmiştir. 

Kent toplumsal belleğin sürekliliği ile ilk imtihanını bu dö-
nemde surların yıkılmasıyla vermiştir. Koruma kentin önemli 
bir sorunu olmuş, pek çok tarihi yapı günümüze değin ula-
şamamış, varlığını sürdürenler ise işlev değişikliğine uğramış, 
terk edilmiş ve ya atıl bırakılmıştır. 1246 yılında Selçuklular 
tarafından inşa edilen tarihi hamamın bir bölümü bir tekstil 
firmasının satış mağazası haline gelmiş (Şekil 1a), bir başka Sel-
çuklu eseri olan Ulu Cami ise surlarla aynı kaderi paylaşarak 
yıkılmış, yerine daha büyük bir cami inşa edilmiştir (Şekil 1b). 
Kentin geleneksel çekirdeğinin kimliksizleşmesi sorunu erken 
Cumhuriyet dönemi yapılarına da sirayet etmiştir. Eski valilik 
yapısının yetersiz kalması üzerine kentin merkezinde bir mey-
danı de içerek biçimde yeni valilik binası yapılmıştır. Yeni valilik 
projesi kapsamında Kız Meslek Lisesi yıkılmış, bu alan otopar-
ka dönüştürülmüştür (Şekil 1c). Eski valilik ise Merkezefendi 
Kaymakamlığı olarak hizmet etmeyi sürdürmektedir. 

Şekil 1. Denizli kent merkezindeki yıkılan veya dönüştürülen tarihi yapılar. (a) 1a. Bir bölümü satış mağazasına dönüştürülen 
Germiyanoğulları Hamamı. (b) 1b. Yıkılan Ulu Cami ve yeni Ulu Cami. (c) Yıkılan ve otopark alanı olarak kullanılan Kız Meslek 
Lisesi (Kaynak: Anonim, 2015; Anonim, 2016).

(a) (b) (c)
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Taş Atölyelerin Modern Kurgusu
Mekan üzerinde verilen politik baskınlık mücadelesinin son 
kurbanlarından birisi de Taş Atölyeler olarak seçilmiştir. Taş 
Atölyelerin günümüze değin nasıl bir süreçten geçtiğini ve sü-
reci etkileyen sosyal, politik, ekonomik nedenler anlaşılma-
lıdır. Kamu yapılarının yer seçimleri kentsel alan üzerindeki 
ekonomik ve siyasi güçlerin beklentilerini anlamak için çok 
önemlidir. Uluğ’a göre (2000:28) “devletler mekan yaratmak 
ve egemenlik ilişkileri sürdürmek için yapılı çevreye bir anlam 
atfederken, kentsel tasarım ve mimarlık kanalıyla ideolojik et-
kiler oluşturmaktadır”. Öte yandan, bu ilişkiler kentsel belle-
ğin sürekliliğinin de belirleyicisi haline gelmiştir. Bu nedenle, 
erken Cumhuriyet döneminden başlayan kuruluş idealleri ve 
toplumsal hafızada simgesel değerinin değişimi aktarılacaktır.

Yeni rejimle birlikte ‘ulus’ yaratılması anonim ilişkiler kuran 
bireyler arasında ortak bir kültür ve kimlik arayışını zorunlu 
kılmıştır. Geleneksel sembol ve tanımlardan uzak bir millet 
algısı yaratılırken genç Cumhuriyetin gücünün ve vizyonu-
nun simgelenmesi hedeflenmiştir. Modernite ve ulus yaratımı 
Türkiye’de her ne kadar “devlet-merkezci” bir model olsa da 
toplum çağdaş ve ilerlemeci bir gelecek kurgusunu benimse-
miştir (Keyman, 2004). Farklı etnik yapıdan insanların belli bir 
coğrafyada milletleştirilmesi yoluyla homojen bir kimlik üretil-
miştir. Milli kimlik merkezli yeni yapılar oluşturulması ve eski 
unsurlara üstün gelen ulusal simgelerin belirlenmesiyle, gele-
neksel birimler modern kurumların içinde eritilmiş ve kökten 
bir dönüşüm yaşanmıştır. 

Radikal dönüşüm hem kentsel mekandan beslenecek, hem 
de izleri mekanda okunacaktı. Bu dönemde kent planlama 
kentsel alanda kamusal mekanların yaratılmasını ve modern 
toplumsal pratiklerin inşa edilmesini hedeflemektedir. Erken 
Cumhuriyet döneminde, planlama yaklaşımı dönemin siyasi ve 
ekonomik düzenini yansıtmaktadır. Erken Cumhuriyet döne-
minde kamusal binalar ve meydanlar ulusu yalnızca barındır-
makla kalmayıp, aynı zamanda temsil ederler görüşü temele 
alınmıştır. Yeni mekansal davranışlar edinen bireylerin batılı bir 
yaşam tarzı ve görgü kurallarını deneyimlemesi amaçlanmıştır. 
Bunun için, kentin yeni merkezi alanında rejimin ideolojisini 
temsil edecek kentsel kamusal yapı ve alanlar yaratılmıştır, 
böylece kamusal mekanlar, meydanlar, anıtlar ve mimari yo-
luyla yeni rejimin mekansal pratikleri oluşturulmuştur. Bu sa-
yede devlet yalnızca yapılarla sembolize edilmemiş, mekanla 
karakterize edilmiştir (Türkoğlu Önge, 2010). Bu bağlamda, 
Ankara’nın öncülük ettiği Anadolu’nun diğer kentlerinde de 
kamusal alanlar modern ve çağdaş sosyal yaşamın oluşmasında 
model olmuştur (Tanyeli, 1997). Kentin sosyal ve fiziksel bü-
tünleşmesini sağlamak, fiziksel değişime ayak uyduracak yeni 
bir sosyal yapının oluşması amaçlanmıştır. Bireyleri bütünleşti-
recek ve yeni mekansal davranışların pratik edileceği bu kamu-
sal mekanda eşitlik, birlik ve demokrasi ilkeleri doğrultusunda 
kentin sosyal karakterinde bir değişim hedeflenmiştir.

Ekonomik rasyonalizasyon süreci ve toplumsal gelişmenin 
temelinde bilimsel bilgi ve üretim yer almaktadır (Keskinok, 
2010). Bu dönemin ekonomik kalkınma anlayışını sınırlı ser-
maye birikiminin neden olduğu az gelişmişlik içinde devlet eliy-
le yapılan ve işletilen, çoğunlukla birinci sektöre dayalı, sanayi 
üretimi oluşturmaktadır. Bilimsellik ve teknik aklın yerleştiril-
mesi, kurumsallaşması ve üretimle entegre edilmesinin araçla-
rından biri de sanat ve meslek okulları olmuştur.

Taş Atölyeler, Yusuf Batur Endüstri Meslek Lisesinin uygula-
ma birimleri olarak inşa edilmiştir. Mimarı erken Cumhuriyet 
döneminde Türkiye’nin ulusal mimari yaklaşımını oluşturmak 
üzere davet edilen Alman Mimar Paul Bonatz’ın asistanı ve 
öğrencisi olan Selçuk Milar’dır. Bonatz, 1940larda Ankara’da 
Saraçoğlu Mahallesi’nin tasarımı, Sergievi’nin Opera Binasına 
dönüşümü gibi önemli projelere imza atmıştır. Milar’ın Bonatz 
ile olan usta-çırak ilişkisi ise görev aldığı Milli Eğitim Bakanlı-
ğına bağlı Erkek Teknik Eğitim Müşavirliği Mimari Bürosunda 
başladı. Selçuk Milar İstanbul Güzel Sanatlar Akademi Mimar-
lık Bölümü’nde aldığı eğitimin ardından Bonatz’la birlikte ça-
lışmalarda bulunmuştur. Denizli Yusuf Batur Endüstri Meslek 
Lisesi ile birlikte yıkılan Malatya Erkek Sanat Okulu Milar’ın 
önemli eserleri arasındadır. 

Hükümet binası, Kız Meslek Lisesi, Endüstri Meslek Lisesi, Gazi 
İlkokulu gibi yapıların bir arada konumlandığı bir alanda yeni kent 
çekirdeği meydana gelmiştir. İdari fonksiyonlara da ev sahipliği 
yapan bölgeyi sınırlayan Gazi Mustafa Kemal Bulvarı alanın iyi 
tanımlanmasına ve geleneksel merkezle bağlantının güçlendiril-
mesine katkı koymuştur. Bu yapıların bir arada konumlanması ve 
iki katı geçmeyen yükseklikleri ile bu yeni yapılaşma Denizli’nin 
genel silueti ile entegre olmuştur. Bu yaklaşım insan ölçekli ve 
çevresiyle uyum içinde bir tasarım sağlamaktadır. Yapılar ve açık 
alanları oranlarda ve hacimlerde bir uyum sunmaktadır.

Taş Atölyeler inşa edildiği dönemin ekonomik rasyonalizasyon 
yapısıyla örtüşen bir mimari yaklaşım taşır. 1929’daki küresel 
ekonomik kriz, içe dönük ekonomik yapı ve ulusçuluk anla-
yışıyla özdeşleşen bir üslupla ve yerel malzemelerin kullanı-
mıyla kamuya ait yapılar biçimlenmiştir (Aslanoğlu, 1980). Bu 
dönemin mimari kültürü modern olanı milli olanla uzlaştırma 
çabasından ibarettir (Bozdoğan, 2002:19). Taş Atölyeler, yapı 
teknikleri, biçim ve malzeme açısından yalın ve modern izler 
taşımaktadır. Yeni politik düzen Osmanlı izlerini terk ettiğin-
den, mimari çalışmalar da geleneksel mirastan arındırılmış ve 
tasarımlar öncelikle yabancı mimarlara bırakılmıştır (Kaçar, 
2010:54). Yabancı mimar ve kent plancıların da yetiştirdiği 
yerli mimarlar benzer bir üslupla kentlerin düzenlenmesinde 
önemli rol oynamışlardır.

Kamu yapıları cepheleri, hacimleri ve ölçekleri izleyicileri 
görsel olarak uyararak kamusallığın yaratılmasına katkı koyar-
lar. Bu bilinçle, erken Cumhuriyet dönemi yapılarının kübik 



formları ve net geometrik biçimleri toplum için yeni mekansal 
düzen hakkında bir imaj oluşturmaktaydı. Cephelerin sadeliği 
bireyler arasındaki homojenliği vurgulamakta, abartılmamış 
süslemeler ve yalınlık mimarlıkla birlikte devrimci fikirleri or-
taya koyma amacı gütmektedir. Dönemin modern mimarisi, 
sanayileşmekte olan bir ülkenin yeni ihtiyaç ve imkanlarına 
göre şekillenmektedir. (Bozdoğan, 2002:16).Modern formla-
rın süssüz basitliği ve sadeliği rasyonellik ve ekonomik yapının 
uzantısı olarak görülmektedir. Erken Cumhuriyet döneminde-
ki mimari işlevsellik ve rasyonalite üzerine kurulmuş, gelenek-
selliği ve taklit yoluyla üretimi reddetmiştir (Aslanoğlu, 1980; 
Bozdoğan, 2002). 

Dönemin ortak mimari dilinin bir örneğini sergileyen Taş 
Atölyeler, birbirine paralel üç adet basit ve geniş hacimden 
ve bunları Hükümet Konağı yönünde bir arada tutan bir dik-
dörtgen bir hacimden oluşmakta, bu yapısıyla merkezi otorite 
ve rejime işaret etmektedir. Tasarımında birbirine paralel do-
luluklar ve bunların ortasında avlu tipi boşluklar yaratılmıştır. 
Bununla beraber insan ölçeği tasarımda korunmuş, yapılar 
yatay olarak tasarlanmıştır. Atölyelerin yapısında çevresindeki 
diğer yapılarla simetri, orantı, eksensellik ve cephe ayrıntıları 
bakımından ortak bir dil yakalanmıştır. Böylece, siluette bü-
tünlük yaratılmıştır. Uluslararası üslubun baskın olduğu ve yeni 
ya da asri mimarlık görüşüyle üretilen bu atölyeler süsleme-
den arındırılmış yalınlık, biçim-işlev birliği, iskelet sisteminin 
kullanımı, kübik kütle ve uzun açıklıklara sahiptir. Bu yapılaşma 
Cumhuriyetin ideolojisine eşlik eden modernitenin görsel ve 
somut bir uzantısı olmuştur.

Erken Cumhuriyet döneminde, ulusal bilincin kurulmasına ve 
ulusal birliğin perçinlenmesine yardımcı olmak üzere kentin 
mekansal örüntüsü içinde kamusal alanlar yaratılmıştır. Bu 
vizyonun ürünü olarak, dönemin kent planlama deneyimi bü-
tüncül bir yaklaşım benimsemiştir. Güçlü bir merkez tanımı 
yapılmış, birimler arasındaki ilişkilerin kurulması ve erişilebilir-
lik amaçlanmıştır. Mekan üretiminde kamusallığa önem veril-
miş, meydanlar ve toplanma mekanları kamu eliyle üretilmiştir. 
Batılı bir yaşam biçimi ve pratiklerin kazandırılması hedeflen-
miştir. Mimaride ise, yerel malzeme ile işlevselci, yalın, insan 
ölçekli ve modern bir üslup kullanılmıştır. Özetle, devlet, ken-
di politik ideallerin gerçekleştirmede ve topluma aktarmada 
kamusal yapıları bir araç olarak kullanmıştır. Taş Atölyeler bu 
yaklaşımın bir ürünüdür ve kentsel bellekteki yeri tüm bu çer-
çevenin içinde ele alındığında anlaşılabilir, bu sayede nasıl bir 
varlık değeri taşıdığı görülebilir.

Yeni Mekânsal Organizasyonlar ve Çözülme
Kentin gelişimine yön veren politikalar 2000lere gelindiğinde 
bir yandan neo-liberalizm ile sürekli gevşeyen bir planlama 
yaklaşımı, diğer yandan ise mekansal kararları merkeziyetçi 
bir tutumla yürüten bir yönetim modeli ile belirlenmektedir. 
Kentler piyasanın belirleyiciliğinin yanı sıra merkezi yönetimin 

müdahale alanını genişletmesine sahne olmaktadır. Liberal 
sistemdeki sınırlı devlet müdahalesi tezine karşın, 2000lerde 
gelinen dönemde, devlet piyasa güçlerine karşı kentte müda-
halesini artırmaktadır. Neo-liberal politikalar kar-odaklı bir 
yaklaşımla arazi kullanımını etkilerken, devlet mekansal yapı-
ya hükmetmektedir. Bu çelişki Türkiye’de neo-liberalizmin bu 
aşamasının nasıl yaşandığını göstermektedir. 

Bir yandan neo-liberal ekonomik politikaların belirlediği kent-
sel rant ve değere el koyma mücadelesi, diğer yandan otoriter 
devlet müdahalesiyle biçimlenen ve yeni mekânsal örüntüsünü 
kurmak isteyen politikalar, pek çok kentte olduğu gibi, Denizli 
örneğinde kent merkezinde vücut bulmaktadır.

1930’ların Cumhuriyet ideolojisini yansıtan kamu yapıları bi-
rer birer fonksiyonları yitirmeye veya terk edilmeye başlamış-
tır. 2000 sonrası dönemde merkezi yönetimin politik ve eko-
nomik sistemdeki baskınlığını sergilemek için kent merkezine 
müdahalesi görünür hale gelmektedir. Her iki dönemin politik 
yaklaşımlarının ortak mekânsal amacı gücü sergilemektir. An-
cak, ulusal birlik ve egemenliğin sembolik anlamı yeni politik 
ideolojilerle birlikte giderek azalmıştır. Yeni alt-merkezler ya-
ratarak kent merkezinden uzaklaşan kamusal kullanımlar ve 
yurttaş-birey bilincinin kazanıldığı ve artık harabeye dönüşen 
kamusal alanlar merkezin prestij kaybına neden olmaktadır. 
Kent merkezini yeniden şekillendiren politikalar ve uygulama-
lar modernite anlatısının üzerini örtmektedir.

Politik karar ve ekonomik yapının değişiminin sonucu olarak, 
1930ların kuruluş çabalarından günümüze kamusal yapıların 
sembolik anlamı toplumsal belleğin etkisiz elemanı haline gel-
miştir. Kapatılan okullar, yıkılan yapılar, kullanımı değiştirilen 
veya bakımsız bırakılan her kentsel kamusal öge yalnızca ken-
tin fiziksel görüntüsünü değiştirmemekte, toplumun sembolik, 
politik ve sosyal gücünü de etkilemektedir. Erken Cumhuriyet 
döneminde üretilen kamusal mekan ve sosyal pratikler yeni 
uygulamalarla depolitize edilmektedir. Özellikle 2000 sonrası 
uygulamaların mekânsal tezahürü kent merkezinin içinde ya-
ratılan çöküntü alanları, modern harabelerdir (bakınız Şekil 2).

Toplumun belleğinde sıradan bir okuldan farklı olarak bir 
modernite projesinin parçası olduğu hissini çağrıştıran Taş 
Atölyeler ve çevresi, burada yenileme yapılamaması, öğreti-
min kesilmesi araç yollarıyla ana yaya akımından uzaklaşması 
sebepleriyle kullanılmayan, atıl bir kent parçası haline gelmiş-

Şekil 2. Taş atölyeler (Kaynak: Anonim, 2015).
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tir. Bu atıl parça kendiliğinden varlığını sürdürürken toplumsal 
bellekteki önemi giderek azalmakta, toplumsal kimliğin uyara-
nı rolünü koruyamamaktadır.

Kent merkezinin yeniden ayağa kaldırılması amacıyla, Denizli 
Valiliği yaklaşık 53 bin metrekarelik kullanım alanının çevresin-
deki meydan ve bununla bütünleşik yönetim ve kültür hizmet-
leri verilebilecek “Denizli Hükümet Konağı Mimari Projesi ile 
Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Projesi” yarışmasını açmıştır. 
Bu sırada alandaki mimari mirasın korunmasına dikkat çek-
mek üzere, Mimarlar Odası’nın öncülüğünde “Denizli Gele-
ceğini Arıyor” temalı sempozyum gerçekleşmiş, bunun sonuç 
bildirisi yarışmacılarla paylaşılmıştır. Sempozyumda öne çıkan 
“…Cumhuriyet döneminin yapılarının yer aldığı, cumhuriyetin 
yapılaşma eğilimlerinin okunabileceği bir alandır. Bu alanda yer 
alan yapılarda izlenen değişik dönem mimarisi bir zenginlik ya-
ratmaktadır. Alanın temsil ettiği cumhuriyet dönemi kimliğinin 
kentsel bellekte yer alması gerekir” ifadesine paralel olarak 
alanda yer alan Kız Meslek Lisesi, Taş Atölyeler, Eski Valilik 
Binaları korunması gerekliliği ifade edilmiştir (Mimarlar Odası, 
2009; 3). Öne çıkan koruma yaklaşımıyla, sempozyumun so-
nunda Mimarlar Odası ve Denizli Valiliği arasında bir protokol 
imzalanmıştır (Denizli Valiliği, 2009). 11.06.2009 yılında imza-
lanan Yeni Hükümet Konağı ve Meydan Projesi ile ilgili proto-
kol Tutanağına göre “Eski Hükümet konağı ve Endüstri Mes-
lek Lisesi’ndeki taş binalar mutlaka korunacaktır” ifadesi yer 
almaktadır. Bu protokol gereği olarak, yarışma sonunda birinci 
seçilen Mimar Yavuz Selim Sepin’in ekibinin projesinde “Yeni 
Valilik Binası, kent belleği açısından eski Valiliğin yakınında ve 
Denizli’nin tarihi dokusu dikkate alınarak Lise Taş Atölye bina-
ları-Eski valilik-Kız Meslek Lisesi yapılarının oluşturduğu bant 
üzerinde yerini bulmuş; yöre ve çevresinin mimari, tarihi ve 
kültürel özelliklerine yabancı olmayan, çevre yapılarla bütün-
leşen, aynı zamanda yeni ve çağdaş bir yapı öngörülmüştür” 
denilmiştir (Sepin, 2009). Projenin merkezi alan dokusunda 
öngördüğü değişim Şekil 3’te gösterilmiştir.

Uygulama aşamasında ise birinci seçilen projeden önemli kop-
malar görülmektedir (bakınız Şekil 4). Projenin hayata geçme 
sürecinde, korunması protokol ile güvence altına alınan ve 
projede yer verilen Vali Vefki Ertür Kız Meslek Lisesi 18 Hazi-
ran 2010 tarihinde yıkılmıştır. Protokole ve projenin koruma-
sına rağmen, kız meslek lisesinin yıkımının önüne geçilememiş, 
alan günümüzde otopark haline gelmiştir. Kent meydanı pro-
jesi kapsamında taş binaların atölye olarak kullanıldığı Şehit 
Öğretmen Yusuf Batur Endüstri Meslek Lisesi’nin okul binası 
2010 yılında yıkılmış ve projeye göre Yeni Valilik bu alanı da 
içerecek biçimde yerleşmiştir. Yarışmada birinci seçilen proje-
nin diğer bölümlerinde de birebir uygulama yapılamamış, bul-
varın yer altına alınması önerisi hayata geçememiş, bu şekilde 
kazanılacak alanda meydan yaratılamamış, yeşil bant kurgusu 
oluşturulamamıştır (Şekil 5).

Denizli Valiliği’nin imzaladığı protokolde önemli bir kopuş 
oluşturacak başka bir konu ise projede mutlaka korunması 
gereken alan olarak belirlenen Taş Atölyelerini ilgilendirmek-
tedir. Taş Atölyeler konumu gereği kent merkezinde büyük bir 
alan üzerinde konumlanmakta ve önemli bir ekonomik değer 
taşımaktadır. Konumu ve arsa değeri Atölyelerin bulunduğu 

Şekil 3. Denizli kent merkezi, 1990’ların sonu (Kaynak: Google haritalar, 
2015 (Sepin, 2009 içinde).

Şekil 4. Denizli kent merkezi dokuları, (a) eski kentsel doku, (b) projenin 
önerdiği kentsel doku (Kaynak: Sepin, 2009).

(a) (b)

cba de f g h i j k

a. Bayramyeri Meydanı
b. Babadağlılıar Çarşısı
c. Etnoğrafya Müzesi
d. Tarihi hamam

e. Yeni Ulu Cami
f. Taş Atölyeler
g. Yıkılan End. Meslek Lisesi yapısı
h. Yeni Valilik

i.  Eski Valilik
j. Yıkılan Kız Meslek Lisesi  
k. Gazi İlkokulu

Şekil 5. Denizli tarihi ve erken cumhuriyet dönemi merkezi alanı günü-
müzdeki hali (Kaynak: Google haritalar, 2015).
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alan üzerinde çeşitli kullanım fikirlerinin oluşmasını tetikle-
mektedir. Ortaya atılan önerilerden biri de Denizli’nin arke-
olojik mirasının sergileneceği bir arkeoloji müzesi oluşturul-
masıdır. Mimarlar Odası’nın düzenlediği Sempozyumun sonuç 
bildirgesinde yer alan maddede konuyla ilgili olarak, “arkeo-
lojik müze merkeze fazla yük getireceğinden ve büyüme ola-
nağı olmadığından, kazı alanlarında, kendi yerlerinde arkeoloji 
müzesi yapımı teşvik edilmelidir” denilmekte ve bu yapılarda 
kentin tarihi ve kültürel yaşantısını arşivleyen bir kent müzesi 
yapılması önerilmektedir. Ancak, Arkeoloji Müzesi yapımı için 
Denizlili bir işadamına ait holding ile Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı arasında imzalanan protokolün ardından Bakanlık, Taş 
Atölyeler’in yıkılması için başvuru yapmıştır. Başvuruyu değer-
lendiren Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu, binaların 
taş olmadığı ve betonarme olduğu gerekçesiyle Bakanlığın is-
temini 06.12.2013 tarih ve 2216 sayılı karar ile kabul etmiştir. 
Bu kararda gerekçe olarak “taşıyıcı sistemi betonarme karkas 
olan ve dış duvarların dışta kaba yontu taş, içte dolu tuğla ve 
sıva olan yapıların 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi kapsamında 
kültür varlığı özelliği göstermediği” ileri sürülmüştür (Aydın 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, 2013). 

Koruma Kurulu’nun kararına karşın Mimarlar Odası, Deniz-
li İdare Mahkemesi’nde yürütmenin durdurulması istemi ile 
17.12.2013 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’na dava aç-
mıştır. Oda, bu alanda Denizli Arkeolojisi Müzesi için hazırla-
nan avan projeye ve Endüstri Meslek Lisesi Taş Atölyeleri’nin 
tescil edilmesini reddeden Aydın Kültür Varlıklarını Koruma 
Kurulu kararına itiraz etmiştir. Mahkeme heyeti, bilirkişi rapo-
runa başvurmuş ve Taş Atölyeler’in kültür varlığı niteliği taşıyıp 
taşımadığı tespitinin yapılmasını istemiştir. 16.06.2014 tarihli 
ilk Bilirkişi heyeti raporu sonucunda “…dava konusu parselde 
yer alan taşınmazların kültür varlığı niteliği taşıdığı” kanaatine 
varılmıştır. Ancak mahkemeye sunulan bu raporun anılan tespit 
işlemini aşarak taşınmazın nasıl kullanılır hale getirileceği, nasıl 
bir kullanıma özgüleneceğine ilişkin ifadelere yer vermesinden 
dolayı bilirkişi raporunun yeniden düzenlenmesini istemiş ve 
buna istinaden hazırlanan 09.09.2014 tarihli bilirkişi raporunda 
“… (taşınmazların) kültür varlığı niteliği taşıdığı” kanaati yine-
lenmiştir. Mahkeme 06.02.2014 tarih ve 2014/138 sayılı dosya-
sında konuyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı almıştır. Ancak, 
alınan kararda Bilirkişi Heyeti raporunun nihai karara varmak 
için yeterli olmadığı görüşü çıkmış, bu doğrultuda yürütmenin 
durdurmanın devamına ve değerlendirmenin devam etmesine 
karar verilmiştir. İdare Mahkemesinin kadrosunun değişmesi; 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bilirkişilerin görevden alınıp yeni 
bir heyetin kurulmasını talep etmesi; Mahkeme heyetinin bu 
isteme olumlu görüş vermesi; kurulan yeni heyete Mimarlar 
Odası’nın itiraz etmesi; ve bir başka bilirkişi heyetinin oluştu-
rulması ile dava süreci devam etmektedir. 

Tüm bu süregelen yapı içinde ulus-devlet kurgusunun çizildiği 
kent mekanları ve öğeleri zaman içinde ideolojik ve ekono-

mik eksendeki sapmalara paralellik göstermiş, niteliksizleşti-
rilen kent merkezi ve kamusal alanlar beraberinde taşıdıkları 
sembolik anlamları da yitirmeye başlamışlardır. Günümüzde 
kamusal kullanımdan arındırılmış kendi haline bırakılan Atöl-
yeler “modern harabeler” haline gelmiştir. Modern kurgusuyla 
birlikte erken Cumhuriyet dönemi kimliğini okutan Atölyeler 
bölgenin başlıca elemanlarından biri olması sebebiyle ontolo-
jik olarak madde özelliğini koruyabilse de süreç ve değer özel-
liklerini yitirmeye başlamıştır.

Atölyeler, 20. yüzyıl mimarlık mirası açısından teklik, anı, bel-
ge ve özgünlük değeri taşımaktadır. Parçalı mekan kurgusuna 
ve planer düzenlemelere sahip mimari özellikleri, yalın hatların 
oluşturduğu mekan ve cephe detayları, betonarme ve taşın bir 
arada kullanıldığı yapım tekniği ve herhangi bir yapısal hata, ha-
sar taşımayan strüktürü ile döneminin mimari dilini yansıtan ve 
bugüne taşıyan önemli bir yapıdır. Öte yandan, kentsel doku 
içinde mimari dil, malzeme kullanımı, fonksiyonu açısından 
bütünün parçası rolünü üstlenmekte, yoğun yapılaşma içinde 
kentte boşluklu alanlarıyla birlikte nitelikli bir çevre sunmak-
tadır. Kentsel bellek açısından ise, erken Cumhuriyet dönemi 
eğitim ve üretim projesinin bir temsilcisi olarak çevre yapılarla 
birlikte ve konumlandıkları bölge açısından yapıldığı dönemin 
tarihi izleri ve toplumsal katmanlarından birini oluşturmaktadır.

Sonuç

Toplumsal bilincin inşasında kültürel olarak eklemlenen ve 
bu sayede geleceğe taşınan çok katmanlılığın gerekliliği düşü-
nüldüğünde toplumun belli bir dönemine ait yapılı çevresini 
reddetmek yanlışına düşülmemelidir. Erken Cumhuriyet dö-
nemi ile özdeşleşen kentsel simgeler topluma ‘öteki geçmiş’ 
olarak sunulmamalıdır. Elbette çağın ihtiyaçlarının karşılanması 
kentsel dönüşümler doğuracaktır ancak politik gücün gelece-
ğe taşınan geçmişi seçmesi ve bu kararla kentsel kimliğe za-
rar vermesi telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açacaktır. 
Toplumsal hafızanın içinde yer bulması istenmeyen ‘ötekiler’ 
için toplumsal ve hukuki süreçlerin işletilmesi kentsel kimliğin 
sürekliliği için hayati önem taşımaktadır. 

‘Arkeoloji Müzesi’ yaptırılması amacıyla Taş Atölyeler’in yıkıl-
ması ve bulunduğu alanın müze için kullanıma açılması öneril-
miştir. Aydın Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu kararına 
göre Atölyelerin taş olmadığı, bu sebeple kültür varlığı özelliği 
göstermediği ileri sürülmüştür. Tüm bu bahsi geçen yargı süre-
ci içinde düşünülmesi gereken en kritik nokta yapılması öngö-
rülen Arkeoloji Müzesi ve yeri değil, Taş Atölyeler’in kentsel 
simge olarak toplumsal bellekteki önemidir.

Kentsel kamusal mekanın inşasının anlaşılması için Türkiye’de 
politik ve ekonomik yapının değişiminin ve bu yapılarla bir-
likte mekanda ortaya çıkacak yönetim ideallerinin anlaşılması 
gereklidir. Bu nedenle ülkenin kuruluş aşamasından başlaya-
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rak ulusal kompozisyondaki değişimlere koşut olarak gelişen 
kentsel mekânsal yapılanmanın nasıl değiştiği izlenmeli ve 
doğru analiz edilmelidir. Değişen politik ve ekonomik yapının 
mekanda kendini görünür kılmaya çalışması kendinden önce-
ki kentsel katmanların silinmesini, niteliksizleştirilmesini veya 
depolitize edilmesini sağlayabilir. Böylesi bir ideolojik eksen 
kaymasının mekanla hesaplaşması kentsel bellekte geri dönü-
lemez zararlara yol açabilir. Bu nedenle, çalışmada konu edi-
nilen Taş Atölyeler’in yıkımı ve yerine müze yapılmasının ka-
musal alanda işlev değişikliği olarak görülmesi konunun yanlış 
irdelenmesine sebep olur. 

Taş Atölyeler erken Cumhuriyet dönemi eseridir; 20. yüzyıl 
mimarlığının kentteki ender temsilcilerinden birisidir; bu dö-
nemin kimliğini yansıtan bir bölgede yer almaktadır; çevresin-
deki eski Hükümet Konağı, Etnoğrafya Müzesi, Gazi ilkokulu, 
tarihi hamam ile birlikte bir bütünlük taşımaktadır; kentsel 
bellekte önemli bir yeri vardır ve belge özelliği taşımaktadır; 
Cumhuriyet döneminde kente eklemlenmiş ve dönemin izini 
taşıyan kentsel katmanda yer almaktadır; uzun açıklıkları, yük-
sek iç hacmi, yalın cephesi, iç avluları, parçalı mekan kurgusu 
yapıldığı dönemin mimari dilini yansıtmaktadır; strüktürel her-
hangi bir bozukluk veya risk taşımamaktadır; malzeme olarak 
taşın kullanımı ve yapım tekniği yönünden özgün bir değere 
sahiptir.

Bugün kaderine terk edilen ve kentliler için modern bir hara-
beye dönüşen Taş Atölyeler kentsel simge değerine sahiptir. 
Bu yapıların yıkılması kentin kimliğini yitirmesi yönünde atılan 
bir adım olup, geleceğe taşınamayan her öge gibi kentsel bel-
leğin silinmesine yol açması mümkündür.

Tüm bu sebeplerle, Atölyeler Türkiye kentlerinin pek çoğunda 
örnekleri görülebilen ve erken Cumhuriyet dönemi ile özdeş-
leşen yapılarla modern harabeler görünümünden kurtarılma-
lıdır. Politik ve ekonomik yapıdaki değişimin tezahür ettiği, 
hatta hesaplaşıldığı kamusal mekan ve yapıların baskın gücün 
belirleyiciliğine bırakılmadan, toplumsal olarak korunması ve 
yeniden işlevlendirilerek kazanılması salt planlama ve tasarım 
problemi değil, daha geniş bir çerçeveden ele alınması gereken 
tarihsel bilinç ve süreklilik sorunudur. Bu nedenlerle, Denizli 
Taş Atölyeler’ine sahip çıkılması ve kamusal kullanıma açılması 
toplumsal olarak üstlenilmesi gereken bir görevdir.
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