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1980’ler sonrasındaki küreselleşme, teknolojik 
ilerlemeler, coğrafi ve siyasi gelişmelerin de etki-
siyle, Türkiye’de yerleşme örüntüsü değişmiştir. 
Kırsal alanın olmadığı bir yapı ve yönetim biçimi 
ile büyükşehir tanımı değişmiştir. Yerleşmeler, 
artık sadece idari sınırlar ile tanımlanan bir alan-
sallık değil, sosyo-mekânsal süreçlerle şekillenen 
karmaşık bir sistemin parçası haline gelmiştir. 
Bu doğrultuda, Türkiye’deki değişen yerleşme 
örüntüsünü incelemek ve bu değişikliklerin ana 
belirleyicilerini saptamak için TÜBİTAK Kent-
leşme Çağrısı Programı kapsamında çok ortaklı 
bir araştırma projesi geliştirdik. “İzmir Örneği 
ile Türkiye’de Değişen Yerleşme Örüntüsünün 
Yorumlanması” başlıklı araştırma projemiz, üni-
versite-kamu işbirliği ile yürütülerek tamamlan-
mıştır. Yerleşme sisteminde birçok mekânsal ve 
zamansal ölçek iç içe geçtiği için proje, çeşitli 
kentsel temalar altında farklı çalışma grupların-
ca ele alınmıştır. Bu araştırma yazısında, İzmir 
kent bölgesi ve metropoliten alanına ilişkin pro-
je genel sonuçları kentsel çevre, kentsel altyapı, 
kırsal çevre, kentsel ulaşım ve kentsel dönüşüm 
temaları özelinde çeşitli güncel kavramlarla tar-
tışılmaktadır.

Anahtar Sözcükler: Yerleşme Örüntüsü, İzmir, 
Kent Bölge, Metropoliten Alan, Karmaşıklık Kuramı
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Interpreting Changing Settlement 

Patterns through İzmir

Settlement pattern in Turkey has changed by 
globalization, technological advances, geograp-
hical and political developments after the 1980s. 
In the meantime, metropolitan administrations, 
which were restricted to metropolitan proper 
areas previously, have expanded to “rural” are-
as, which are effectively regarded and handled 
as “urban”. Instead of being areas confined to 
administrative boundaries, settlements have be-
come part of a complex system shaped by so-
cio-spatial processes.   In this context, we have 
designed a research project for the Scientific 
and Technological Research Council of Turkey 
(Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kuru-
mu, TÜBİTAK) to investigate changing settle-
ment pattern in Turkey and delineate its prime 
factors. Our research project, “Interpretation 
of Settlement Pattern Changes in Turkey: The 
Case of İzmir”, has been completed by univer-
sity-government cooperation. As a multitude of 
spatial and temporal scales intermingled within 
settlement pattern, different study groups hand-
le various urban themes. In this research paper, 
we present discussions on project outcomes con-
sidering urban environment, urban infrastructu-
re, rural environment, urban transportation and 
urban redevelopment themes by contemporary 
concepts. 

Keywords: Settlement Pattern, İzmir, City Regi-
on, Metropolitan Area, Complexity Theory

Dünya nüfusunun yarısından fazlası artık kentsel 
alanlarda yaşarken, kentsel nüfusun 2050 yılın-
da %68’e çıkacağı öngörülmektedir. 1950 yılında 
751 milyon olan kentsel nüfus, 2021 yılı itiba-
rıyla 4,46 milyara hızla yükselmiştir ve 2050 yı-
lında ise 6,68 milyara ulaşması beklenmektedir.1 
Bu hızlı kentleşme, küresel düzende ekonomik, 
sosyal ve kültürel ilişkileri değiştirmekte ve yeni 
sosyo-mekânsal ilişkiler ortaya çıkararak yerleş-
me örüntüsünü de yeniden şekillendirmektedir. 
Bugün, nüfusun yarısından fazlasının kentlerde 
yaşadığı söylemi, diğer yarısının eski geleneksel 
köylerde yaşadığı anlamına da gelmemektedir. 
Belki de kent bölgeler, metropoliten alanlar ve 
istatistiki bölgeler gibi yeni kavramsallaştırma-
lar, tarihsel olarak “kent” ve “kır” ayrımına bağlı 
olarak tanımladığımız yerleşme yapısını yeniden 
tanımlama arayışımızdır. Kentleşmenin her şeyi 
değiştirme hızı, bu arayışı bir taraftan mecbur 
kılarken, gelecekteki nüfus değişiminin büyük öl-
çüde kentsel alanlarda gerçekleşeceğini bilmek, 
diğer taraftan yerleşmelerin yapısını ve gelişme 
dinamiklerini anlamayı ve modellemeyi de gide-
rek daha değerli hale getirmektedir. 

Kentleşmenin, kentsel alanların da ötesine ta-
şınan etkilerinin taşıyıcı güçlerinden birisi de 
neoliberalizmdir. Hatta kentleşmenin kıtasal ve 
bölgesel ölçeği aştığı, kentsel dokunun ise geze-
geni çevrelediği, Henri Lefebvre tarafından yıllar 
önce belirtilmiştir.2 Neoliberalizmin, mekânsallı-
ğını ürettiği kentleşmeye ilişkin söylemleri genel-
leştirmek ve daha geniş bir coğrafyada ortaya 
çıkan mekânsal dönüşümleri açıklamak için yeni 
kavramların ve tanımların arayışında Neil Bren-
ner ve Christian Schmid bu süreci, “Gezegensel 

1  UN Department of Economic and Social Affairs, Wor-
ld Urbanization Prospects 2018: Highlights, ST/ESA/
SER.A/421 (New York: United Nations, 2019), 1, https://
population.un.org/wup/Publications/Files/WUP2018-High-
lights.pdf.
2  Henri Lefebvre, The Urban Revolution, çev. Robert Bonon-
no (Minneapolis, MN: University of Minnesota Press, 2003).
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Kentleşme” olarak tanımlamıştır.3 Kentleşmenin, kent ile kentdışı alanlar arasında yeni ilişki biçimleri 
ortaya çıkardığı, kent sınırlarının çok ötesinde sosyo-mekânsal süreçleri yönlendirdiği ve ekolojik 
çevreyi etkilediği bir gerçektir. Ancak, “her şeyi kentleştirmenin” doğru olmadığı da belirtilmiştir.4 
Kentdışı süreçlerin, kentsel güçler tarafından teslim alınan değil, dönüşümle varlıklarını devam etti-
rebilen süreçler olarak ele alınması gerektiği vurgulanmıştır. Bu kapsamda, kenti kırdan, kırı kentten 
farklılaştırmak veya kentsel ile kırsalı kavramsallaştırmak da gittikçe zorlaşmıştır.

Türkiye’nin yerleşme örüntüsü de benzer süreçlerle dönüşmektedir. Yerleşme sistemindeki il, ilçe 
merkezi, köy kademelenmesi ortadan kalkmış; kentsel, kırsal alan veya tarım, tarımdışı gibi ikilemler, 
yerleşmeleri açıklamak için yetersiz kalmıştır. 6360 Sayılı On dört ilde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi 
İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair    
Kanun kapsamında kırsal alanın olmadığı bir idari yapı ve yönetim biçimi ile büyükşehirler yeniden 
tanımlanmıştır. Bu doğrultuda, Türkiye’de değişen yerleşme örüntüsünün irdelenmesi ve bu değişi-
min ana belirleyicilerinin ortaya çıkarılması için TÜBİTAK Kentleşme Çağrısı Programı kapsamında 
üniversite-kamu işbirliğiyle çok ortaklı bir araştırma projesi geliştirdik. “İzmir Örneği ile Türkiye’de 
Değişen Yerleşme Örüntüsünün Yorumlanması” başlıklı projemizi, 15.04.2018-15.10.2021 tarihleri ara-
sında yürüterek tamamladık. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Gazi Üniversitesi ve Ankara 
Üniversitesi yürütücülüğündeki projenin alt çalışma gruplarına İzmir Ekonomi Üniversitesi, Gebze 
Teknik Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile İzmir Büyükşehir Be-
lediyesi (İzBB) araştırmacıları, uzmanları ve bursiyerleri de katılmıştır. İzBB Atık Yönetimi, Muhtarlık 
İşleri, Ulaşım ve Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlıkları araştırmanın her aşamasına destek vermiştir.

Projenin Hedefi ve Araştırma Çerçevesi

Yerleşme örüntüsünün değişimi, sadece üretim sisteminin, toplum yapısının ve mekânsal ölçeğin 
değişmesini değil, yerleşmelere ve kentlere yönelik araştırma yöntemimizin ve düşünce yapımızın 
da değişmesini beraberinde getirmiştir. Geçmişte ortaya çıkışları, büyümeleri, hatta yok oluşları dahi 
birkaç değişkenle ve neden-sonuç ilişkisiyle açıklanan yerleşmeler, bugün karşımıza dinamik, doğru-
sal olmayan, açık ve sürekli evrilen, beklenmedik durumlar yaratan, kendi kendini örgütleyen kar-
maşık sistemler olarak çıkmıştır.5 Bu da, yerleşmelere yönelik bugüne kadar geliştirdiğimiz kuramsal 
çerçeveyi ve planlama pratiklerimizi yetersiz bırakmaktadır. Yeni yaklaşımda yerleşmeler, coğrafi 
mekândaki edilgen yapılar olmaktan çıkmıştır. Kentleri çözmek veya idealize etmek yerine nasıl 
işlediğini ve dönüştüğünü anlamak daha değerli hale gelmiştir. 1990’lardan bu yana yerleşme sistem-
lerini dünya örnekleri üzerinden karmaşıklık kuramıyla açıklamaya çalışan araştırma ve çalışmaların 
artışı da bu noktada tesadüf değildir.6

3  Neil Brenner ve Christian Schmid, “The ‘Urban Age’ in Question,” Implosions / Explosions: Towards a Study of Planetary 
Urbanization içinde, der. Neil Brenner (Berlin: jovis, 2014).
4  Hyun Bang Shin, “Geography: Rethinking the ‘urban’ and ‘urbanization,’” Defining the Urban: Interdisciplinary and 
Professional Perspectives içinde, der. Deljana Iossifova, Christopher N. H. Doll, ve Alexandros Gasparatos (Abingdon, UK: 
Routledge, 2018).
5  Emine Yetişkul, “Karmaşık Kentler ve Planlamada Karmaşıklık,” Planlama 27, s. 1 (2017), https://dx.doi.org/10.14744/
planlama.2017.38358.
6  Örnekler için bkz. Gert de Roo ve Elisabete A. Silva, ed., A Planner’s Encounter with Complexity (Farnham, UK: Ashgate, 
2010); Juval Portugali vd., ed., Complexity Theories of Cities Have Come of Age (Heidelberg, DE: Springer, 2012); Gert de Roo, 
Claudia Yamu, ve Christian Zuidema, ed., Handbook on Planning and Complexity (Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2020).
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Bu amaçla, araştırma projemizde karmaşıklık kuramının kavramları, analizleri ve modelleri kullanıla-
rak, Türkiye’deki yerleşme örüntüsünün değişimi, İzmir kent bölgesi ve metropoliten alanı örneği ile 
farklı bir bakış açısıyla ele alınmıştır. Projenin hedefleri;

• Türkiye’de yerleşme örüntüsünü anlamak ve yeniden yorumlamak

• Karmaşıklık kuramını bölge ve kent biliminde uygulamak

• Mekânsal politika geliştirilmesini ve şehir planlamayı tartışmak

olarak belirlenmiştir. Bu hedefler doğrultusunda projenin süreci de şekillenmiştir. Araştırma yerleş-
melerin değişen yapısını ve örüntüsünü anlamak; değişim sürecindeki oluşları aramak; ve birleştirme 
ile sentezleme olan ardışık üç alt aşamayı içermiştir.

Yerleşme sistemlerinde birçok mekânsal ve zamansal ölçek iç içe geçtiği için bu yerleşmelere ilişkin 
farklı ölçekler, ana proje ve alt proje çalışma grupları tarafından farklı kentsel temalar altında ele 
alınmıştır. Kentsel çevre, kentsel altyapı, kırsal çevre, kentsel ulaşım ve kentsel dönüşüm temala-
rı, bir yandan kent bölge, metropoliten alan düzeyinden kent merkezi ve mahalle düzeyine çeşitli 
mekânsal ölçekleri kapsamıştır (Şekil 1). Diğer yandan da 50-100 yıllık dönemden sezonluk, aylık ve 
günlük döngülere kadar farklı zaman aralıklarını içermiştir (Şekil 2). Kentsel temalar, yerleşmeler ile 
mekânsal gelişmenin dinamiklerini, çeşitli kavramlarla açıklamaya çalışmıştır. Bu kapsamda, bölge, 
bölgeleşme, ağsal ve akışkan bölgeler, kent-kır, yerel işbirlikleri, hareketlilik, süreç yönetimi ve yönet-
sellik gibi kavramlar tartışılmıştır. 

Şekil 1. Kentsel temalar ve mekânsal ölçekler.  

[“Türkiye’de Yerleşmeler Sistemi,” İzmir Kenti Tübitak Projesi, İKTP, Erişim Tarihi: 20 Ağustos 2022, http://izmirproje.crp.metu.edu.tr/.]

Şekil 2. Kentsel temalar ve zamansal ölçekler.  

[“Kentsel Altyapı,” İzmir Kenti Tübitak Projesi, İKTP, Erişim Tarihi: 20 Ağustos 2022, http://izmirproje.crp.metu.edu.tr/kentsel-altyapi/.]
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Araştırma projemiz, İzmir kent bölgesi ve metropoliten alanı örneği üzerinden şekillenmiştir. Doğu 
Akdeniz Havzası’nın önemli yerleşmelerinden olan İzmir merkezi ve yakın çevresi, Türkiye yerleşme 
sisteminde İstanbul ve Ankara’dan sonra üçüncü büyük il olarak öne çıkmaktadır. İzmir, Anadolu Ya-
rımadası’nın batı kıyısında, İç Körfez boyunca kuzeyde Gediz Nehri ve Bakırçay Deltası, güneyde ise 
Küçük Menderes Havzası ile tanımlanmıştır. Türkiye’nin 2020 yılı gayrisafi yurtiçi hasılasının %6,1’iyle 
en yüksek üçüncü gelir düzeyine sahip İzmir ilinde, istihdam edilenlerin %58,4’ü hizmet, %33,4’ü sa-
nayi, %8,2’si ise tarım sektöründe çalışmaktadır.7 Sanayi ve tarım sektörlerinde, ülkemiz ekonomisine 
en büyük katkıyı yapan ikinci ildir. İzmir, 13 organize sanayi bölgesi ve üç serbest ticaret bölgesi ile 
bir sanayi kentidir. İzmir sosyoekonomik yapısı ve dinamikleriyle beraber 6360 Sayılı Kanun’un yasal 
ve yönetsel sonuçlarını da tartışmak açısından, Türkiye’de değişen yerleşme örüntüsünü anlamak ve 
yeniden yorumlamak için uygun bir örnek olmuştur.8 Aşağıdaki bölümlerde, araştırma projesi kapsa-
mında İzmir kent bölgesi ve metropoliten alanına ilişkin elde edilen genel sonuçlar, kentsel temalar 
özelinde aktarılacaktır.

Kentsel Çevre-Bölge, Bölgeleşme ve Ağsal Bölgeler

Bugünün küresel dünyasında hareket eden insanların, aktarılan bilginin ve enerjinin, taşınan nes-
nelerin fiziksel mekân ile ilişkisi, yerleşmelere ve kente ilişkin düşüncenin merkezine oturmuştur. 
Ağlar ve ağlarla tanımlanan toplum öne çıkmıştır.9 1970’lerden itibaren artan teknolojik ilerlemeler 
ile uluslararası ticaretin ve yatırımın liberalleşmesi de, bu yeni düşünce biçimini ve kavramsallaştır-
mayı desteklemiştir. Mekânsal ağlara ilişkin görüş, sadece ağların karmaşık sosyo-mekânsal ilişkileri 
oluşturmaları üzerinden değil, üst üste binerek oluşturdukları yapılar, şehirler ve bölgeler üzerine de 
yoğunlaşmaktadır. Ağların ve akışların, mekân ve zamanda her şeyi belirlediği ileri sürülmektedir. Bu 
doğrultuda mekânsal sınırları idari sınırlarla belirlenmiş bölgelerin (bounded regions) yerini de sı-
nırları ilişkilerle ve ağlarla tanımlanmış bölgeler (networked regions), hatta bu ilişkilerin değişkenliği 
ve etkileşimi ile oluşan akışkan bölgeler (fluid regions) almıştır.10 Yerleşme sisteminin dinamizmi ve 
yerleşme kademelerindeki çakışmalar, süreç odaklı akışkan politikaları, uygulamaları gerektirmek-
tedir.11 Bu nedenle, idari sınırlar ile belirlenmiş bölgelerde işlevsel olan yukarıdan-aşağıya yönetim, 
yeni bölge tanımlarında aşağıdan-yukarıya işleyen yönetselliğe12 ve yatay düzlemde işleyen (meta-) 
yönetişime13 doğru evrilmektedir. 

7  “İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla, 2020,” Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Erişim Tarihi: 15 Ağustos 2022, https://
data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Il-Bazinda-Gayrisafi-Yurt-Ici-Hasila-2020-37188.
8  Alp Yücel Kaya vd., ed., İzmir Belediyesi’nin 150. Kuruluş Yıldönümünde Uluslararası Yerel Yönetimler Demokrasi ve İzmir 
Sempozyumu (İzmir: İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2019), 261-80.
9  Manuel Castells, The Information Age: Economy, Society, and Culture, c. 1, The Rise of the Network Society (Oxford: 
Blackwell Publishing, 1996); John Urry, “The ‘System’ of Automobility,” Theory, Culture & Society 21, s. 4/5 (Ekim 2004), 
https://doi.org/10.1177/0263276404046059.
10  Jussi Sakari Jauhiainen, “New Spatial Patterns and Territorial–Administrative Structures in the European Union: Refle-
ctions on Eastern Europe,” European Planning Studies 22, s. 4 (2014): 697-99, https://doi.org/10.1080/09654313.2013.772732.
11  Ash Amin, Doreen Massey, ve Nigel Thrift, Cities for the Many Not the Few (Bristol, UK: Policy Press, 2000).
12  Michel Foucault, Security, Territory, Population: Lectures at the Collège de France, 1977-78, çev. Graham Burchell (Ba-
singstoke, UK: Palgrave Macmillan, 2009).
13  Bob Jessop, “From Governance to Governance Failure and from Multi-level Governance to Multi-scalar Meta-governan-
ce,” The Disoriented State içinde, der. Bas Arts, Arnoud Lagendijk, ve Henk van Houtum (Dordrecht, NL: Springer, 2009).
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İzmir Bölgeleri ve Bölgeleşme Eğilimleri

Doğrusal ve hiyerarşik bir yapıda, idari sınırlarla belirlenmiş bölgelerin yerini alan ağsal ve akış-
kan bölgeler, çok merkezli kentsel bölgeler veya çok çekirdekli metropol bölgeler üzerine gelişen 
tartışmalarla da örtüşmektedir. Çok merkezli model, kentsel çekirdek ile banliyö gelişimi arasında 
keskin bir ayrım içeren tek merkezli modelden farklıdır. Ancak gerçekte bölgeler, her zaman belirli 
bir mekânsal örüntüyü izleyerek gelişmezler. Bazı bölgeler, belirgin bir şekilde tek merkezli veya çok 
merkezli iken, çoğu bu ikisinin de özelliklerini içererek dönüşmüştür. İzmir bölgesi ve metropoliten 
alanı da, 50-100 yıllık dönemde tek merkezli hiyerarşik bir yapıdan çok merkezli karmaşık bir yapıya 
doğru evrilmiştir. 19. yüzyılın başında 100.000 olan nüfusu, Birinci Dünya Savaşı öncesinde 250.000’e 
kadar yükselmiştir. Ancak, işlev açısından liman kenti, Doğu Akdeniz’in önemli ticari merkezi ol-
maktan bir bölgesel merkeze inmiştir. Bu değişim, Birinci Dünya Savaşı öncesinde İzmir’in nüfusunu 
İstanbul’un nüfusunun dörtte bir oranından, beşte bir oranına düşürmüştür.14 Günümüzde İstanbul, 
İzmir’in yaklaşık 3,5 katı büyüklüğündedir. 

1965 yılında, İzmir merkez ilçesi Balçova, Gültepe ve Narlıdere Belediyeleri dahil Buca, Cumaovası, 
Değirmendere, Eşrefpaşa ve Güzelbahçe Bucaklarını kapsamaktaydı ve nüfusu 479.495’ti (Harita 1). 
Karşıyaka ile Bayraklı İlçeleri, toplam nüfusu ise bugünkü sınırlar esas alınarak hesaplandığında 
86.495 olarak bulunmuştur. Kuzey bölgesinin en yüksek nüfusa sahip ilçesi Bergama 82.373 ile alt-
bölge merkezi konumundadır. Ödemiş ilçesi ise Beydağ bucağı nüfusu çıkarıldığında, 100.008 ile 
güneydoğuda altbölge merkezidir. 1965 yılından 2019 yılına kadar yaklaşık 55 yıllık dönemde, İzmir’in 
İl nüfusu 1.234.667’den 4.367.251’e ulaşmış olup 3,5 kat artmıştır. İzmir'in son on yıllık nüfus değişimi 
incelendiğinde, 2009 yılında 3.868.308 olan ilin toplam nüfusunun, 2019 yılında 4.367.251’e ulaşarak 
%12,9 oranında büyüdüğü görülmektedir. İzmir metropoliten alanı körfez çeperi merkez ilçeler olarak 
adlandırabileceğimiz Karabağlar, Buca, Konak, Bayraklı ve Karşıyaka ilçe nüfusları, il bütününde en 
yüksek nüfusa sahip ilçelerdir. Çiğli, Menemen ve Gaziemir, bu merkez ilçeleri takip etmektedir. 

14  İlhan Tekeli, Anadolu’da Yerleşme Sistemi ve Yerleşme Tarihleri (İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2011), 178-99.

Harita 1. 1965 ve 2019 Yılları İzmir İlçe Nüfusları 

Kaynak: “Kentsel Çevre,” İzmir Kenti Tübitak Projesi, İKTP, Erişim Tarihi: 20 Ağustos 2022, http://izmirproje.crp.metu.edu.tr/kentsel-cevre/.
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Metropoliten alanın çepere doğru yayıldığı; Menemen, Kemalpaşa, Torbalı ve Menderes -ve hatta Ali-
ağa ve Seferihisar- İlçelerini kapsayacak kadar genişlediği veya etki alanının büyüdüğü görülmektedir. 
2009-2019 yılları arasında büyüme oranları en yüksek olan ilçeler, Aliağa, Seferihisar ve Torbalı ilçe-
leridir. Kuzeyde Bergama, güneydoğuda Ödemiş altmerkez özelliklerini görece korurken il bütününde 
Beydağ ilçesi %5,4 ve Bayındır ilçesi de %2 oranında küçülmüştür (Harita 2). İzmir, İç Körfez'den Dış 
Körfez'e doğru yayılırken, kent merkezi büzülmektedir. Konak ilçesi %14,5 oranında küçülerek nüfusu 
411.112’den 351.572’ye inmiştir. Metropoliten alanın ademimerkezileşmesi ve kent merkezinin büzül-
mesi ile beraber kıyılaşma eğilimleri de öne çıkmaktadır. 50-100 yıllık süreç içinde, nüfus ve yol ağı 
uzunluğu arasında pozitif yönlü bir ilişki görülmektedir (Harita 3). Ancak nüfusun artması veya yol 
ağının genişlemesi, doğrudan çok merkezli karmaşık bir örüntüyü de göstermemektedir.15

15  Bkz. Sıla Özdemir, “Investigating Complexity of İzmir Region by Fractal Analysis” (Yayımlanmamış Doktora Tezi, Orta 

Harita 2. 2009 Yılı İzmir İlçe Nüfusları ve 2009-2019 Yılları Arası Nüfus Değişimi (%) 

Kaynak: “Kentsel Altyapı,” İzmir Kenti Tübitak Projesi, İKTP, Erişim Tarihi: 20 Ağustos 2022, 

http://izmirproje.crp.metu.edu.tr/kentsel-altyapi/.

Harita 3. 1965 ve 2017 Yılları İzmir İlçeleri Yol Ağı Uzunlukları (km/km2) 

Kaynak: “Bölge, Bölgesellik ve Akışkan Bölge,” İzmir Kenti Tübitak Projesi, İKTP, Erişim Tarihi: 20 Ağustos 2022, 

http://izmirproje.crp.metu.edu.tr/kentsel-cevre/tema-ve-kavramlar/.
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Kentsel Altyapı-Hizmet Ağları ve Sektörel Bölgeler

Bugün; insanların, firmaların, kurumların, toplulukların ve örgütlerin küresel, ülkesel veya bölgesel 
ölçekte kurduğu ilişkiler, çoğu zaman fiziki olarak birbirine yakın konumda iken kurdukları ilişki-
lerden daha önemli hale gelmiştir. Bu da, yerleşme örüntüsünü “heterojen ve hiyerarşik olmayan” 
bir yapıya dönüştürmekte “çok merkezli, karmaşık ve gözenekli” bir yapıyı ortaya çıkarmaktadır.16 
Modern kentlerin bağlantı ile kopukluk arasındaki ikilemi ve modern altyapı idealinin çöküşü, bölge-
ler, bölgesellik, yetki alanları ve geçicilik (territoriality and temporality) üzerine nasıl düşüneceğimizi 
sorgulatmaktadır.17 Modern altyapı idealinin temelini oluşturan Öklid uzayındaki düzen (homojen ve 
hiyerarşik) ile Newton’daki zamanın yitirilişi yerleşmeleri tanımlayan nesnelliğe dayanan düşünceyi 
ve kavramları değiştirmiştir.

Robert Fishman, ağları üç farklı seviyede gruplamıştır:18

Birinci seviye (altyapı): Yollar, toplu taşıma ağları, iletişim ağları, içme suyu ve doğalgaz hatları.

İkinci seviye (üstyapı): Üretim ağları, tüketim ağları, işbirlikleri, eğitim ve sağlık hizmetleri.

Üçüncü seviye (mekân-zaman): Hanehalkının/Bireylerin oluşturduğu bütün ağlar.

Birinci seviyedeki altyapı ağları, fonksiyonel işleyişi sağlayan, sosyoekonomik yapıyı ayakta tutan, 
fiziksel ve sosyal tüm ilişkisellikleri kuran bileşenlerdir.19 Modern toplumun işlerliğini ve devamlılığını 
sağlayan bu altyapı sistemleri, insan eliyle yapılmış sanat yapıları olarak da değerlendirilir. Altyapı 
sistemlerini yapısal özelliklerine göre, donanımsal altyapı (hard infrastructure) ve yazılımsal altyapı 
(soft infrastructure) olarak iki grupta değerlendirebiliriz. Bu noktada donanımsal altyapı, sistemin 
fiziksel bileşenlerini içerirken (iletim-dağıtım hatları, sayaçlar, tesisler vs.) yazılımsal altyapı sistemi 
yürüten ilişkiler ağına ve tüm somut olmayan teknik ve sosyal sermayeye işaret eder ki bu da ikinci 
seviyedeki ağları işaret etmektedir. Bu sınıflandırmadaki son seviye, mekân ve zaman birlikteliğiyle 
bizi üçüncü seviyeye taşımaktadır. Hanehalkının bireysel hareketleri ile oluşan bu mekân-zaman 
bireylerinin günlük aktivite tabanlı yolculuklarıyla gösterilmektedir. Bir noktada, hareket edebilirlik 
alanları (territoriality and temporality) tanımlamaktadır. Kente yapılan her müdahalenin, her yeni 
yatırımın veya planlama kararının, bu ağsal yapıyı ve hareket edebilirlik alanlarını etkileyeceği açık-
tır. Örneğin, ulaşım sistemindeki bir altyapı yatırımının hanehalkı yer seçimi kararlarını etkileyerek 
nüfusun mekânda yeniden dağılımına sebep olacağı ve mekânsal örüntüyü değiştireceği konusunda 
çıkarsama yapmak çok da zor değildir. 

İzmir Altyapı Ağları
Yerleşmeleri birbirine bağlayan hatların, kabloların, kanalların, tünellerin, sokakların, caddelerin ve 
otoyolların nasıl inşa edildiğini ve kullanıldığını düşündüğümüzde, kentleşmenin olağanüstü dinamik 
ve karmaşık bir sosyo-teknik süreç olduğunu anlıyoruz. Kentselliğin ise bireyden dünyaya pek çok 

Doğu Teknik Üniversitesi, 2021).
16  Paul Virilio, “For a geography of trajectories,” röportajı yapanlar Jean-Marc Offner ve Agnès Sander, Flux, s. 5 (1991), 
https://doi.org/10.3406/flux.1991.1158.
17  Ash Amin ve Stephen Graham, “The Ordinary City,” Transactions of the Institute of British Geographers 22, s. 4 (1997), 
https://doi.org/10.1111/j.0020-2754.1997.00411.x.
18  Robert Fishman, “Metropolis unbound: the new city of the twentieth century,” Flux, s. 1 (1990), https://doi.org/10.3406/
flux.1990.1172.
19  Gabriel Dupuy, Urban Networks – Network Urbanism (Amsterdam: Techne Press, 2008).
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ölçek arasında kesintisiz ve hareketli bir etkileşim ile ortaya çıktığı görülmektedir.20 Kentsel altyapı, 
uzun bir süredir kendi ölçeğinde, yerleşmelerden bağımsız olarak gelişen teknik bir yapı olarak gö-
rülmekteydi. Ancak son dönemde, kentsel altyapının sadece fiziksel mekânın sınırlarını belirlemediği, 
aynı zamanda mekânın dinamikliğine ve değişimine uyumlanarak yerleşmeleri şekillendirdiği de tar-
tışılmaktadır. Örneğin, İzmir il bütününde 2005 yılında başlayan doğalgaz hizmetinin, teknik altyapı 
gelişimi incelendiğinde yatırımın, sektörünün teknolojisi ile sınırlanmakla beraber, kentin gelişimi ile 
mevcut yapılaşma ve arazi kullanım kararları dikkate alınarak planlandığı görülmüştür.21

Dağıtım bölgesi sınırları içinde bulunan yapılaşmış kent merkezleri, uygulama imar planlarına göre, 
asgari iki adet şehiriçi bölge istasyonu ile beslenecek şekilde, yeteri kadar müstakil şebeke bölgesine 
ayrılmakta ve her şebeke bölgesi büyük caddeler, demiryolu ve dereler gibi ana arterlerle belirlen-
mektedir. İzmir doğalgaz ağı servisi, metropoliten alan merkez ilçelerle beraber Petrol Ofisi, Petkim, 
TÜPRAŞ İzmir Rafinerisi, STAR Rafineri gibi büyük sanayi kuruluşlarının yer aldığı, kuzeyde Aliağa 
ilçesi ve gıda sektörü dahil büyük fabrikaları içeren güneyde Torbalı İlçesi'nden başlamıştır (Harita 4). 
10 yıllık sürede metropoliten alanda doğalgaz yatırımı genişlemiş ve Bergama-Kınık, Kemalpaşa, 
Bayındır-Tire-Ödemiş ile Torbalı-Selçuk hatları uzatılmıştır. Hizmet bölgeleri, idari sınırlarla belir-
lenmesine rağmen, farklı altyapı yatırımları ve ağları, sınırlardan bağımsız, kendi hizmet ve şebeke 
bölgelerini oluşturmaktadır. Kamusal hizmetler, kendi altbölgelerini teknik ve sosyoekonomik değiş-
kenlere göre tanımlamaktadır.

20  Stephen Graham ve Simon Marvin, Splintering Urbanism (Londra: Routledge, 2001).
21  Müzeyyen Anıl Şenyel Kürkçüoğlu ve Beyda Nur Zengin, “Spatio-Temporal Modelling of the Change of Residential-In-
duced PM10 Pollution through Substitution of Coal with Natural Gas in Domestic Heating,” Sustainability 13, s. 19 (2021), ht-
tps://doi.org/10.3390/su131910870; Beyda Nur Zengin, “Economic, Social and Environmental Impacts of Urban Energy Sys-
tems: The Case of İzmir Natural Gas Network” (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2021).

Harita 4. 2018 Yılı İzmir Doğalgaz Hatları 

Kaynak: “Araştırma,” İzmir Kenti Tübitak Projesi, İKTP, Erişim Tarihi: 20 Ağustos 2022, http://izmirproje.crp.metu.edu.tr/kentsel-altyapi/arastirma/.
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Kırsal Çevre-Kent ve Kır, Yerel İşbirlikleri

Hızlı kentleşmeye karşın dünyanın kırsal nüfusu, 1950’lerden bu yana yavaş artmaktadır. Bugün 3,4 
milyar olan ve birkaç yıl içinde zirveye ulaşması beklenen kırsal nüfusun, 2050 yılında 3,1 milyara 
düşmesi beklenmektedir.22 Buna ek olarak kırsal alanlar, kent sınırlarının çok ötesinde sosyo-mekânsal 
süreçleri yönlendiren kentleşmenin etkisi altında kalmıştır. 2000’lere kadar Türkiye’deki yerleşme sis-
temi ve yönetimi, kentsel ve kırsal alanların ayrımı üzerinden belirlenmekteydi. Bu sistemde belediye 
sınırları, kenti betimlemek için kullanılmaktaydı. Ancak, 2004 yılında büyükşehir belediyelerinin sınır-
ları ve yetki alanları çevre ilçe ve köylerin de dahil edilmesiyle genişletilmiştir. Ardından 6360 Sayılı 
Kanun ile 2012 yılında da büyükşehir belediyelerinin sınırları il bütününü kapsayacak şekilde belirlen-
miştir. Büyükşehir belediyelerinin sayısı 30’a çıkarılarak bir günde nüfusun %77,2’si büyükşehirlerde 
yaşamaya başlamıştır. Köylerde yaşayan toplam nüfusun %6,7’si ise, kırsal nüfus olarak kalmıştır.23

Bu yasal ve yönetsel düzenlemenin ana gerekçesi; yerel yönetim kapasitesini geliştirmek, hizmet 
sunumunda ölçek ekonomilerini yakalamak ve maliyetleri azaltmaktır. Ancak 6360 Sayılı Kanun, 
tarihsel olarak kırsal alana hizmet sunmak için örgütlenmemiş olan belediyelere yeni sorumluluklar 
getirmiştir.24 Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü’nün (TODAİE) yayımladığı Kamu Yönetimi 
Sözlüğü’nde belediye; “Kent niteliği taşıyan bir yerleşim yerinde yaşayanların ortak yerel gereksin-
melerini karşılamakla görevli, kamu tüzel kişiliğine sahip ve karar organları halk tarafından seçimle 
oluşturulmuş yerel yönetim birimi” olarak tanımlanmaktadır.25 Aslında, bir yerleşim yerinin belediye 
statüsü kent olgusuyla ilişkili olagelmişken, 6360 Sayılı Kanun kırsal alanları ve bu alanlardaki kır-
sal yerleşim birimlerini de belediye sınırlarına dahil ederek kavramsal bir çelişki ortaya çıkarmıştır.  
Halihazırda bir tanıma oturtulamayan ve “ötekileştirilmiş” kır, 6360 Sayılı Kanun ile daha da karmaşık 
bir hale gelmiştir.26

İzmir Kırsal Alanları ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri
1984 yılında çıkarılan 3030 Sayılı Kanun uyarınca, İzmir’in tarihsel merkezini içeren Konak ve çev-
resindeki sekiz ilçe, büyükşehir belediyesini oluşturmuştur. 1985 yılında İzBB, 1.489.772 olan toplam 
nüfusu ile il nüfusunun yaklaşık %65’ine tekabül etmekteydi. 2004 yılında, büyükşehir belediyesi 
sınırları 50 km’lik bir yarıçapı kapsayacak şekilde genişlemiş ve toplam ilçe sayısı 19’a yükselmiştir 
(Harita 5). Ayrıca 38 ilk kademe belediyesi ile 166 köy de büyükşehir belediyesinin yetki alanı içinde 
kalmıştır. Bu genişleme, 2000 nüfus sayımı verilerine göre İzBB’nin payını %85’e çıkarmıştır. İzmir'in 
30 ilçesini ve köylerini büyükşehir belediyesinin yetkisi altında toplayan 6360 Sayılı Kanun 2014 yılın-
da sınırları il sınırlarına genişletmiştir. Büyükşehir nüfusu 2020 yılı itibarıyla İzmir’in toplam nüfusu 
olan 4.394.694’a ulaşmıştır.

22  UN Department of Economic and Social Affairs, Highlights, 1.
23  Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, 2014 Yılı Mahalli İdareler Genel Faaliyet Raporu (Ankara: T.C. İçişleri Bakanlığı, 
2015), 15, http://www.migm.gov.tr/kurumlar/migm.gov.tr/YAYINLAR/FAAL%C4%B0YET%20RAPORLARI/2014_Faaliyet_Ra-
poru.PDF.
24  Arapça kökenli iki sözcükten “belde” kent, “beledi” ise kentsel anlamına gelmektedir.
25  Ömer Bozkurt, Turgay Ergun, ve Seriye Sezen, ed., Kamu Yönetimi Sözlüğü (Ankara: Türkiye ve Orta Doğu Amme 
İdaresi Enstitüsü, 1998), 31.
26  Emine Yetişkul, Neşe Aydın, ve Buğra Gökçe, “Governing the rural: The case of Izmir (Turkey) in the Post-2000 era,” 
Journal of Rural Studies 88 (Aralık 2021): 264-65, https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2021.11.001.
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2015 yılı itibarıyla İzmir’in 1,2 milyon hektar toplam yüz ölçümünün %28,5’i tarım alanıdır.27 Kırsal 
alanların planlanması, temel olarak tarımsal üretimin planlanmasını da beraberinde gerektirdiği için 
büyükşehir belediyelerinin uyguladığı mevzuat ve planlama pratiği kırı planlamak için bir taraftan 
yetersiz ve belirsiz kalmaktadır. İzBB kırsal yerleşmelere ve alanlara yönelik stratejileri, politikaları ve 
projeleri, pratiklerle süreç içinde şekillenen “Yerel Kalkınmada İzmir Modeli” üzerinden geliştirmiştir. 
Kırsalda üretimin devam etmesini sağlamak amacıyla alım garantili üretim sözleşmeleri yaparak, 
ortak projeler geliştirerek, üretim konusunda teknik bilgilendirme hizmeti sağlayarak, tarımsal kal-
kınma kooperatifleri ve üretici birliklerini desteklemiştir.28 İzmir’de 267 tarımsal amaçlı kooperatif, 
24 üretici birliği, 4 tarımsal amaçlı kooperatif birliği, 3 ıslah amaçlı yetiştirici birliği, 53 tarım kredi 
kooperatifi ve 21 ziraat odası bulunmaktadır.

Model çerçevesinde teşvik edilen kooperatiflerin, yenilikçi ve rekabetçi bir yapısının olduğunu ve 
eğitim/yenilik/gelişme çabalarının üretim, pazarlama, markalaşma, istihdam yaratma hizmetlerinin 
her biri için sürekli hale geldiğini, kümeleşme eğilimlerinin doğduğunu belirtmek gerekir.29 Kooperatif 
ve belediye arasında alım garantili sözleşme ile başlayan ilişkiler, yerel dinamikleri harekete geçirerek 
yer merkezli bir kalkınmaya ivme kazandırmıştır. Diğer yerel aktörlerin de sürece dahil olmasıyla 
aktör etkileşimleri artarak, yerelliğin mutlak sınırlarını aşan ağ ilişkileri kurulmuştur. Yeri ve bölgeyi 
ilgilendiren planlama ve karar alma süreçlerinde katılımın artması, çevreden merkeze ve sonrasında 
kent bölgeye yayılan bir yönetim yapısını ortaya çıkarmıştır. Kırsal alanın olmadığı büyükşehir yöne-
tim modeli, bölgesel yönetişime doğru evrilmektedir.30

27  Serpil Ötücü vd., haz., İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Yerel Kalkınma, Çevre ve Altyapı Sağlamadaki Performansları, 
İzmir Modeli Çalışmaları 3 (İzmir: İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2018), 52.
28  Yetişkul, Aydın, ve Gökçe, “Governing the rural,” 269-70.
29  Mehmet Tahsin Şahin ve Fatih Altuğ, ed., Yerel ve Bölgesel Kalkınmada Değişen Dinamikler-Teori, Politikalar ve Uygu-
lamalar (Ankara: Nobel, 2021), 371-77.
30  Emine Yetişkul ve Metin Şenbil, “Yerleşmelerin Değişen Özellikleri Üzerinden İzmir Modeli’nin Yorumlanması,” 
İdealKent 11, s. 29 (2020): 220-22, https://doi.org/10.31198/idealkent.754078.

Harita 5. 1984 ve 2012 Yılları İzBB Sınırları ve Görülen Değişim 
Kaynak: “Kırsal Çevre,” İzmir Kenti Tübitak Projesi, İKTP, Erişim Tarihi: 20 Ağustos 2022, http://izmirproje.crp.metu.edu.tr/kirsal-cevre/.

3030 sayılı kanun kapsamında 

İzmir Büyükşehir Belediyesi alanı 

İl bütünü

5216 sayılı kanun kapsamında İzmir Büyükşehir 

Belediyesi alanı (5747 sayılı kanun sonrası)

İl bütünü ve 6360 sayılı kanun kapsamında 

İzmir Büyükşehir Belediyesi alanı 



5 3

A
R

A
Ş

TI
R

M
A

/R
E

S
E

A
R

C
H

Kentsel Ulaşım-Hareketlilik

Ulaşım altyapısının yerleşmelerle iç içe geçmiş ilişkisi, son dönemde bu altyapı bağlantılarının artan 
yoğunluğu, gücü, hızı, kapsamı ve erişimiyle farklılaşmıştır. Birbirini besleyen ağsal özellikleri gelişe-
rek, etki alanları genişlemiştir. En önemlisi, ortaya çıkardıkları hareketlilikle, kentselliğe dair her şeyi 
belirler hale gelmeleridir. Ağların yerleşme örüntüsüyle ilişki kurmasında hareketlilik, üçüncü seviye 
(mekân-zaman) olarak ele alınmıştır. 2000’lere kadar hareketlilik yolculukları ve yük taşımacılığını 
içerirken; bugün fiziksel hareketlerin yanı sıra insanların, üretim ve dağıtım süreçlerinin, bilginin, 
sermayenin, enerjinin, malların hareketlerini ve bunun sosyo-mekânsal etkilerini tanımlamak için kul-
lanılmaktadır. John Urry, bugünün postmodern/post-endüstriyel toplumunu, bu hareketlilikler ile ara-
larındaki karşılıklı bağımlılığın ve bunların sosyoekonomik sonuçlarının tanımlayacağını belirtmiştir.31 

Mekân-zamanda bireylerin oluşturduğu bütün ağlar hareketlilik temelli yer seçimi ve otomobil sa-
hipliği kararlarıyla ilişkilidir. Otomobil sahipliği, bölge, metropoliten alan, kent ve hatta mahalle 
düzeyinde fiziksel kısıtları önemli ölçüde esnetmiştir. Bu esneklik, yerleşme örüntüsündeki merkezî 
alanların ve hatta kentsel alanların işlevlerini yitirmesine sebep olmuştur. Kesintisiz ulaşım altya-
pısının kurulmuş olması bireylerin günlük yolculuk döngülerini ve aktivite alanlarını önemli ölçüde 
genişletmiştir. Bununla ilişkili olarak hanehalkının ve firmaların yer seçim kararları da değişmeye 
başlamıştır. Hareketlilik, erişebilirlikten farklı olarak, bireylerin tercihlerini yansıtmakta ve tercihlerin 
mekân ve zamandaki karşılıklarını göstermektedir.32 Otomobilin hem erişilebilirlik düzeyinde hem de 
hareketlilikte sunduğu özgürlük, ev-iş veya okul-iş gibi günlük yolculukların dışında diğer (örneğin 
rekreatif) yolculukları da etkilemektedir. Hanehalkı, otomobil ile aktitivelerini çeşitlendirebilmekte ve 
yaşam biçimlerini oto-hareketliliğiyle yeniden düzenleyebilmektedir.33

İzmir Toplu Taşıma Sistemi ve Otomobilleşme 
İzmir kent bölgesine hizmet veren İzmir Banliyö Sistemi (İZBAN) yanında, metropoliten alan içerisin-
de metro sistemi, İç Körfez'in her iki yakasında kıyı boyunca uzanan tramvay ve tramvay duraklarıyla 
bağlantılı deniz ulaşımı İzmir’de kimi altbölgelerde ve mahallelerde toplu taşımayı özel ulaşımın önü-
ne geçirebilmektedir. Toplu taşımanın önemli merkezlerde veya kesişim noktalarında lastik tekerlekli 
araçlara aktarmalarla erişimi, metropoliten alanın iç kesimlerine kadar iyileştirdiği de düşünülebilir.34 
Raylı sistemin omurgası incelendiğinde, metropoliten alanda kentsel gelişme eğilimleri ile uyumlu 
bir ağın kurgulandığı da ileri sürülebilir. Halihazırda Aliağa–Selçuk arasındaki 136 km. mesafede 
40 istasyon ile hizmet veren İZBAN, İzmir metropoliten alanının kuzeyinde ve güneyinde yer alan 
yerleşmelerin erişilebilirliğini önemli ölçüde artırmıştır. İzmir nüfus artışının ve istihdam değişiminin, 
metropoliten alan çeperinde ve İZBAN hattının da kuzey ve güney uç kısımlarında daha belirgin 
olduğu tespit edilmiştir.35 

31  John Urry, Sociology beyond Societies (Londra: Routledge, 2000).
32  Jonathan Levine, Joe Grengs, ve Louis A. Merlin, From Mobility to Accessibility: Transforming Urban Transportation and 
Land-Use Planning (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2019).
33  Metin Şenbil ve Emine Yetişkul, “Türkiye’de Son Dönem Otomobilleşme: 2007-2018 Arası İller Bazında Analizler,” 
İdealKent 11, s. 29 (2020): 396-99, https://doi.org/10.31198/idealkent.712272.
34  Serpil Ötücü vd., haz., İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Yerel Kalkınma, Çevre ve Altyapı Sağlamadaki Performansları, 
İzmir Modeli Çalışmaları 3 (İzmir: İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2018), 344-45.
35  Fahrettin Kul, “Evaluation of regional railway investment with urban development dynamics: The case of IZBAN in 
Izmir” (Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2021); Metin Şenbil, Emine Yetişkul, ve Buğra Gökçe, “İzmir 
Kent Bölgesinde İZBAN’ın Mahalle Nüfus Değişimine Etkisi,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi 37, s. 1 (2020), https://doi.
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Kent bölge ve metropoliten alan ölçeğindeki İZBAN banliyö hattı gibi metro hattı, metropoliten alanın 
kuzeydoğu-güneybatı yönünde ve tramvay hatları da İç Körfez'in her iki yakasında erişilebilirliği artır-
mıştır.36 Raylı sistemlerin yerleşme yapısındaki değişime en çarpıcı etkisi, metropoliten alanın ademi-
merkezileşmesi ve kent merkezinin büzülmesi süreçlerinde görülmektedir. İzmir’in kıyı yerleşmelerinde 
ise otomobilleşme açıkça gözlenmektedir (Harita 6). Yarımada ilçeleri ile Dikili’de bin kişi başına düşen 
otomobil sayısı, diğer benzer ilçelerden daha fazladır. Bunun arkasında oto-hareketli nüfusun olduğu 
ileri sürülebilir. Her ne kadar kimi çalışmalarda37 günlük yolculuk sürelerinin yerleşmenin örüntüsüne 
veya morfolojisine göre değiştiği ve son dönemde işe gidiş geliş sürelerinin uzadığı gösterilse de,  
İzmir metropoliten alanda sadece Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Buca, Karabağlar, Narlıdere ve Güzelbahçe 
ilçelerinde günlük ortama yolculuk süreleri, 70 dakikanın üzerindedir. Urla, Seferihisar, Menderes ve 
Menemen gibi metropoliten alan çeper ilçelerde ise 60 ile 70 dakika arasındadır. İzmir kent bölgenin 
çeper bölgelerine doğru ortalama yolculuk süreleri düşmekte ve yaya yolculuk oranları artmaktadır.

Kentsel Dönüşüm-Süreç Yönetimi, Yönetsellik

Güncel planlama kuramları, yukarıdan-aşağıya katı ve regüle edilmiş yaklaşımlardan, iletişim ve etki-
leşim temelli daha esnek yaklaşımlara doğru yönelmektedir. Bu noktada karmaşıklık kuramı, kentsel 
problemlerin teorik-teknik rasyonalite ile iletişimsel rasyonalite arasında kalan geçişken ve bulanık 
ortada gerçekleştiğini öne sürmektedir.38 Kentlere ve kentsel problemlere “şu an ve burada” şeklinde 
statik bir kalıp içinde yaklaşmanın ötesinde, herhangi bir kentsel kararın birden çok mekân ve zamanı 
etkileyebileceği düşünülerek yaklaşılması gerektiği açıktır. Bu yaklaşımda aktörlerin çeşitliliği, her bir 
aktörün ve/veya aktör grubunun kendi içinde ve çevresiyle olan ölçekler arası ilişkileri önemlidir. Sa-

org/10.4305/METU.JFA.2020.1.3.
36  Metin Şenbil, Emine Yetişkul, ve Mustafa Özuysal, “Toplu taşıma hareketliliğinin bölgesel özellikleri: İzmir kent bölgesi 
örneği,” Megaron 17, s. 1 (Mart 2022): 148-49, https://doi.org/10.14744/MEGARON.2022.36693.
37  David Levinson ve Yao Wu, “The rational locator reexamined: Are travel times still stable?,” Transportation 32, s. 2 
(Mart 2005), http://dx.doi.org/10.1007/s11116-004-5507-4.
38  Gert de Roo, “Planning and Complexity: An Introduction,” A Planner’s Encounter with Complexity içinde, der. Gert de 
Roo ve Elisabete A. Silva (Farnham, UK: Ashgate, 2010), 2.

Harita 6. 2015 Yılı İzmir Bin Kişi Başına Düşen Otomobil Sayısı ve İlçe İçi Yolculuk Oranları 

Kaynak: “Araştırma,” İzmir Kenti Tübitak Projesi, İKTP, Erişim Tarihi: 20 Ağustos 2022,  

http://izmirproje.crp.metu.edu.tr/kentsel-ulasim/arastirma-5/.
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dece “katılımcı” olmanın ötesinde, süreci aktif-eylemsel olarak temsil edebilen kapasitenin yaratılması 
gerekliliği ve sürecin geliştirdiği kapasite ile değişen koşullara sürekli uyumlama kabiliyeti öne çık-
maktadır.39 Kent mekânını ve planlamayı bir sonuç değil bir süreç olarak görmek gerekmektedir. Kent-
sel değişimi anlamada tarihsel ipuçlarının izini sürme ve süreci etkileyen kararları ve olayları tayin 
edebilme gibi planlama pratiklerinin doğrudan ve dolaylı sonuçlarının keşfi de önem kazanmaktadır.

İzmir Kentsel Dönüşüm Projeleri
Kentsel gelişmeyi yönlendiren ve kentlerdeki değişimin en güçlü tetikleyici unsurlarından biri kentsel 
dönüşüm sürecidir. İzBB tarafından yürütülen kentsel dönüşüm projeleri, metropoliten alanın geliş-
mesi için tetikleyici olma potansiyeline sahip, birbirinden farklı kentsel altbölgelerde ve birbirinden 
farklı sosyokültürel özellikleri olan alanlarda başlamıştır (Harita 7).40 Kentsel dönüşüm sürecinin 
analizinde de tarihsel ipuçlarının izlerinin sürülmesi, sürece etki eden dinamikler ve mekanizmaların 
anlaşılabilmesi için süreç yönetimi incelendiğinde Türkiye’de 2000 yılı öncesi uygulanan af yasaları-
nın ve neoliberal politikaların hakim olmaya başlamasıyla, “kentsel dönüşüm”ün kavramsal, yasal ve 
kurumsal olarak kendine yer edinmesi, 2000 yılı sonrası süreçte önemlidir. 

Kentsel dönüşüm süreçleri aktörler açısından ele alındığında ise süreci başlatan ve süreç içerisinde 
aracı rolünü üstlenip sürecin devamında da gözetimini sağlayacağını taahhüt eden İzBB, sürecin 
yüklenicisi konumunda birbirinden farklılaşabilen girişimciler ve kentsel dönüşüm alanı içerisinde 
yaşayanlar ve bu alanda yaşamasalar da sürece hak sahipliliği dolayısıyla dahil olanların temsiliyeti 
görülmektedir. Büyükşehir belediyesi planlama sürecinde, başta koyduğu uzlaşı hedefinden ayrılma-
ma, devam eden projelerde gelişen yeni durum ve geri bildirimler doğrultusunda sonraki etapları 
planlama ve proje sürecine yansıtma gibi stratejilerle süreci şekillendirmektedir.41 Ancak yerel yöneti-
min oluşturduğu güven kapasitesine, yeni koşullar geliştikçe ve dönüşüm süreci uzadıkça, hak sahip-
leri ve mahallelinin uzlaşıcı olmaya yönelik eğiliminin azaldığı da anlaşılmaktadır. Kentsel dönüşüm 
projeleri, beklenen fiziksel etkilerin yanı sıra birçok ekonomik ve sosyal etkileri de beraberinde  

39  Jean Hillier ve Joris E. Van Wezemael, “On the Emergence of Agency in Participatory Strategic Planning,” Complexity 
and Planning: Systems, Assemblages and Simulations içinde, der. Gert de Roo, Jean Hillier, ve Joris Van Wezemael (Farnham, 
UK: Ashgate, 2012), 317-21.
40  Serpil Ötücü vd., haz., İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Fiziki Planlama Yaklaşımları, İzmir Modeli Çalışmaları 4 (İzmir: 
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2018), 78-80.
41  Dilek Karabulut, ed., Planlama, Kavramlar ve Arayışlar (Ankara: TMMOB Şehir Plancıları Odası, 2021), 119-21.

- Kentsel yerleşim alanı: 11.100 ha

- Sağlıklaştırma ve yenilemenin gerekli görüldüğü alanlar:

4.100 ha (tüm kentsel yerleşmenin %43'ü)

- KD projeleri için öncü olarak seçilen alanlar - 

ilk etapta müdahale gerektiren: 313 ha

- KD 'Afet Riskli' alanlar: 46 ha 

(Kadifekale, Gürçeşme, Yeşildere - tamamlanmıştır)

- KD 'Yerinde Dönüşüm' alanları: 267 ha  

(Uzundere, Ege Mahallesi, Örnekköy, Aktepe-Emrez- 

uzlaşma/ihale/yapım aşamasında, Ballıkuyu-uzlaşma 

aşamasında, Çiğli, Güzeltepe - proje aşamasında, 

Bayraklı, Torbalı - İlçe Belediyesine devir)

Harita 7. Sağlıklaştırma ve Yenileme İhtiyacı Olan Alanlar

Kaynak:  “Araştırma,” İzmir Kenti Tübitak Projesi, İKTP, Erişim Tarihi: 20 Ağustos 2022, http://izmirproje.crp.metu.edu.tr/kentsel-donusum/arastirma-6/.
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getirmektedir. Bu da planlama kurumunun beklenen doğrusal sonuçların ötesinde, dolaylı sonuçları 
da düşünmesi gerektiğini ortaya çıkarmaktadır.

Sonuç ve Tartışma

Türkiye’de kentlerin tek merkez çevresinde yoğunlaşan yapısı, büyükşehir olsun olmasın, 1980’lerden 
itibaren değişmeye başlamıştır. Büyük ölçekli üretim tesisleri kentin dışında yer seçmiş, yine kentin 
dışında toplu konut üretimi başlamış, bu süreçlerle ilişkili olarak otomobil sahipliği artışa geçmiş, 
yanı sıra kentsel altyapı da önemli ölçüde iyileşmiştir. Bu gelişmeler, yerleşmeler arasında gelenek-
sel ayrımları ortadan kaldırmıştır. Dikey ilişki kurma biçimleri yerine, yatay ve hatta ağsal ilişkiler 
gelişmiş ve yeni mekânsal birimler ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla, geçmişte tahmin edilebilir üretim, 
tüketim süreçleri, günlük yaşam ve onun mekânsal karşılıkları da giderek yerini karmaşık bir yapıya 
bırakmıştır. Yerleşmeleri karmaşık sistemler olarak kabul eden “İzmir Örneği ile Türkiye’de Değişen 
Yerleşme Örüntüsünün Yorumlanması” başlıklı araştırma projemizin temel yaklaşımı da bu çerçevede 
geliştirilmiş; ana hedefleri, yerleşme sistemini, dinamiklerini, ortaya koydukları örüntüleri anlamaya 
çalışmak olarak belirlenmiştir. Değişimin ana belirleyicileri ise İzmir örneği üzerinden aranmıştır. 

Türkiye’deki yerleşme örüntüsüne benzer özellikler gösteren İzmir yerleşme deseni de, 1980’lerde yaya 
ve toplu taşımaya göre şekillenmiş “yoğun derişik” yapısından otomobilin yaygınlaşmasıyla esnemeye 
başlamıştır. Ekonomik faaliyetlerin kent dışına taşınması, yeni yaşam çevrelerinin oluşturulması, özellikle 
“otomobilleşmenin” sunmuş olduğu erişim olanaklarının oto-hareketliliği teşvik ederek yerleşmelerin 
yayılmasına veya sıçramasına sebep olmuştur. 1960’larda İzmir kenti, Bergama ve Ödemiş altbölge mer-
kezleri ile tanımlanan bir yerleşme örüntüsünden, 1980’lerde tek odaklı İzmir merkeze, 2000’lerde kuzey, 
güney ve yarımada doğrultusunda koridor gelişimleriyle saçaklanmış bir yapıya dönüşmüştür. Bugün ise 
İç Körfez'i çevreleyen Körfez çeperi ile bir metropoliten alan oluşumundan söz edebiliriz. Metropoliten 
alan çevresinde, özellikle Kemalpaşa, Menemen ve Torbalı İlçeleri, son on yıl içinde nüfus ve istihdamın 
yüksek oranda artış gösterdiği ilçelerdir. Metropoliten alanın artış oranı, diğer altbölgelerden düşük 
düzeyde kalmıştır. Merkezdeki istihdam artışı, hizmet sektörü ile gerçekleşirken, tarım ve sanayi sektö-
ründe artışın görece düşük kaldığı ve sanayinin özellikle metropoliten alan çevresindeki organize sanayi 
bölgelerine kaydığı, tarım sektörü istihdamının ise yarımada ve Küçük Menderes altbölgelerinde yoğun-
laştığı tespit edilmiştir. Daha dış halkada ise Manisa ve Aydın’ı içine alan bir İzmir kent bölge oluşmuştur.

Araştırma projesi kapsamında örnek olarak incelenen İzBB’nin kırı kente eklemek veya kırı marjinal-
leştirmek yerine, kırla yüzleşmeyi tercih ettiği görülmüştür. Büyükşehir belediyesi idari ve kurumsal 
kapasitesini, temel kamu hizmetlerini uzak mesafelere ulaştırmak ve kırsal alanlarda ekonomik bü-
yümeyi teşvik etmek için geliştirmiştir. “Yerel Kalkınmada İzmir Modeli” ile stratejiler, politikalar ve 
projeler geliştirilmiştir. Büyükşehir belediyesi kendi bünyesindeki organizasyonel düzenlemelere ek 
olarak, farklı düzeylerde birçok bölgesel ve yerel aktörle ilişkilerini genişletmiştir. İZBAN örneğindeki 
gibi merkezi yönetim birimleri ile koordinasyonu artırmış; tarımsal kalkınma kooperatifleri ile işbirli-
ğine dayalı daha stratejik araçlarla yerel dinamikleri yönlendirmiş; ve kentsel dönüşüm projelerinde 
yüklenici konumundaki girişimcilerle, doğrudan anlaşma sağlamıştır. İzBB, İzmir’i belirli ekonomik 
ve toplumsal sorunlarla başa çıkmayı öğrenen, belirli stratejilerle büyüme için yol belirleyen ağsal 
bölge özelliklerine göre yönetmiştir. Ancak İzmir’in daha açık bir bölge olması ya da “akışkan” bölge 
için yeni sosyo-mekânsal dönüşümlere ve ortaya çıkışlara imkân tanıyan daha esnek bir yönetişim 
yapısına da ihtiyacı vardır. Bu potansiyel, tarihsel olarak varlığını bu zamana kadar sürdürmüş ve 
farklı dönemlerde ilişkilerini yeniden tanımlayabilmiş İzmir’de gerçekleşecektir.
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Performansları. İzmir Modeli Çalışmaları 3. İzmir: İzmir 
Büyükşehir Belediyesi, 2018.

Özdemir, Sıla. “Investigating Complexity of İzmir Region by 
Fractal Analysis.” Yayımlanmamış Doktora Tezi, Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi, 2021.

Portugali, Juval, Han Meyer, Egbert Stolk, ve Ekim Tan, 
ed. Complexity Theories of Cities Have Come of Age. 
Heidelberg, DE: Springer, 2012.

Roo, Gert de. “Planning and Complexity: An Introduction.” 
A Planner’s Encounter with Complexity içinde, derleyenler 
Gert de Roo ve Elisabete A. Silva, 1-18. Farnham, UK: 
Ashgate, 2010.

Roo, Gert de, ve Elisabete A. Silva, ed. A Planner’s 
Encounter with Complexity. Farnham, UK: Ashgate, 2010.

Roo, Gert de, Claudia Yamu, ve Christian Zuidema, ed. 
Handbook on Planning and Complexity. Cheltenham, UK: 
Edward Elgar, 2020.

Shin, Hyun Bang. “Geography: Rethinking the ‘urban’ 
and ‘urbanization.’” Defining the Urban: Interdisciplinary 
and Professional Perspectives içinde, derleyenler 
Deljana Iossifova, Christopher N. H. Doll, ve Alexandros 
Gasparatos, 27-39. Abingdon, UK: Routledge, 2018.

Şahin, Mehmet Tahsin, ve Fatih Altuğ, ed. Yerel ve 
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