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I - GİRİŞ 

A- Araştırmanın Konusu ve Amacı : 

Bu çalışmanın konusu, Türkiye'de 1945 yılından 1997 yılına kadar geçen 

sürede Türkiye kasaba ve şehirlerinin nüfus büyüklükleri ve nüfus gelişimlerine göre 

değerlendirilmesidir.  

Çalışmanın amacı ise, ülkemizde kasaba ve şehir yerleşmelerinin nüfus 

açısından 1945'ten 1997'ye kadar nasıl bir değişim izlediğini belirtmekle birlikte, bu 

yerleşmelerin kendi nüfus grupları içindeki oranları ile toplam nüfus içindeki 

oranlarını göstermektir. Böylelikle kasaba ve şehir yerleşmelerinin sayılarının ve 

oranlarının yıllar itibarıyla nasıl bir değişim içinde olduğunu incelemektir. Bunun 

yanısıra kasaba ve şehir  yerleşmelerinin nüfus büyüklükleri de tespit edilmiştir. Şu 

bir gerçektir ki, ülkemiz gelişmekte olan bir ülkedir ve her gelişmekte olan ülkede 

olduğu gibi bizim ülkemizde de özellikle belirli merkezlerde nüfus artışı kaçınılmaz 

bir sonuç olmuştur. İşte bu gerçekler, nüfus gelişimlerinin ve nüfus büyüklüklerinin 

tespit edilmesini zorunlu kılmıştır. 

Nüfus artışı günümüzde, ülkemizde bir çok yerde doğum oranından çok iç 

göçlerle ilgilidir ve bir yerde nüfusun artması, o yerin coğrafi şartlarının 

uygunluğuna bağlıdır. Nüfusun belirli merkezlerde artması ekonomik temele 

dayanmaktadır. Dünyada Sanayi Devrimi'nden sonra görülen şehirleşme, ülkemizde 

II. Dünya Savaşı bittikten sonraki 1950-1955 döneminden itibaren canlanmıştır. Bu 

nedenle çalışmamızda II. Dünya Savaşı'nın etkilerinden kurtulan ülkenin nüfus 

seyrini incelemek için 1945 yılından sonrasını ele alarak inceledik. Savaşın 

bitmesiyle silah altında bulunan erkek nüfus evlerine dönmüş ve evlenmelere bağlı 

olarak ülke nüfusunda kıpırdanmalar olmuştur. Ayrıca savaş dönemindeki kıtlık ve 

yokluğun ortadan kalkmaya başlaması ile tıptaki gelişmeler ülke nüfusunda adeta bir 
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patlama yaratmıştır. Örneğin; 1940 yılında binde 43 olan kaba doğum hızı, 1945 'te 

binde 46'ya, 1950'de binde 48'e çıkarken; kaba ölüm hızı 1945'te binde 34'e, 1950'de 

ise binde 27'ye gerilemiştir.1 Nüfus artışıyla ekonomik güç yaratmayı hedefleyen 

devlet, nüfus artışını sağlamak amacıyla birtakım teşvik ve tedbirler uygulamaya 

koymuştur. Buna bağlı olarak nüfus arttıkça  fonksiyonel özelliklerde de değişmeler 

olmuş ve yeni iş kolları gelişmiştir. Tarım dışı sektörlerde çalışan nüfus artmıştır. 

Fonksiyonel özelliklerin değişmesinin yanısıra fonksiyonel çeşitlilik de görülmüştür. 

Bu bağlamda nüfus büyüklüğünün ve gelişiminin iyi tespit edilmesi ve o nüfusun 

hangi alanlara yöneleceği belirlenmelidir. Bir anlamda ülke düzenlemesinde şehir 

fonksiyonlarının yeri oldukça önemlidir.  

Ülkemizde şehirleşmenin hızlı olması ve 1950'lerde iç göçler nedeniyle birkaç 

metropolde yoğunlaşan nüfus hareketleri nüfus ve şehirleşme konusunda 

tartışmaların başlamasına yol açmıştır.   

1950'li yıllardan 1960'lı yıllara geçildiğinde ise biraz daha farklı bir tablo göze 

çarpar. Devlet kalkınmayı sağlamak için 1963 yılından itibaren beşer yıllık kalkınma 

planları hazırlamaya başlamıştır. Bu kalkınma planlarının hepsinde ekonomik 

büyüme ön planda tutulmuş; kalkınma ile gelir dağılımı, istihdam, yatırımların 

bölgeler arası dağılımı ve şehirleşme arasındaki ilişki ikinci planda kalmıştır.  

Ekonomide "plansız dönem" olarak isimlendirilen 1923-1963 yılları arasındaki 

40 yıllık dönemde günübirlik alınan kararlar, yapılan plansız yatırımlar ile birlikte 

ortaya çıkan dengesiz ekonomik gelişme, 1958 yılında ekonomik bir bunalım 

yaratmıştır. Ekonomik sıkıntılar, toplumsal ve siyasal alandaki zorluklarla da 

birleşince, 27.Mayıs.1960'taki ihtilal gerçekleşmiştir. Bu ihtilalden sonra hızlı ve 

                                                           
1 E.M. Özgür (1998) Türkiye Nüfus Coğrafyası, s. 13. 
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dengeli bir kalkınma sağlayabilmek amacıyla devlet, bir kalkınma planı yapmaya 

ihtiyaç duymuştur. 1960'tan sonraki dönem, bu nedenle "planlı dönem" olarak bilinir.  

1960'lı yıllardan itibaren tarımda görülen makineleşmeye bağlı olarak üretim 

artışı, karayolu yapımına hız verilmesi gibi gelişmelere  karşın bazı ekonomik 

problemler ortaya çıkmıştır. Bunun sonucunda da yurt dışı göçleri de belirmiştir.  

1963 yılında kurulan Devlet Planlama Teşkilatı'nın ilk görevi, 1963-1967 

yıllarını kapsayan Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planını hazırlamak olmuştur. Bu 

planda daha önce etraflıca ele alınmayan istihdam sorununun çözümü ve dış 

ödemeler dengesi ele alınmıştır. 

Hemen arkasından 1967-1972 yıllarını kapsayan İkinci Beş Yıllık Kalkınma 

Planı hazırlanmıştır. Bu planda da Türkiye'nin farklı bölgelerindeki gelişme hızı 

farklı olduğu için daha önce ortaya atılan "Bölgesel Kalkınma" projesi kısıtlanarak 

"şehirleşme ve yeniden yerleştirme" projesine destek verilmiştir.2  Çünkü Türkiye, 

nüfusu artması yönünde şehirleşme sürecini yaşamaktadır. 

1973-1977 yılları arasındaki Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde ise, 

kentleşme ve istihdam sorunundan çok sanayileşmeye hız kazandırmak istenmiştir. 

Çünkü günümüzde olduğu gibi 1970'lerde de sanayileşme ve şehirleşme birbirine 

paralel gitmemektedir. 

1978 yılında hazırlanması gereken Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı 

ekonomik kriz ve siyasal istikrarsızlık nedeniyle 1979 yılında hazırlanmış ve 1979-

1983 dönemini kapsamıştır. 24. Ocak. 1980'de alınan kararlarla ekonomideki 

büyüme hızlandırılmak, işsizlik azaltılmak ve gelir dağılımındaki eşitliksizlik 

giderilmek istenmiştir. 

                                                           
2 Z.G. Akgür (1997) Türkiye'de Kırsal Kesimden Kente Göç ve Bölgeler Arası Dengesizlik, s.30. 
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1985'ten sonra hazırlanan kalkınma planları, ekonomide liberalizmi 

benimsemiş ve özelleştirmeyi desteklemiştir. 

Türkiye'nin II. Dünya Savaşı'ndan sonraki dönemlerine genel olarak 

bakıldığında nüfusunun hızlı bir şekilde arttığını; fakat nüfus büyüklüğü açısından 

özellikle büyük şehirlerimizde fazla bir değişiklik olmadığını görmekteyiz. 1950'li 

yıllarda başlayan şehirleşme süreci ile toplam nüfus içindeki şehir nüfusunun oranı, 

kasaba nüfusuna göre önemli ölçüde artışlar göstermektedir. Bu noktada da iç 

göçlerin önemli bir payı olduğunu söylemek gerekir. 

Toplumlar geliştikçe, çoğu şehirde ekonomik rol büyük önem kazanır. Şehirler, 

insan ve faaliyetlerini daha büyük kolaylık sağlamak üzere bir yerde, bir araya 

getirirler. Bu da iş bölümüne gidilmesini sağlar. Ayrıca nüfus büyüklüğüne bağlı 

olarak merkezi iş alanları ve özellikle şehirlerdeki farklı arazi kullanımları ortaya 

çıkmaktadır. 

Bir yerdeki nüfus büyümesinin diğer bir sonucu da; şehir, büyük şehir ve 

metropolitan şehir sayısındaki artıştır. Şehir sayısı ve şehirlerde yaşayan insan 

sayısının artışına paralel olarak bir yerde farklı kültür ve yaşam tarzları görülür.  

Günümüzde ülkemiz 1950'li yıllardan itibaren devam eden bir şehirleşme 

süreci yaşamaktadır. Nüfus bakımından kimi yerleşmeler durağan, kimi yerleşmeler 

de hareketli bir gidişat izlemektedir. Nüfus değişimlerinin ve nüfus büyüklüklerinin 

iyi tespit edilmemesi ve bu yönde planlamaların iyi yapılmamasıyla sağlıksız 

şehirleşme ortaya çıkar. İşsizlik, gecekondulaşma, eğitim ve sağlık hizmetlerindeki 

yetersizlik, alt yapı hizmetlerindeki aksamalar, şehir içindeki ulaşımın güçleşmesi, 

çevre sorunları... kaçınılmaz sonuçlardır. Sağlıksız şehirleşme de ülkelerin kalkınma 

hızını yavaşlatır.  
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Kısacası, ülkemizdeki özellikle son yıllardaki şehirleşme hızına bakılarak 

nüfus büyüklüklerinin ve nüfus gelişimlerinin tespit edilmesi gerekli görülmüştür. 
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B-Araştırmanın Yöntemi 

Bu çalışmada, Devlet İstatistik Enstitüsü'nün genel nüfus sayım sonuç 

istatistiklerinden yararlanılmıştır. Şehir ve kasabalar sürekli bir gelişim içinde 

bulundukları için, şehirsel yerleşmenin nüfus kriterinde değişiklikler göze 

çarpmaktadır.  Bu çalışmada kasaba ve şehir için alınan kriterlere bakıldığında, 

"kasaba"; nüfusu 2.000-20.000 arasında olan, bünyesinde belediye teşkilatı bulunan 

ve idari açıdan ilçe merkezi özelliğine sahip yerleşmelerdir. Fakat bazı istisnalar 

sözkonusudur. Örneğin; Ardahan ili idari yönden il merkezi olmasına rağmen kasaba 

özelliği göstermektedir. Ayrıca bu çalışmada nüfusu 2.000'den az, fakat bünyesinde 

belediye teşkilatı olan yerler de ele alınmış; ancak haritada göstermenin güçlük 

yaratmasından dolayı sadece tablolarda incelenmiştir.    

Bünyesinde barındırdığı insanların hemen hemen bütün ihtiyaçlarını başka 

yerleşmelere muhtaç olmadan yerinde karşılayabilecek fonksiyonlara haiz olan, alt 

ve üst yapı bakımından fazlaca eksiği bulunmayan, 20.000'in üzerinde nüfusu 

bulunan belediye örgütlü yerleşmeler "şehir" kabul edilmiştir.3   

Bu kriterler doğrultusunda 1945-1997 yılları arası, 1945-1955, 1955-1965, 

1965-1975, 1975-1985, 1985-1997  olmak üzere beş döneme ayrılmıştır. 2000 yılı 

nüfus sayımı geç yayınlandığı için çalışmada yer almamaktadır. Her bir dönem için il 

bazında çalışma yapılarak, o il içindeki şehir ve kasaba nüfusları belirlenmiştir. 

Belirlenen şehir ve kasaba nüfusları; 5.000'den az, 5.000-10.000 arası, 10.000-20.000 

arası, 20.000-50.000 arası, 50.000- 100.000 arası, 100.000-500.000 arası ve 

500.000'den fazla olmak üzere gruplara ayrılmıştır. Bununla birlikte yerleşmeler, 

daha derli toplu bir bakış sağlanması amacıyla 3 ana nüfus grubunda da 

                                                           

3 A. Özçağlar (1997) Türkiye'de Belediye Örgütlü Yerleşmeler (Kasabalar-Şehirler), s. 9. 
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incelenmiştir. Bunlar; 20.000'den az, 20.000-100.000 arası ve 100.000'den fazla 

nüfuslu kasaba ve şehir yerleşmeleridir. Tüm bu nüfus gruplarının bir arada 

gösterildiği tek bir harita oluşturulmuştur.  

Bu çalışmada şehir ve kasabaların nüfus büyüklükleri tespit edilerek, bu 

konuda da gelişimin nasıl olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Nüfus büyüklükleri 

"Büyüklük-Diziliş Kuralı'na göre (Rank-Size Rule)"4  ele alınmıştır. Bilindiği gibi 

büyüklük diziliş kuralında bir ülkede en fazla nüfusa sahip yerleşme esas alınır. 

Nüfus bakımından ikinci sırada olan yerleşme en fazla nüfusa sahip yerleşmenin 

nüfusunun ikiye bölünmesiyle, üçüncü sıradaki yerleşme üçe bölünmesiyle, 

dördüncü sıradaki yerleşme dörde bölünmesiyle elde edilen rakamlarla, ülkedeki 

şehir sıralamasının gidişi karşılaştırılmıştır. Bunun dışında şehir ve kasaba 

nüfuslarının nüfus toplamlarına değinerek, ülke şehirsel nüfusu ve ülke toplam 

nüfusundaki oranları da belirtilmiştir. 

Tezin ikinci kısmında ise nüfus gelişimini sağlıklı şekilde ortaya koyabilmek 

üzere, 1997'deki tüm şehirsel yerlerin geçmişteki nüfuslarına bakılmıştır. Böylece 

bugünkü kasaba ve şehirlerin geçmişten günümüze nasıl bir  değişim içinde oldukları 

incelenmiştir. Yani nüfus gelişimlerinin ne yönde olduğu; nüfus gelişiminde birinci 

dereceden etkili olan doğal artış ve göç olayının ne şekilde etkilediği araştırılmıştır. 

Bu çalışma sırasında, 1/1.800.000 ölçekli ve 1998 tarihli Türkiye Mülki İdare 

Bölümleri Haritası'ndaki idari bölümleme esas alınarak; D.İ.E'nin verilerine göre 

yapılan hesaplamalar sonucunda haritalar ve tablolar oluşturulmuştur. 

 

 

                                                           
4 K. Briggs (1982) Human Geography, Concepts And Applications, s. 158. 
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II. TÜRKİYE KASABA VE ŞEHİRLERİNDE NÜFUS 

BÜYÜKLÜKLERİ 

Kasaba ve şehir yerleşmelerinin büyümesinde, uzun bir zaman içinde çevreye 

yayılması ile ekonomik ve politik organizasyonların etkili olduğu söylenebilir. Fakat 

bu büyüme rastgele değil; yerleşmelerin boyutları ve kendi fonksiyonları ile belirli 

bir düzen içinde olmaktadır.  

Yerleşmelerin büyüklüklerinin sınırlandırılması bir takım kriterlerle 

mümkündür: Bunlar; nüfus, alan, şehirleşme... Bunlar içinde nüfus, bazı sonuçlar 

için en uygun kriter olarak görülmektedir. Yerleşmenin temel elementini onu yaratan 

ve ona şekil veren nüfus oluşturur. Böylelikle nüfus en önemli faktördür ki, miktarı 

yerleşmenin büyüklüğünü belirler. Nüfus, ayrıca yerleşmelerin sınıflandırılmasında 

en kolay yöntemdir ve tüm yerleşmeler için uygulanır.   

Çalışmanın ilk bölümünde Türkiye'deki yerleşmelerin nüfus büyüklüğü 

bakımından dizilişi yapılacaktır. Bilindiği gibi ülkemizde geçmişten günümüze 

yerleşmelerin nüfusları bir değişim içindedir. İşte bu değişim esas alınarak, 

yerleşmelerin nüfus büyüklüğü bakımından dizilişi söz konusu olmuştur. Bununla 

birlikte nüfus sıralamasında elbette ki nüfusu az olan yerleşmeler alt sıralarda yer 

alırken; nüfusu fazla olan yerleşmeler üst sıralarda yer almaktadır. Nitekim, alt 

sıralardaki yerleşmelerin sayısı da üst sıralardakilerden daha fazladır. Alt sıralarda 

yüzlerce, belki binlerce küçük köy ya da kasaba yerleşmeleri olabilir. Ayrıca aynı 

ülkenin sınırları içinde büyüklük açısından yerleşmeler de birbirine benzemektedir. 

Tüm bu sonuçlar nüfus açısından bir sıralamayı gerekli kılmıştır. Bunu yaparken de 

"Büyüklük Diziliş Kuralı"ndan (Rank-Size Rule) yararlanılmıştır. Büyüklük diziliş 

kuralı, kentlerin büyüklüğü ile büyüklük sıraları arasında bir bağıntı bulunduğunu 
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varsayar.5 Bu kuralda yukarıda da bahsedildiği gibi, en fazla nüfusa sahip yerleşme 

esas alınır ve bu nüfus ikiye, üçe, dörde... bölünerek yerleşmelerdeki 

basamaklandırma yapılır. Fakat Rank-Size Kuralı içinde üç tane model vardır ki, 

bunlara bakıldığında; 

- Basamaklı Model (Stepped Order Pattern): Yerleşmeler, yukarıda anlatıldığı 

üzere büyüklük diziliş kuralına göre sıralandığında, ortaya çıkan çizgi kademeli bir 

gidiş gösteriyorsa buna "Basamaklı Model" denilmektedir. 

- Çoklu Model (Binary Pattern):  Bir ülke içinde nüfusu fazla olan 

yerleşmelerden birkaç tane varsa, ortaya çıkan çizgi, dış bükey bir görünüm kazanır 

ve bu modele "Çoklu Model" denir. 

- Tekli Model (Primary Pattern): Büyüklük Diziliş Kuralı'nda, yukarıda 

bahsedilen bu modeller her zaman gerçeği yansıtmayabilir. Pek çok ülkede, en büyük 

şehrin nüfusu, ikinci büyük şehirden iki, üç hatta dört kat fazla olabilir. Ülke içinde 

herhangi bir yerleşmenin gelişip sosyal, ekonomik ve politik faktörler bakımından en 

önemli yerleşme olması ve onun çevreye doğru genişlemesi, onu ülke içinde en 

büyük yerleşme yapar ki, bu tür yerleşmeler "Primate City (hakim tek şehir)" olarak 

isimlendirilmektedir. Bu yerleşmeler, ülkedeki diğer yerleşmelerden nüfus açısından 

büyük olmakla birlikte ekonomik aktiviteler ve sosyal fonksiyonlar bakımından da 

üstün durumdadır.  

İşte tüm bu modeller göz önünde tutularak Türkiye'deki yerleşmelerin hangi 

modele girdiği tespit edilecektir. 

Çalışmanın ikinci kısmında ise; nüfus büyüklüğü açısından sıralaması yapılan bu 

yerleşmeler, nüfus gruplarına ayrılarak Türkiye genelinde dağılışı yapılacaktır.  

                                                           
5 R. Keleş, Kentleşme ve Konut Politikası, 1984, s:59 
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A. NÜFUS  BÜYÜKLÜĞÜ  BAKIMINDAN  KASABA VE ŞEHİRLERİN 

DİZİLİŞİ 

Türkiye'deki nüfus büyüklük dizilişi onar yıllık periyotlarla incelenirse; 

1945 yılına  bakıldığında Türkiye'de nüfusu en fazla olan şehir, İstanbul'dur. Bu 

konuda, İstanbul'un eskiden beri sahip olduğu önem ve ülkemizde sanayileşmenin 

yavaş yavaş ilk bu bölgelerde başlaması etkili olmuştur. İstanbul'un hemen 

arkasından Ankara gelmektedir. Ankara da başkent olduktan sonra bir takım 

yatırımların buraya yapılmasıyla önem kazanmış ve genellikle çevresindeki illerden 

göç alarak nüfusunu arttırmıştır.  Daha sonra sırasıyla İzmir, Adana, Bursa, 

Eskişehir, Gaziantep, Konya, Kayseri ve Erzurum gelir ki, yeni kurulan bu genç 

ülkenin nüfus bakımından önemli şehirleri arasında yer alırlar. Bölge içinde önemli 

bir yere sahip olduklarından bunların bölgesel merkezler olduğu da söylenilebilir. 

1955 yılında nüfus büyüklüğü açısından İstanbul birinci sırada yer almaktadır. 

Nüfus büyüklük sıralaması bir önceki dönemde ilk 10 şehirle aynıdır. Ülkemizdeki 

yerleşmelerin sıralaması Büyüklük Diziliş Kuralı içinde Primary Pattern modeline 

uymaktadır. Çünkü Primate City olarak kabul edilen şehir İstanbul'dur ve 1955 

yılında İstanbul'un nüfusu 1.268.771'dir. Buna karşın ikinci sırada gelen Ankara'nın 

nüfusu İstanbul'un nüfusunun yarısı kadar ya da az olması gerekmektedir ki, şehrin 

nüfusunun 451.241olması bu tezi doğrulamaktadır. (Bkz. Şekil:1) Grafikte ortaya 

çıkan çizgi başlangıçta iç bükey bir görünüm alsa da, daha sonra yerleşmelerin 

nüfuslarının  birbirine yaklaşmasından dolayı Binary Pattern görünümü almaktadır.   

1955 yılında bölge bazında yerleşmelerin sıralanışlarına bakıldığında; Marmara, 

Orta Anadolu, Ege ve kısmen de Akdeniz bölgelerindeki yerleşmelerin nüfus 

büyüklük dizilişi birbirine benzemektedir. Şekil: 2'de de  ortaya çıkan çizgi iç bükey 

bir görünüm aldığından Primary Pattern modeline uymaktadır. Buna karşın 
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Güneydoğu, Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerine bakıldığında Büyüklük Diziliş 

Kuralı'na göre yine aynı şekilde Primary Pattern'e benzemekle birlikte diğer 

bölgelerden biraz daha farklıdır. Ayrıca bu bölgelerde eğirilerin biraz daha dik 

görünüm kazanması, yerleşme sayısının azlığı ile ilgilidir. Marmara, Ege, Orta 

Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde, bölge içinde diğer yerleşmelerden oldukça fazla 

nüfusa sahip yerler vardır ki, sıralamada ilk üç şehir arasındaki nüfus farkı oldukça 

fazladır. Hemen hemen aralarında yarısı kadar fark  vardır. İlk üç şehirden sonra bu 

fark biraz kapanmaktadır. Örneğin; Orta Anadolu Bölgesi'nde Ankara'nın nüfusu 

451.241 iken, Eskişehir'in nüfusu 120.092'dir. Ankara'nın nüfusu Eskişehir'in 

nüfusundan hemen hemen 3 kat daha fazladır. Fakat Güneydoğu, Doğu Anadolu ve 

Karadeniz bölgelerinde yerleşmelerin nüfusları birbirine daha yakındır. Örneğin; 

Gaziantep'in nüfusu 96.678 iken, Diyarbakır'ın nüfusu 61.224'tür. Görüldüğü üzere 

Diyarbakır'ın nüfusu Gaziantep'in nüfusunun yarısı kadar bile değildir. Ya da Doğu 

Anadolu Bölgesi'nde birbirine yakın nüfuslu iki şehir ortaya çıkmıştır. (Erzurum-

Malatya) Böyle olmasına rağmen grafikteki görünümü Primary Pattern'e 

benzemektedir. 

1965 yılında nüfusu en fazla olan şehir yine İstanbul'dur. İstanbul'dan sonra 

Ankara, İzmir gelmektedir. Nüfus büyüklük sıralaması bir önceki dönemle hemen 

hemen aynıdır. Fakat 1955 yılında İstanbul ile Ankara arasında oran açısından büyük 

bir nüfus farkı varken; bu dönemde bu nüfus farkı Ankara ile İzmir arasında 

görülmektedir. İzmir'den sonra gelen Adana, Bursa, Konya, Kayseri gibi 

yerleşmelerin nüfusları birbirine daha yakındır.  
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1965 yılı bölge bazında incelediğinde; grafiklerdeki eğrilerde fazla bir değişme 

olmadığı görülmektedir. Marmara, Orta Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgelerinde diğer 

yerleşmelere göre çok daha fazla nüfusa sahip tek yerleşme vardır. Örneğin; 

Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Orta Anadolu Bölgesi'nde Ankara, Ege Bölgesi'nde 

İzmir, Akdeniz Bölgesi'nde Adana'dır. Buna karşın Karadeniz, Güneydoğu ve Doğu 

Anadolu bölgelerinde yerleşmelerin nüfusları arasında çok fazla fark yoktur. 

Nüfuslar genellikle birbirine yakındır. Fakat buradaki tek fark, bölgeler içinde bazı 

yerleşmelerin sıralarında görülen değişikliktir. Örneğin; 1955 yılında, Orta Anadolu 

Bölgesi'nde; Ankara, Eskişehir, Konya, Kayseri ve Sivas'ın ardından Kırıkkale  

gelirken, bu dönemde Keskin gelmiştir. Başka bir deyişle  1965 yılında Keskin'in 

nüfusu Kırıkkale'nin nüfusundan daha fazladır. Marmara Bölgesi'nde de İzmit ile 

Adapazarı bu dönemde sıralamada yer değiştirmişlerdir.  Karadeniz Bölgesi'nde ise 

Zonguldak ve Trabzon yer değiştirmişlerdir. Ayrıca Türkiye'nin ilk demir-çelik 

fabrikasının kurulduğu Karabük, sanayi ve ona bağlı ticari faaliyetler sayesinde 

kendini göstererek sıralamada Samsun, Trabzon ile Zonguldak'tan hemen sonra 

gelmektedir. Ege Bölgesi'nde Afyon ve Nazilli bu dönemde biraz daha geri planda 

kalırken; Manisa'dan sonra Denizli, Kütahya ve Akhisar kendilerini göstermişlerdir. 

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum ile Malatya'nın nüfusları birbirine çok yakındır. 

Fakat nüfus açısından daha sonra yerleşmelerin sıralamalarında küçük değişiklikler 

gözlenmektedir. Akdeniz Bölgesi'nde de Adana ve Mersin'in ardından diğer 

yerleşmelerin sıralamalarında tıpkı Doğu Anadolu'da olduğu gibi küçük değişiklikler 

gözlenmektedir. 

1975 yılında yapılan nüfus sıralaması Büyüklük Diziliş Kuralı içinde yine 

Primary Pattern modeline uymaktadır. (Bkz. Şekil: 3) İstanbul'un nüfusu Ankara'nın 

yaklaşık iki katı büyüklüğüne sahipken, Ankara'nın nüfusu da Adana'nın nüfusunun 
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4 katı büyüklüğüne sahiptir. Primate city olarak İstanbul kabul edilirken; Ankara da, 

daha önceki yıllara göre bu yılda, diğer yerleşmelerle arasındaki nüfus farkını 

arttırmıştır. İstanbul, Ankara ve Adana'nın hemen arkasından İzmir, Bursa, 

Gaziantep, Eskişehir, Konya, Kayseri... gelmektedir. Fakat bu dönemde 

yerleşmelerin dizilişinde diğer dönemlerden farklı olarak  İzmir ile Adana yer 

değiştirmekle birlikte yine diğer yerleşmeler arasında da küçük çaplı yer 

değiştirmeler söz konusu olmuştur. Fakat genel durum diğer dönemlerle aynıdır.  

1975 yılı bölge bazında incelendiğinde tüm bölgelerde diğer dönemlerde olduğu 

gibi ortaya çıkan grafik Primary Pattern modeline uymaktadır. (Bkz.Şekil: 4) 

Özellikle Orta Anadolu, Marmara, Ege ve Akdeniz'de Primate City olarak kabul 

edilen şehir oldukça belirgin bir şekilde kendini göstermektedir. Buna karşın Doğu 

Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde de böyle bir şehir olmasına 

rağmen yine de nüfus açısından aralarında çok fark görülmemektedir. Bölgeler kendi 

içlerinde  önceki dönemlerle benzer ya da farklı bir takım özellikler göstermektedir. 

Örneğin; Akdeniz ve Orta Anadolu bölgelerinde yerleşmelerin büyüklük dizilişi 

1955 yılı ile benzerlik göstermektedir. 1955-1965 döneminde kendini gösteren 

Keskin, bu dönemde daha alt sıralarda yer almaktadır. Marmara, Karadeniz ve Ege 

bölgeleri de yerleşmelerin dizilişi açısından bir önceki dönemle benzerlik 

göstermektedir. Diğer bölgelerde küçük çaplı değişiklikler görülmektedir. Örneğin; 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde; Gaziantep, Diyarbakır ve Şanlıurfa'dan sonra 

Batman ve Adıyaman kendini göstermiştir. Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum ve 

Malatya'nın dışında küçük çaplı yer değiştirmeler görülmektedir.    
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1985 yılında ülke genelindeki şehir ve kasaba yerleşmelerinin sıralaması yine 

Büyüklük Diziliş Kuralı içinde Primary Pattern modeline uymaktadır. Yine nüfus 

açısından birinci sırada İstanbul gelmektedir. Bir önceki dönemde ülke genelinde 

büyüklük açısından iki şehrin olabileceği üzerinde durulmuştu. (İstanbul-Ankara) 

Fakat bu dönemde İstanbul yine tartışmasız tek şehir olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Daha önceki dönemlerde olduğu gibi Ankara'nın hemen ardından İzmir, Adana ve 

Bursa gelmektedir. 

1985 yılı bölge bazında incelendiğinde eğrilerin gidişi açısından önemli bir 

değişiklik göstermemektedir. Yine Marmara, Orta Anadolu, Ege ve Akdeniz 

bölgelerinde hakim tek bir şehir varken; Karadeniz Bölgesi'nde Samsun bir önceki 

dönemden itibaren yavaş yavaş hakim şehir durumuna geçmektedir. Güneydoğu 

Anadolu Bölgesi'nde fazla bir değişiklik görülmezken, Doğu Anadolu Bölgesi'nde 

Erzurum ve Malatya'nın nüfuslarının birbirine çok yakın olduğu görülmektedir. 

Başka bir deyişle Doğu Anadolu Bölgesi'nde hakim iki şehir var, denilebilir. 

1997 yılında, Türkiye'de geçmişte olduğu gibi günümüzde de en fazla nüfusa 

sahip olan yer İstanbul'dur ve nüfus büyüklük dizilişi İstanbul'un nüfusu esas 

alınarak yapılmıştır. Büyüklük Diziliş Kuralı çerçevesinde Primary Pattern modeline 

uymaktadır. (Bkz. Şekil: 5)Bu dönemde de İstanbul tartışmasız tek şehir olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Ankara'nın nüfusunun yaklaşık 3 katına sahip durumdadır. 

İstanbul'dan sonra Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Gaziantep, Konya, Antalya, 

Diyarbakır, Mersin, Kayseri, Eskişehir sırasıyla gelen ilk 10 şehirdir.  

Bölge bazında bakıldığında; daha önceki dönemlerde görülen görünümün çok 

benzeri bu dönemde de görülmektedir. (Bkz. Şekil: 6) Marmara, Orta Anadolu, Ege 

ve Akdeniz bölgelerinde tek bir şehir hakim durumdayken, Karadeniz, Güneydoğu  
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Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde büyük şehirlerin nüfusu birbirine 

yakınlık göstermektedir. İstanbul'un sosyal ve ekonomik alanda tartışmasız tek şehir 

olması, Ankara'nın da yönetim merkezi durumunda olması nedeniyle ülkenin tümünü 

etkilemektedirler. Bunların dışında grafiklerde de görüldüğü üzere Marmara 

Bölgesi'nde Bursa, Akdeniz Bölgesi'nde Adana ve Ege Bölgesi'nde de İzmir bölge 

içinde hakim şehir yani bölgesel metropoller olarak ortaya çıkmıştır. Ayrıca bu 

grafiklerde her bölge için bazı bölgesel merkezlerden de söz edilebilir. Örneğin; 

Karadeniz Bölgesi'nde Samsun, Orta Anadolu Bölgesi'nde Konya ve Kayseri, 

Akdeniz Bölgesi'nde Antalya, Doğu Anadolu Bölgesi'nde Malatya ve Erzurum, 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Diyarbakır ve Gaziantep gibi. Bölgesel merkezlerin  

ortaya çıkması, şehirlerin ve nüfusun ülke sathında dengeli bir şekilde dağılmasını 

sağlamaktadır.  Nitekim 1950'li yıllarda Türkiye'nin batısında görülen şehirleşme 20 

yıl içinde ülkenin iç kısımlarında, Karadeniz kıyılarında, güneyinde ve yer yer 

doğusunda gerçekleşmiştir. Günümüze doğru gelindiğinde her bölge için bölgesel 

merkezler ortaya çıkmıştır. 
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B. NÜFUS BÜYÜKLÜKLERİNE GÖRE KASABALAR VE ŞEHİRLER 

Türkiye'deki şehir ve kasabaların nüfus büyüklüğüne göre dağılışı, bu 

yerleşmelerin nüfusları çeşitli gruplara ayrılarak yapılmıştır. Bu gruplar; 

1. Nüfusu 5.000'den az olan kasabalar 

2. Nüfusu 5.000 ile 10.000 arasında değişen kasabalar 

3. Nüfusu 10.000 ile 20.000 arasında değişen kasabalar 

4. Nüfusu 20.000 ile 100.000 arasında değişen şehirler 

5. Nüfusu 100.000 ile 500.000 arasında değişen şehirler 

6. Nüfusu 500.000 ile 1.000.000 arasında değişen şehirler 

7. Milyonluk şehirler 

 

1. Nüfusu 5.000'den Az Olan Kasabalar 

5.000'den az nüfuslu kasabalara sayı olarak bakıldığında; en fazla Orta 

Anadolu Bölgesi'nde, en az Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde görülmektedir.(Bkz. 

Tablo: 1) Bu durum tüm sayım yılları için aynıdır. Oran olarak bakıldığında; 

Akdeniz, Marmara, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki nüfusu 5.000'den 

az olan kasabalar; Orta Anadolu, Ege ve Karadeniz bölgelerine göre daha fazla bir 

azalma eğilimine sahiptir. Nüfuslarında artışlar olmasının karşın 1945-1997 yılları 

arasında kasaba sayılarında toplamda %24 oranında bir azalma tespit edilmiştir ki, 

azımsanacak bir rakam değildir. Nüfusu 5.000'den az olan kasabalar ülkenin belirli 

bölümlerinde yoğunluk göstermektedir. (Bkz. Harita: 5,11,17,23,29) Doğu Karadeniz 

Bölümü'nün kıyı şeridi, Orta Karadeniz Bölümü, İzmit Körfezi'nin doğusu, Asıl Ege 

Bölümü'ndeki graben alanları, İç Batı Anadolu Bölümü'nün güneydoğusu, 

Kahramanmaraş, Hatay, Malatya civarı, Muş-Mardin arası ve Orta Anadolu 

Bölgesi'nin güneydoğu kesimidir. 
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Bölgeler 1945 1955 1965 1975 1985 1997 Değişim Oranı (%) 

(1945-1997) 

Orta Anadolu 552 551 553 520 493 456 -17 

Ege  446 437 421 399 371 351 -21 

Akdeniz 351 356 340 307 294 250 -28 

Karadeniz 346 356 337 320 305 283 -18 

Marmara 275 274 261 253 232 197 -28 

Doğu Anadolu 225 232 221 193 178 146 -35 

Güneydoğu Anadolu 138 138 137 120 112 83 -40 

Toplam 2333 2344 2270 2112 1985 1766 -24 

Tablo: 1 Yıllar itibarıyla 5.000'den az nüfuslu kasaba sayılarının bölgelere göre dağılışı ve 

değişim oranları. 

 

2. Nüfusu 5.000 ile 10.000 Arasında Değişen Kasabalar 

Nüfusu 5.000-10.000 arasında değişen kasabaların yoğunluk gösterdiği 

alanlar yıllar itibarıyla farklılık göstermektedir. (Bkz. Tablo:2) 1945 yılında toplam 

98 adet olmakla birlikte en fazla Marmara Bölgesi'nde, en az da Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi'nde bulunmaktadır. 

1955 yılında toplam 145 adet olan nüfusu 5.000-10.000 arasında değişen 

kasabalar Harita:4'te de görüldüğü üzere genellikle Marmara Denizi çevresinde, 

Küçük Menderes ve Büyük Menderes oluklarından iç kısımlara doğru uzanan 

alanlarda, Orta Anadolu'nun güneydoğu ve güneybatı kesimlerinde, Hatay civarında, 

yer yer Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde diğer yerlere 

oranla biraz daha fazla görülmektedir. Sayı olarak da, en fazla Orta Anadolu 

Bölgesi'nde, en az Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndedir.  

1965 yılında nüfusu 5.000-10.000 arasında değişen kasabalar sayıca artış 

göstermişlerdir. (Bkz. Tablo:2, Harita:4) Toplam 200 adet olan bu kasabalar tüm  
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bölgelerde görülmekle birlikte genellikle Doğu Karadeniz kıyı şeridinde, Orta 

Karadeniz'de, yer yer Batı Karadeniz'de, Marmara Denizi'nin kuzeyi ve doğusunda, 

Asıl Ege Bölümü'ndeki graben alanlarında ve Afyon ile Denizli'ye doğru uzanan 

alanlarda, Konya'nın batısında, yer yer Orta, Doğu ve Güneydoğu Anadolu 

Bölgelerinde toplanmıştır. Buna karşın Amasra, Karabük, Kırıkkale, Tokat, Bayburt, 

Erzincan, Elazığ, Bingöl, Iğdır, Batman, Siirt ve Van illerinde nüfusu 5.000-10.000 

arasında değişen kasaba yerleşmeleri görülmemektedir. Sayı olarak da en fazla Ege 

Bölgesi'nde, en az Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde tespit edilmektedir.   

 1975 yılına gelindiğinde nüfusu 5.000-10.000 arasında değişen yerleşmeler 

sayıca artış göstermişlerdir. (Bkz. Tablo:2, Harita:16) Bu kasabalar; Doğu Karadeniz 

kıyı şeridi, yer yer Orta ve Batı Karadeniz Bölümleri, Marmara Denizi'nin kuzeyi ve 

doğusu, Asıl Ege Bölümü'ndeki graben alanları, İç Batı Anadolu Bölümü'nün güney 

kesimleri, Konya'nın batısı, Yozgat, Nevşehir, Aksaray, Kayseri çevresi, Hatay 

çevresi ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 1965 yılına göre sayıca artış 

göstermekle birlikte dağılırlar. Buna karşın Amasra, Kırıkkale, Bayburt ve Şırnak'ta 

nüfusu 5.000-10.000 arasında değişen kasaba yerleşmelerine rastlanmamaktadır. 

Sayı olarak en fazla Ege ve Orta Anadolu bölgelerinde görülürken, en az Güneydoğu 

Anadolu Bölgesi'nde görülmektedir. 

1985 yılında toplam 327 adet, nüfusu 5.000-10.000 arasında değişen 

yerleşmeye rastlanılmaktadır. (Bkz. Tablo:2) Bu kasabalar bir önceki döneme göre 

Doğu Karadeniz kıyı şeridinde ve Marmara Denizi'nin kuzey kesimlerinde sayıca 

azalma göstermişlerdir. (Bkz. Harita:22) Ayrıca Gemlik Körfezi'nin güney kesimleri, 

Antalya Bölümü, Konya'nın doğusu, Adana-Kayseri-Sivas-Giresun boyunca 

çizilebilecek bir hat, Adıyaman, Şanlıurfa civarı, Kuzeydoğu Anadolu, Van Gölü'nün 

kuzeyi, doğusu ve güneydoğusunda oldukça az sayıdadır. Buna karşın Ordu'da, İzmit  
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Körfezi'nin doğu kesimlerinde, Ege Bölgesi'nde Büyük Menderes grabeni ile Afyon 

arasında, İçel'in doğusu-Niğde-Nevşehir-Yozgat arasında çizilebilecek bir hat 

boyunca, Antakya-Kahramanmaraş grabeninden başlayarak kuzeydoğuya doğru 

Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ, Bingöl'de yoğun olarak görülmektedir. Sayıca 

bakıldığında bu kasabaların en fazla bulunduğu bölge Orta Anadolu iken, en az 

bulunduğu bölge Güneydoğu Anadolu'dur. 

1997 yılında nüfusu 5.000-10.000 arasında değişen kasaba yerleşmeleri 

sayıca artış göstererek toplam 450 adete ulaşmıştır. (Bkz. Tablo:2) Yoğun olarak 

görüldüğü alanlar bir önceki dönemden biraz daha farklıdır.  (Bkz. Harita: 28) Bu 

dönemde Doğu Karadeniz kıyı şeridi, Orta Karadeniz, Marmara Denizi'nin kuzeyi, 

Büyük Menderes Grabeni, İç Batı Anadolu Bölümü'nün güney kesimleri, Akdeniz 

Bölgesi, Orta Anadolu Bölgesi'nde Ankara, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir çevresi, 

ayrıca Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ, Muş, Erzurum ile Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi'nde özellikle Mardin, Batman çevresinde fazlaca görülmektedir. Buna karşın 

Marmara Denizi'nin güney kesimlerinde Konya çevresinde, Kayseri-Sivas-Erzincan 

civarında, Kars-Ardahan-Iğdır ve Ağrı civarında ve ülkenin güneydoğu kesiminde 

sayıca daha az görülmektedir.   

1945-1997 dönemi itibarıyla nüfusu 5.000-10.000 arasında değişen kasaba 

yerleşmeleri sayıca sürekli bir artış eğiliminde olmakla birlikte  en büyük artış 11 

katı aşan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde olmuştur. Buna karşın Ege Bölgesi %271 

oranındaki artışla diğer bölgelere göre daha az bir paya sahiptir. Kasabalaşma süreci 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde daha hızlı yaşanırken, Akdeniz Bölgesi onu 

izlemiştir. Eskiden beri 5.000-10.000 nüfuslu kasabalara sahip olan Marmara ve Ege 

bölgelerinde pozitif yöndeki değişim daha düşük oranlarda gerçekleşmiştir. 
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1945'ten 1997'ye kadar olan tüm sayım yılları için nüfusu 5.000-10.000 

arasında değişen kasabaların nüfus büyüklük dizilişi yapıldığında nüfuslarının 

birbirine çok yakın olması nedeniyle büyük ölçüde Binary Pattern modeline uyduğu 

görülmektedir.  

 

Bölgeler 1945 1955 1965 1975 1985 1997 Değişim Oranları 

(%) (1945-1997) 

Orta Anadolu 14 33 39 50 69 92 557 

Ege  21 31 44 50 66 71 271 

Akdeniz 10 15 17 33 47 81 710 

Karadeniz 16 21 35 43 49 73 356 

Marmara 23 23 34 32 37 46 100 

Doğu Anadolu 11 12 21 31 37 49 345 

Güneydoğu Anadolu 3 10 10 16 22 38 1166 

Toplam 98 145 200 255 327 450 359 

Tablo: 2 Yıllar itibarıyla 5.000-10.000 nüfuslu kasaba sayılarının bölgelere göre dağılışı ve 

değişim oranları. 

 

3. Nüfusu 10.000 ile 20.000 Arasında Değişen Kasabalar 

1945 döneminde Tablo:3'te de görüldüğü üzere nüfusu 10.000-20.000 

arasınsa değişen kasabalar toplam 60 adet olmakla birlikte en fazla Orta Anadolu 

Bölgesi'nde, en az da Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunmaktadır. 

1955 yılında nüfusu 10.000-20.000 arasınsa değişen kasaba yerleşmeleri 

Türkiye üzerinde genel olarak beş bölüm halinde görülmektedir. (Bkz. Harita: 3) Asıl 

Ege ve Trakya, Orta Anadolu, Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu'daki bazı yerlerdir. 

Buna karşın Akdeniz kıyılarında, Uşak-Kütahya-Eskişehir civarında ve Orta 

Anadolu'nun Doğu Anadolu'ya geçiş alanlarında bu yerleşmeler görülmemektedir.  
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Toplam 69 adet olmakla birlikte; en fazla Marmara Bölgesi'nde, en az da Güneydoğu 

Anadolu Bölgesi'nde bulunmaktadırlar. (Bkz. Tablo:3) 

1965 yılında nüfusu 10.000-20.000 arasındaki kasaba yerleşmelerinin sayıları 

81'e ulaşmıştır. Ülkedeki dağılışlarında fazla bir değişiklik olmamakla birlikte 

Akdeniz kıyıları, Konya ve Afyon civarı ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sayıca 

artış göstermiştir. (Bkz. Harita: 9) Aslında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 

yerleşmelerin daha çok görülmesindeki neden, yüzölçümünün küçük olmasıdır. Bu 

dönemde nüfusu 10.000-20.000 arasında değişen yerleşmelerin büyük kısmı Ege 

Bölgesi'nde görülmektedir. Özellikle kıyı kesim ve Gediz grabeninde biraz daha 

fazladır. Bu yerleşmeler sayıca en az Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 

görülmektedir. (Bkz. Tablo:3) 

1975 yılında bu kasabalar sayı olarak neredeyse bir önceki dönemin iki katına 

ulaşmıştır ve ülkenin neredeyse tamamında görülmektedir. (Bkz. Harita: 15) Nüfusu 

10.000-20.000 arasında değişen kasabalara sahip sadece bazı iller kalmıştır ki, 

örneğin, Eskişehir, Uşak, Bingöl...gibi. Bu dönemde en fazla Orta Anadolu 

Bölgesi'nde, en az da Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde nüfusu 10.000-20.000 

arasında değişen kasaba yerleşmelerine rastlanmaktadır. (Bkz. Tablo: 3) 

1985 yılında nüfusu 10.000-20.000 arasında değişen kasabaların sayısı 190'a 

ulaşmıştır. Bir önceki dönemde olduğu gibi ülkenin hemen her tarafında bu 

yerleşmelere rastlanmaktadır. Fakat, Doğu Karadeniz Bölümü'nün kıyı şeridinde, 

Marmara Denizi çevresinde ve Ege Bölgesi'nde 1975 yılına göre biraz daha yoğun 

görülmektedir. (Bkz. Harita: 21) Buna karşın sayı olarak en fazla Orta Anadolu 

Bölgesi'nde, en az da Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunmaktadır. (Bkz. 

Tablo:3) 
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1997 yılında nüfusu 10.000-20.000 arasında değişen kasabalar bir önceki 

dönemde olduğu gibi ülkede genel bir dağılım göstermekle birlikte Adana ve kuzeyi 

ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin güneyinde fazla görülmemektedir. (Bkz. Harita: 

27) Sayıları 233'e ulaşmıştır. Fakat bunun içinde en fazla Orta Anadolu Bölgesi'nde, 

en az Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde görülmektedir. (Bkz. Tablo:3) 

Bölgeler 1945 1955 1965 1975 1985 1997 Değişim Oranları 

(%) (1945-1997) 

Orta Anadolu 13 12 12 31 37 45 246 

Ege 10 11 15 30 33 36 260 

Marmara 11 17 14 24 33 37 236 

Karadeniz 12 16 12 25 35 34 183 

Akdeniz 5 4 12 21 21 34 580 

Doğu Anadolu 4 5 8 16 22 34 750 

Güneydoğu Anadolu 5 4 8 9 9 13 160 

Toplam 60 69 81 156 190 233 288 

 Tablo: 3 Yıllar itibarıyla 10.000-20.000 nüfuslu kasaba sayılarının bölgelere göre dağılışı ve 

değişim oranları. 

1945'ten 1997'ye kadar olan tüm sayım yılları esas alındığında nüfusu 10.000-

20.000 arasında değişen kasabalardaki en büyük artış %750 oranıyla Doğu Anadolu 

Bölgesi'nde olurken, en az artış %160 oranıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 

olmuştur. Doğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinin bu nüfus grubunda kalan şehirsel 

yerleşmeleri önemli ölçüde artarken, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde 

artış daha alt düzeylerde gerçekleşmiştir.  

1945'ten 1997'ye kadar olan tüm sayım yıllarında yerleşmelerin nüfus 

bakımından birbirine yakın olması nedeniyle Büyüklük Diziliş Kuralı içinde büyük 

ölçüde Binary Pattern modeline uymaktadır. 
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Nüfusu 20.000'den az tüm kasabalar göz önüne alındığında yukarıdaki 

tablolarda da gösterildiği üzere Orta Anadolu, Marmara ve Ege Bölgesi'nde fazlaca 

görülürken, en az Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde görülmüştür.  Ayrıca nüfus 

büyüklüğü açısından bakıldığında 1945 yılında Konya'da Ereğli, 1955 yılında 

Amasya'da Merzifon, 1965 yılında Zonguldak'ta Ereğli, 1975 yılında İçel'de Erdemli, 

1985 yılında Isparta'da Yalvaç, 1997 yılında Kütahya'da Emet nüfusu en fazla olan 

kasabalardır. Nüfusu 20.000'den az olan kasaba nüfusunun toplam nüfus içindeki 

oranları Grafik 7'de de görüldüğü üzere onar yıllık sayım yılları itibarıyla sürekli bir 

azalma göstermekle birlikte, bu azalmaya karşın nüfusu 20.000-100.000 arasında 

olan şehir nüfusunun de toplam nüfus içindeki payı aynı ölçüde artış göstermektedir. 

 

4. Nüfusu 20.000 ile 100.000 Arasında Değişen Şehirler 

1945 yılında toplam 37 adet olan nüfusu 20.000-100.000 arasında değişen 

şehir yerleşmeleri bölgeler arasında en fazla Marmara ve Ege'de görülmektedir. 

Şehirleşmenin bu iki bölgede diğer bölgelere göre çok daha önce başlaması bunda 

etkendir. 

1955 yılında nüfusu 20.000-100.000 arasında değişen şehir yerleşmeleri 

ülkede üç bölüm halinde görülmektedir. (Bkz. Harita: 2) Bunlardan birincisi; 

Zonguldak-Antalya arasında çizilebilecek bir hattın batısında kalan kısım, özellikle 

Asıl Ege Bölümü, ikincisi; Trabzon-Sivas-Kayseri-Konya-Çorum-Samsun şehirleri 

ve aralarında kalan kısım, üçüncüsü ise; Kars-Erzurum-Erzincan'dan Adana-Mersin 

arasında çizilebilecek bir hat ve güneydoğusunda kalan kısımdır. Orta ve Batı 

Karadeniz bölümleri arasında, İç Batı Anadolu Eşiği'nin Orta Anadolu'ya geçiş 

kısımlarında, Adana ile Antalya bölümleri arasında ve Van Gölü civarında bu 

yerleşmelere rastlanmamaktadır.  Toplam 48 adet olmakla birlikte en fazla Ege  
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Bölgesi'nde, en az Doğu Anadolu, Marmara ve Karadeniz bölgelerinde 

görülmektedir. (Bkz. Tablo:4) 

1965 yılında nüfusu 20.000-100.000 arasında değişen şehir yerleşmeleri 

sayıca  hemen hemen iki katı artış göstermektedir. Ülke sathında da bu yerleşmelerin 

yoğun olarak görüldüğü yerler dört bölüm halinde görülmektedir. (Bkz. Harita: 8) 

Bunlardan birincisi; Karabük-Antalya arasında kalan kısımdır. Bu kısımda Asıl Ege 

Bölümü'nde oldukça fazla iken, bir  önceki dönemden farklı olarak Trakya'da da bu 

yerleşmelere fazlaca rastlanmaktadır. İkincisi; Orta Karadeniz kıyıları ile Adana-

Hatay arasında kalan kısımdır. Üçüncüsü; Doğu Karadeniz kıyılarından Gaziantep-

Şanlıurfa arasındadır. Dördüncüsü ise, Kars ile Mardin arasında kalır. Ülkemizde 

şehirleşmenin kendini gösterdiği bu yıllarda birinci ve ikinci bölümde şehir sayısı 

daha fazla iken, doğuda kalan üçüncü ve dördüncü bölümlerde şehir sayısı daha 

azdır. Hatta dördüncü bölümde şehirlerin nüfus büyüklükleri diğer bölümlere göre 

daha azdır. Nüfusu 20.000-100.000 arasında değişen şehirler sayı bakımından en 

fazla Ege ve Karadeniz bölgelerinde görülürken, en az Doğu Anadolu Bölgesi'nde 

görülmektedir ki, bu da 1965 döneminde şehirleşmenin en az olduğu bölgenin Doğu 

Anadolu olduğu, anlamına gelmektedir. (Bkz. Tablo:4) 

1975 yılında nüfusu 20.000-100.000 arasında değişen şehir yerleşmeleri bir 

önceki dönemle hemen hemen aynı yayılım alanlarını göstermekle birlikte 

Harita:14'te bazı değişiklikler de göze çarpmaktadır. Örneğin; bir önceki dönemde 

şehirlerin yoğun olarak görüldüğü bölümlerde, bu dönemde şehir sayısında artışlar 

olmuştur ve biraz daha yoğun görülmekle birlikte üç bölüm halinde ortaya çıkar. 

Bunlardan birincisi; Kastamonu ile Konya Seydişehir arasında çizilebilecek bir hattın 

batısında kalan yer, ikincisi; Doğu ve Orta Karadeniz kıyıları ile Akdeniz 

Bölgesi'nde Anamur'a kadar uzanan kısım, üçüncüsü ise; Kars-Bingöl- 
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Kahramanmaraş-Ceyhan arasında çizilebilecek bir hat ve doğusunda kalan kısımdır. 

1965 yılından farklı olarak Hatay ve Osmaniye ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 

nüfusu 20.000-100.000 arasında değişen şehirlerin sayısında artış görülmektedir. 

Bölge olarak düşünüldüğünde en fazla Karadeniz Bölgesi'nde  (Orta Karadeniz 

Bölümü), en az da Doğu Anadolu Bölgesi'nde şehir yerleşmelerine rastlanmaktadır. 

(Bkz. Tablo:4) 

1985 yılında Harita:20'de de görüldüğü üzere nüfusu 20.000-100.000 arasında 

değişen şehir yerleşmeleri bir önceki dönemlerle hemen hemen aynı yayılım 

alanlarını göstermektedir. Sadece  Konya'nın güneyi ve Akdeniz kıyılarında da şehir 

yerleşmeleri ortaya çıkmaya başlamıştır. Fakat yeni görülmeye başlayan bu şehirlerin 

nüfus büyüklükleri de fazla değildir. Sayıları toplam 155 adet olmakla birlikte en 

fazla Karadeniz ve Marmara bölgelerinde, en az da Doğu Anadolu Bölgesi'ndedir. 

(Bkz. Tablo:4) 

1997 yılında  nüfusu 20.000-100.000 arasında değişen şehir yerleşmeleri 

Harita:26'da da görüldüğü üzere ülkenin hemen her tarafında görülmekle birlikte, 

özellikle Ordu-Tokat-Amasya çevresinde, İzmit ve Gemlik Körfezi'nin doğusunda, 

Ege Bölgesi'ndeki graben alanlarında, Hatay-Osmaniye civarı ile Van Gölü'nün batısı 

ve Mardin çevresinde sıkça görülmektedir. Buna karşın Eskişehir, Afyon, Sivas, 

Malatya ve Van çevresinde bu yerleşmelere rastlanmaktadır. Nüfusu 20.000-100.000 

arasında değişen şehir yerleşmeleri en fazla Marmara Bölgesi'nde, en az da diğer 

dönemlerde olduğu gibi Doğu Anadolu Bölgesi'nde görülmektedir.(Bkz. Tablo:4)    

Tüm sayım yılları göz önüne alındığında şehir sayısının Doğu Anadolu'da çok 

az olduğu; buna karşın Marmara, Ege ve Orta Anadolu bölgelerinde daha fazla 

olduğu görülmektedir. Fakat Ege Bölgesi'nde şehir sayısının fazla olmasına karşılık 

1945-1997 döneminde değişim oranı diğer bölgelere göre daha azdır .(%400) Burada  
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dikkat çeken diğer bir taraf ise, Karadeniz Bölgesi'nde şehirleşmenin fazlaca artış 

göstermesidir. (%740) Nüfus büyüklüğü açısından bakıldığında 1945 yılında 

Eskişehir, 1955 yılında Gaziantep, 1965 yılında İzmit, 1975 yılında Balıkesir, 1985 

yılında Çorum, 1997 yılında Nazilli bu grubun en fazla nüfusa sahip şehirsel 

yerleşmeleridir.  

Bölgeler 1945 1955 1965 1975 1985 1997 Değişim Oranları 

(%) (1945-1997) 

Marmara 7 5 16 19 28 48 585 

Ege 7 12 17 19 23 35 400 

Orta Anadolu 5 6 13 15 23 29 480 

Karadeniz 5 5 17 23 28 42 740 

Akdeniz 5 8 12 13 19 30 500 

Güneydoğu Anadolu 4 7 8 15 20 25 525 

Doğu Anadolu 4 5 5 12 14 23 475 

Toplam 37 48 88 116 155 232 527 

Tablo:4 Yıllar itibarıyla 20.000-100.000 nüfuslu şehir sayılarının bölgelere göre 

dağılışı ve değişim oranları. 

 

5. Nüfusu 100.000 ile 500.000 Arasında Değişen Şehirler  

1945 yılında sadece 4 adet olan nüfusu 100.000-500.000 arasında değişen 

şehirler, ülkede Marmara, Orta Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgelerinde birer tane 

bulunmaktadır. Büyük şehir özelliği gösteren bu dört şehir ülkenin batı yarısında yer 

almışlardır. 

1955 yılında nüfusu 100.000-500.000 arasında olan şehirler toplam beş 

tanedir. Bunlar; bölgesel dağılımları Harita: 1'de ve Tablo:5'te de gösterildiği üzere 

Ankara, İzmir, Adana, Bursa ve Eskişehir'dir. Adana'nın doğusunda nüfusu 100.000-

500.000 arasında değişen şehirler görülmemektedir.  
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1965 yılında nüfusu 100.000-500.000 arasında değişen şehir sayısı 12'ye 

çıkmıştır. Bu, 1955-1965 arasında şehirleşmenin hız kazandığına, özellikle de büyük 

şehirler yaratacak bir gelişmenin yaşandığına işaret etmektedir. Bölgesel dağılımı 

Harita: 7 ve Tablo: 5'te de görüldüğü üzere her bölgede bir tane de olsa nüfus 

açısından büyük bir şehir bulunmaktadır. Her bölgede bir çekim merkezinin ortaya 

çıkması, aynı zamanda bölgesel merkezlerin belirmeye başladığını göstermektedir.   

1975 yılında nüfusu 100.000-500.000 arasında değişen yerleşmeler sayıca 

artış göstermekle birlikte özellikle Samsun-Adana hattının batısında daha önceki 

dönemlere göre oldukça fazla görülmektedir. (Bkz. Harita: 13) Bunun dışında 

Marmara Bölgesi'nde İzmit ve Gemlik körfezlerinin doğusunda, Orta Anadolu 

Bölgesi'nde, Akdeniz'de özellikle Mersin-Adana civarında yoğunluktadır. Tablo:5'te 

bölgesel dağılımı görülmekle birlikte en fazla Akdeniz Bölgesi'nde, en az Karadeniz 

ve Ege bölgelerinde bulunmaktadır.  

1985 yılında nüfusu 100.000-500.000 arasında değişen şehir yerleşmeleri 

ülkenin genelinde dağılırken, belli alanlarda yoğunluk göstermektedir. Bu 

yerleşmeler 4 grupta görülmektedir. (Bkz. Harita: 19) Birinci grup Erzurum-İçel hattı 

ve doğusu (Erzurum, Elazığ, Malatya, Kahramanmaraş, Osmaniye, Mersin, Tarsus, 

İskenderun, Antakya, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Van), ikinci grup 

Trabzon-Antalya hattı (Trabzon, Sivas, Kayseri, Konya, Antalya), üçüncü grup 

Samsun-Denizli hattı (Samsun, Kırıkkale, Isparta, Denizli), dördüncü grup ise 

ülkenin batısı ve kuzeybatısında kalır. (Zonguldak, Adapazarı, İzmit, Eskişehir, 

Kütahya, Balıkesir, Manisa). Bölgesel dağılımları Tablo:5'te de görüldüğü üzere en 

fazla Akdeniz Bölgesi'nde, en az Ege, Karadeniz ve Marmara bölgesinde 

bulunmaktadır. 1980'li yıllardan itibaren bölgesel merkezler iyice belirmiş, hatta,  
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nüfus birikimi olarak eksik donanımlı bazı bölge şehirleri ortaya çıkmaya 

başlamıştır. Şanlıurfa, Batman, Elazığ bunlara örnek oluştururlar. 

1997 yılında nüfusu 100.000-500.000 arasında değişen şehir yerleşmeleri 

Adapazarı-Antalya hattının batısında, Adana-Hatay çevresinde ve Güneydoğu 

Anadolu Bölgesi'nde  yoğun bir şekilde; Karadeniz, Doğu ve Orta Anadolu 

bölgelerinde yer yer görülmektedir. Bunların dışında ülkenin kuzeydoğusu ile Doğu 

ve Orta Anadolu bölgelerinin bazı kesimlerinde bu yerleşmelere hiç 

rastlanmamaktadır. (Bkz. Harita:25). Tablo:5'te de görüldüğü üzere bölgesel dağılımı 

yapıldığında en fazla Marmara Bölgesi'nde, en az Doğu Anadolu ve Karadeniz 

bölgelerinde bulunmaktadır.  

1945 ve 1997 yılları incelendiğinde şehir sayısındaki en fazla artış Marmara 

Bölgesi'nde olmuştur. Marmara Bölgesi'nin dinamikleri 1985 sonrasında nüfus 

büyüklüğü ölçeğinde büyük şehirler üretmiştir. Buna karşılık Karadeniz ve Doğu 

Anadolu bölgelerinde 1945 ve 1955 yıllarında bu nüfus büyüklüğünde hiç şehir yok 

iken, sayıları 5'e çıkmıştır. Şehirlerin bölgelere göre toplamları esas alındığında 1945 

ile 1997 arasında 10 katı aşan büyük bir artış göze çarpmaktadır. Ancak dikkat çekici 

bir başka husus, 100.000-500.000 nüfus büyüklük grubunda yer alan şehir 

sayılarında gözlenen bölgeler arası dengesizlik, 1997'de hemen hemen ortadan 

kalkmıştır. Marmara Bölgesi ayrı tutulursa her bölgenin 5 ila 7 büyük ölçekli şehri 

bulunmaktadır. 
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Bölgeler 1945 1955 1965 1975 1985 1997 Değişim Oranları 

(%) (1945-1997) 

Marmara 1 1 1 3 3 9 800 

Orta Anadolu 1 2 4 5 5 6 400 

Ege 1 1 1 2 3 6 500 

Akdeniz 1 1 1 6 8 7 600 

Karadeniz   1 1 3 5 500 

Doğu Anadolu   2 3 4 5 200 

Güneydoğu Anadolu   2 3 4 7 350 

Toplam 4 5 12 23 30 45 1025 

Tablo: 5 Yıllar itibarıyla 100.000-500.000 nüfuslu şehir sayılarının bölgelere göre 

dağılışı 

 

6. Nüfusu 500.000 ile 1.000.000 Arasında Değişen Şehirler 

1945, 1955 ve 1975 yıllarında nüfusu 500.000-1.000.000 arasında değişen 

şehir yerleşmeleri bulunmamaktadır.1965 yılında nüfusu 500.000-1.000.000 arasında 

değişen sadece bir yerleşme vardır ki; o da Orta Anadolu Bölgesi'ndeki Ankara'dır. 

1985 yılında bu nüfus grubuna giren tek yerleşme, Ege Bölgesi'ndeki İzmir'dir. 1997 

yılında bu görünüm biraz daha değişerek sayıları biraz artmıştır. Güneydoğu 

Anadolu'da 2 adet (Gaziantep ve Diyarbakır), Orta Anadolu'da 1 adet (Konya), 

Akdeniz'de iki adettir. (Antalya-Mersin) Bu gelişme Türkiye'de metropol şehirlerin 

zeminini hazırlamaya başlamıştır. 

 

7. Milyonluk Şehirler 

1945 yılında nüfusu 1.000.000'dan fazla şehir görülmezken, 1955 ve 1965 

yıllarında yalnızca İstanbul vardır. 1975 ve 1985 yıllarında İstanbul ve Ankara, 1997 

yılında ise İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Bursa görülmektedir. 1985 sonrasında 
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Türkiye'de metropol karakteri kazanan milyon nüfuslu şehirlerin ortaya çıktığı 

gözlenmektedir. bu durum yakın gelecekte daha da gelişme kaydedecek gibi 

gözükmektedir. Metropolitan alanlar kendi nüfus artışları yanında, çevredeki 

yerleşmeleri de yutmak suretiyle nüfus miktarlarını hızlı bir şekilde arttırmaktadırlar.  

Yukarıda anlatılanlarla birlikte Türkiye'de şehirleşmenin boyutlarının daha iyi 

ortaya konması açısından  şehir ve kasaba nüfusunun toplam nüfus içindeki 

oranlarına bakılırsa; 

Nüfusu 1.000.000'dan fazla olan şehirlerin toplam kasaba ve şehir nüfusu 

içindeki oranları Tablo:6'da da görüldüğü üzere sürekli bir artış göstermektedir. 

Nüfusu 100.000-1.000.000 arasında değişen şehir yerleşmelerinin nüfusları sayım 

yılları itibarıyla artış gösterirken, toplam kasaba ve şehir nüfusu içindeki oranları 

artış eğiliminde olmakla birlikte farklılık göstermektedir. Nüfusu 20.000-100.000 

arasında olan şehir yerleşmelerinin toplam kasaba ve şehir nüfusu içindeki oranı 

1975 ve 1985 yılları dışında artış eğilimindedir. Nüfusu 5.000-10.000 ve 10.000-

20.000 arasında değişen kasaba yerleşmelerinin nüfusu yıldan yıla artış gösterirken, 

oranları dalgalı bir seyir izlemekle birlikte azalmaktadır. Nüfusu 5.000'den az olan 

kasabaların nüfuslarının sürekli artmasına karşılık oranlarında da sürekli bir azalma 

söz konusudur.  

Kasaba ve şehir yerleşmelerinin nüfuslarının toplam nüfus içindeki oranlarına 

bakıldığında, 100.000'den fazla nüfuslu şehirlerin, nüfus oranının diğer nüfus 

gruplarına göre daha fazla artış gösterdiği Grafik 8 ve Tablo:7'de görülmektedir. 

Buna karşı nüfusu 20.000-100.000 arasında olan şehir nüfusunun artış oranı biraz 

daha az iken, nüfusu 20.000'den az olan kasaba nüfusunun toplam nüfus içindeki 

payı giderek azalmaktadır. 
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Grafik:7 ile Tablo:6'da da görüldüğü üzere 1945-1997 yılları arasında şehir ve 

kasaba nüfusu sürekli bir artış göstermektedir.  Fakat 1960 yılına kadar kasaba 

nüfusu şehir nüfusundan fazla iken, daha önceki yıllarda başlayan şehirleşme 

sürecinin sonuçları 1960'tan itibaren alınarak şehir nüfusu kasaba nüfusundan daha 

fazla olmuştur. 1997 yılına kadar şehir ve kasaba nüfusu arasındaki fark da giderek 

büyümüştür. Özellikle 1975 yılından sonra Türkiye, çok hızlı bir şehirleşme sürecine 

girmiştir. 

Tüm bunlar göz önüne alındığında, Türkiye'de şehirleşme kırsal kesimden 

şehirlere olan göçlerle gerçekleşmektedir. Bu göçler özellikle büyük şehirlere 

olmaktadır. Nüfusu 5.000'den fazla olan kasaba sayılarındaki artış da Türkiye'deki 

şehirleşmenin, kasabalaşma sürecinden geçtikten sonra gerçekleştiğini 

göstermektedir. Nitekim Türkiye'de 1950'li yıllarla birlikte başlayan hızlı şehirleşme 

günümüzde de önemini korumaktadır. 

Türkiye'deki şehirleşme olayında (genel nüfusta şehirli nüfus payının artması) 

belirli büyük şehirlerin nüfuslarının çok daha fazla artmakta olması hala önemini 

korumaktadır. Fakat öte yandan bir çok kırsal yerleşmeler de nüfusları artarak şehir 

grubuna girmektedirler. Özellikle bu husus yerleşmelerin nüfuslarının artmasıyla 

şehirsel yerleşme haline gelmeleri, büyük şehirlerin nüfus çekmeleri hala önemini 

korumasına rağmen gerek şehirlerin gerekse nüfusun dengeli dağılışına doğru çok 

önemli bir eğilimdir.6 

 

 

 

                                                           
6 E. Tümertekin (1973) Türkiye'de Şehirleşme ve Şehirsel Fonksiyonlar, s. 7 
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III. TÜRKİYE KASABA VE ŞEHİRLERİNDE NÜFUS GELİŞİMİ 

(DEĞİŞİMİ) 

1945-1955 döneminden önce bir varolma savaşından ağır kayıplar vererek çıkan 

Türk ulusu, kurtuluş mücadelesinde yitirdiklerinden doğan açığı kapatmak için, fakat 

aynı zamanda ekonomik güç yaratarak kalkınma hamlesini başlatmak üzere, 

nüfusunu artırma yolunu seçmiştir. Bu tercihe çeşitli tedbir ve teşviklerle devletten 

de destek gelmiştir.7 Bu destekle birlikte ülkemiz de 1950'li yıllardan itibaren nüfus 

artış sürecine girmiştir. Buna bağlı olarak da şehirleşme gündeme gelmiştir. 

Şehirleşmeyle birlikte başlayan nüfus gelişimi onar yıllık periyotlar halinde 

incelenmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 E. M. Özgür (1998) Türkiye Nüfus Coğrafyası s. 12. 
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A - 1945-1955 Dönemi:  

 Türkiye her ne kadar II. Dünya Savaşına girmese de, savaşın sonuçlarından 

olumsuz etkilenmiş bir ülkedir.  Oldukça az bir nüfusla ortaya çıkan bu genç ülke, 

kalkınmanın temelinde nüfus artışı olduğunu düşünerek, bunu gerçekleştirmek için 

bir takım teşviklerde bulunduğunu belirtmiştik. 1945-1955 döneminde bu teşviklerin 

karşılığı alınarak ülke nüfusunda bir artış gözlenmektedir. (Bkz. Tablo:8) 

 

Sayım yılları Toplam nüfus Yıllık Ort. Nüfus 

Artış Hızı (%o) 

1945 18.790.174 10.6 

1950 20.947.188 21.7 

1955 24.064.763 27.8 

      Tablo: 8  1945 ve 1955 yıllarındaki Türkiye toplam nüfusu ve nüfus artış oranları 

 

1945-1955 dönemine geçmeden gelişimi tamamlama açısından, 1935-1945 

dönemine bakmakta yarar vardır. Bu dönemde, yerleşmelerin nüfusunda fazla bir 

artış görülmemektedir. Sadece bazı ilçe merkezleri dikkati çekmektedir. Bunlar; 

Adana'da Feke ve Pozantı, Ağrı'da Doğu Beyazıt ve Patnos, Ankara'da Polatlı ve 

Sincan, Antalya'da Serik, Artvin'de Ardanuç ve Borçka, Bingöl'de Genç , 

Çanakkale'de Eceabat ve Gelibolu Diyarbakır'da Çınar, Mersin'de Erdemli, İzmir'de 

Torbalı, Kocaeli'de Kandıra, Konya'da Hadım, Ordu'da Gölköy, Rize'de Çayeli, 

Şanlıurfa'da Akçakale, Yozgat'ta Yerköy, Kırıkkale, Ardahan ve Ardahan'da Göle, 

Iğdır'da Tuzluca'dır. 1945-1955 dönemine gelindiğinde yukarıda sayılan ilçe 

merkezlerinden Genç ile Erdemli dışındaki tüm yerleşmelerin nüfusunda belirgin bir 

azalma görülmektedir. Buna karşılık 1935-1945 döneminde nüfus artış hızı oldukça 

yavaşken, 1945-1955 döneminde oldukça artmıştır ki, bu durum da yerleşmelerin 
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nüfusları tek tek incelendiğinde ortaya çıkmaktadır. 1935-1945 döneminde yukarıda 

sayılan yerleşmelerin dışındaki  bazı yerlerde nüfus artışı yavaş gerçekleşmiş; bazı 

yerlerde de nüfus azalması olmuştur. Savaşın getirdiği olumsuzluk bu noktada ortaya 

çıkmıştır. 

Ülkemiz nüfusunun ilgi çeken yönlerinden biri de yurdun belirli bölgelerinden 

önemli iş alanlarına doğru bir nüfus akımının meydana gelmesidir. Özellikle 

1950'den sonra hızlanan bu dahili nüfus hareketlerinin odak noktasını, İstanbul ili 

teşkil etmektedir.8 1945-1955 döneminde tablolarda ve haritada da görüldüğü üzere 

nüfusu 100.000'den fazla olan şehirler içinde en fazla nüfus artışı yaklaşık %194 

oranıyla İstanbul şehridir. (Bkz. Harita: 1) Eskişehir ve Adana'nın nüfusları artış 

eğilimindeyken, onları daha az bir artışla Ankara, İzmir ve Bursa takip etmektedir. 

Tüm bu şehirler, 1945-1955 döneminde sanayileşmeyle birlikte gelişmeye 

başladıkları için, nüfuslarının artmasında özellikle iç göçlerin büyük payı vardır. 

Cumhuriyet'in ilanından sonra yapılan nüfus mübadelesi sonucu Bulgaristan ve eski 

Yugoslavya'dan ülkeye olan göçlerin de az da olsa etkisi olmuştur. Bunların dışında 

kalkınmayı nüfus artışıyla sağlamayı hedefleyen devletin nüfus artışını sağlamak için 

teşvik ve tedbirlerinin de payından söz edilebilir.  

1945-1955 döneminde nüfusu 500.000'den fazla olan şehir sayısı sadece bir 

iken (İstanbul); nüfusu 100.000-500.000 arasında olan yerleşmelerin sayısı da beştir. 

(Bursa, İzmir, Ankara, Adana, Eskişehir) Harita 1'de de görüldüğü üzere İstanbul 

şehrindeki nüfus artışı diğer il merkezlerine göre daha belirgindir. %100'ün üzerinde 

bir artış sözkonusudur. İstanbul'un hemen arkasından Eskişehir, Ankara ve Adana 

                                                           
8 A. Tandoğan (1989) "Türkiye Nüfus Hareketlerinde İstanbul'un Yeri", C:1, Sayı: 1, s. 135. 
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şehirleri gelir ki (%50 ile %100 arasında bir artış oranına sahiptir.); İzmir ve 

Bursa'nın şehir nüfuslarındaki artış %25 ile %50 arasında değişmektedir.  

Nüfusu 50.000-100.000 arasında olan yerleşmelerin hepsi il merkezi özelliği 

taşımaktadır Trakya, Asıl Ege, Batı Karadeniz, bu bölüm  ile Orta Anadolu ve Doğu 

Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun geçiş alanı ile, Van Gölü çevresinde bu 

yerleşmelere rastlanmamaktadır. Nüfusu 50.000-100.000 arasında değişen 

yerleşmeler İzmit, Adapazarı, Konya, İçel, Kayseri, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, 

Erzurum, Sivas ve Samsun'dur. Sayılan bu yerleşmelerin hepsinde nüfus artışı 

gözlenmektedir. Bu nüfus aralığındaki yerleşmelerin hepsinin nüfus değişim oranları  

%42 ile %96 arasında oynamaktadır. Nüfus artışı en fazla olan yerleşme Kocaeli 

ilinin merkezi olan İzmit'tir (%95,7). Nüfus artışı en az olan yerleşme ise Kayseri'dir 

(%42,4).  

Nüfusu 20.000-50.000 arasında olan yerleşmelerin hiçbirinin nüfusunda 

herhangi bir azalma olmamıştır. Bu nüfus aralığına sahip yerleşmelerin genelindeki 

artış eğilimi nüfusu 50.000-100.000 arasında değişen yerleşmelere çok benzemekle 

birlikte bir kaç farklı yer de göze çarpmaktadır. Genel artış eğilimi %25 ile %100 

arasındayken, İskenderun %150,2 artış oranıyla göze çarpmaktadır. Edirne  %13,2, 

Afyon  %7,6, Kilis  %10,7, İzmir'de Tire %7,5 artış oranıyla düşük oranlarda artış 

göstermişlerdir. Nüfusu 50.000-100.000 arasında değişen yerleşmelere Asıl Ege'de 

rastlanmazken; nüfusu 20.000-50.000 arasında değişen yerleşmeler bu alanlardaki 

çöküntü ovalarında görülmektedir. Bu yerleşmeler İç Batı Anadolu Eşiği'nde biraz 

daha azalmaktadır. Batı Karadeniz'de sadece Zonguldak varken, nüfusu da %44,3 

oranında artmıştır. Doğu Karadeniz Bölümü'nde ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 

nüfus azaldıkça yerleşme sayısında da bir artış gözlenmektedir. Bu alanlardaki 

yerleşmeler İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerin dışında nüfus çeken ve 
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nüfus bakımından toplanma merkezleri oluşturan diğer yerlerdir. Asıl Ege'deki 

yerleşmeler, özellikle Büyük ve Küçük Menderes gibi doğu-batı doğrultulu vadi 

boylarında, tarıma dayalı sanayinin geliştiği yerlerdedir. Buradaki şehir yerleşmeleri, 

çevrelerindeki kırsal kesimin ürünlerinin dağıtımının yapıldığı yerlerdir ve özellikle 

Cumhuriyet'in ilk yıllarında demiryolu ulaşımının önemli olması nedeniyle ulaşıma 

bağlı olarak gelişmişlerdir. Batı Karadeniz Bölümü'ndeki Zonguldak'ın gelişmesi, 

burada bulunan maden kömürüyle olmuştur. Zonguldak geçen yüzyılın başlarında 

Ereğli'ye bağlı bir köyün iskelesi durumundaydı. 1829'da maden kömürünün 

bulunması, buranın nüfuslanmasında etkili olmuştur.9 Cumhuriyet döneminde de 

buradaki kömür yataklarının işletilmesi ve sanayi tesislerinin artışıyla hem 

Zonguldak, hem de çevresi gelişmeye başlamıştır. Adana ve çevresindeki şehirleşme 

ve buradaki şehirlerin bugünkü durumlarına gelmesi Çukurova'da sulamalı tarımın 

başlamasıyla gerçekleşmiştir. Daha sonra bu yörede tarıma dayalı sanayi kurulmaya 

başlanmıştır. 

Nüfusu 20.000-100.000 arasında değişen yerleşmeler genel olarak Asıl Ege, 

Adana-Hatay civarı, Şanlıurfa, Gaziantep, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Siirt, 

Mardin, Elazığ, Malatya ile Orta Karadeniz Bölümü'nde bulunmaktadır.  (Bkz. 

Harita: 2) Orta ve Batı Karadeniz bölümleri arasında, İç Batı Anadolu Eşiği'nin Orta 

Anadolu'ya geçiş kısımlarında, Adana ile Antalya bölümleri arasında ve Van Gölü 

civarında nüfusu 20.000-100.000 arasında değişen şehir yerleşmelerine 

rastlanmamaktadır. Haritada da görüldüğü üzere bu yerleşmelerin hiçbirinin 

nüfusunda azalma olmamıştır ki, bu durum da, 1945-1955 döneminde kırsal 

kesimden şehirlere doğru bir göçün olduğunu doğrulamaktadır. 

                                                           
9 S.Avcı (1993)"Türkiye'de Şehir ve Şehirli Nüfusun Dağılışı", Türk Coğrafya Dergisi, S:28, s.258, 
İstanbul. 
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Nüfusu 10.000-20.000 arasında olan kasaba niteliğindeki yerleşmeler 

ülkemizde beş alanda yoğunlaşmaktadır. Asıl Ege ve Trakya, Orta Anadolu ve Orta 

Karadeniz ile Doğu Anadolu'daki bazı yerlerdir. (Bkz. Harita: 3) Bu alanlarda sadece 

dört şehrin nüfusunda azalma olmuştur. Bunlar: Çanakkale (%-29,8), Gelibolu  (%-

25,1), Zonguldak'ta Kozlu  (%-6,5) ve Muğla'dır. (%-2.1). Nüfusu fazlaca artış 

gösteren yerleşmeler ise Ankara'da Polatlı (%119,8)  ile Muş'tur. (%116,0)  Muş'un 

nüfusundaki artışın fazla olmasının nedeni doğum oranındaki artışla; Polatlı'nın 

durumu ise askeri birliğin varlığı ile açıklanabilmektedir.  

Yerleşmelerin nüfusu azaldıkça nüfus artış ve azalış oranları da değişiklik 

göstermektedir. Nüfusu 5.000-10.000 arasında olan yerleşmeler ülke sathında belirli 

bir toplanma alanı ortaya koymaz ve genel bir yayılışa sahiptir. (Bkz. Harita: 4) 

İstanbul'da Çatalca %66 oranında bir nüfus azalışına sahipken; onu Manisa'da Kula  

(%-16,6), Kocaeli'de Kandıra (%-15,2), Eskişehir'de Sivrihisar  (%-6,6), Malatya'da 

Arapkir (%-3,7), Balıkesir'de Gönen (%-3,5), Burhaniye (%-2,8), Ağrı'da Doğu 

Beyazıt (%-2,3) ve Antalya'da Elmalı (%-0,4) izlemektedir. Sayılan bu kasabalar 

içinde Marmara Bölgesi'nde olanları için, sanayinin gelişmeye başlamasıyla birlikte 

bulundukları illerin merkezine ya da İstanbul'a göç ettikleri ve bu nedenle nüfus 

oranlarında bir azalma olduğu söylenilebilir. Nüfus artışının en fazla olduğu yer ise; 

Hatay'da Dörtyol'dur. (%1786,0). Onu Erdemli  %862,1 oranı ile takip etmektedir. 

Orta ve Doğu Anadolu'daki nüfus artışının nedeni ise doğum oranlarındaki artışla 

açıklanmaktadır.  

Nüfusu 5.000'den az olan yerleşmeler ülke sathında genel bir yayılış 

gösterirken Güney Marmara, İstanbul, İç Batı Anadolu'nun kuzey kesimleri, 

Konya'nın güneyi, Orta Anadolu'nun doğu kısımları, Şanlıurfa ve Doğu Anadolu'nun 

kuzey kesimlerinde sayıca daha azdır. (Bkz. Harita: 5) Bu yerleşmelerin nüfus artış 
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oranı da önemli değişiklikler göstermektedir. Karadeniz Bölgesi'nde nüfusu 

5.000'den az olan yerleşmelerin bazılarının nüfusu azalma gösterirken, bölgedeki 

diğer yerleşmelerin nüfusları, özellikle Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, artış 

göstermektedir. Bölge içinde nüfusunda dikkat çekici yönde azalma gösteren sadece 

bir yerleşme vardır ki; %51,6'lık bir oranla Giresun'da Dereli'dir. Nüfusunda 

%400'ün üzerinde artış gösteren yerleşmeler ise; Zonguldak'ta Ereğli'ye bağlı 

Gökçeler yerleşmesi, Tokat'ta Artova, Giresun'da Eynesil, Rize'de İyidere'dir. 

Marmara Bölgesi'ne gelindiğinde nüfusu 5.000'den az olan yerleşmelerin nüfus 

değişim oranları tıpkı Karadeniz Bölgesi'nde olduğu gibi büyük farklılıklar 

göstermektedir. Bölgenin Trakya kesimine bakıldığında İstanbul'da Büyükçekmece 

ve Çanakkale Gelibolu'da Evreşe'nin nüfuslarında 1945-1955 döneminde büyük 

azalmalar görülmektedir. Buna karşın Trakya'da nüfusunda belirgin artış gösteren bir 

yerleşmeye rastlanmamaktadır.  Bölgenin Anadolu yakasına geçildiğinde nüfusu 

5.000'den az olan kasabaların nüfuslarındaki azalış oranlarındaki fazlalık yine en çok 

Çanakkale'de göze çarpmaktadır. Fakat bu yerleşmelerin nüfus azalma oranı %50'yi 

geçmemektedir. (Çanakkale, Kepez, Ezine, Bayramiç, Ayvacık, Lapseki, Çan'a bağlı 

Terzialan), Balıkesir'e bağlı Şamlı, Balya, Gönen, İstanbul'daki Şile  nüfuslarında 

azalma görülen yerleşmelerdir. Bunların dışında Anadolu yakasında belirgin artışa 

sahip bir yerleşme görülmemektedir. Tüm bu yerleşmeler bölgenin Avrupa 

yakasında ve Güney Marmara'da geniş bir dağılım gösterirken; Gemlik ve özellikle 

İzmit körfezi çevresinde daha sık görülmektedir. Buradaki yerleşmelerin nüfusu da 

1945-1955 döneminde iç göçler nedeniyle artış göstermektedir. 

Ege Bölgesi, kuzeydoğu kesimi ve Menteşe yöresi dışında sık nüfuslanmıştır. 

Bölge genelinde nüfus artış eğiliminde olmakla birlikte belirgin ölçüde artışa sahip 

bir yerleşme de yoktur. Buna karşın İzmir'de Foça ve Kütahya'da Domaniç nüfus 
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azalma oranları bakımından dikkat çekmektedir. Nüfuslarındaki azalma oranı 

%50'den fazladır.  

Akdeniz Bölgesi'nde de nüfusun genel eğilimi artış yönündedir. Fakat bazı 

yerleşmelerin nüfusunda azalmalar gözlenmektedir. bu yerleşmeler içinde nüfusunda 

önemli derecede azalma görülen yerleşmeler; Antalya'da İbradı'ya bağlı Ormana ile 

Kahramanmaraş'ta Pazarcık'a bağlı Narlı'dır. Nüfusun hızlı arttığı yerler de genellikle 

bölgenin kıyı kesiminde toplanmıştır. Örneğin; Erdemli ve buraya bağlı Elvanlı, 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne gelindiğinde, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da 

yerleşmelerin azlığı dikkati çekerken, yine Şanlıurfa (Harran, Yaslıca) ile Şırnak'a 

(Duruca) bağlı yerleşmelerin nüfuslarında da azalmalar gözlenmektedir. Nüfusun 

belirgin olarak artış gösterdiği yerler ise Adıyaman'da Kahta ile Mardin'de 

Kızıltepe'dir.  

Ülkenin en büyük bölgesi olan Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki yerleşmelerde 

nüfusun artış ve azalış oranlarında büyük farklılıklar görülmektedir. Nüfusun artış ya 

da azalış gösterdiği yerleşmeler belirli alanlarda toplanmamakla birlikte bölgenin 

geneline dağılmış durumdadırlar. Nüfusunda azalma görülen yerleşmeler, bölgede 

hemen her ilde görülmekle birlikte %55 oranındaki nüfus azalmasıyla Van'da 

Çaldıran dikkati çekmektedir. Nüfusunda çok fazla artış görülen yerleşme ise; 

Erzurum'da Aşkale'ye bağlı Kandilli'dir. 

İç Anadolu Bölgesi'ne gelindiğinde yerleşmelerin genelde bölgenin güneydoğu 

kesiminde yoğunluk kazandığı görülmektedir. Nüfuslarının değişim oranları ise bazı 

yerler dışında birbirinden çok farklı değildir. Nüfusunda önemli ölçüde azalma olan 

yerleşmeler sayıca az olmakla beraber şunlardır: Kırşehir'de Çiçekdağı'na bağlı 

Boğazevci yerleşmesi, Aksaray'a bağlı Helvadere, Kayseri'de Akkışla'ya bağlı 

Gömürgen ve Tomarza'ya bağlı Özlüce'dir. İç Anadolu Bölgesi'ndeki yerleşmelerin 
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nüfuslarında çok fazla artış gözlenmemekle birlikte genel ortalama %0 ile %50 

arasındadır.  

Nüfusu 20.000'den az olan kasaba yerleşmeleri ülke sathında genel bir yayılışa 

sahip olmakla birlikte bazı yerlerde daha az, bazı yerlerde daha fazla sayıda 

bulunmaktadır. Örneğin; Doğu Karadeniz kıyı şeridi, İzmit Körfezi çevresi, Trakya, 

Ege'deki çöküntü ovaları, Aksaray-Nevşehir-Niğde civarları, Muş, Malatya ve 

Mardin'de yerleşmeler daha fazla iken; Orta Karadeniz Bölümü, Kütahya-Eskişehir 

civarı, Ankara'nın güneyi, Konya'nın orta kesimleri, Akdeniz Bölgesi, Sivas, 

Şanlıurfa ve doğuda kalan yerlerde nüfusu 20.000'den az olan yerleşmeler daha azdır. 

Yerleşmelerin nüfuslarındaki artış ve azalış oranları da birbirinden büyük farklar 

göstermektedir. Örneğin; ülke genelinde nüfus artışı yönünden dikkat çekici yerler; 

Doğu Karadeniz kıyısında bulunan Rize'de Ardeşen, Çamlıhemşin, Derepazarı, 

Giresun'da Eynesil, Zonguldak'ta Ereğli'ye bağlı Gökçeler, İçel'de Erdemli ve buraya 

bağlı Elvanlı, Hatay'da Dörtyol'dur. Buna karşın nüfusun azaldığı yerler, özellikle 

Marmara Bölgesi'nde göze çarpmaktadır. 1945-1955 döneminde nüfusun en fazla 

azalma gösterdiği yerleşme İstanbul'da Çatalca'dır. Bunun dışında Çanakkale'de pek 

çok kasabanın nüfusunda azalmalar tespit edilmektedir. Örneğin; Eceabat, Ezine, 

Gelibolu, Gelibolu'ya bağlı Kavak, Evreşe en çok dikkat çekenleridir.   

Ülke genelinde şehir ve kasabaların dağılışı büyük ölçüde yerşekillerine 

bağlıdır. Yerleşmeler genelde yüksek platoluk alanlar ile dağlık sahalarda daha az 

görülmektedir. Türkiye'deki şehir ve kasabaların nüfus değişimleri ise; yerşekilleri, 

bölgeler ve bölümler arasındaki gelişmişlik düzeyi ile iç göçlere bağlı olarak 

gerçekleşir. Harita 6 incelendiğinde birkaç yerleşme dışında hemen hemen tüm 

yerleşmelerin nüfuslarında artış gözlenmektedir. Özellikle 1950 yılından sonra 

sanayileşme ve sermaye birikiminin hızlanması, özel sektörün bu alana olan ilgisinin  
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artması, artan dış yardımlarla hızlı bir şekilde gelişmeye başlamıştır. Nitekim 

Türkiye'yi sanayileşmeye zorlayan nedenlerin başında artan nüfusa yeni geçim 

kaynakları yaratmak gelmektedir. Kırsal nüfus başına düşen tarım arazisindeki 

azalmalar üretimde düşüşe neden olmakta, aynı zamanda tarımda makinalaşma ve 

tarım için verilen kredilerin yeterli olmaması gibi nedenler özellikle genç nüfusun bu 

tarihlerde başlayan kırdan şehire olan göçünü hızlandırmıştır. Aynı zamanda ulaşım 

olanaklarının yine bu tarihlerde gelişme göstermeye başlaması, ham ve işlenmiş 

maddelerin taşınmasını, buna bağlı olarak sanayinin gelişmesini ve göçü ortaya 

çıkarmıştır. Gerçekten de, bugün karayolu ağının yoğun olduğu alanlar Türkiye'deki 

sanayi faaliyetlerinin de giderek yoğunlaştığı alanlardır.10    

Karadeniz Bölgesi'nin doğu kesiminde yerşekillerine bağlı olarak nüfus kıyı 

kesiminde toplanmıştır ve genelde artış eğilimindedir. Özellikle Ordu ve Rize'deki 

bazı yerlerde nüfus artış hızı %400'den fazladır. Buralardaki nüfus artışı göçlerden 

çok doğum yoluyla gerçekleşmektedir. İç kesimlere gidildikçe yerleşmeler hem 

seyrekleşmekte, hem de nüfus artış hızı azalmaktadır. Örneğin; Gümüşhane'deki bazı 

yerleşmelerde (Ünlüpınar, Salyazı) nüfusun azaldığı gözlenmektedir. Orta 

Karadeniz'e gelindiğinde yerşekillerine bağlı olarak yerleşmeler iç kısımlara doğru 

yayılmıştır. Nüfus artışı oranı bakımından yerleşmeler arasında fazla bir fark  

görülmezken, sadece Tokat'ın Artova ilçesinde önemli  bir artış gözlenmektedir. 

Batıya geldikçe yerleşme sayısında bir azalma olmaktadır ve harita 6'da da  

görüldüğü gibi yerleşmelerin nüfusunun artış ve azalış oranlarında da önemli farklar 

vardır.  

                                                           
10 N. Özgüç (1986-1987) "Türkiye'de Sanayi Faaliyetlerinin Gelişmesi, Yapısı ve Dağılışı, İ.Ü. Ede. 
Fak. Coğ. Böl. Coğ. Dergisi, S: 2, s. 41. 
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Marmara Bölgesi'nin Çatalca-Kocaeli Bölümü'nde sık yerleşme ve hızlı 

nüfuslanma sanayiye bağlı olarak iç göçlerle gerçekleşmiştir. İstanbul, günümüzde 

olduğu gibi şehirleşmenin ve sanayileşmenin başladığı 1945-1955 döneminde de 

nüfus artış hızının yüksek olduğu önemli şehirlerimizden bir tanesidir. Sadece 

İstanbul'un Çatalca ilçesinin nüfusunda bir azalma olmuştur. Anadolu'nun Trakya 

kesimine gelindiğinde ise nüfusta genel bir artış eğilimi gözlenmektedir ve 

yerleşmeler, yerşekillerinin uygunluğuna bağlı olarak alana dağılmışlardır. Güney 

Marmara bölümünde Çanakkale'deki ilçe merkezlerinin genelinde nüfus azalmakla 

birlikte nüfusun azalma oranı %50'yi çok fazla geçmemektedir. Balıkesir'in Susurluk 

ilçesinde nüfus azalırken; Bursa'da yerleşmelerin tümünde artış gözlenmektedir.  

Ege Bölgesi'nde şehir ve kasaba yerleşmeleri ile bunlara bağlı olarak nüfus 

genelde Kıyı Ege'de toplanmıştır. Bu yerleşmeler özellikle çöküntü ovalarında 

yoğunlaşmıştır. Nüfus genelde artış eğiliminde olmakla beraber İzmir Foça'da, 

Seferihisar'da, Manisa'da birkaç yerde ve Muğla'da bazı yerlerde azalma 

göstermektedir. Fakat buralarda da nüfusun azalma oranı %50'yi çok fazla 

geçmemektedir. İç Batı Anadolu'ya gelindiğinde ise yerleşme sayıları azalırken, 

nüfus artışlarında da yüksek değerlere rastlanmamaktadır. Buradaki nüfus genelde 

artış eğilimindeyken, nüfus artış oranı %0 ile %50 arasında değişmektedir.  

Akdeniz Bölgesi'nin özellikle Antalya bölümünde şehir ve kasaba yerleşmeleri 

oldukça az iken, nüfus değişimi açısından bakıldığında da; Antalya'da bazı 

yerleşmelerin nüfuslarında bir azalma görülmektedir. Bunların dışında kalan 

yerleşmelerde, başka bir deyişle Burdur, Isparta'daki birçok yerleşmede nüfus 

artmaktadır, fakat artış hızı fazla değildir. Adana bölümünde, Antalya bölümüne göre 

nüfus artış oranı daha fazla olduğu için daha farklı bir tablo göze çarpmaktadır.   
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Güneydoğu Anadolu Bölgesinde; yerleşmeler sayı bakımından Şanlıurfa, 

Diyarbakır ve Batman, Şırnak ve Siirt çevresinde daha az bulunmakla birlikte, 

bölgedeki yerleşmelerde nüfus, artış eğilimindedir. Fakat nüfusun artış oranlarının 

çok yüksek olmadığı dikkati çekmektedir. Nüfus artış oranının en fazla olduğu 

yerler; Mardin'de Kızıltepe, Şanlıurfa'da Ceylanpınar'dır. Nüfusu 100.000'e yaklaşan 

Gaziantep'in nüfus artış oranı da bölgedeki diğer il merkezlerinden daha fazladır. 

Nüfusun azaldığı yerlere bakıldığında Şanlıurfa'da, Mardin'de, Şırnak'ta, Siirt'te bazı 

yerler göze çarpmaktadır; fakat buralardaki nüfusun azalma oranı %50'yi 

geçmemektedir.  

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yerleşmeler daha çok Malatya, Elazığ, 

Diyarbakır'ın kuzeyi, Muş, ve Van Gölü'nün batısında yoğunlaşmıştır. Bunların 

dışındaki yerlerde kasaba ve şehirler daha az sayıda bulunmaktadır. Yerleşmelerin 

nüfusları da genelde artış eğiliminde olmakla birlikte bazı kasabaların nüfuslarında 

azalmalar görülmektedir. Fakat bu kasabaların nüfuslarındaki azalma oranı 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden farklı olarak biraz daha fazladır. Nüfus azalma 

oranı bakımından Van'da Çaldıran dikkati çekmektedir. Nüfusunda fazlaca artış 

görülen yerleşmelere bakacak olursak; Erzurum'da Aşkale'ye bağlı Kandilli, 

Erzincan'da Demirkent, Tunceli, Bingöl ve Bingöl'deki Genç'tir. Buralardaki nüfus 

artış oranı %200 ile %400 arasında değişmektedir. Bunların dışında Muş'ta da bir 

çok yerde nüfus %100'ün üzerinde artış göstermektedir.     
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B- 1955-1965 Dönemi: 

1945-1955 döneminde devletin kalkınmak için nüfus artışı planları bu 

dönemde yavaş yavaş kendini göstermeye başlamıştır. Fakat bununla birlikte 

Cumhuriyet'in kurulmasıyla hedeflenen planlı kalkınma çabaları ortaya çıkmıştır. 

1950'lerden itibaren sanayileşmeye de hız verilmiştir. Böylelikle bu dönemde kendini 

göstermeye başlayan yapısal değişiklikler, bazı gelişmeleri de desteklemiştir. 

Örneğin; karayolu yapımına hız verilmesi nüfus hareketliliğini de beraberinde 

getirmiştir. Ya da tarımda makinalaşmaya geçiş yine aynı şekilde etki etmekle 

birlikte tarımda verimliliği arttırmış ve ekonomide canlanma sağlamıştır. Nitekim 

1960 yılında yaşanan ihtilalin nedeni kalkınma planı olmamasına bağlanmıştı ve bu 

dönemden itibaren her biri beş yılı kapsamak üzere planlı döneme geçilmiştir. 

Kalkınma planları ve hızla gelişen sanayi sektörü ülkenin ekonomik gelişmesinin 

temel amacı olarak alınmıştır. İşte sanayileşme ile başlayan bu şehirleşme süreci 

yavaş yavaş kendini göstermeye başlamış,  şehirlerdeki nüfus artışı doğal yoldan 

olmakla birlikte kırdan şehire ölçüsüzce olan göçle de gerçekleşmiştir. 

Tüm bu faktörler göz önüne alınarak haritalar incelendiğinde 1955-1965 

döneminde nüfusu 100.000'den fazla şehirlerin bir önceki döneme göre artış 

gösterdiği gözlenmektedir. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana ve Eskişehir'e 

Samsun, Konya, Sivas, Kayseri, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır ve Erzurum da 

katılmışlardır. (Bkz. Harita: 7) Yeni katılan bu şehirlerden Erzurum ve Konya'nın 

dışındaki diğer yerlerin nüfus gelişimlerine bakıldığında, nüfuslarında %50 ila %100 

arasında bir artış gözlenmektedir ki, bu da azımsanmayacak bir orandır. Nüfusu 

100.000'den fazla olan şehirleri daha önce de olduğu gibi nüfusu 100.000-500.000 

arasındaki şehirler ve nüfusu 500.000'den fazla olan şehirler olmak üzere iki grupta 

inceliyoruz. 
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Nüfusu 100.000-500.000 arasında olan şehirlere bakıldığında; Ankara'nın bu 

gruptan çıktığı görülmektedir. Onun yerine Samsun, Konya, Sivas, Kayseri, Malatya, 

Gaziantep, Diyarbakır ve Erzurum bu gruba girmiştir. İzmir ve Adana'nın nüfus artış 

oranında bir önceki döneme göre fazla bir değişiklik olmamıştır. Bursa'nın nüfus 

artış oranı %49,9'dan  %64'e çıkarken, Eskişehir'in nüfusu %50'den %44'e 

gerilemiştir. Bu nüfus grubuna yeni katılan diğer şehirlere bakıldığında; Samsun, 

Sivas, Gaziantep ve Erzurum'un nüfus artış oranında fazla bir değişiklik olmazken, 

Konya, Kayseri, Malatya  ve Diyarbakır'ın  nüfuslarında da artış olmuştur. Böylelikle 

sadece Samsun-Adana hattının batısındaki şehirler değil; doğusunda kalan şehirler de 

yavaş yavaş nüfus kendini göstermeye başlamıştır. Burada nüfusun hem doğal 

yoldan artışı sözkonusu iken, hem de il içinde merkeze doğru bir göç kendini 

göstermektedir. 

Nüfusu 500.000'den fazla olan şehir bir önceki dönemde sadece İstanbul iken, 

1955-1965 döneminde İstanbul'la birlikte Ankara da görünmektedir. Nüfus 

gelişimlerine bakıldığında İstanbul'un nüfus artış oranı %194'ten  %37' ye gerilerken, 

Ankara'nın nüfus artış oranı %49'dan %100'e ilerlemiştir. Burada, Ankara'ya yapılan 

yatırımlar sonucu göç yoluyla nüfus artışı dikkati çekmektedir. 

Nüfusu 20.000-100.000 arasında değişen şehirlere bakıldığında, bir önceki 

döneme göre sayıca artış gözlenmekle birlikte hiçbirisinin nüfusunda azalma 

olmamıştır. (Bkz. Harita: 8) Bu nüfus aralığındaki yerleşmeler, geçmişte olduğu gibi 

genelde ülkenin batı kesimlerinde yoğunlaşmıştır. Günümüzde oldukça belirginleşen 

İstanbul-İzmit arasındaki şehir yerleşmeleri zinciri 1955'te belirginleşmeye 

başlamıştır.11 İşte bu yerleşmelerin yavaş yavaş kendini göstermeye başlaması 

                                                           
11 S. Avcı (1993) "Türkiye'de Şehir ve Şehirli Nüfusun Dağılışı", Türk Coğr. Dergisi, S: 28, s. 264. 
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İstanbul'a olan göçleri bir ölçüde önlemiştir. İç Batı Anadolu Eşiği'nden İç 

Anadolu'ya geçiş alanında, Sivas, Kayseri, Malatya'da ve Trabzon-Şanlıurfa hattının 

doğusunda kalan kısımda  yerleşmeler oldukça azdır. Hatta bazı yerlerde nüfusu 

20.000-100.000 arasında değişen şehir yerleşmelerine rastlanmamaktadır. Nüfus artış 

oranlarında bir önceki döneme göre fazla bir değişiklik gözlenmemekle birlikte, yine 

de nüfusunda önemli artışlar görülen birkaç istisna bulunmaktadır. Bunlar: Kırıkkale 

ile Keskin, Karabük, Antalya, Denizli ve Kırıkhan'dır. Keskin, Kırıkhan, Karabük bu 

nüfus grubuna yeni katılırken, diğer yerleşmelerin nüfuslarında da bir önceki döneme 

göre önemli artışlar meydana gelmiştir. Yine bir önceki dönemde çeşitli nedenlerle 

gelişme imkanı bulan Asıl Ege, Adana ve çevresi ile Zonguldak ve çevresi bu 

dönemde de hem şehir sayılarındaki artışla hem de nüfuslarındaki artışla dikkati 

çekmektedir. Batı Anadolu'daki yerleşmeler iç kısımlara doğru artarken, Adana 

çevresinde; Hatay ve Osmaniye'ye doğru bir ilerleme olmuş, Zonguldak kıyısında ise 

Kozlu ve Kilimli kendilerini göstermeye başlamışlardır. İstanbul'a olan göçleri 

önlemek için sanayinin geliştirildiği İzmit ve Adapazarı'na Gölcük eklenmiştir. Aynı 

zamanda İstanbul-Ankara karayolu üzerinde bulunan Bolu ve Düzce de nüfus 

artışından nasibini almıştır. Ülkenin doğu kısımlarına gidildiğinde ise Trabzon-

Şanlıurfa hattı üzerindeki yerlerde (Trabzon, Erzincan, Elazığ ve Şanlıurfa) nüfus 

artış oranı %50 ila %100 arasında değişmektedir. Bu hattın doğusunda kalan 

yerleşmelerde Van ve Rize hariç nüfus artış oranı %50'nin altına düşmektedir. 

Nüfusu 20.000-100.000 arasında değişen yerleşmeleri; nüfusu 50.000-100.000 ve 

20.000-50.000 olmak üzere iki grupta inceliyoruz.  

Nüfusu 50.000-100.000 arasında olan yerleşmeler genellikle kıyı bölgelerinde 

bulunmaktadır. Marmara Bölgesi'nde İzmit ve Adapazarı'na Balıkesir; Akdeniz 

Bölgesi'nde Mersin'e Antalya, Tarsus, Antakya, İskenderun, Kahramanmaraş 
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eklenmiş; Ege Bölgesi'nde Manisa, Denizli; Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 

Şanlıurfa; Doğu Anadolu Bölgesi'nde Elazığ; Karadeniz Bölgesi'nde Zonguldak ve 

Trabzon görülmektedir. Nüfus artışı en fazla olan yerleşme Kırıkkale'de Keskin'dir. 

(%1166) Sanayileşmenin bu alanlarda yavaş yavaş başlamasıyla Ankara'ya olan 

göçlerin bir kısmı Kırıkkale ve ilçelerine çekilerek Ankara'nın fazla nüfuslanması 

önlenmeye çalışılmıştır. Nüfus artışı en az olan yerleşme ise Zonguldak'tır. Bir 

önceki dönemde %44 olan Zonguldak'ın nüfus artış oranı bu dönmede %16'ya 

gerilemiştir. Bu gerilemede Zonguldak'ın  ilçeleri olan Kozlu ve Kilimli'nin ortaya 

çıkması etkili olmuştur. Bu iki yerin dışında kalan yerlerde nüfus atış hızı %100'ün 

üstüne çıkmamakla beraber, %25'in altına da düşmemiştir.  

   Nüfusu 20.000-50.000 arasında değişen şehir yerleşmelerinin sayısında artış 

görülmekle beraber, bu durum belirli yerlerde göze çarpmaktadır. Trakya, Batı 

Anadolu, İç  Batı  Anadolu  eşiği,  Batı  ve Orta Karadeniz ile buradan Adana'ya 

kadar olan kesim ile ülkenin doğusunda yer yer ortaya çıkmaktadır. Sivas, Erzurum, 

Elazığ, Bingöl, Muş, Diyarbakır, Malatya ve Hakkari çevrelerinde nüfusu 20.000-

50.000 arasında değişen yerleşmelere rastlanmamaktadır. Nüfus artış oranlarına 

bakıldığında ise; hiçbirinin nüfusunda azalma olmamıştır, hepsi artış eğilimindedir. 

Fakat Karabük (%195,5) ile Hatay'da Kırıkhan'ın (%145,8) nüfuslarında dikkat 

çekici bir artış gözlenmektedir.  

Nüfusu 10.000-20.000 arasında olan kasaba niteliğindeki yerleşmeler 1945-

1955 döneminde, ülkemizde beş bölüm halinde görülüyor demiştik. 1955-1965 

döneminde de yine aynı şekilde görülmekle beraber Afyon ve Konya ile güney 

kıyılarımızda, ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sayıca artış göstermektedir. (Bkz. 

Harita: 9) Sadece üç tanesinin nüfusunda azalma gözlenmektedir ve bu yerleşmeler 

de ülkenin farklı yerlerinde bulunmaktadır. Kars'ta Sarıkamış (-%5,9), Balıkesir'de 
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Ayvalık (-%2,9), Adıyaman'da Besni'nin (-%2,8) nüfusları azalmıştır. Buna karşın 

nüfusunda önemli oranlarda artış gösteren yerler vardır ki, bunlar; Yalova, 

Zonguldak'ta Ereğli, Yozgat'ta Yerköy, İçel'de Anamur, Osmaniye'de Kadirli, 

Şanlıurfa'da Ceylanpınar, Viranşehir, Diyarbakır'da Silvan, Van'da Tatvan. Bu 

yerleşmelerin hepsinin nüfusunda %100'ün üzerinde bir artış olmuştur. Bunların 

dışında nüfus artış oranı %50 ile %100 arasında değişen yerleşmeler, Karadeniz ve 

Akdeniz kıyılarında toplanırken; nüfus artış oranı %50'nin altında olan yerleşmeler 

ise; Güney Marmara'da, Ege'deki graben ovalarında,Orta Toroslar'ın kuzey 

kesimlerinde, Hatay'da ve nadir olarak da Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 

görülmektedir.  

Nüfusu 5.000-10.000 arasında olan kasaba yerleşmelerine bakıldığında nüfus 

artış ve azalış oranları bakımından biraz daha renkli bir tablo çizmektedir. (Bkz. 

Harita: 10) Bir önceki döneme göre sayılarında artış görülmekle beraber, bu 

dönemde de belirli bir yerde toplanmamışlar, ülke sathında genel bir yayılış 

göstermişlerdir. İstanbul'da Çatalca, 1945-1955 dönemi gibi 1955-1965 döneminde 

diğer yerleşmelere göre nüfusunda en fazla azalma görülen yerdir. (%-22,6). Onu 

Denizli'de Babadağ, Buldan, İstanbul'da Hadımköy, Isparta'da Senirkent 

izlemektedir. Nüfus artışının en fazla olduğu yer ise; Amasya'da Suluova'dır. 

(%772,7). Onu Adıyaman'daki Gölbaşı %596,6'lık bir nüfus artışıyla takip 

etmektedir. Bunların dışında nüfus artış oranı %100'den fazla olan yerleşmeler 

genellikle ülkenin kıyı bölgelerinde ve sınırlara yakın yerlerde göze çarparken, iç 

kesimdeki yerleşmelerin nüfus artış oranları %100'ün altındadır. 

Nüfusu 5.000'den az olan kasabalar ülke sathında genel bir yayılışa sahipken, 

Güney Marmara, Ankara ve civarı, Orta Karadeniz, Sivas ve güneybatısı, Kuzeydoğu 

Anadolu, Van Gölü doğusu ve Şanlıurfa'da sayıca daha az görülmektedir. (Bkz. 
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Harita:11) Bu yerleşmelerin nüfus değişimleri büyük farklılıklar göstermektedir. Bu 

faklılıklar bölgelere göre incelendiğinde; Karadeniz Bölgesi'nde nüfusu 5.000'den az 

olan yerleşmelerin çok az bir kısmının nüfuslarında azalma gözlenirken, bölgede 

nüfus genelde artış eğilimindedir. Nüfuslarında azalma görülen yerleşmeler; Ordu'da 

Bolaman (%-9,9) ile Çankırı'da Korgun'dur. (%-5,7). Bölge içinde nüfusunda büyük 

ölçüde artış olan yerleşme Ordu'da Kumru'dur. (%1186) 

Marmara Bölgesi'ndeki yerleşmelerin nüfuslarındaki artış ve azalış oranları 

Karadeniz Bölgesi'ndeki yerleşmeler kadar ekstrem değerler göstermemektedir. 

beraber, nüfusunda azalma görülen yerleşmeler; Tekirdağ'da, Çanakkale'de, 

Bursa'da, Balıkesir'de ve Kocaeli'de dikkati çekmektedir. Bölgedeki yerleşmelerin 

nüfuslarında Karadeniz Bölgesi'ndeki gibi büyük artışlar gözlenmezken, bölge içinde 

nüfusunda diğer yerleşmelere göre daha fazla artış görülen yerleşmeler ise şunlardır. 

Kocaeli'de Körfez (%391), İzmit'e bağlı Hikmetiye (%123), Kırklareli'de Demirköy 

(%108,6) 

Ege Bölgesi'nde nüfusu 5.000'den az olan kasabalar sayıca artış gösterirken, 

nüfus artış ve azalış oranları da birbirinden oldukça farklı değerler göstermektedir. 

İzmir'de Foça'ya bağlı Bağarası (%-47) ile Aydın Söke'de Sarıkemer (%-44,1) 

nüfusunda belirgin ölçüde azalma görülen yerleşmelerdir. Tablo: 7'de ve Harita11'de 

de görüldüğü üzere Asıl Ege Bölümü'nde nüfusu 5.000'den az olan yerleşmelerin 

nüfuslarındaki azalma oranı İç Batı Anadolu Bölümü'ndeki yerleşmelerden daha 

fazladır. Bu azalmaya karşılık nüfuslarında büyük ölçüde (%400'ün üzerinde) artış 

gösteren tek bir yer vardır ki, o da;  Kütahya'da Domaniç'tir.  (%954) Bunun dışında 

İzmir'de Beydağ (%202,9), Tire'ye bağlı Gökçen de (%266,3) bölgede nüfus artış 

oranı fazla olan yerler arasındadır.  
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Akdeniz Bölgesi'nde nüfusu 5.000'den az olan kasabalara  genelde kıyı 

kesiminde rastlanırken, nüfusları da artış eğilimindedir. Osmaniye'de Düziçi'ne bağlı 

Ellek, Sumbas ve Kahramanmaraş Kürtül'de nüfusun azalma oranı, bölgedeki diğer 

yerleşmelere göre daha fazladır. Buna karşılık diğer yerleşmelerin nüfuslarındaki 

artış oranları Marmara Bölgesinde olduğu gibi %400'ün üzerine çıkmamakla beraber 

yine de azımsanmayacak bir orana sahiptir. 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne gelindiğinde Şanlıurfa - Diyarbakır arasında 

bir önceki dönemde olduğu gibi yerleşmelerin azlığı dikkati çekmektedir. Fakat 

1945-1955 dönemine göre bölgedeki yerleşmelerde bir farklılık göze çarpmaktadır 

ki, o da daha önceki dönemde nüfuslarında azalma görülen yerleşmeler, bu dönemde 

artış durumunda görülmektedir. Sadece Diyarbakır'da Bismil'e bağlı Ambar 

yerleşmesinde %3,1 oranında bir azalma olmuştur. Bunun dışındaki yerlerdeki artış 

oranları da fazla değişiklik göstermemekle beraber, yine de bazı yerler göze 

çarpmaktadır. Bunlar: Kahramanmaraş'ta Pazarcık'a bağlı Evri (%111,8), Mardin'de 

Nusaybin'e bağlı Duruca (%106,9), Girmeli (%112,4), Şırnak'ta Silopi (%239,9).  

Doğu Anadolu Bölgesi bir önceki dönemde olduğu gibi, bu dönemde de nüfus 

artış ve azalış oranları bakımından çok renkli bir tablo çizmektedir. Bu yerleşmeler 

belirli alanlarda toplanmamakla birlikte bölgenin geneline dağılmış durumdadır. 

Nüfusunda azalma görülen yerleşmeler bölge genelinde hemen hemen her ilde 

görülmekle birlikte Erzincan'da Demirkent %77,4'lük oranıyla dikkat çekmektedir. 

Buna karşın nüfusunda büyük ölçüde artış görülen yerleşmeler: Elazığ'da Sivrice 

(%514,3), Malatya'da Hekimhan ilçesine bağlı Güzelyurt'tur. (%418,9). 

Nüfusu 5.000'den az olan yerleşmeler Orta Anadolu Bölgesi'nin güneydoğu ve 

güneybatı kesimlerinde toplanmıştır. Kuzey ve kuzeybatısında sayıca az olmalarının 

nedeni, Ankara ve Eskişehir'in şehir nüfusuna dahil olmalarıdır. Yerleşmelerin artış 
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ve azalış oranları ise bir önceki döneme göre daha renkli bir tablo oluşturmaktadır. 

Bölge içinde nüfusunda önemli ölçüde azalma görülen yerleşmeler: Eskişehir'de 

Muttalip,  Ankara'da  Nallıhan'a  bağlı  Çayırhan, Kırıkkale'ye bağlı Çerikli, 

Konya'da Altınekin' e bağlı Oğuzeli.  Bu yerleşmelerin nüfuslarındaki azalma oranı 

%25 ile %50 arasında değişmektedir. Nüfusunda fazlaca artış gösteren yerler ise; 

Niğde'de Gümüşler (%235,9) ve Aksaray'da Helvadere'dir. (%254,6) 

Nüfusu 20.000'den az olan kasabalar, genelde ülke sathına yayılmaktadır. 

Fakat iklim, yerşekilleri, sanayi, ticaret gibi birtakım faktörlerin etkisiyle kasabalar 

belli alanlarda daha çok bulunmaktadır. Bu alanlar: İzmit Körfezi ve çevresi, Asıl 

Ege'deki graben alanları, Denizli, Afyon, Konya'nın batı kesimi, Orta Anadolu'nun 

güneydoğusu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Van Gölü'nün batısı 

ve güneybatısı. Buradaki kasabaların nüfusları çoğunlukla artış göstermekle birlikte, 

artış oranları da birbirinden farklı değerlere sahiptir. Örneğin: İzmit Körfezi çevresi, 

Doğu Karadeniz, Van Gölü'nün batısı ve güneybatısında nüfus artış oranı yüksekken, 

Batı Anadolu ve Doğu Akdeniz'de bu oran biraz daha düşmektedir. Afyon, Denizli 

civarı ile Orta Anadolu'nun güneydoğusunda nüfus artış oranı %50'yi çok fazla 

geçmemektedir. Buna karşın ülkenin çeşitli yerlerinde de nüfusun azaldığı 

gözlenmektedir.  

Ülke geneline bakıldığında her şeyden önce şehir ve kasaba sayısının bir 

önceki döneme göre arttığı gözlenmektedir. (Bkz. Harita:12) Bununla birlikte 

yerleşmelerin nüfusu da bir önceki döneme göre daha fazla artmıştır ki, bu durum da 

ülke genelinde nüfusun arttığını göstermektedir. 1955, 1960 ve 1965 yıllarındaki 

nüfus ve nüfus artış oranları %o olarak Tablo: 9'da gösterilmiştir. 
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Sayım yılları Toplam nüfus Yıllık ort. nüfus 

artış hızı (%o)  

1955 24.064.763 27,8 

1960 27.754.820 28,5 

1965 31.391.421 24,6 

Tablo: 9  Sayım yıllarına göre Türkiye nüfusu ve artış oranları 

 

 Yerleşmelerin sık görüldüğü alanlar 1945-1955 dönemiyle aynıdır. Doğu 

Karadeniz kıyıları, İzmit Körfezi çevresi, Ege Bölgesi'ndeki graben alanları, Denizli, 

Afyon ve Konya'nın batı kesimi, Orta Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Akdeniz, 

Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ile Van Gölü'nün güneybatısı sık 

nüfuslanmıştır. Buna karşın Güney Marmara, Eskişehir-Ankara arası, Menteşe 

yöresi, Toroslar, Orta Karadeniz, Konya'nın batısı, Sivas ve güneybatısı ile Doğu 

Anadolu'nun kuzeydoğu ile güneydoğu kesimleri de daha seyrek nüfuslanmıştır.  

Ülke genelinde nüfus artış hızı bölge bazında incelendiğinde; Karadeniz 

Bölgesi'nin Doğu Karadeniz Bölümü'nde nüfus artış hızı bir önceki döneme göre 

biraz daha artmıştır. Ordu (Kumru-Ulubey), Rize (Hamidiye), Trabzon 

(Köprübaşı,Vakfıkebir, Ormanseven, Şalpazarı), Giresun (Çavuşlu) bunun en güzel 

örneklerini oluşturur. Batıya doğru gelindiğinde Amasya'da Suluova, Karabük, 

Zonguldak'ta Alaplı dikkati çeker. Nüfusun azaldığı yerleşmeler, nüfusun arttığı 

yerleşmelere göre çok azdır.  

Marmara Bölgesi'ndeki yerleşmelerin nüfusu bir önceki döneme göre artış 

göstermektedir. Fakat İstanbul'un nüfus artış hızı tam tersine azalma göstermiştir 

Çatalca ve Hadımköy'de nüfusun azaldığı gözlenmektedir. Çanakkale'deki nüfus 

azalmaları yerini nüfus artışına bırakmıştır. Bölgenin Trakya kesiminde nüfus artış 

hızının arttığı yerler Marmara Denizi'nin kuzey kıyılarında toplanmıştır. Birer sanayi 
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şehri olan Bursa, Kocaeli ve Sakarya'nın nüfusu bir önceki dönemde olduğu gibi artış 

eğilimindedir. Dolayısıyla İstanbul ve Bursa şehirlerinde, şehir yapıcı fonksiyon 

olarak sanayi, ticaret ve hizmetler ağır basarken, nüfusu 10.000'den fazla olan diğer 

yerleşmeler (Dönemin şartlarına göre nüfusu 10.000'den fazla olan yerleşmeler şehir 

kabul ediliyordu.) birer tarım kasabası görünümündedir.   

Ege Bölgesi'nde de kıyıdan iç kesimlere doğru yerleşmeler azalmaktadır. 

Yerleşmeler özellikle kıyı kesimlerinde graben ovalarında, iç kesimlerde de bölgenin 

güneydoğusuna doğru toplanmıştır. Yerleşmelerin nüfusunda da bir önceki döneme 

göre artış gözlenmektedir. Balıkesir'de Ayvalık, İzmir'de Çeşme, Karaburun'a bağlı 

Mordoğan, Foça'ya bağlı Bağarası, Seferihisar'a bağlı Ürkmez yerleşmelerinin 

nüfusunda azalma gözlenmektedir. Fakat yerleşmelerin nüfuslarındaki azalma oranı 

%50'yi geçmemektedir. İç Batı Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yerleşmeler sayı 

bakımından güney kesimlere göre daha azdır. Nüfusunda azalma görülen yerleşmeler 

genelde Denizli'de dikkati çekmektedir. Bunlar: Dodurgalar, Babadağ, Buldan ve 

Kale yerleşmeleridir. Bölge içinde nüfus artışı yönünden dikkat çeken yerler: 

Manisa'da Alaşehir'e bağlı Kavaklıdere, Saruhanlı ve buraya bağlı İshakçelebi; İzmir  

Tire'de Gökçen, Menemen'de Ulukent, Menderes'te Gümüldür, Beydağ; Aydın'da 

Çeştepe; Denizli. 

Akdeniz Bölgesi'ne gelindiğinde nüfusun kıyı kesimlerde toplandığı, haritada 

çok net görülmektedir. Kıyı gerisi dediğimiz yer, başka bir deyişle Toros Dağları'nın 

içinde bulunduğu dağlık alanda yerleşme sayısı oldukça azdır. Bölge içinde nüfusun 

azaldığı yerler çok fazla olmamakla beraber, Antalya'da Akseki, Kaş, Korkuteli ve 

Bozova nüfusun azaldığı yerler olarak dikkati çekmektedir. Doğuya Adana 

Bölümü'ne doğru gidildiğinde aynı tablo göze çarpmaktadır. İçel'de Adanalıoğlu, 

Fındıkpınarı, Çamlıyayla, Osmaniye Düziçi'nde Ellek nüfusun azaldığı yerler olarak 
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dikkati çekmektedir. Bölgedeki yerleşmelerin genelinde nüfus artışı görülmektedir. 

Fakat bölge içinde nüfus artış hızının en fazla olduğu yerleşmeler: Antalya, Serik, 

Manavgat, Gazipaşa, Finike,  İçel'de Anamur, Erdemli'ye bağlı Elvanlı, Adana'da 

İmamoğlu, Hatay'da Serinyol, Kırıkhan, Osmaniye'de Cevdetiye, Bahçe'ye bağlı 

Kadirli, Toprakkale... 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne gelindiğinde nüfus artış hızının yine çok 

yüksek olduğu gözlenmektedir. Nüfusun azaldığı yerler sayıca çok az olmakla 

birlikte Diyarbakır Bismil'de Ambar, Adıyaman'da Besni ve Sincik dikkati 

çekmektedir. Bölge içinde nüfusun fazlaca arttığı yerlere bakıldığında hemen 

karşımıza Adıyaman'da Gölbaşı çıkmaktadır. Bunun dışında yine Adıyaman'da 

Kahta, Şanlıurfa'da Ceylanpınar, Viranşehir, Mardin'de Kızıltepe, Nusaybin, 

Şırnak'ta Silopi, Diyarbakır'da Silvan nüfusun %100'ün üzerinde arttığı yerlerdendir.  

Doğu Anadolu'ya gelindiğinde yerleşmelerin çoğunluğu bölgenin güneyinde 

toplanmıştır. Kuzeye doğru çıkıldıkça yerleşmeler sayıca azalmaktadır. Tüm 

ülkedeki nüfus artış oranlarındaki fazlalık bu bölgeye de yansımıştır. Nüfusun 

azaldığı yerleşmeler yine sayıca çok azdır. Nüfusu azalan yerleşmeler içinde 

Erzincan'da Demirkent dikkati çekmektedir. Bölge içinde diğer yerleşmelere göre 

nüfusun fazlaca arttığı (%400'ün üzerinde) yerler ise;  Malatya'da Hekimhan'a bağlı 

Güzelyurt, Elazığ'da Sivrice'dir. 

    Orta Anadolu Bölgesi'nde de yerleşme sayısı artmakla birlikte nüfusun hızlı 

arttığı yerler de göze çarpmaktadır. Bölgenin kuzeyinde ve batısında yerleşmeler 

oldukça seyrek görülmektedir. Nüfuslarında azalma olan yerleşmeler diğer 

bölgelerde olduğu gibi burada da çok fazla değildir. Eskişehir'de, Ankara'da, 

Kırıkkale'de, Sivas'ta, Kayseri'de, Nevşehir'de, Konya'da, Kırşehir'de birkaç yerde 

nüfusunda azalma olan yerleşmelere rastlanmakla birlikte, bu yerleşmelerin 
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nüfuslarındaki azalma oranları da %50'yi geçmemektedir. Nüfusunda fazlaca artış 

gösteren yerler ise (%200'den fazla); Kırıkkale'de Keskin, Niğde'de Gümüşler ve 

Aksaray'da Helvadere'dir.  
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C. 1965-1975 Dönemi 

1965-1975 dönemi Türkiye için bazı değişikliklerin başladığı bir dönemdir. Bu 

dönemden itibaren daha önceki dönemlerden farklı özellikler göze çarpmaktır. Planlı 

döneme geçilmesiyle birlikte nüfus politikası tekrar ele alınmıştır. Nüfusun hızı 

artmasının yanında kalkınmanın ve kişi başına düşen milli gelirin aynı ölçüde 

artmayışı özellikle 1960'lı yılların ikinci yarısından sonra, daha önceki dönemlerde 

doğum kontrolüne ait bilgilerin verilmesinin bile yasak olduğu bir ortamdan nüfus 

planlaması ortamına geçilmesini sağlamıştır. Her şeyden önce nüfus artış hızı önceki 

dönemlerde olduğu gibi bu dönem de yüksektir. Fakat burada önemli olan nokta 

doğum oranın azalmasıyla birlikte, ölüm oranlarında da azalmaların olması nüfus 

artışını hemen hemen aynı seviyelerde tutmuştur. (Bkz. Tablo: 10) Ayrıca daha 

önceki dönemlerde başlayan göç ve şehirleşme de doğurganlık oranını aşağı 

seviyelere çekilmesinde etkili olmuştur. Tarım toplumundan hizmet ve endüstri 

toplumuna, köy hayatından şehir hayatına geçiş, göçe katılarak köyden şehire giden 

genç yetişkinlerde daha düşük üreme ve daha küçük aileler oluşturmayı beraberinde 

getirmiştir. Sağlıklı ve eğitimli nesiller yetiştirme arzusu, ailelerin geçim güçlükleri, 

şehirsel işlerde kadının çalışma ortamına daha fazla girmesi, genel eğitim 

seviyesindeki göreceli ilerlemeler insanları daha az çocuk sahibi olma yoluna 

itmiştir. Aynı dönemde özellikle de 1961-1973 arası yıllarda, Avrupa'ya olan işçi 

göçlerinin de nüfus artış hızının daha fazla artmamasında rolü olduğunu kabul etmek 

gerekir.12  

 

 

                                                           
12 E. M. Özgür (1998) Türkiye Nüfus Coğrafyası, s. 13-14.  
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Sayım yılları Toplam nüfus  Yıllık ort. nüfus artış 

hızı (%o) 

1965 31.391.421 24.6 

1970 35.605.176 25.2 

1975 40.347.719 25.0 

Tablo: 10 Sayım Yıllarına Göre Türkiye Nüfusu ve Nüfus Artış Oranları 

 

1965-1975 döneminde nüfusu 100.000'den fazla olan şehir sayısı bir önceki 

dönemde olduğu gibi bu dönemde de artış göstermektedir. Bu yerleşmeler özellikle 

Marmara Denizi'nin doğusu ve güneyinde, ülkenin orta kesimlerinde, Doğu 

Akdeniz'de ve buradan Erzurum'a çizilecek bir hat boyunca yoğunluk 

göstermektedir. (Bkz. Harita: 13) 1955-1965 döneminde nüfusu 100.000'den fazla 

olan şehirlere, bu dönemde İzmit, Adapazarı, Denizli, Antalya, Kırıkkale, Mersin, 

Tarsus, İskenderun, Kahramanmaraş ve Elazığ eklenmiştir. Bunlar içinde İstanbul, 

İzmir, Eskişehir, Kayseri, Gaziantep, Erzurum, İzmit, Kırıkkale, Mersin, Tarsus, 

İskenderun  ve Kahramanmaraş'ın nüfuslarında artış gözlenirken; Bursa, Ankara, 

Konya, Adana, Sivas, Samsun, Malatya, Diyarbakır, Adapazarı, Antalya ve Elazığ'ın 

nüfuslarında azalma gözlenmektedir. Böylelikle bir önceki döneme göre bir çok 

yerin nüfus artış hızında bir azalma gözlenmektedir. Nüfusu 100.000'den fazla olan 

şehirler; nüfusu 100.000-500.000 arasında olanlar ve 500.000'den fazla olanlar olmak 

üzere iki grupta incelenmektedir. 

 Nüfusu 500.000'den fazla olan şehirler 1955-1965 döneminde iki taneyken 

(İstanbul ve Ankara), 1965-1975 döneminde sayıları üçe yükselmiştir. (İstanbul, 

Ankara ve İzmir) İstanbul ve İzmir'in nüfus artış hızları bir önceki döneme göre daha 

fazlayken, bu dönemde Ankara'nın nüfus artış hızında düşüşler gözlenmektedir. 
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Nüfusu 100.000-500.000 arasında olan şehirlerde biraz önce de belirtildiği gibi 

sayıca artış dikkati çekmektedir. Bununla birlikte İzmit, Kırıkkale, Mersin, Tarsus, 

İskenderun, Kahramanmaraş, Eskişehir, Kayseri, Gaziantep, Erzurum'un nüfus artış 

hızları bir önceki döneme göre daha yüksek iken; Adapazarı, Denizli, Antalya, 

Elazığ, Bursa, Ankara, Konya, Adana, Sivas, Samsun, Malatya, Diyarbakır'ın nüfus 

artış oranlarında düşüşler gözlenmektedir. Fakat tüm yerleşmelerin nüfusları artış 

eğilimindedir ve artış oranları da %25 ile %200 arasında değişmektedir. Ülkenin 

güneyindeki yerleşmeler, kısmen doğuda kalanların nüfus artış hızları diğerlerinden 

daha yüksektir.  

Nüfusu 20.000-100.000 arasında değişen şehir yerleşmeleri bir önceki 

dönemde olduğu gibi ülkenin batısında yoğunlaşmıştır. (Bkz. Harita: 14) Fakat bu 

dönemde Orta Karadeniz Bölümü'nün iç kısımlarında ve Hatay-Osmaniye'nin 

doğusunda kalan yani ülkenin güneydoğusunda yerleşmeler sayıca artmıştır. Buna 

karşılık ülkenin bazı bölümlerinde, örneğin; Ankara-Konya-Antalya arası, Malatya-

Sivas çevresi ile Erzurum civarında nüfusu 20.000-100.000 arasındaki yerleşmelere 

hiç rastlanmamaktadır. Burada dikkati çeken bir diğer nokta; ülkenin batısındaki 

yerleşmelerin nüfus artış oranlarında azalmalar olurken (genellikle nüfus artış 

oranları %50'nin altındadır.), yerleşme sayısı bakımdan artış gösteren güneydoğu 

kesimlerinde nüfus artış oranının oldukça yüksek olmasıdır. (Çoğu yerde nüfus artış 

oranı %100'ün üzerine çıkmaktadır.) Ülkenin orta kesimlerindeki yerleşmeler ise 

Batı Anadolu ve Güneydoğu Anadolu arasında geçiş özelliği taşımaktadır. Yani 

buradaki nüfus artış oranları biraz daha değişkendir. 1965-1975 döneminde nüfusu 

20.000-100.000 arasında değişen yerleşmeler arasında nüfusunda azalma olan bir 

yerleşme görülmemektedir. Buradaki şehirler arasında nüfusunda en fazla artış 

görülenler; Eskişehir'de Mihalgazi (%876,5), Hatay'da Yakacık (%521,6), 
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Malatya'da Akçadağ'a bağlı Ören'dir. (%1213,2). Nüfusu 20.000-100.000 arasındaki 

şehirleri, nüfusu 50.000-100.000 ve 20.000-50.000 arasında olanlar olmak üzere iki 

grupta inceliyoruz.  

Nüfusu 50.000-100.000 arasında olan şehir yerleşmelerine bakıldığında 1955-

1965 dönemine göre sayıca artış göstermiştir ve çoğunlukla ülkenin batı 

kesimlerinde yoğunlaşmıştır. Bir kısım yerleşmeler nüfuslarının 100.000'i 

geçmesiyle bu gruptan çıkarken (Kırıkkale, İzmit, Keskin, Elazığ...); bir kısım 

yerleşmeler de bu gruba yeni katılmışlardır. (Karabük, Edirne, Aydın, Osmaniye, 

Batman, Van...) Bu nüfus grubundaki yerleşmelerin nüfuslarındaki artış ve azalış 

oranlarına bakıldığında; nüfusunda azalma olan yerleşme görülmemektedir. 

Yerleşmelerin hepsinin nüfusu artış eğilimindedir. Nüfus artışı yönünden dikkati 

çeken iki yerleşme vardır ki, bunlar da; Batman (%157,6) ve Van'dır. (%102,5) 

Zonguldak, Kütahya, Uşak, Çorum, Ceyhan, Osmaniye'nin nüfusları %50 ile %100 

arasınsa değişmektedir. Geri kalan diğer yerleşmelerin nüfusları %50'nin altındadır. 

Nüfusu 20.000-50.000 arasında olan şehir yerleşmelerinin bir önceki döneme 

göre nüfus artış oranları daha fazla olduğu göze çarpmaktadır. Marmara Denizi 

çevresinde, Manisa ve İzmir'in güney kesimlerinde, Batı Karadeniz'de, yer yer İç 

Batı Anadolu Eşiği'nde, yer yer Orta Anadolu'da, Orta Karadeniz'de ve ülkenin 

güneydoğu kesimlerinde nüfusu 20.000-50.000 arasındaki yerleşmelere 

rastlanmaktadır. Daha önceki dönemde güneydoğuda oldukça az sayıda iken; 1965-

1975 dönemine gelindiğinde buradaki yerleşmeler sayıca artış gösterirken, nüfus 

artış oranlarında da artış gözlenmektedir. Eskişehir'de Mihalgazi, Malatya 

Akçadağ'da Ören, Hatay'da Yakacık nüfuslarında %400'ün üzerinde artış görülen 

yerleşmelerdir. Yakacık'ın nüfusundaki artışın nedeni; buraya yapılan demir-çelik 

fabrikasıdır.  
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Nüfusu 10.000-20.000 arasında değişen kasaba yerleşmeleri bir önceki 

dönemde olduğu gibi ülkenin belirli alanlarında toplanmamakla birlikte ülke sathına 

dağılmışlardır. (Bkz. Harita: 15) Sadece bu nüfus aralığındaki kasaba yerleşmelerine 

rastlanmayan bazı iller kalmıştır ki, onlar da; İstanbul, Zonguldak, Eskişehir, Çankırı, 

Nevşehir, Gaziantep, Bayburt, Erzincan, Iğdır, Van, Bitlis, Bingöl, Batman ve 

Siirt'tir. Ayrıca bu kasabalar sayıca artış göstermişlerdir. Nüfus artış hızları da 

genelde bir önceki döneme göre daha fazladır. Nüfusunda azalma görülen 

yerleşmeler sadece iki tanedir. Bunlar: Şanlıurfa'da Birecik (%-34) ve Kırıkkale'de 

Keskin'dir. (%-85,8) Keskin'in bir önceki dönemde nüfus artış hızının çok yüksek 

olması, buna karşın bu dönemde de çok düşük olması oldukça şaşırtıcıdır. Nüfusunda 

artış görülen kasabalar arasında en çok dikkat çeken yön ise; Trakya, Ege, İzmit 

Körfezi'nin güneyi gibi ülkenin batısında kalan yerlerde nüfus artış hızı %50'yi fazla 

geçmemekle birlikte, doğuya doğru gidildikçe  özellikle Kahramanmaraş, Adıyaman, 

Malatya, Erzurum, Ağrı, Mardin, Şırnak'ta nüfus artış hızı %50'nin üzerindedir. 

Nüfus artış hızının en fazla olduğu yer; Erzurum'da Köprüköy'dür. (%1140,6) Bunun 

dışında Osmaniye'de Bahçe (%351,0), Hatay'da Hassa (%295,7) nüfusu fazlaca artış 

gösteren yerler arasında sayılabilir. Ülkede genel olarak Malatya-Adıyaman-

Kahramanmaraş çevresinde, Doğu Anadolu'da bazı yerlerde ve Doğu Karadeniz kıyı 

şeridindeki yerleşmelerin nüfus artış hızları %100'ün üzerindedir. Nüfus artış oranı 

%50 ile %100 arasında değişen yerleşmeler ülke genelinde hemen hemen her yerde 

göze çarpmaktadır. Nüfus artış oranı %50'nin altında olduğu yerleşmeler de ülkenin 

muhtelif yerlerinde, özellikle batı kesimlerinde çoğunlukta görülmektedir. Buna 

karşın doğu kesimlerde çok fazla görülmemektedir. 

Nüfusu 5.000-10.000 arasında değişen kasaba yerleşmeleri bir önceki döneme 

göre sayıları biraz daha artmakla birlikte Asıl Ege ve Denizli'de, Orta Anadolu'nun 
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güneydoğu kesimlerinde ve Doğu Karadeniz kıyı şeridinde diğer yerlere göre daha 

fazla bulunmaktadır. (Bkz. Harita:16) Yerleşmelerin nüfus artış ve azalış oranları da 

birbirinden oldukça farklı değerler göstermektedir. Nüfusunda azalma görülen 

yerleşmeler ülkenin batısında (İzmir Menemen'de Ulukent, Ödemiş'te Ovakent,  

Aydın Söke'de Bağarası, Denizli'de Güney ve Afyon'da Dinar) toplanırken, doğuya 

doğru gidildikçe nüfuslarda azımsanmayacak ölçüde artışlar görülmektedir. Ülke 

genelinde nüfusunda fazlaca artış görülen yerleşmeler (%400'ün üzerinde); 

Trabzon'da Çağlayan (%2105,8), Şalpazarı; Antalya'da Kale; İçel'de Aydıncık; 

Osmaniye'de Düziçi'ne bağlı Ellek'tir.  

Nüfusu 5.000'den az olan kasabalar incelendiğinde (Bkz. Harita: 17) bir önceki 

dönemle aynı yayılış görülmektedir. Güney Marmara, Ankara ve civarı, Orta 

Karadeniz, Sivas ve güneybatısı, Kuzeydoğu Anadolu, Van Gölü doğusu ve 

Şanlıurfa'da sayıca daha azdır. Nüfus değişim oranları da birbirinden oldukça 

farklıdır. Karadeniz Bölgesi'ndeki yerleşmelerin nüfus değişim oranlarına 

bakıldığında ülke genelinde olduğu gibi burada da farklı değerler göze çarpmaktadır. 

Rize Çamlıhemşin dışında diğer yerleşmelerin nüfuslarındaki azalma oranları  

oldukça düşüktür. Nüfusunda fazlaca artış gösteren yerleşmeler ise: Trabzon'da 

Hayrat (%749,2), Şalpazarı (%457,2)  

Marmara Bölgesi'ndeki nüfusu 5.000'den az olan kasabalara bakıldığında; 

İstanbul ve civarı ile Güney Marmara'da çok sık olmadığı görülmektedir. Nüfus artış 

oranları %100'ü geçmemekle birlikte, azalış oranları da %50'yi geçmemektedir. 

Nüfusunda azalma olan yerleşmelere bakıldığında: İstanbul'da Çatalca'ya bağlı 

Hadımköy dışındaki diğer yerleşmelerin nüfuslarındaki azalma oranı oldukça 

düşüktür. Nüfusunda artış olan yerleşmeler:  Kocaeli'de Gebze'ye bağlı Hatipler 

(%254,3), Çanakklale'de Yenice'ye bağlı Hamdibey (%169,9) ve Kalkım (%120,3). 
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Bunların dışında nüfusu 5.000'den az olan yerleşmeler içinde diğer bölgelerde 

olduğu gibi bu bölgede %100'den daha fazla bir artış  görülmemektedir.  

Ege Bölgesi'nde nüfusu 5.000'den az olan kasabalara bakıldığında graben 

ovalarında ve hemen gerideki Denizli ve Afyon'da toplandıkları görülmektedir. 

Nüfusunda azalma görülen yerleşmelerin nüfus azalma oranları %10'u çok 

geçmemektedir. Örneğin; Balıkesir'de Ayvalık'a bağlı Küçükköy (%-7,4), İzmir'de 

Çeşme'ye bağlı Alaçatı (%-3,5), Foça'ya bağlı Geren (%-1,8), Aydın'da Karacasu (%-

2,7), Kütahya'da Simav'a bağlı Demirci (%-2,8)... Bölge içinde nüfusunda fazlaca 

artış olan yerleşmeler arasında ise; Manisa'da Demirci'ye bağlı Borlu (%259,8) 

dikkati çekmektedir. Bunun dışında yine Manisa'da Köprübaşı, Aydın'da Söke'ye 

bağlı Savıca, Denizli'de Beyağaç ve Bekilli'ye bağlı Kutlubey nüfusunda %100'den 

fazla artış gösteren yerleşmelerdir. 

Akdeniz Bölgesi'ne gelindiğinde, buradaki yerleşmelerin nüfusları genelde 

artış eğiliminde olmakla birlikte nüfusunda azalma görülen yerleşmeler de 

görülmektedir. Öncelikle nüfusunda azalma görülen yerleşmelere bakılacak olursa, 

nüfusun azalma oranının genelde %0 ile %25 arasında değiştiği dikkati çekmektedir. 

Antalya'da Akseki'ye bağlı Cevizli, Finike, İbradı, Kemer; Burdur'da Çeltikçi'ye 

bağlı Bağsaray, Kemer; Isparta'da Gönen; İçel'de Arslanköy,; Adana'da Pozantı'ya 

bağlı Akçatekir; Osmaniye'de Düziçi'ne bağlı Böcekli nüfusunda azalma görülen 

kasabalardandır. Bölge içinde nüfusunda en fazla artış görülen yerleşme; Antalya'da 

Kale'dir. (%770,5) Hemen arkasından Gaziantep'e bağlı Şatırhüyük (%223,8) gelir.  

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde nüfus genelde artış eğilimindedir ve 

nüfusunda azalma görülen yerleşmeler sayıca çok azdır. Bunlar; Gaziantep'te Burç 

(%-7,0), Şanlıurfa'da Birecik (%-34,0), Mardin'de Kızıltepe'ye bağlı Dikmen (%-
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6,5), Batman'da Kozluk'a bağlı Bekirhan'dır. (%-17,0) Nüfusunda en fazla artış 

görülen yerleşme: Şırnak'ta Uludere'dir. (%216,1)  

Doğu Anadolu Bölgesinde de Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde olduğu gibi 

nüfusunda azalma gösteren yerleşmeler sayı bakımından oldukça azdır.  Bu bölgede 

de nüfusu 5.000'den az olan kasabaların nüfusları genelde artış eğilimindedir. 

Nüfusunda azalma görülen yerleşmeler arasında nüfus azalma oranı bakımından 

dikkat çekenleri şunlardır: Malatya'da Pötürge'ye bağlı Tepehan (%-40,5); Elazığ'da 

İçme (%-50,2), Erzurum'da Karaçoban (%-73,1). Nüfusunda artış görülen 

yerleşmeler içinde %400'ün üzerinde olanlar; sadece Bingöl'de Adaklı'dır. (%778,5) 

Bunun dışında bölge içindeki çoğu yerleşmenin nüfus artış oranı %100'den fazladır. 

Orta Anadolu Bölgesi'nde nüfusu 5.000'den az olan yerleşmeler bölgenin 

güneydoğusu ve güneybatısında yoğunluk kazanmaktadır. Bu yerleşmelerin 

nüfuslarının artış ve azalış oranları birbirinden oldukça farklıdır. Nüfusunda azalma 

olan yerleşmeler arasında %-56,3'lük bir azalma oranıyla Afyon'da İhsaniye'ye bağlı 

Gazlıgöl dikkati çekmektedir. Nüfusunda bölge içinde fazlaca artış görülen 

yerleşmeler ise: Kırşehir'de Çiçekdağı'na bağlı Köseli (%414,8); Çankırı'da 

Kurşunlu'ya bağlı Çavundur'dur. (%465,7) Ankara'da Nallıhan'a bağlı Çayırhan 

Kızılcahamam'a bağlı Çeltikçi, ayrıca  Kazan da nüfusu %200'ün üzerinde artış 

gösteren yerleşmelerdir.  

Türkiye'de nüfusu 20.000'den az olan yerleşmeler ülke sathına dağılmakla 

birlikte bazı yerlerde daha fazla, bazı yerlerde ise sayıca daha az bulunmaktadır. 

Nüfusu 20.000'den az olan yerleşmeler diğer dönemlerde olduğu gibi 1965-1975 

döneminde de özellikle İzmit Körfezi ve çevresi, Batı Anadolu'daki graben alanları, 

Denizli, Afyon, Konya'nın batı kesimi, Orta Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu 

Akdeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Van Gölü'nün batısı ve güneybatısında 
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yoğun olarak görülmektedir. Tablo:2'de daha ayrıntılı verilmekle birlikte nüfusu 

20.000'den az olan kasabaların nüfus artış ve azalış oranlarına genel olarak bakılırsa; 

nüfus artışının çok fazla olduğu yerler genellikle Ordu ile Hatay arasında 

çizilebilecek çizginin doğusunda kalmaktadır. Özellikle Doğu Karadeniz kıyıları, 

Erzurum, Ağrı, Van, Hakkari, Şırnak, Siirt, Bingöl, Elazığ, Adıyaman, Malatya, 

Kahramanmaraş'ta yerleşmelerin nüfus artış oranları %100'ü geçmektedir. Buna 

karşın nüfusunda en fazla azalma görülen yerleşme daha önce de bahsedildiği gibi 

Kırıkkale'de Keskin'dir. Bunun dışında ülkenin batı kesiminde ve özellikle Ege 

Bölgesi'nde nüfusunda azalma görülen yerleşmeler doğuya göre daha fazladır. 

Örneğin; Kırklareli, İzmir, Aydın, Denizli, Afyon'daki bazı yerleşmeler. 

Türkiye'deki şehir ve kasabaların 1965-1975 dönemindeki nüfus değişim 

oranları incelendiğinde, ülkenin batısındaki bir çok yerleşmenin nüfus artış hızında 

bir önceki döneme göre azalma görülürken, doğusunda, özellikle güneydoğusunda 

artmaktadır.  (Bkz. Harita: 18) Örneğin; Ankara, Antalya, Denizli'nin nüfus artış 

hızları bir önceki döneme göre azalırken; özellikle Kırıkkale'de Keskin'in nüfusunda 

belirgin ölçüde azalmalar gözlenmektedir. Buna karşın Sivas, Van, Erzincan ve 

Kahramanmaraş'ın nüfuslarında artış görülürken, doğudaki diğer yerleşmeler de bir 

önceki dönemde yüksek olan nüfus artış hızlarını korumuşlardır. Nüfus artış 

hızlarında görülen bu düşüşlerin bir nedeni, çeşitli hükümetlerce uygulanan tarım 

ürünlerinin taban fiyatlarıyla desteklenmesi ve bunun sonucunda kırsal alanların daha 

az itici olması ve artan enflasyon oranlarıyla şehirlerde yaşamanın güçleşmesidir. 

Her ne kadar ülkenin batısındaki bazı yerlerde nüfus artış hızı azalsa da yine de bu 

alanlardaki yerleşmelerin nüfuslarında ciddi anlamda artış olmaktadır. Bilindiği gibi 

bu olayın temel nedeni iç göçlerdir ve Türkiye'deki göçler bütün şehirlere olmaktan 

çok büyük şehirlere doğrudur. Nitekim ülkemizde nüfus artışıyla ortaya çıkan  
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şehirleşme, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda da belirtildiği gibi fonksiyonel ve 

sanayileşmeye dayalı bir şehirleşmeden çok belirli merkezlerde nüfusun yığılmasıdır. 

Harita 18'de ayrıca dikkati çeken nokta; Ağrı, Muş, Bingöl, Elazığ, Malatya, 

Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana üzerinden çizilecek bir hattın güneyinde kalan 

yerleşmelerde nüfus artış oranı oldukça yüksektir. Bunun dışında; İzmit Körfezi 

çevresinde, Eskişehir Mihalgazi'de, Zonguldak Ereğli'de, Kırıkkale'de, Doğu 

Karadeniz kıyılarındaki yerleşmelerde ve Erzurum Köprüköy'de nüfus artış hızının 

yüksek olduğu görülmektedir.  
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D. 1975-1985 Dönemi: 

Türkiye için değişikliklerin devam ettiği bir dönemdir. 1965-1975 döneminde 

de bahsedildiği gibi kadının iş hayatına girmesi, eğitim düzeyinin yükselmeye 

başlaması, çekirdek aile kurma isteği vs. nedenleriyle doğum oranı azalmaya 

başlamıştır. Fakat Batı Avrupa'ya olan işçi göçleri, 1973 petrol krizinden sonra, 

bozulan ekonomik ilişkiler nedeniyle büyük oranda azalmıştır. Bu dönemde Arap 

ülkelerine gönderilen işçi sayısı ise Batı Avrupa'ya gidenlerle kıyaslanamayacak 

kadar az olmuştur.13 Yurt dışına olan göçlerin azalmasıyla da doğum oranı ne kadar 

düşük olursa olsun, yine de nüfus artış hızı bu dönemde aşağı seviyelere 

çekilememiştir. (Bkz. Tablo: 12) 

 

Sayım yılları Toplam nüfus Yıllık ort. nüfus artış 

hızı (%o) 

1975 40.347.719 25.0 

1980 44.736.957 20.7 

1985 50.664.458 24.9 

 Tablo: 12 Sayım Yıllarına Göre Türkiye Nüfusu ve Nüfusun Artış Oranları 

 

Nüfusu 100.000'den fazla olan şehir sayısı diğer dönemlerde olduğu gibi bu 

dönemde de artış göstermiştir. (Bkz. Harita: 19) 1965-1975 dönemindeki 

yerleşmelere bu dönemde Balıkesir, Manisa, Kütahya, Zonguldak, Isparta, Antakya, 

Osmaniye, Rize, Van, Batman eklenmiştir. Haritada da görüldüğü üzere nüfusu 

100.000'den fazla olan şehirler Bolu-Antalya hattının batısında ve Erzurum'dan İçel'e 

kadar çizilecek hattın güneyi ve güneydoğusunda toplanmıştır. Ayrıca yer yer 

ülkenin orta kesimlerinde de görülmektedir. Bunlar içinde nüfusunda artış hızında bir 

                                                           
13 R. Kasarcı (1996) "Türkiye'de Nüfus Gelişimi", Türkiye Coğ. Araşt. Ve Uyg. Merk.  Dergisi, s. 260 
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önceki döneme göre artış görülen yerleşmeler; İstanbul, İzmir, Bursa, Konya, 

Kayseri, Malatya, Diyarbakır, Adapazarı, Antalya, Mersin, Balıkesir, Manisa, 

Isparta, Antakya, Rize. Nüfus artış hızında azalma görülen yerleşmeler: Eskişehir, 

Ankara, Adana, Sivas, Samsun, Gaziantep, Erzurum, İzmit, Denizli, Kırıkkale, 

Tarsus, İskenderun, Kahramanmaraş, Elazığ, Osmaniye, Kütahya, Zonguldak, Van, 

Batman. Ayrıca bu dönemde yerleşmelerin hiç birinde nüfus azalması 

görülmemektedir. Nüfusu 100.000'den fazla olan  bu şehirlere nüfusu 500.000'den 

fazla olanlar ve nüfusu 100.000-500.000 arasında olanlar olmak üzere daha ayrıntılı 

bakmak gerekirse; 

Nüfusu 500.000'den fazla olan şehir yerleşmeleri bir önceki döneme göre 

sayıca artış göstermektedir. Bu nüfus grubundaki yerleşmeler 1965-1975 döneminde 

sadece İstanbul, Ankara, İzmir iken; bunlara Adana ve Bursa da eklenmiştir. 

Tablo:2'de de açıkça gösterildiği gibi İstanbul ve İzmir'in nüfus artış hızlarında artış 

gözlenirken, Ankara'nın nüfus artış hızı bir önceki döneme göre biraz daha 

azalmıştır. Bunlara ek olarak Bursa ve Adana da nüfus atış hızlarını bir önceki 

döneme göre hemen hemen korumuşlardır. 

Nüfusu 100.000-500.000 arasında değişen şehir yerleşmeleri 1965-1975 yılına 

göre ülkenin güneydoğusuna doğru kaymışlardır. Fakat bununla birlikte ilginç bir 

dağılım gösterirler. Bu nüfus grubuna sahip yerleşmeler daha önce de belirtildiği 

üzere ülkede 4 grupta görülmektedir. Birinci grup Erzurum-İçel hattı ve doğusu 

(Erzurum, Elazığ, Malatya, Kahramanmaraş, Osmaniye, İçel, Tarsus, İskenderun, 

Antakya, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Van), ikinci grup Trabzon-

Antalya hattı (Trabzon, Sivas, Kayseri, Konya, Antalya), üçüncü grup Samsun-

Denizli hattı (Samsun, Kırıkkale, Isparta, Denizli), dördüncü grup ise ülkenin batısı 

ve kuzeybatısında kalır. (Zonguldak, Adapazarı, İzmit, Eskişehir, Kütahya, Balıkesir, 
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Manisa) . Ülkenin güneydoğusu ve Marmara Denizi'nin güneyi ile Antalya arasında 

kalan yerlerde bulunan yerleşmelerin nüfus artış oranları %50'den fazla iken; 

Marmara Denizi'nin doğusu ve güneydoğusu, ülkenin orta kesimleri, Karadeniz 

kıyıları ve Hatay çevresindeki yerleşmelerin nüfus artış oranları da %50'den azdır. 

Nüfusu 20.000-100.000 arasında olan yerleşmeler her dönemde olduğu gibi bu 

dönemde de sayıca artış göstermiştir. (Bkz. Harita: 20) Ülkenin belirli bölgelerinde 

toplanmışlardır. İç Batı Anadolu Eşiği, Antalya, Adana ve kuzey kesimleri, Sinop ve 

çevresi, ülkenin doğu kısımlarında az sayıda görülmekle beraber, Denizli, Eskişehir, 

Kırıkkale, Sivas, Tunceli, Elazığ, Batman, Trabzon, Artvin ve Ardahan'da da 

görülmemektedir. Çok genel ifadeyle nüfusu 20.000-100.000 arasında olan 

yerleşmeler ülkenin batısında, ortasında ve güneydoğusunda yoğunlaşmıştır. Bu 

yerleşmelerin nüfus artış ve azalış oranları bir önceki döneme göre oldukça farklıdır. 

Her şeyden önce daha önceki dönemlerin hiç birinde nüfusu 20.000-100.000 arasında 

değişen şehir yerleşmelerinin  nüfuslarında azalma görülmezken, 1975-1985 

döneminde Iğdır'ın nüfusu %0,2 oranında azalmıştır. Bu dönemdeki yerleşmelerin 

nüfusları Iğdır'ın dışında artış eğiliminde olmakla birlikte 1965-1975 dönemine göre 

biraz daha azalmıştır. Fakat nüfus artışı yönünden dikkat çekici yerler vardır ki, 

bunların başında %882,3 artış oranıyla Pötürge gelmektedir. Bunun dışında Afyon'da 

Dinar, Kocaeli'de Darıca nüfusu %200 ile %400 arasında artış gösteren 

yerleşmelerdir. Aydın'da Kuşadası, Kocaeli'de Gebze, Şanlıurfa'da Birecik nüfus 

artış oranı %100 ile %200 arasında olan yerleşmelerdir.  

Nüfusu 50.000-100.000 arasında değişen şehir yerleşmeleri bir önceki döneme 

göre sayıca artış göstermişlerdir. Yerleşmelerden hiçbirisinin nüfusunda azalma 

olmamıştır. Bu grup içinde nüfusu en fazla artış gösteren yerleşme; Kocaeli'de 

Gebze'dir. (%179,6). 
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 Nüfusu 20.000-50.000 arasında değişen şehir  yerleşmeleri  ülke geneline 

dağılmakla birlikte, ülkenin batısında, orta kesimlerinde ve özellikle 

güneydoğusunda yoğunluk göstermektedir. Nüfusunda azalma görülen tek yerleşme 

Iğdır'dır. Bunun dışındaki yerleşmelerin hiç birisinin nüfusunda azalma olmamıştır. 

Nüfusunda dikkat çekici olarak artış gösteren yerleşme ise; Malatya'daki Pötürge'dir. 

Bunun dışında Afyon'da Dinar, Kocaeli'de Darıca, Aydın'da Kuşadası  ve 

Şanlıurfa'da Birecik nüfus artış oranı bakımından dikkat çekmektedir.  

Nüfusu 10.000-20.000 arasında değişen kasaba yerleşmeleri haritada da 

görüldüğü gibi bir önceki döneme göre sayıca artış göstermişlerdir. (Bkz. Harita: 21) 

Ülke üzerinde genel bir yayılışa sahiptirler. Sadece bazı illerde nüfusu 10.000-20.000 

arasındaki kasaba yerleşmelerine rastlanmamaktadır ki, bunlar da; Edirne, Burdur, 

Bartın, Karabük, Çankırı, Nevşehir, Aksaray, Kilis, Gümüşhane, Bayburt, Iğdır ve 

Bingöl'dür. Bu gruptaki yerleşmelerin nüfus artış ve azalış oranları birbirinden 

oldukça farklıdır. 1965-1975 döneminde ülkenin batısında nüfus artış oranı doğusuna 

göre daha az demiştik. Bu dönemde de ülkenin doğusu ve batısındaki yerleşmelerin 

nüfus değişim oranları birbirinden çok farklı değildir. Ülkenin batısında nüfusun 

fazlaca arttığı yerler olduğu gibi, azaldığı yerler de vardır. Aynı durum doğuda da 

görülmektedir. Nüfusunda azalma görülen yerleşmeler; Manisa'da Gölmarmara, 

Kayseri'de Hacılar, Malatya'da Hekimhan, Elazığ'da Maden'dir. Bu yerleşmelerin 

nüfus azalma oranları da oldukça düşüktür. Nüfus artış oranı en fazla olan yerleşme; 

Kayseri'de Talas'tır.  (%216,6) İzmir'de Aliağa da (%206,9) nüfusu fazlaca artış 

gösteren bir diğer  yerleşmedir.  

Nüfusu 5.000-10.000 arasında değişen kasaba yerleşmeleri ülke sathında genel 

bir yayılışa sahip olmakla birlikte Aydın-Denizli civarında, İzmit Körfezi çevresinde, 

İçel, Hatay ve doğuya doğru Malatya, Diyarbakır çevresinde fazlaca görülmektedir. 
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(Bkz. Harita:22) Bu gruptaki yerleşmelerde, nüfus genelde artış eğiliminde olmakla 

birlikte nüfusunda azalma görülen yerleşmeler arasında Isparta'da Uluborlu %-

28,3'lük bir oranla dikkati çekmektedir. Bunun dışında nüfusunda fazlaca artış 

görülen yerleşmeler ise; Kocaeli Uzunçiftlik (%503,0), İzmir Seferihisar'da Ürkmez 

(%1119,1), Erzurum'da Karaçoban'dır. (%534,7) Bunların dışında İzmit Körfezi ve 

Batı Karadeniz'deki yerleşmelerle birlikte Ordu-Adana arasında çizilecek bir hattın 

doğusunda kalan yerleşmelerde nüfus artış oranları yüksektir. Nüfus artış oranı 

%100'ün altında olan yerleşmeler ülke genelinde hemen hemen her ilde karşımıza 

çıkmaktadır. 

Nüfusu 5.000'den az olan kasabalar ülke geneline dağılırken Güney Marmara, 

İstanbul, Orta Karadeniz, Ankara'nın batı kesimleri, Konya'nın doğu kesimleri, Sivas, 

Erzurum ve doğusu, Şanlıurfa ve çevresi, Van Gölü'nün doğusu ve güneydoğusunda 

sayıca biraz daha azdır. (Bkz. Harita: 23) Bu yerleşmelerin nüfus artış ve azalış 

oranları da birbirinden oldukça farklıdır. Karadeniz Bölgesi'nde Trabzon'da 

Şalpazarı, Ordu'da Mesudiye'ye bağlı Üçyol, Yeşilce, Bolu'da Mengen'e bağlı 

Pazarköy,  Eskişehir'de Mihalgazi nüfusunda %50'den fazla azalma görülen 

yerleşmelerdir. Nüfusu 5.000'den az olan kasabaların nüfus artışı yönünden en dikkat 

çekici olanları şunlardır: Ordu Mesudiye'de Topçam, Ünye'de Tekkiraz nüfusu %200 

ile %400 arasında; Giresun'da Çamoluk, Zonguldak Ereğli'de Gülüç nüfusu %100 ile 

%200 arasında değişen yerleşmelerdir. 

Marmara Bölgesi'nde nüfusunda azalma görülen yerleşmeler arasında nüfus 

azalma oranı %25'ten fazla olan yerleşme yoktur. Buna karşılık nüfusunda en fazla 

artış görülen yerleşme %585,2 ile Yalova'da Altınova'ya bağlı Kaytazdere'dir. Bunun 

dışında nüfusunda fazlaca artış görülen yerleşmeler:  İstanbul'da Silivri'ye bağlı 

Gümüşyaka, Çanakkale'de Kepez, Yalova'da Altınova, Çınarcık'tır. 
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Ege Bölgesi'nde nüfusu 5.000'den az olan kasabaların sayısında diğer iki 

bölgeye göre artış görülmektedir. Fakat nüfus artış ve azalış oranlarının birbirinden 

büyük farklılıklar göstermesiyle de diğer tüm bölgelere benzemektedir. Bölge içinde 

nüfusunda önemli ölçüde azalma olan yerleşmeler şunlardır: İzmir'de Menemen'e 

bağlı Seyrek, Kütahya'da Gediz'e bağlı Akçaalan ve Gürlek'tir. Bu yerleşmelerin 

nüfuslarındaki azalma oranı %30 ile %40 arasında değişmektedir.  Nüfusunda 

fazlaca artış görülen yerleşmeler ise şunlardır: Menemen'e bağlı Asarlık (%519,3), 

Karaburun'a bağlı Mordoğan (%386,2), İzmir'de Aliağa'ya bağlı Yenişakran 

(%171,5). 

Akdeniz Bölgesi'nde nüfusu 5.000'den az olan kasabalar daha seyrek 

görünmektedir. Fakat nüfus artış ve azalışları bakımından yerleşmeler birbirinden 

oldukça farklıdır. Antalya'da Kaş'a bağlı Kalkan, Hatay'da Şenköy, Yayladağı'na 

bağlı Kışlak bölge içinde nüfusunda önemli ölçüde azalma görülen yerleşmelerdir. 

Bu yerleşmelerin nüfuslarındaki azalma oranı %30 ile %50 arasında değişmektedir. 

Bölge içinde nüfusunda en fazla artış görülen yerleşme; Isparta'da Senirkent'e bağlı 

Büyükkabaca'dır. (%1054,1) Bunun dışında Antalya'da Akseki'ye bağlı Cevizli, 

Kemer'e bağlı Beldibi, Göynük, Adana'da Doğankent, Kahramanmaraş'ta Dönüklü 

nüfus artış oranı %100'den fazla olan yerleşmelerdir. 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Adıyaman ve Mardin civarında nüfusu 

5.000'den az olan kasabaların sayıları artarken, bölgenin diğer kesimlerinde sayıca 

daha az görülmektedir. Nüfusunda azalma olan yerleşmeler arasında Adıyaman'da 

Sincik'e bağlı İnlice (%-30,7), Şanlıurfa'da Kısas (%-25,9), Halfeti (%-36,7) 

sayılabilir. Nüfusunda fazlaca artış görülen yerler ise (%100 ile %200 arasında): 

Diyarbakır'da Bismil'e bağlı Tepe, Mardin'de Dargeçit. Nüfus artış oranı %200'den 

fazla olan yerleşme bölge içinde yoktur. 
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Doğu Anadolu Bölgesi'nde bazı yerleşmelerin nüfuslarındaki azalma oranı 

%50'nin altına düşerken, örneğin; Malatya'da Akçadağ'a bağlı Ören (%-84,8), 

Erzurum'da Köprüköy (%-67,3), artış oranlarında ekstrem değerler görülmemektedir. 

Bölge içinde nüfusunda fazlaca artış gösteren yerleşmelere bakarsak: Erzincan'da 

Demirkent, Geçit, Tercan'a bağlı Mercan nüfusu %100 ile %150 arasında artış 

gösteren kasabalardır. Doğu Anadolu Bölgesi'nde nüfusu 5.000'den az kasabalar 

içinde %150 oranından daha fazla nüfus artışına sahip yerleşme bulunmamaktadır. 

Orta Anadolu Bölgesi'ne gelindiğinde nüfusu 5.000'den az olan kasabalar 

genellikle bölgenin güneydoğusuna ve güneybatısına doğru toplanmışlardır. 

Nüfusunda önemli ölçüde azalma olan yerleşmeler şunlardır: Konya'da Cihanbeyli'ye 

bağlı İnsuyu,  Niğde'de Aydınyurt, Kayseri'de Amarat, Elbaşı, Ankara'da 

Kızılcahamam'a bağlı Çeltikçi. Nüfusunda fazlaca artış görülen yerleşmeler ise; 

Konya'da Kızılören (%824,1),  Ankara'da Nallıhan'a bağlı Çayırhan, Çubuk'a bağlı 

Esenboğa,  Kırıkkale'de Bahşili, Balışeyh'e bağlı Koçubaba.  

Türkiye'de nüfusu 20.000'den az olan yerleşmelerin dağılışına bakıldığında; 

Güney Marmara kıyıları, ülkenin güney ve güneybatı kıyıları, Orta Karadeniz, Sivas 

çevresi, ve ülkenin doğu kesimlerinde sayıca daha az görülmektedir. Nüfusların artış 

ve azalış oranlarına bakıldığında da; Karadeniz Bölgesi'nde özellikle Doğu 

Karadeniz kıyılarında ve Tokat, Amasya çevresinde nüfusunda azalma olan 

yerleşmelere rastlanmaktadır. Bölge içinde nüfusunda en fazla azalma görülen 

yerleşme Trabzon'da Şalpazarı ve Ordu'da Mesudiye'ye bağlı Üçyol ve Yeşilce'dir. 

Nüfus azalma oranları %50'den fazladır. Buna karşın bölgede nüfusunda büyük 

ölçüde artış görülen yerleşmeler Ordu Mesudiye'de Topçam, Ünye'de Tekkiraz'dır. 

Marmara Bölgesi'nde İstanbul ve çevresi ile Güney Marmara kıyılarında 

nüfusu 20.000'den az olan kasabalara çok az rastlanmaktadır. Nüfusunda azalma olan 
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yerleşmeler  İzmit Körfezi dışında bölgenin genelinde görülmektedir. Özellikle 

Trakya'da daha fazladır. Buralardaki yerleşmelerin nüfuslarındaki azalma oranları da 

%25'i geçmemektedir. Nüfusunda artış görülen ve bu artış oranlarının da fazla 

olduğu yerleşmeler de İzmit Körfezi çevresinde toplanmıştır ki bunlar içinde en 

dikkat çekici olanı Yalova'daki Kaytazdere'dir. Nüfus artış oranı yukarıda da 

belirtildiği gibi %500'den fazladır.  

Ege Bölgesi'nde nüfusu 20.000'den az olan kasabalar sıkça görülmektedir. 

Artış- azalış oranları bakımından da çeşitlilik göstermektedir. Manisa'da, İzmir'in iç 

kesimlerinde, Denizli'de Afyon'un bölgede kalan kısımlarında nüfusunda azalmalar 

olan yerleşmelere rastlanmaktadır. Nüfus azalma oranları bakımından da %50'yi 

geçmemektedir. Buna karşın nüfusunda çok büyük artışlar gözlenen yerleşmeler 

vardır ki, İzmir'de Aliağa, Karaburun'a bağlı Mordoğan bunlara örnek olarak 

verilebilir. 

Akdeniz Bölgesi'nde nüfusu 20.000'den az olan kasabalara daha az 

rastlanmakla birlikte nüfus artış ve azalış oranlarında çok farklı değerler 

görülmemektedir. Buradaki yerleşmelerin nüfuslarındaki azalma oranı %50'yi 

geçmezken, artış oranları da sadece Isparta'daki Büyükkabaca'nın dışında %200'ü 

geçmemektedir. Nüfusun fazlaca artış gösterdiği yerler özellikle Antalya, İçel ve 

Hatay'da bulunmaktadır. Nüfusunda azalma görülen yerleşmeler de hemen hemen 

bölgedeki her ilde bulunmaktadır. 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde nüfusu 20.000'den az olan yerleşmelere 

özellikle Şanlıurfa ve Diyarbakır'da çak fazla rastlanmamaktadır. Özellikle Mardin, 

Batman, Siirt, Şırnak, Gaziantep ve Adıyaman'da daha fazla görülmektedir. 

Nüfusunda azalma görülen yerleşmeler de, nüfusu 20.000'den az olan kasabaların 

çoğunlukta bulunduğu Mardin'de daha fazla göze çarpmaktadır. Bölgedeki  
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yerleşmelerin nüfuslarındaki azalma oranları da diğer bölgelerde olduğu gibi %50'yi 

geçmemektedir. Nüfusun fazlaca arttığı yerler de Şırnak (Silopi) ve Gaziantep'te 

(Araban) dikkati çekmektedir. 

Ülkemizin en büyük bölgesi olan Doğu Anadolu'da nüfusu 20.000'den az olan 

yerleşmeler, ülkenin diğer bazı bölümlerinde olduğu gibi yoğunlukta olmamasına 

rağmen, nüfus artış ve azalış oranları bakımından  büyük farklar göstermektedir. 

Malatya'da Ören ve Erzurum'da Köprüköy, nüfus azalış oranın en fazla olduğu 

yerleşmelerdir. Nüfusun bölge içinde en fazla artış gösterdiği yerlerden Erzincan'da 

Mercan, Geçit, Demirkent, Erzurum'da Ilıca, Hakkari'de Yüksekova örnek olarak 

verilebilir.       

Türkiye'deki şehir ve kasabaların ülke sathındaki dağılışlarına bakıldığında; 

ülkenin belirli bölgelerinin sık nüfuslandığı, belirli bölgelerinde ise nüfusun daha 

seyrek olduğu gözlenmektedir. (Bkz. Harita: 24) Nüfusun bir yerde fazla ya da az 

olmasında iklim, yeryüzü şekilleri ve yükselti, tarım, sanayi olanakları, ulaşım, yer 

altı kaynakları vs. etkilidir. Örneğin: Doğu Karadeniz kıyı şeridinin dar olması ve 

hemen gerisinde yüksek dağlık kütlenin bulunması nedeniyle bu alan sık nüfuslanan 

yerler arasındadır. Batı Karadeniz'de de Doğu Karadeniz kadar olmasa da Zonguldak 

çevresinde nüfuslanmanın sık olduğu gözlenmektedir. Marmara Bölgesi'nde özellikle 

İstanbul ve İzmit Körfezi çevresinde sanayinin ve ticaretin gelişmesi nedeniyle 

nüfusun toplandığı gözlenmektedir. Zaten İstanbul çok eski devirlerden itibaren 

önemini koruyan bir şehirdir ve özellikle 1950'li yıllardan sonra da  Karadeniz 

Bölgesi'nden başlayan göçlerle birlikte en fazla nüfus çeken yerdir. Diğer yandan 

İzmit Körfezi çevresinde bulunan şehirler de özellikle Karadeniz Bölgesi'nden 

gelenler tarafından işgal edilmiştir. Bu şekilde yeni kurulan köy ve kasabalar 

büyüyerek hemen yanı başlarındaki şehirlere eklenmişlerdir. Fakat İzmit Körfezi 
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civarında özellikle 1965'lerden sonra uygulanan sanayi teşvikleri buradan göçü 

durdurmuştur. Kurulan yeni sanayi tesisleriyle iş imkanları artmış ve Karadeniz'den 

İstanbul'a olan göçleri bir parça da olsa azaltmıştır. Ege Bölgesi'nde yerleşmeler 

graben alanlarına kurulmuşlardır. Burada da İzmir önemli ölçüde nüfus çeken bir 

yerdir. Manisa'nın İzmir'in hemen yanında bulunması, onun gelişmesini 

engellemiştir. Akdeniz Bölgesi'nde tarıma dayalı sanayinin geliştiği, Adana ve 

Hatay'da yerleşmeler toplanmıştır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin Akdeniz'e yakın 

kesimlerinde, Doğu Anadolu'da da yükseltinin fazla olmadığı çukur alanlarda 

yerleşmelerin çoğunlukta olduğu görülmektedir. Orta Anadolu Bölgesi'nde ilginç bir 

tablo göze çarpmaktadır ki, o da bölgedeki Nevşehir, Niğde, Aksaray civarında 

özellikle nüfusu 5.000'den az yerleşmelerin toplanmasıdır.  

Türkiye'deki nüfus değişimleri bir bütün olarak incelendiğinde de Ankara 

dışında büyük şehirlerin nüfus artış oranlarının %50'nin altına pek düşmediği 

görülmektedir. Özellikle İstanbul ve İzmir'in nüfusları %100'ün üzerinde bir artış 

göstermektedir. Bunların dışında Bursa, Konya, Adana, Gaziantep, Malatya, 

Erzurum, Diyarbakır gibi bazı şehirlerin nüfusları da %50'den fazla bir artışa 

sahiptir. Burada dikkat çeken nokta, nüfusu 50.000'den fazla olan yerleşmelerin 

nüfuslarında azalma olmamıştır. Nüfusu 50.000'in altında olan yerleşmelerde nüfusla 

birlikte nüfus azalma hızı da artmıştır. Ülkede nüfusu en fazla azalma gösteren 

yerleşmelere Malatya'da, Erzurum'da, Eskişehir'de, Trabzon'da ve Ordu'da 

rastlanmaktadır. En fazla artış gösteren yerleşmeler de Malatya'da ve Isparta'da 

dikkati çekmektedir.  
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E. 1985-1997 Dönemi: 

1985-1997 yılları arası ülkemizde sosyal ve ekonomik karışıklıkların nispeten 

kalktığı ve ekonomik alanda yatırımların başlayıp daha sonra hız kazandığı bir 

dönemdir. 1980'lerde sonra başlayan doğum hızındaki azalmalar ilerki yıllarda da 

kendini bu şekilde göstermiştir.  

 

Sayım yılları Toplam nüfus Yıllık ort. nüfus artış 

hızı (%o) 

1985 50.664.458 24,9 

1990 56.473.035 21,7 

1997 62.865.574 15,1 

Tablo: 13 Sayım yıllarına göre Türkiye nüfusu ve nüfus artış oranları 

 

Yukarıda tablo 13'te de görüldüğü üzere toplam nüfusun yıllık ortalama nüfus 

artış hızında görülen düşüşte, planlı dönemle birlikte başlanan nüfus artışını 

azaltmaya yönelik politikalar ve şehirleşmenin artması büyük ölçüde etkili olmuştur. 

Planlı dönemle birlikte uygulamaya konan doğum kontrolü yöntemlerinin giderek 

yaygınlaşması ve bu yöntemlerin hızla artan kent nüfusunun yanı sıra, birtakım 

güçlüklere rağmen kırsal kesimde de başarıyla uygulanması, nüfus artış hızının 

düşmesine yol açan temel faktörlerdir.14 Aşağıda nüfus gruplarında da inceleneceği 

üzere ülke genelindeki yerleşmelerin nüfus artış hızında büyük ölçüde azalmalar 

göze çarpmaktadır.  

Ülkemizde nüfusu 100.000'den fazla şehirlere bakıldığında; sayıca artış 

gösterdiği görülmektedir. (Bkz. Harita: 25) Edirne, Karabük, Aydın, Alanya, Uşak, 

                                                           
14 Ş. Işık (1999) "1997 Nüfus Tespiti ve Türkiye Nüfusu Üzerine Bazı Yeni Gözlemler" Ege Coğ. 
Dergisi, S: 10, s. 151.  
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Afyon, Karaman, Aksaray, Adıyaman, Viranşehir, Mardin, Bismil, Siirt, Erzincan, 

Ordu, Çorum bu nüfus grubuna yeni giren şehirlerdir. Bu dönemde dikkat çeken 

taraf; bir önceki döneme yerleşmelerin nüfus artış hızlarında azalmalar olmuştur. 

Sadece bu nüfus grubuna yeni giren yerleşmelerin nüfus artış hızı çok yüksektir. 

Nüfusu 100.000'den fazla olan şehirlerde dikkat çeken diğer bir taraf ise; 1985-1997 

dönemine kadar bu nüfus grubundaki yerleşmelerin hiçbirisinin nüfuslarında azalma 

olmazken, bu dönemde Kırıkkale, İzmit ve Zonguldak'ın nüfuslarında azalmalar 

görülmektedir ki, bu yerleşmelerin nüfusları 1950'lerden sonra büyük oranda artışlar 

göstermişti. Bu artışlardan sonra nüfusun artış hızında düşüşler gözlenmiş, şimdi de 

nüfuslarında azalmalar dikkati çekmektedir. Nüfus artışının en fazla olduğu yer ise, 

ülkenin güneydoğusunda kalan kısımdır. Diğer yerlere göre burada nüfus artış oranı 

yüksek doğum oranları nedeniyle hala yüksektir. Nüfusunda bir önceki döneme göre 

artış görülen yerleşmeler: Tekirdağ, Alanya, Karaman, Çorum, Şanlıurfa, Viranşehir, 

Adıyaman, Malatya, Bismil, Batman, Siirt, Mardin, Van. Buna karşın sayılan bu 

şehirlerin dışında kalanlar ise nüfus artış hızında azalma olan yerleşmelerdir ve 1975-

1985 dönemine göre sayıca daha fazladır. Bu tablodan da şunu çıkarabiliriz: Bölgeler 

arası dengesizlikleri kaldırma çabası bir ölçüde kendini göstermekle birlikte daha 

önceki dönemlerde nüfus yığılması olan şehirlerden bazılarının rahatladığı, buna 

karşın gelişmeye yeni başlayan şehirlerin nüfuslarının arttığı söylenilebilir. Örneğin: 

1975-1985 döneminde İstanbul ve İzmir'in nüfus artış oranı %100'ü geçerken, 1985-

1997 döneminde %25'in altına düşmüştür. Ankara, Adana, Bursa ve daha yukarıda 

bahsi geçen pek çok şehirde bu duruma rastlanmaktadır. Hatta Zonguldak, Kırıkkale 

ve İzmit'in nüfus artış hızındaki düşüşler bir yana,  nüfuslarında da azalmalar 

olmuştur. Fakat diğer taraftan Adıyaman, Van, Bismil gibi yeni gelişmeye başlayan 

şehirlerin nüfuslarının da arttığı görülmektedir.   
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Nüfusu 500.000'den fazla olan şehirlerin nüfus gelişimlerine bakıldığında diğer 

dönemlerde olduğu gibi sayıca artış olduğu göze çarpmaktadır. İstanbul, İzmir, 

Ankara, Bursa ve Adana'ya; Çorum, Konya, Antalya, İçel, Gaziantep, Diyarbakır 

eklenmiştir. Sayıca artış göstermelerine rağmen, Çorum'un dışında diğer 

yerleşmelerin nüfus artış oranları tablo:2'de de gösterildiği üzere azalma 

göstermektedir.  

Nüfusu 100.000-500.000 arasında olan yerleşmeler daha önceki dönemlerde 

olduğu gibi sayıca artış göstermişlerdir. Genellikle ülkenin batı ve güneydoğu 

kesiminde toplanmışlardır. Orta kesimlerde çok fazla görülmemektedir. Bu nüfus 

grubunun diğer dönemlerden farkına bakıldığında; bir önceki döneme göre çoğu 

yerleşmenin nüfus artış hızında azalmalar olmuştur. Ancak nüfusu 100.000'i yeni 

geçen Alanya, Bismil ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki pek çok yerleşmenin 

nüfus artış hızları bir önceki döneme göre artış göstermiştir. Bununla beraber daha 

önceki dönemlerde nüfusu 100.000-500.000 arasında olan yerleşmelerin hiçbirisinin 

nüfusunda azalma olmazken, 1985-1997 döneminde İzmit, Zonguldak ve 

Kırıkkale'nin nüfuslarında azalmalar tespit edilmiştir. Ayrıca yine daha önceki 

dönemlerde bu nüfus grubundaki yerleşmelerin nüfusları %200'ün üzerinde artış 

göstermemiştir. 1985-1997 döneminde Alanya ve Bismil'i nüfusu en fazla artış 

gösteren yerler olarak belirlemekteyiz. 

Nüfusu 20.000-100.000 arasında değişen şehir yerleşmeleri 1975-1985 

dönemine göre sayıca artış göstermektedir ve ülke sathında daha geniş bir alana 

yayılmışlardır. (Bkz. Harita: 26)  Daha önceki dönemde olduğu gibi çok genel 

ifadeyle ülkenin batısında, ortasında ve güneydoğusunda yoğunluk kazanmakla 

birlikte Batı Anadolu ve Orta Anadolu arasında, Doğu Karadeniz kıyı şeridinde ve 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeyine doğru olan alanlarda da görülmektedir. 
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Ancak; Uşak, Denizli, Eskişehir, Karabük, Karaman, Sivas ve Ardahan'da nüfusu 

20.000-100.000 arasında değişen şehir yerleşmelerine rastlanmamaktadır. Nüfus 

artış-azalış oranları bakımından da 1975-1985 döneminden ve diğer dönemlerden 

büyük farklılıklar göstermektedir. Örneğin: Nüfusunda en fazla azalma görülen 

yerleşme Zonguldak'ta Kilimli (%-30,1) iken, nüfus artış oranı en fazla olan yer ise 

Çanakkale'de Lapseki'dir. (%405,1) Bunların dışında nüfusunda azalma olan 

yerleşmelerin nüfus azalma oranları %25'i geçmemektedir. Örneğin: Zonguldak'ta 

Kozlu, Osmaniye'de Düziçi. Buna karşın nüfusunda artış görülen yerleşmeler içinde 

İzmir'de Çeşme, Antalya'da Manavgat, Şırnak ve buradaki Silopi, Hakkari'deki 

Yüksekova nüfus artış oranı %200 ile %400 arasında olan yerleşmelerdir. Nüfusun 

%100 ile %200 arasında artış gösteren yerleşmeler ise özellikle İzmit Körfezi 

çevresinde, İçel kıyılarında, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Van Gölü çevresi ve Doğu 

Karadeniz'de Trabzon kıyılarında görülmektedir. Nüfus artış oranı %50 ile %100 

arasında değişen yerleşmeler Batı Anadolu kıyılarında, İzmit Körfezi çevresinde, 

Orta Anadolu'da Kahramanmaraş'ta ve Van Gölü'nün batısında; nüfus artış  oranı 

%25 ile %50 arasındaki yerleşmeler özellikle Batı Anadolu'daki graben alanlarında, 

Orta Karadeniz'de ve Adana-Hatay-Osmaniye çevresinde; nüfus artış oranı %0 ile 

%25 arasında olan yerleşmeler de Batı Anadolu'daki graben alanlarındaki ve nüfus 

artış oranları %25 ile %50 arasında değişen yerleşmelerin arasında, Orta 

Karadeniz'de ve Adana-Hatay arasında çoğunlukla görülmektedir. 

Nüfusu 50.000-100.000 arasında değişen yerleşmeler ülkenin orta 

kesimlerinden çok kenarlarında daha fazla görülmektedir. Ayrıca sayı bakımından da 

bir önceki döneme göre artış göstermektedir. Nüfus artış ve azalış oranları 

bakımından incelendiklerinde; nüfusun azalma gösterdiği yerleşme görülmemektedir. 

Nüfusu 50.000-100.000 arasındaki tüm yerleşmelerin nüfusu artış eğilimindedir. 
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Artış oranları da özellikle ülkenin doğusunda  fazla iken, batısında daha azdır. Nüfus 

artış oranı yönünden dikkat çeken yerleşmeler; Antalya'da Manavgat, Şırnak ve 

Hakkari'de Yüksekova'dır.  

Nüfusu 20.000-50.000 arasında değişen şehir yerleşmeleri ülke sathına 

dağılmışlardır. Bir önceki dönemde Asıl Ege, Orta Anadolu ve Güneydoğu 

Anadolu'da geniş yayılım olanağı bulan şehir yerleşmeleri, bu dönemde bu yerlere ek 

olarak Batı Anadolu ile Orta Anadolu geçiş yerinde ve Doğu Karadeniz kıyılarında 

da görülmeye başlamıştır. Nüfusun artış ve azalış oranları da bir önceki dönemden 

farklıdır. Nüfusunda azalma görülen yerleşmeler 1975-1985 döneminde sadece bir 

tane iken (Iğdır); 1985-1997 döneminde üç tanedir. (Kozlu, Kilimli, Düziçi) Nüfus 

artış oranın %400'den fazla olduğu tek yer; Çanakkale'de Lapseki'dir. Kuşadası ve 

Cizre'de nüfus artış oranı %200 ile %400 arasında değişirken, nüfus artış oranı %100 

ile %200 arasında olan yerler Güneybatı Anadolu kıyıları, İstanbul'un Trakya kesimi, 

yer yer Orta ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nde 

görülmektedir. Nüfus artış oranı %0 ile %50 arasında olan yerler ise, Marmara 

Denizi çevresinde, Ege kıyılarında, Orta Karadeniz'de ve Hatay civarında 

çoğunluktadır.  

Türkiye'de nüfusu 10.000 ile 20.000 arasında değişen kasaba yerleşmelerinin 

ülke üzerindeki dağılımlarında bir önceki döneme göre çok fazla değişim olmamakla 

birlikte yerleşmelerin nüfus artış ve azalış oranlarındaki faklılık göze çarpmaktadır. 

Ülkede bazı iller dışında hemen her yerde bu kasabalara rastlanmaktadır. Bu iller: 

Edirne, Bartın, Niğde, Karaman, İçel, Batman, Siirt ve Tunceli'dir. (Bkz. Harita:27) 

1975-1985 döneminde nüfus artış oranının batıdan doğuya doğru arttığını 

söylemiştik. Bu dönemde ülkenin batısında da nüfus artış hızı yüksek kasabalar 

görülmektedir. Fakat bu durumun tersine nüfusunda azalma görülen kasabalar da 
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dikkati çekmektedir. Nüfusunda azalma görülen yerleşmeler içinde Erzurum'da 

Ilıca'nın (%-29,8) dışındaki yerlerin nüfuslarındaki azalma oranı %10'u 

geçmemektedir. Nüfusunda en fazla artış görülen yerleşme;  İzmir'de Foça'ya bağlı 

Yenifoça'dır. (%476,7) Bunun dışında; Balıkesir'de Edremit'e bağlı Altınoluk, 

Antalya'da Alanya, Kemer nüfusunda fazlaca artış görülen yerleşmeler arasında 

sayılabilir.   

Nüfusu 5.000-10.000 arasında değişen yerleşmeler ülkenin belli bölgelerinde 

yoğunluk göstermektedir. (Bkz. Harita:28) Bu alanlar Büyük Menderes Oluğu-

Denizli civarı, İçel'in kıyı kesimi, Orta Anadolu (Nevşehir civarı), Doğu Karadeniz 

Bölümü ve Güneydoğu Anadolu'da Mardin çevresidir. Yerleşmelerin nüfus artış ve 

azalış oranları birbirinden büyük farklar göstermektedir. Nüfus azalma oranı 

%50'den fazladır; aynı zamanda nüfus artış oranı da %400'den fazladır. Nüfusunda 

fazla miktarda azalma olan yerler şunlardır: Rize'de Kalkandere, Ilgın'a bağlı 

Argıthanı, Karaman'da Ermenek, Çankırı ve Elazığ'da Maden. Nüfusunda artış 

görülen yerleşmeler, azalma olan yerleşmelerden sayıca daha fazladır. Nüfus artış 

oranı %100'den fazla olan yerler de, Marmara Denizi çevresi, Akdeniz kıyıları ve 

Ordu-Osmaniye hattının doğusunda yoğunluk göstermektedir. Nüfus artış oranı 

%400'den fazla olan yerleşmeler; Trabzon'da Maçka'ya bağlı Esiroğlu, Muğla'da 

Bodrum'a bağlı Yalıkavak, Şanlıurfa Harran, Şırnak'ta Kumçatı, Muş'ta Yaygın.  

Nüfusu 5.000'den az olan yerleşmelere  bakıldığında, bu yerleşmeler bir önceki 

dönemde olduğu gibi ülke genelinde dağılırken Güney Marmara, İstanbul, Orta 

Karadeniz, Ankara'nın batı kesimleri, Konya'nın doğu kesimleri, Sivas, Erzurum ve 

doğusu, Şanlıurfa ve çevresi, Van Gölü'nün doğusu ve güneydoğusunda sayıca biraz 

daha azdır. (Bkz. Harita: 29) Nüfus artış ve azalış oranları da birbirinden büyük 

farklar göstermekle beraber, nüfusunda azalma görülen yerleşmelerin sayısında da 
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artış görülmektedir. Karadeniz Bölgesi'nde nüfusun azalma oranı %50'yi fazla 

geçmemektedir. Nüfusunda %50'den fazla azalma gösteren tek yerleşme 

Zonguldak'ta Ereğli'ye bağlı Gökçeler'dir. Bu bölgede nüfus azalma oranı %25 ile 

%50 arasında değişen yerleşmeler; Artvin Murgul'da Damar; Ordu'da Saraycık; 

Amasya'da Merzifon'a bağlı Kayadüzü, Taşova'ya bağlı Uluköy; Çankırı'da Kurşunlu 

ve Kastamonu'da Çatalzeytin'dir. Nüfusunda önemli ölçüde artış gösteren yerler; 

%486,3'lük bir oranla Trabzon'da Vakfıkebir'e bağlı Yalıköy'dür. Bunun dışında 

Trabzon'da Akoluk Beşikdüzü'ne bağlı Türkeli, Gümüşhane'de Kürtün'e bağlı 

Özkürtün, Samsun'da 19 Mayıs'a bağlı Dereköy, Sinop'ta Saraydüzü, Bartın'da Arıt, 

Zonguldak'ta Çaycuma'ya bağlı Karapınar, Ereğli'ye bağlı Ormanlı bölge içinde 

nüfus atış oranı bakımından farkedilen yerlerdir. Nüfus artış oranı %100'ün altında 

olan yerleşmeler, Karadeniz Bölgesi'nin bütün illerinde göze çarpmaktadır. 

Marmara Bölgesi'nde özellikle Güney Marmara Bölümü'nde nüfusu 5.000 

altında olan yerleşmeler sayıca çok azalmıştır. Bölgenin Trakya kesiminde ise; nüfus 

azaldığı pek çok yer göze çarpmaktadır. Ancak bu bölgede de, tıpkı Karadeniz 

Bölgesi'nde olduğu gibi nüfusun azalma oranı %50'yi geçmemektedir. Nüfusunda 

azalma görülen yerleşmelere bakacak olursak; Kırklareli'de Pınarhisar'a bağlı 

Kaynarca (%-28,3), Edirne'de Keşan'a bağlı Beğendik (%-27,9), Çamlıca (%-25,5), 

Uzunköprü'ye bağlı Kurtbey (%-25,7), Balıkesir'de Marmara (%-42,1), Savaştepe'ye 

bağlı Sarıbeyler (%-30,4)... Nüfusunda artış görülen yerleşmeler bölgenin 

doğusunda, başka bir deyişle İzmit Körfezi çevresinde görülmektedir. Bu alanlarda 

nüfusunda azalma olan yerleşme görülmemektedir. Bölge içinde nüfus artış oranı en 

fazla olan yerleşme; Çanakkale'de Biga'ya bağlı Karabiga'dır. (%890,0) Bunun 

dışında Marmara Bölgesi'nde nüfusunda %100'ün üzerinde artış gösteren yerleşmeler 

şunlardır:  İstanbul'da Silivri'ye bağlı Gümüşyaka, Bursa'da Gemlik'e bağlı Kurşunlu, 
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Kocaeli'de Gebze'ye bağlı Tavşancıl, Sakarya'da Yazlık, Akyazı'ya bağlı Dokurcun, 

Hendek'e bağlı Çamlıca. Bölgenin Trakya kesiminde nüfus artış oranı %100'ü geçen 

yerleşme bulunmamaktadır. Yalova'daki yerleşmelerde de dikkati çeken yön; nüfus 

artış oranı %50 ile %100 arasında değişmektedir. Nüfus artış oranı %50'nin altında 

olduğu yerleşmeler; bölgede Yalova dışında her ilde görülmektedir. 

Ege Bölgesi'nde yerleşmeler sayıca artış göstermekle birlikte yerleşmelerin 

çoğunun nüfusunda azalma görülmektedir. Nüfusunda azalma görülen yerleşmeler 

özellikle Asıl Ege Bölümü'nde toplanmıştır. Fakat buradaki yerleşmelerin 

nüfuslarındaki azalma oranı da %50'yi geçmemektedir. Örneğin; İzmir'de Foça'ya 

bağlı Geren, Birgi, Seferihisar'a bağlı Ürkmez, Manisa'da Hacıhaliller. Nüfusunda 

artış görülen yerleşmelerin sayısı çok fazla olmamakla beraber, nüfus artış oranı 

%100'ü geçen fazla yerleşme yoktur. Bölgedeki yerleşmelerin nüfus artış oranları 

genellikle %50'nin altındadır. Ege Bölgesi'nde nüfus artış oranı en fazla olan yer; 

Balıkesir'de Gömeç'e bağlı Karaağaç'tır. (%424,3) Bunun dışında nüfus artış oranı 

%100'den fazla olan yerleşmeler şunlardır: Uşak'ta Sivaslı'ya bağlı Yayalar, 

Afyon'da Evciler'e bağlı Gökçek, Kütahya'da Emet'e bağlı Çerte, Simav'a bağlı 

Hisarbey, Yeşildere.  

Akdeniz Bölgesi'nde nüfusu 5.000'den az olan kasabaların sayıları oldukça 

azdır. Antalya Körfezi, Adana'nın doğu kesimi ve Hatay'ın güneyinde biraz yoğunluk 

gösterirler. Bölgede nüfusunda azalma olan yerleşmeler çok da azımsanacak düzeyde 

değildir. Hemen hemen her ilde bulunmaktadır. Fakat nüfuslarındaki azalma oranı 

%50'yi geçmemektedir. Örneğin; Adana'da Feke, Saimbeyli, Ceyhan'a bağlı Kösreli , 

Hamdili; Hatay'da Yayladağı'na bağlı Yeditepe; Kahramanmaraş'ta Pazarcık'a bağlı 

Evri... Nüfusunda %100'ün üzerinde artış gösteren yerler genellikle bölgenin 

batısında toplanmakla birlikte; doğusundaki yerleşmelerin nüfus artış oranları 
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genellikle %100'ün altındadır. Bölge içinde nüfusunda en fazla artış görülen 

yerleşme, Antalya'da Akseki'ye bağlı Yarpuz'dur. (%206,8) Bunun dışında Kale'ye 

bağlı Beymelek, Kaş'a bağlı Ova, Kemer'e bağlı Beldibi, Serik'e bağlı Kadriye, 

Hatay'da İskenderun'a bağlı Arsuz (%119,8) inüfus artış oranı %100'den fazla olan 

yerleşmelerdir. Akdeniz kıyılarında özellikle Antalya'daki bir çok yerde nüfusun bu 

kadar çok artmasının nedeni; özellikle 1980'lerden sonra gelişmeye başlayan 

turizmdir. Nüfus artış oranı %50 ile %100 arasında olan yerleşmeler, Antalya, İçel, 

Adana, Osmaniye ve Hatay'da görülürken; nüfus artış oranı %50'nin altında olan 

yerleşmeler bölgedeki tüm illerde kendini göstermektedir. 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ilginç bir görünüm göze çarpmaktadır. 

Nüfusu 5.000'den az olan yerleşmeler bölgenin belirli yerlerinde toplanmışlardır. 

Örneğin; Gaziantep, Adıyaman ve Mardin'in dışındaki diğer illerde nüfusu 5.000'den 

az olan kasabalar oldukça azdır. Bölgede, nüfusunda azalma olan yerleşmelerin 

nüfüs azalma oranları çok fazla değildir. Bunlar içinde en dikkat çekeni; Mardin'de 

Kızıltepe'ye bağlı Şenyurt'tur.  (%-25,0). Bunun dışında nüfusunda azalma olan 

yerleşmelerin nüfus azalma oranları %15'in altındadır. Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi'nde nüfusu 5.000'den az olan yerleşmelerin büyük çoğunluğunun nüfusunda 

artış gözlenmektedir. Fakat yerleşmelerin nüfus atış oranları birbirinden oldukça 

farklıdır.  Nüfus artışı bakımından bölgede en çok dikkat çeken yerleşmeler 

şunlardır: Adıyaman'da Besni'ye bağlı Eskiköy, Sarıyaprak, Sincik'e bağlı İnlice; 

Mardin'de Nusaybin'e bağlı Girmeli; Batman'da Beşiri'ye bağlı İkiköprü, Kozluk'a 

bağlı Bekirhan. Bunların dışında Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin ve 

Batman'da nüfus artış oranı %100'den daha aşağı olan yerleşmelere rastlanmaktadır. 

Doğu Anadolu Bölgesi'nde nüfusu 5.000'den az olan yerleşmeler çok fazla 

olmamakla birlikte Erzincan, Malatya ve Muş'ta yoğunluk kazanır. Nüfus artış ve 
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azalış oranları da birbirinden büyük farklar gösterir. Nüfusun azaldığı yerleşmelere 

bakılırsa; nüfus azalmasının en çok görüldüğü yer; Malatya'da Pötürge'dir. (%-93,6) 

Bunun dışında Erzincan'da Kemah (%-35,1), Tunceli'de Pülümür de (%-46,3) 

nüfusunda fazlaca azalma olan yerleşmeler arasında sayılabilir. Doğu Anadolu 

Bölgesi'nde nüfus artışı yönünden dikkat çekici kasabalar vardır ki; bunlar içinde en 

dikkat çekeni: Malatya'da Kale'dir. (%516,8) Bunun dışında Elazığ'da Mollakendi 

Bitlis'te Yolalan, Muş'ta Konukbekler,  

Orta Anadolu Bölgesi'nde nüfusu 5.000'den az olan kasabalar belirli bölgelerde 

toplanmışlardır. Bu alanlar; Konya'nın batısı ile Nevşehir-Niğde-Aksaray civarıdır. 

Yerleşmelerin nüfus artış ve azalış oranlarına bakıldığında, nüfusunda azalma 

görülen yerleşmeler daha fazladır ve bölgenin hemen hemen her yerinde göze 

çarpmaktadır. Örneğin; Eskişehir'de İnönü (%-0,9), Ankara'da Ayaş'a bağlı Sinanlı 

(%-36,7), Konya'da Cihanbeyli'ye bağlı Gölyazı (%-23,3), Niğde'de Altunhisar (%-

13,7)...Bölge içinde nüfus artış oranlarının büyük kısmı %100'ün altındadır. Nüfus 

artış oranının %100'den fazla olduğu çok az yerleşme vardır ki, bunlar da: Ankara'da 

Kızılcahamam'a bağlı Çeltikçi; Kırıkkale'de Keskin' bağlı Konur, Yahşihan'a bağlı 

Kılıçlar; Aksaray'da Aratol'dur.8) Sözü geçen bu illerle birlikte İç Anadolu 

Bölgesi'nde diğer illerdeki yerleşmelerin nüfuslarının artış oranı %100'ün altındadır.  

Türkiye'de nüfusu 20.000'den az olan yerleşmelerin dağılışına bakıldığında; 

Güney Marmara kıyıları, ülkenin güney ve güneybatı kıyıları, Orta Karadeniz, Sivas 

çevresi, ve ülkenin doğu kesimlerinde sayıca daha az görülmektedir. Yerleşmelerin 

nüfus artış ve azalış oranlarına bakıldığında, nüfusun azaldığı yerleşme sayısı bir 

önceki döneme göre daha fazladır ve her dönemde olduğu gibi bu dönemde de 

nüfusunda önemli artışlar gösteren yerler vardır. Öncelikle nüfusunda azalma 

görülen yerleşmelere bakıldığında; Karadeniz Bölgesi'nde özellikle Doğu Karadeniz 
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Bölümü'nde bir çok yerleşmenin nüfus kaybetmesinin nedeni iç göçlerdir. Hatta 

Karadeniz Bölgesi'nden olan göçlerin büyük bir bölümü Marmara Bölgesi'ne doğru 

gerçekleşmiştir. Örneğin; Sakarya'ya 1975-1990 döneminde olan göçlerin %18’ini 

Trabzonlular, %9,7’sini Erzurumlular, %5,3’ünü Giresunlular, %4,4’ünü Artvinliler, 

%4,1’ini Bolulular, %4’ünü Ordulular oluşturmaktadır. Sakarya ilinin ikinci 

dereceden göç çekim alanı içine Rize, Gümüşhane; üçüncü dereceden çekim alanı 

içine ise Samsun, Zonguldak, Tokat olmak üzere göç veren diğer iller de girmektedir. 

1975-1990 döneminde Bursa'ya olan göçlerin %6,7’sini Artvinliler, %5’ini 

Samsunlular, %4,8’ini Trabzonlular oluşturmaktadır. Bursa ilinin ikinci dereceden 

göç çekim alanı içine Giresun, Gümüşhane girmektedir. Kocaeli il nüfusunun 

%4,4’ünü Trabzonlular oluşturmaktadır. Kocaeli ilinin ikinci dereceden göç çekim 

alanı içine Gümüşhane, Giresun, Samsun, Artvin, Zonguldak, Bolu, Ordu, Tokat; 

üçüncü dereceden çekim alanı içine ise Rize, Kastamonu girmektedir. Yukarıda sözü 

geçen göç yoluyla nüfus kaybeden tüm bu illerin nüfus kaybeden kasabalarına 

bakacak olursak; Karadeniz kıyısında özellikle Doğu Karadeniz kıyı şeridinde nüfus 

kaybeden yerleşmelerin daha fazla olduğu görülmektedir. Aynı zamanda nüfus 

kaybeden kasabaların bazısının nüfusundaki azalma oranı %50'den fazladır. Bu 

bağlamda düşünüldüğünde bölge içinde diğer yerleşmelere en fazla nüfus kaybeden 

yer; Zonguldak'ta Ereğli'ye bağlı Gökçeler'dir. Bunun  dışında; Artvin Murgul'da 

Damar, Ordu'da Saraycık, Rize'de Kalkandere, Amasya'da Merzifon'a bağlı 

Kayadüzü Taşova'ya bağlı Uluköy, Kastamonu'da Çatalzeytin'in nüfuslarındaki 

azalma oranı çok da azımsanacak düzeyde değildir. Nüfusun bölge içinde diğer 

kasabalara göre daha fazla arttığı yerleşmeler şunlardır: Trabzon'da Maçka'ya bağlı 

Esiroğlu, Vakfıkebir'e bağlı Yalıköy, Samsun'da 19 Mayıs'a bağlı Dereköy.   
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Marmara Bölgesi'nde özellikle İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da nüfusu 

20.000'den az olan kasabaların nüfus artış oranları diğer illerdeki kasabalardan daha 

fazladır. Yukarıda da belirtildiği gibi özellikle Karadeniz'den ve Kuzeydoğu 

Anadolu'dan olan göçler nedeniyle  bu alanlardaki nüfus her dönem artış 

göstermiştir. Bölge içinde nüfusun azaldığı yerler özellikle Trakya kesiminde dikkati 

çekmektedir. Nüfustaki azalma oranı %50'yi geçmemekle birlikte nüfusu bölge 

içinde diğer yerleşmelere göre daha fazla azalma gösteren yerleşmeler (Azalma oranı 

%25'ten daha fazla olan yerler): Kırklareli Pınarhisar'da Kaynarca, Edirne'de Keşan'a 

bağlı Beğendik, Çamlıca, Subaşı, Uzunköprü'ye bağlı Kurtbey, Balıkesir'de 

Marmara, Savaştepe'ye bağlı Sarıbeyler. Nüfus büyüdükçe buradaki yerleşmelerin 

nüfuslarındaki kayıp da azalmaktadır. Buna karşılık 1985-1997 döneminde Marmara 

Bölgesi'nde nüfusun diğer yerleşmelere göre en fazla arttığı yerleşme: Çanakkale 

Biga'daki  Karabiga'dır. Bunun dışında diğer yerleşmelerin nüfus artış oranları 

%300'ün altındadır. 

Ege Bölgesi'nde 1985-1997 yılları arasında nüfusu 20.000'nin altındaki 

yerleşmeler daha önce de belirtildiği gibi graben alanlarında toplanmıştır. Bu 

yerleşmelerden özellikle İzmir kıyısında olanlarının nüfus artış oranı diğerlerine göre 

daha fazladır. Ege bölgesindeki kasabalar içinde nüfusu en fazla artış gösterenler 

şunlardır: İzmir Foça'da Yenifoça, Muğla Bodrum'da Yalıkavak. Bölgede, nüfusunda 

azalma görülen yerleşmelerin nüfus azalma oranı çok fazla olmamasına rağmen; 

nüfusun azaldığı yerleşmeler sayıca çoktur. Yine de Ege Bölgesi'nde nüfusun azalma 

oranı bakımından en fazla dikkat çeken yerler, Manisa'daki kasabalardır. 

Akdeniz Bölgesi'nde özellikle kıyı kesimlerdeki kasabalarda nüfus, artış 

eğilimindedir.  Bu durum en çok Antalya kıyılarında dikkati çekmektedir. Antalya 

kıyılarında örneğin; Kemer, Kemer'deki Beldibi, Göynük, Alanya ve buradaki 
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Payallar da nüfusun önemli ölçüde arttığı yerler arasında sayılabilir. Ayrıca 

Hatay'daki kasabaların nüfus artış oranları daha önceki dönemlere  göre düşüş 

göstermiştir. Ancak bölge içinde nüfusunda en fazla azalma görülen yerleşmeler iç 

kesimlerde görülmektedir. 

 Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Mardin'in batısında, Şanlıurfa'da ve 

Diyarbakır'ın orta kesimlerinde yerleşmeler sayıca çok azalmaktadır. Burada diğer 

bölgelerden farklı olarak nüfuslarında azalma görülen yerleşmelerin nüfus azalma 

oranları %25'i geçmemektedir. Başka bir deyişle diğer bölgelere göre nüfusun 

azalma oranı daha azdır. Şanlıurfa ile Kilis, Batman, Siirt ve Şırnak'ın bölge içinde 

kalan yerleşmelerinin hiçbirisinin nüfusunda azalma olmamıştır. Bunun dışındaki 

diğer illerin sahip olduğu kasabaların bazılarında daha önce de belirtildiği gibi 

nüfuslarında azalmalar görülmektedir. Buna karşın bölge içinde nüfus artış oranı en 

fazla olan yerleşmeler: Şanlıurfa'da Harran, Şırnak'ta Kumçatı'dır. Bunların dışında 

yine Şanlıurfa'da, ayrıca Adıyaman'da ve Mardin'de de nüfus artış oranı çok fazla 

olan yerleşmeler göze çarpmaktadır. 

Doğu Anadolu Bölgesi'nde nüfusu 20.000'in altında olan yerleşmeler özellikle 

Malatya'dan başlayan, Elazığ, Diyarbakır'ın kuzey kesimleri ve Muş'ta da devam 

eden çukur alanda toplanmıştır. Bu alanların dışında kalan yerlerde nüfusu 

20.000'den az olan kasabalara daha az rastlanmaktadır. Bölgedeki kasabaların nüfus 

artış ve azalış oranları da birbirinden büyük farklar göstermektedir. Örneğin, 

nüfusunda en çok azalma görülen yerleşme %93 oranındaki bir azalmayla Malatya'da 

Pötürge'dir. Buna karşın nüfusunda büyük ölçüde artış görülen yerleşmeler ise %586 

oranıyla Malatya'da Kale, Muş'ta %606 oranıyla Yaygın, %403 oranıyla 

Konukbekler'dir. Bölgedeki diğer yerleşmelerdeki nüfus artış ve azalış oranları bu iki 

ekstrem değer arasında değişmektedir. 
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 Orta Anadolu Bölgesi'ne gelindiğinde nüfusu 20.000'in altında olan kasabalar 

Ankara'nın ve Yozgat'ın batısı ile Konya'nın doğusunda sayıca daha azdır. 

Nevşehir'de, Niğde'nin kuzeyinde ve Konya'nın batısında daha fazla 

görülmektedirler. Bu yerleşmelerin nüfus artış ve azalış oranları da diğer bölgelerden 

biraz daha farklıdır. Yerleşmelerin nüfuslarındaki azalma oranı %50'yi geçmezken, 

artış oranı da %400'ü geçmemektedir. Nüfusunda azalma olan yerleşmeler bölgedeki 

her ilde görülmekle birlikte nüfus artış oranının diğer yerleşmelere göre daha çok 

dikkat çektiği yerler Yozgat'ta Saraykent ve Sorgun'a bağlı Çiğdemli'dir.  

1985-1997 döneminde Türkiye'deki şehir ve kasabaların ülke sathındaki 

dağılışlarına bakıldığında; belirli bölgelerin sık, belirli bölgelerin seyrek nüfuslandığı 

görülmektedir.  (Bkz. Harita: 30) Karadeniz'in doğu ve batı kıyılarında yerleşmelerin 

arttığı, Orta Karadeniz'de daha az olduğu dikkati çekmektedir. İzmit Körfezi'nde ve 

Kuzey Marmara kıyılarında sanayinin gelişmişliğine bağlı olarak nüfus da fazladır. 

Fakat Güney Marmara'da aynı yoğunluk görülmemektedir. Marmara Bölgesi; 

şehirlerin yoğun olarak görüldüğü ve aynı zamanda birbirine yakın şehirlerin bir 

arada görüldüğü bir bölgedir. İstanbul metropolitan alanı ve bu alanın devamı 

niteliğinde olan Gebze, İzmit, Gölcük, Karamürsel ve Yalova göze çarpmaktadır. 

Bursa, Adapazarı ve Balıkesir bölgenin diğer önemli şehirlerini oluşturmaktadır. Ege 

Bölgesi'nde nüfus ve buna bağlı olarak yerleşmeler graben alanlarında toplanmıştır. 

Kıyı Ege'nin Orta Anadolu'ya bağlanan yerlerinde özellikle Denizli-Afyon'da  

yerleşmelerin oldukça fazla olduğu gözlenmektedir. Ancak  Ege'nin güney kesimi 

başka bir deyişle Muğla-Menteşe yöresinde de yerleşmelerin çok fazla olduğu 

söylenemez. Akdeniz Bölgesi'nin kıyı kesimlerinde ve Hatay'da yerleşmeler fazlaca 

görülürken, iç kesimlere gidildikçe yerleşmeler sayıca azalmaktadır. Doğu 

Anadolu'nun güney kesimleri ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yerleşmelerin  
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yoğun olduğu görülmektedir. Doğu Anadolu Bölgesi'nde Malatya, Elazığ, Erzurum 

ve Van önemli şehirler olmakla birlikte şehir karakteri kazanmış diğer yerleşmelerin 

nüfusları çok fazla değildir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi şehir ve şehirli nüfus 

bakımından Doğu Anadolu'ya göre daha yüksek değerler gösterir. İç Anadolu 

Bölgesi'nde de bölgenin güneybatısı ve güneydoğusunda yerleşmeler yoğun bir 

şekilde göze çarpmaktadır. Ankara, Kayseri, Konya, Eskişehir ve Kırıkkale bölgenin 

önemli şehirleridir. Özellikle Kayseri, Eskişehir, ve Kırıkkale  Ankara üzerinde nüfus 

artışından doğan sıkıntıyı paylaşabilecek düzeydedir. 

Ülke genelinde şehir ve kasabaların nüfus artış ve azalışlarına bakıldığında; bir 

önceki döneme göre farklı özellikler göze çarpmaktadır. 1985-1997 döneminde 

İstanbul, İzmir, Ankara, Balıkesir, Konya, İçel gibi şehirlerin nüfus artış oranı 1975-

1985 dönemine göre daha da azalmıştır. Buna karşın Akdeniz kıyılarındaki 

yerleşmeler, özellikle Antalya kıyılarındaki yerleşmelerin nüfuslarında turizmin 

gelişmesiyle önemli artışlar tespit edilmiştir. Örneğin; Alanya'daki Obaköy. 

Antalya'daki nüfus artışı özellikle 1980'lerden sonra turizme verilen teşviklerle 

birlikte yeni istihdam alanlarının yaratılmasıyla yakından ilgilidir. Antalya'nın gerek 

bölge içindeki konumu, gerekse ülke içindeki konumu giderek ön plana çıkmaktadır.  

Karadeniz Bölgesi'nin özellikle Doğu Karadeniz Bölümü'nün kıyı şeridinde 

yerleşmeler önceki dönemlerden itibaren tespih taneleri gibi dizilmiştir ki, bu durum 

özellikle Sinop-Hopa arasındaki kıyı şeridinde görülmektedir. Nüfuslarındaki artışla 

da günümüze kadar varlıklarını korumuşlardır. Fakat kıyı şeridinin güneyindeki 

Çoruh-Kelkit Oluğu'nda yerleşmelere çok fazla rastlanmamakla birlikte şehirleşme 

oranı da oldukça düşüktür. Batı Karadeniz'de eskiden beri önemli bir çekim alanı 

olan Zonguldak'ta bu döneme kadar önemli nüfus artışları olmuşken; 1975-1985 

döneminde nüfus artış oranında azalmalar görülmüş ve 1985-1997 döneminde de 
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nüfusunda azalmalar dikkati çekmiştir. Aynı durum Orta Anadolu'da bulunan 

Kırıkkale için de geçerlidir. Yukarıda da belirtildiği  gibi özellikle şehir 

yerleşmelerinin genelinde nüfus azalması söz konusu olurken, Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi'nde, özellikle şehir yerleşmelerinin nüfus artış oranı ya değişmemiştir, ya da 

artış göstermiştir. Bu durum, bölgenin sosyal, ekonomik ve toplumsal yapısında 

ortaya çıkan olumsuzluklar ve Atatürk Barajı'nın yapılmasıyla sular altında kalan 

köylerden olan göçlerin sonucunda ortaya çıkmıştır. Nitekim ağırlaşan kırsal 

kesimdeki şartlar nüfusun bölge dışındaki kentlere olduğu kadar bölge içindeki 

kentlere de göç etmesini sağlamıştır. Bu nedenle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 

şehir yerleşmelerinin nüfus artış oranlarında yükselmeler görülmektedir.  

İzmit Körfezi çevresinde de nüfus artışı sözkonusudur. Fakat buradaki nüfus 

artışının nedeni; iç göçlerdir. Özellikle ülkenin kuzeydoğusundan ve Doğu Karadeniz 

Bölümü'nden buralara olan göçlerdir. İzmit Körfezi çevresindeki nüfus artışı, sanayi 

tesislerinin burada bulunması, uygun pazar ve ulaşım olanakları nedeniyle 

1950'lilerden sonra başlamış ve günümüze kadar devam etmiştir. Bununla birlikte 

şehir sayısı ve şehirli nüfusun fazla olduğu yerlerden biri olmuştur. Nitekim nüfusun 

Marmara Denizi doğusunda ölçüsüzce artması ve sanayileşmenin de etkisiyle, 

buradaki şehirler hava ve su kirliliği, gecekondulaşma, şehir içi ulaşım zorlukları ile 

karşı karşıya kalmıştır.  
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IV. SONUÇ 

Bilindiği gibi 1945'ten 1997'ye kadar olan dönemde ülkemizde en fazla nüfusa 

sahip yerleşme İstanbul'dur ve büyüklük sıralamasında en önemli şehir olarak ortaya 

çıkmıştır. (Primate City) Buna göre yapılan nüfus büyüklük sıralamasında 

Türkiye'deki yerleşmelerin nüfuslarının sıralaması Primary Parttern modeline 

benzemektedir. Fakat nüfus azaldıkça ve nüfus grupları tek tek ele alındığında farklı 

modeller ortaya çıkmaktadır. Örneğin; nüfusu 5.000'den az olan yerleşmelerin nüfus 

büyüklük sıralaması Binary Pattern modeline benzerken; nüfusu 100.000-500.000 

arasındaki yerleşmeler de Stepped Order modeline daha çok benzemektedir.  

İstanbul'un sosyal ve ekonomik alanlarda Türkiye'ye yön veren, neredeyse 

rakipsiz bir şehir olduğu söylenilebilir. Ele alınan bütün dönemlerde bu durum 

değişmemektedir. Nüfus bakımından kendisinden sonra gelen Ankara şehrinden 

neredeyse üç kat daha kalabalıktır. Bu durum gelişmekte olan ülkelerin şehirleşme ve 

şehir büyüklük dizilişine paralellik göstermektedir. 

Nüfus büyüklüğü bakımından ikinci sırada yer alan Ankara, Türkiye'nin 

yönetim başkenti durumunda ulusal bir metropoldür. Nüfus büyüklüklerindeki 

değişim zamanla Türkiye'de bölgesel metropoller (İzmir, Bursa, Adana gibi) 

doğduğunu, fakat ondan da önemli olarak bölgesel merkezlerin ortaya çıktığını 

göstermektedir. Coğrafi bölgelere göre birkaç önemli merkezin (Samsun, Kayseri, 

Antalya, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Konya gibi) belirmesi, şehirleşme ve nüfus 

hareketleri bakımından önemli sonuçlar yaratmanın dışında şehirsel kademelenmenin 

de belirginleşmesini sağlamıştır. 

Bölgelere göre nüfus büyüklükleri ele alındığında; Marmara, Ege, Orta 

Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde hakim tek bir şehir görülürken; Karadeniz, Doğu 
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Anadolu ve kısmen de Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hakim iki şehir 

görülmektedir.  

Yerleşmelerin ülke sathında dağılımında yerşekilleri, iklim, yer altı kaynakları, 

ulaşım olanakları... gibi bir takım faktörler etkilidir. Sayılan bu faktörler açısından 

uygun olan yerlerde kurulan yerleşmeler kısa zaman içinde hem nüfus hem de 

fonksiyonel açıdan büyüme göstermişlerdir. Örneğin; 1945-1955 döneminde 

100.000'den fazla nüfusa sahip alanlar ülkemizde Adana'nın doğusunda 

görülmemektedir. Daha sonraki yıllarda bu alanlara (Doğu ve Güneydoğu Anadolu 

Bölgeleri ile Doğu Karadeniz Bölümü) yapılan yatırımlarla belirli merkezlerde nüfus 

artışı gözlenmektedir. Yine de şehir ve kasabaların büyük bölümü ülkenin batısında 

toplanmıştır. Burada da en çok dikkat çeken nokta; önemli bir tarım potansiyeline 

sahip Ege grabenlerinde, sanayi ve ulaşım açısından gelişmiş İzmit Körfezi 

doğusunda, tarım ve sanayi açısından gelişen Adana-Hatay çevresinde ve özellikle 

5.000'den az nüfuslu kasabaların çoğunlukta bulunduğu Orta Anadolu Bölgesi'nin 

güneydoğusu ve güneybatısında, yerleşmeler sayı bakımından ülkenin diğer 

alanlarına göre daha fazladır. Bu örneğe dayanarak sanayileşmenin fazla olduğu 

yerlerde büyük nüfuslu yerleşmeler görülürken, sanayileşmenin fazla görülmediği 

fakat tarım açısından elverişli yerlerde de kasabaların çoğunlukta oldukları görülür. 

Önceleri İstanbul, İzmir ve Bursa gibi şehirlerde başlayan sanayi faaliyetleri, daha 

sonra diğer şehirlere de yayılmıştır.15 Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde de 

önemli merkezlerin belirmesiyle şehirleşme oranında artışlar görülmüştür. Ancak 

                                                           
15 N. Özgüç (1986-1987) "Türkiye'de Sanayi Faaliyetlerinin Gelişmesi, Yapısı ve Dağılışı, İ.Ü. Ede. 
Fak. Coğr. Bölümü, Coğr. Dergisi, S:2, s.55 
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bunun nedeninin bu bölgelerimizde yaşanan güvenlik sorunundan kaynaklandığını 

düşünmekteyiz.16 

Türkiye, Cumhuriyet döneminde başlangıçta hızlı artan bir nüfusa sahipken, 

1985'ten sonra kadının eğitim seviyesinin yükselmesi, çalışma hayatına girmesi, 

evlenme yaşının büyümesiyle birlikte doğurganlık oranında azalmaların olması nüfus 

artış hızını da aşağı seviyelere çekmiştir. Fakat ülkemizdeki her bölge için bu durum 

söz konusu değildir. Özellikle Doğu ve Güneydoğuda doğum yoluyla hızlı bir nüfus 

artışı görülmektedir. Buna karşın Samsun-Adana hattının batısında kalan yerlerde 

nüfus artışı büyük ölçüde göçlerle olmaktadır.  

Ülkemizde göçlerle başlayan şehirleşme 1950'li yıllara dayanmaktadır ve 

günümüze kadar devam etmiştir. Özellikle 1935-1945 döneminden 1945-1955 

dönemine ve 1955-1965 dönemine geçilirken yerleşmelerdeki nüfus artışı çok 

belirgindir. Nitekim 1985-1997 döneminde özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu 

bölgelerindeki şehirlerin nüfuslarının çok hızlı arttığı görülmektedir. Bu durum 

özellikle kırsal alanlarda yoğunlaşan terör olayları nedeniyle, buralardaki nüfusun il 

ve ilçe merkezlerine göç etmesiyle ortaya çıkmıştır ki; ilerki zamanlarda işsizlik 

nedeniyle batıdaki büyük merkezlere göç edecek bir nüfustur.  

Ülkemizde 20.000'den az nüfuslu kasabaların nüfuslarının artmasına rağmen, 

toplam nüfusu içindeki oranlarında görülen azalmalar ve buna karşın şehir nüfusunun 

oranındaki artışlarla Türkiye şehirleşme sürecini yaşamaktadır. Özellikle 

100.000'den fazla nüfuslu şehirlerin ülke toplam nüfus içindeki oranlarının yüksek 

olması Türkiye'nin şehirleşme sürecini hızlı yaşadığını ortaya koymaktadır.  

                                                           
16 M. Mutluer (1999) "Türkiye'de Bölgesel Dengesizlikler ve Bölge Planlama Çalışmaları Üzerine 

Gözlemler", Ege Coğrafya Dergisi, s. 177.   
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Türkiye'deki şehirleşme hareketi, fonksiyonlara ve sanayileşmeye değil, daha 

çok nüfusun yığılmasına bağlı bir şehirleşmedir.17 Göçle birlikte gerçekleşen 

şehirleşme, bir çok olumsuz durumu da beraberinde getirmiştir. Şehirleşme ve 

sanayileşmenin yol açtığı kirlilik, gecekondulaşma, trafik güçlükleri, doğal 

kaynakların yetersiz kalması...gibi bir takım faktörler bu olumsuzluklardan bir 

kaçıdır. Nüfus artışı ve şehirleşme elbette olacaktır. Fakat burada önemli olan nokta; 

kalkınmanın şehirleşmeyle paralel gitmesidir. Göçlerle nüfusun sadece belli alanlara 

yönlenmesi engellenerek, nüfusun olduğu yerde gelişim gösterebileceği nitelikte 

çalışmalar yapmak gerekmektedir. Kırsal bölgelerin geliştirilmesinde ve özellikle 

dışa göçün önlenmesinde kırsal alan kalkınma kutupları yaratılmalı ve ülkenin 

yerleşme sistemi yeniden gözden geçirilmelidir.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 S.Avcı (1993) Türkiye'de Şehir ve Şehirli Nüfusun Dağılışı S:28, s.249. 
18 M. Mutluer (1999) "Türkiye'de Bölgesel Dengesizlikler ve Bölge Planlama Çalışmaları Üzerine 
Gözlemler", Ege Coğrafya Dergisi, s. 187.   
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SUMMARY 

THE SİZE AND CHANGE OF POPULATİON İN THE TURKEY 

TOWNS AND CİTİES. 

The population of Turkey has been increasing every year. On account of 

settlements that are large, have been urbanized for a long time. Settlement have 

grown but in a logical order tend to have rank-size city distributions. The rank-size 

rule is about settlement hierarchies. According to rank-size rule the population of the 

nth town will be 1/nth that of the largest. The second largest town in a given country 

will have half of the population of the largest. (2/nth) And goes on downwards like 

that. İn our country the largest city is İstanbul every time. The second largest city is 

Ankara it is the capital of the country. There are also reginal centres in every region. 

For example; İzmir, Adana, Bursa, Gaziantep... 

Although the population of Turkey has been increased every year, the annual 

rate of growth is decreasing in Turkey. The population of the town and the cities in 

the Western Anatolia  had increased rapidly from 1945 to 1997. This is because of 

the migrations from rural settlements to cities in these regions for work, but the 

population of the cities in the Eastern Anatolia is decreasing. This is because of the 

teror events in the rural areas, those events caused migrations from the rural 

settlements to cities.    
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ÖZET 

TÜRKİYE KASABA VE ŞEHİRLERİNDE NÜFUS BÜYÜKLÜKLERİ 

VE NÜFUS GELİŞİMLERİ 

Türkiye'nin nüfusu her yıl artmaktadır. Bundan dolayı yerleşmeler büyümekte, 

uzun bir zaman süreci içinde şehirleşmektedir. Yerleşmeler büyüklük diziliş 

dağılımına göre mantıksal çerçeve içinde büyümektedir. Büyüklük diziliş kuralı, 

yerleşmelerin sıralaması ile ilgilidir. Bu kurala göre nüfusun en fazla olduğu şehir en 

büyüktür. Ülkede ikinci büyük şehir en fazla nüfusa sahip yerleşmenin nüfusunun 

ikiye bölünmesiyle ortaya çıkar ve bu şekilde devam eder. Bizim ülkemizde her 

zaman en büyük şehir, İstanbul olmuştur. İkinci büyük şehir ise başkent olmasından 

dolayı Ankara'dır. Ayrıca her bölgede, bölgesel merkezler vardır. Örneğin; İzmir, 

Adana, Bursa, Gaziantep... 

Türkiye nüfusu her yıl artmasına rağmen yıllık artış hızı azalmaktadır. Batı 

Anadolu'daki kasaba ve şehirlerde nüfus, 1945'ten 1997'ye kadar hızlı bir şekilde 

artmıştır. Çünkü çalışmak için bölgelerdeki şehirlerin kırsal kesimlerinden göç 

olmuştur. Fakat Anadolu'nun doğu kısmında sadece şehirlerde nüfus artmaktadır. 

Bunun nedeni de terör ile buralardaki şehirlerin kırsal kesiminden göçlerin olmasıdır. 
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