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ÖZET 

Dönem Projesi  

BELEDİYE HİZMETLERİNİN KENTİN GELİŞİMİNE KATKISI – SOSYOLOJİK 
BİR DEĞERLENDİRME: ALTINDAĞ BELEDİYESİ ÖRNEĞİ 

Nilgün YÜKSEL ÖZEL  
Ankara Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü 
Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı 

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Arda Özkan 

Belediyeler, sorumlu olduğu bölgede yaşayan halkın hizmetlerini gerçekleştiren ve kamu 
yönetiminde vazgeçilmez unsur olan kamu tüzel kişilikleridir. Belediyelerin özümsemesi 
gereken öncelikli politika, kendi sınırları içerisinde yaşayan insanların genel ortak 
ihtiyaçlarının en iyi şekilde giderilmesi, yapılan hizmetlerle daha yüksek bir yaşam 
kalitesi sunulması ve yaşam koşullarının mümkün olabildiğince iyileştirilmesidir. 
Belediyeler vatandaşlarının ihtiyaç ve problemlerine çözümler üreten ve vatandaş 
memnuniyetini gerçekleştirmek üzere kurumsallaşan, demokratik bir yaklaşım 
bütününde, yönetilen örgütsel yapılardır. Günümüzde, Belediyelerin işleyiş ve 
yapılarında oluşan değişimlerle birlikte topluma sunulan hizmetlerin yeterliliği ve 
vatandaşların sunulan hizmetler karşısında hissettiği memnuniyeti daha fazla önem 
kazanmıştır. Vatandaşlarının ihtiyaçlarının karşılanması, ortaya çıkan problemlerin 
çözümlenmesi ve kentin gelişiminin sağlanması; demokratik yönetim birimi olma özelliği 
taşıyan Belediyelerin en önemli görevidir. Yapılan demokratik seçimler ile göreve gelen 
Belediye yönetimlerinin, tekrar göreve gelmesi, ihtiyaçların karşılanması ve hizmetlerin 
sunumunun yerel halkın üzerinde oluşturduğu memnuniyete bağlıdır. Altındağ Belediyesi 
’de bu tarihi ilçenin canlanması, ayakta kalması bununla birlikte ilçe sakinlerinin 
isteklerini göz önüne alarak ilçenin daha güzel yaşanabilir, daha turistik bir hale gelmesi 
adına çalışmalar yapmaktadır. 
Yerli ve yabancı turistlerin Ankara'ya geldiklerinde görmeden gitmedikleri yerlerden biri 
de Ankara'dır. Altındağ'ın tarihi çok eskilere dayanmaktadır. Ankara Kalesi ile hemen 
hemen aynı tarihlere dayanmaktadır. Ankara, Roma ve Bizans halkına ev sahipliği 
yapıyor. Altındağ'ın 1073 yılında Türkler tarafından ele geçirildiği bilinmektedir. 1402'ye 
gelindiğinde ünlü Ankara Savaşı gerçekleşir. Şehir tamamen Anadolu'nun merkezi olur 
ve bölgedeki mimari ile ticaret gelişmeye başlar. Son olarak Cumhuriyet ile başkent ilan 
edildi. Anadolu Medeniyetleri Müzesi dünyanın en önemli müzeleri arasında yer alıyor 
ve bu müze Altındağ'da bulunuyor. Altındağ'ın ev sahipliğini yaptığı diğer önemli 
müzeler; Kurtuluş, Cumhuriyet, Etnografya, İstasyon olarak sıralanabilir. 

Nisan 2021, 46 sayfa 
Anahtar Kelimeler: Belediye Hizmetleri, Kent Gelişimi, Altındağ Belediyesi  
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ABSTRACT  

Term Project 

SOCIOLOGICAL EVALUATION OF THE MUNICIPAL SERVICES 
'CONTRIBUTION TO THE DEVELOPMENT OF THE CITY: THE CASE OF 

ALTINDAĞ MUNICIPALITY 

Nilgün YÜKSEL ÖZEL  
Ankara University 

Graduate School of Natural and Applied Sciences 
Department of Real Estate Development and Management 

Supervisor: Dr. Öğr. Üyesi Arda Özkan 

Municipalities are public legal entities that perform the services of the people living in 
their own regions and are indispensable elements in public administration. The primary 
policy that municipalities should adopt should be to meet the general common needs of 
people living within their borders in the best way, to offer a higher quality of life with the 
services provided and to improve the living conditions as much as possible. 
Municipalities are organizational structures that provide solutions to the needs and 
problems of their citizens and are institutionalized in order to achieve citizen satisfaction, 
in a democratic approach. Today, with the changes in the functioning and structures of 
the municipalities, the adequacy of the services provided to the society and the 
satisfaction of the citizens towards the services provided have become more important. 
Meeting the needs of its citizens, solving the problems that arise and ensuring the 
development of the city; It is the most important duty of the Municipalities that have the 
feature of being a democratic management unit. The municipal governments, who come 
to power with the democratic elections, come to office again, depends on the satisfaction 
of the local people on meeting the needs and providing the services. Altındağ 
Municipality is working on the revival of this historical district and its survival, taking 
into account the wishes of the district residents, and making the district more livable and 
more touristic. 

One of the places that local and foreign tourists do not go without seeing when they come 
to Ankara is Ankara. Altındağ's history dates back to very old times. It dates back to 
almost identical dates with Ankara Castle. Ankara hosts the Roman and Byzantine people. 
It is known that Altındağ was captured by the Turks in 1073. When it comes to 1402, the 
famous Ankara War takes place. The city becomes the center of Anatolia completely, and 
trade begins to develop along with the architecture in the region. Finally, it was declared 
the capital with the Republic. The Anatolian Civilizations Museum is among the most 
important museums of the world and this museum is located in Altındağ. Other important 
museums hosted by Altındağ; It can be listed as Kurtulus, Republic, Ethnography, 
Station. 

April 2021, 46 pages 
Key Words: Municipal Services, Urban Development, Altındağ Municipality 
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1. GİRİŞ 

Medeniyetin başladığı, ticaretin geliştiği, kültür ve sanatın atılım gerçekleştirdiği yerler 

olan kentler, yaşadığımız mekânlar olmaktan başka “daha önceki nesillerin devamlılığı 

için bıraktığı ve gelecek nesillere aktarmamız gereken emanetlerdir” (Durguter 2012). 

Ortaya çıkışı medeniyet ile ilişkilendirilen, sürekli bir etkinlik, yoğunlaştırılmış iş 

enerjisi, olağanüstü yenilik gibi olumlu nitelemelerle açıklanan kentler bugün; gürültü, 

kalabalık, yoğunluk, sağlığa zararlı koşullar şeklinde olumsuz nitelemelere de sahiptir.  

Zamanla tükenmeye ve yıkım yaşamaya başlayan kentler, bu yönüyle canlı bir vücuda 

benzetilebilir. Kentlerin girmiş oldukları tükenme ve yıkım süreçlerinin sebebi 

sanayileşmenin olumsuz sonuçları olabileceği gibi küreselleşme de olabilir. Kentler tarih 

boyunca savaşlar, doğal afetler, çarpık kentleşme ve toplumsal çöküntüler gibi pek çok 

sebep ile yenilenmeye ihtiyaç duymuştur. Belediyeler, kendi bölgelerinde yaşayan halkın 

hizmetlerini gerçekleştiren ve kamu yönetiminde vazgeçilmez olan kamu tüzel 

kişilikleridir. Belediyelerin özümsemesi gereken öncelikli politika, kendi sınırları 

içerisinde yaşayan insanların ortak ihtiyaçlarının en iyi şekilde giderilmesi, yapılan 

hizmetlerle daha yüksek bir yaşam kalitesi sunulması ve yaşam koşullarının 

iyileştirilmesidir. Belediyeler vatandaşlarının ihtiyaçlarına çözümler üretir ve bu noktada 

vatandaş memnuniyetini sağlar. Belediyelerin işleyiş ve yapılarında oluşan değişimlerle 

birlikte; topluma sunulan hizmetlerin yeterlilik seviyesinin yanı sıra; vatandaşlarının 

ihtiyaçlarının karşılanması, ortaya çıkan problemlerin ivedilikle çözümlenmesi ve 

kentlerin gelişimlerinin sağlanması belediyelerin en önemli görevidir. Yapılan 

demokratik seçimler ile göreve gelen belediye yönetimlerinin tekrar vatandaş tarafından 

seçilerek göreve gelebilmesi, yönetimin sunduğu hizmetlerin vatandaş üzerinde 

oluşturduğu memnuniyete bağlıdır. 

Yerli ve yabancı turistlerin Ankara’ya geldiğinde görmeden gitmedikleri yerlerden biri 

de Ankara’dır. Altındağ’ın tarihi çok eskilere dayanır. Neredeyse Ankara Kalesi ile özdeş 

tarihlere kadar uzanır. Bu sebeple de pek çok tarihi eser ve müzeye ev sahipliği yapan bir 

ilçedir. Fakat tarihi hakkında yorum yapabilmemize olanak sağlayan bulgular Hititler’den 

daha eski değildir. Ankara Kalesi’nin de M.Ö 281’de Galatlar tarafından inşa edildiği 
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düşünülmektedir. Ankara bu tarihlerden sonra sırası ile Roma ve Bizans halkına da ev 

sahipliği yapar. Roma topraklarına katıldığı dönemde M.Ö 10 yılında şu an Hacı Bayram-

ı Veli Camii’nin bulunduğu alanda İmparator Augustus’a yapılmış bir tapınak inşa 

edilmiştir. Ausgustus’un imparatorluk yaptığı dönemde Ankara 12 semtlik bir şehir 

olarak tasarlanmıştır. Roma’nın ikiye bölünmesiyle Ankara toprakları Bizanslıların eline 

geçmiştir. 

Altındağ 1073’te Türklerin eline geçtiği bilinir. İçkale'deki Alaaddin Camii, Samanpazarı 

Semti'ndeki Arslanhane Camii, Selçuklular Dönemi'nden günümüze kalan önemli 

eserlerdir. 14.yy Altındağ için çok değişken bir yy olmuştur. Sürekli beylik değişimine 

gidilmiştir ve Ahilerden tam olarak Osmanlı egemenliğine girer. 1402 yılına gelindiğinde 

ünlü Ankara Savaşı gerçekleşir. Şehir tamamen Anadolu’nun merkezi haline gelir ve 

bölgede mimari ile birlikte ticaret de gelişmeye başlar. Son olarak Cumhuriyet ile birlikte 

başkent ilan edilmiştir. Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Dünya’nın en önemli müzeleri 

arasında yer alır ve bu müze Altındağ’da bulunmaktadır. Altındağ’ın ev sahipliği yaptığı 

diğer önemli müzeler; Kurtuluş, Cumhuriyet, Etnografya, Gar olarak sıralanabilir. 

Çalışmada yer alan temel dört bölümde bu konular detaylı olarak ele alınmıştır; İlk 

bölümde çalışmanın amacı ve önemi bilgilerinden sonra ikinci bölümde belediye 

hizmetleri hakkında genel bilgiler verilmiştir, üçüncü bölümünde ise; kentlerin gelişimi 

ve özellikleri sunularak, kent, kentleşme ve kentlileşme kavramları ve kentleşmenin 

sebepleri, son bölümde ise; Altındağ Belediyesi tarafından gerçekleştirilen projelere 

değinilerek bu projeler ile kent gelişimi arasındaki ilişki incelenmiştir. 

1.1 Yerel Yönetim Hizmetlerinin Değerlendirilme Koşulları  

Yerel yönetim birimleri, vatandaşlarının gereksinimlerini ve beklentilerini karşılaması 

takdir ve güvenlerini kazanan hizmetler sunmaları açısından önem arz eder. Vatandaşlar 

için hizmet sunumunun belirlenmesi, yerel hizmetlerin sağlanmasıyla vatandaş 

memnuniyeti belirlenmelidir. Dolayısıyla kentlerde bölgesel faunalara uygun olacak 

şekilde geliştirilebilecek hizmetler için vatandaşların bölgesel ihtiyaçları tespit edilmeli 

ve bu ihtiyaçların yerel yönetimler tarafından karşılanacağı yöntemler oluşturulmalıdır. 
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1.2 Çalışmanın Amacı ve Önemi 

Bu çalışmanın temel amacı, Altındağ Belediyesi tarafından sunulan hizmetlerin, kentin 

gelişimi üzerindeki etkilerinin ifade edilmesidir. Çalışmanın amacı çerçevesinde, 

Altındağ Belediyesi’nin gerçekleştirmiş olduğu projeler ve sunulan hizmetlerin 

incelenmesi hedeflenmektedir.  

1.3 Çalışmanın Kapsamı 

Çalışma dört bölümden oluşmaktadır; İlk bölümde çalışmanın amacı ve önemi bilgileri, 

ikinci bölümde ise belediye hizmetleri hakkında genel bilgiler ile vatandaşların yerel 

hizmetlerden duydukları memnuniyetler seviyeleri, üçüncü bölümünde ise; kentlerin 

gelişimi ve özellikleri sunularak, kent, kentleşme ve kentlileşme kavramları ve 

kentleşmenin sebepleri, son bölümde ise; Altındağ Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 

projelere değinilerek bu projeler ile kent gelişimi arasındaki ilişki incelenmiştir. 
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2. BELEDİYE HİZMETLERİ 

Küreselleşme, ekonomik ve sosyal hayatı kuşatmış bunun yanında da birçok kamusal 

hizmet alanlarını da etkilemiştir. Altındağ örneğinde; belediye hizmetleri vatandaşların 

taleplerinin büyük verimlilikle karşılayacak kalitededir. Başta belediyeler olmak üzere 

yerel yönetimlerde kamusal hizmetlerin sunumları gerçekleştirilirken bazı değişimlere 

gidilmesi zorunlu hale gelmiştir. Özellikle zamanla gelişen iletişim ve teknoloji 

olanakları vatandaşların talep ve beklentilerinin de değişmesine neden olmuştur. 

Vatandaşlardan gelen talep ve eleştirileri odak noktasına almayı benimseyen 

belediyelerin verdikleri hizmetlerin vatandaşlarda memnuniyeti artırıcı bir unsur 

oldukları görülmüştür (Ökmen vd 2004). 

Yerel yönetimler, dünyada hemen hemen tüm ülkelerde kamu yönetiminin vazgeçilmez 

unsurunu meydana getiren kamu tüzel kişileridir. Yerel yönetimlerin etkinliği ve gücü; 

ülkelerdeki demokrasinin yaşanma seviyesiyle de yakından ilgilidir. Yerel yönetimler 

demokrasi bakımından önemli bulunduğu kadar; yerel hizmetlerin gerçekleşmesinde 

etkinliği ve verimliliği oluşturmada da vazgeçilmez kurumlar olarak görülmektedir. 

Demokratik, şeffaf, hesap verebilir, öngörülebilir ve iyi yönetim değerlerinin öncelikli 

olduğu yerel yönetim yapısının oluşturulabilmesi için ise; mahalli idarelerde yeniden 

yapılanma ihtiyacını karşılamaya yönelik çalışmalar başlatılmıştır.  Bunun için; özellikle 

büyükşehir belediyeleri başta olmak üzere il özel idareleri ile belediye kanunlarında ve 

diğer mahalli idareleri düzenleyen temel kanunlarda yeniden değerlendirilmeye gidilmiş 

ve yeni kanunlar çıkarılmıştır. Bu değerlendirmenin amacı; günün beklentilerine uygun, 

çağdaş yönetim ilkelerini benimseyen, yönetim süreçlerinde vatandaşların katılımına yer 

veren bir yerel yönetim yaklaşımı oluşturulmak istenmesidir. Bu sayede merkezi 

yönetimlerin elinde bulunan bazı yetkiler özerk yönetim birimi olan belediyelere 

devredilerek güçlendirilmiştir.  

Yerel düzeyde yönetime bu yeni yaklaşımla yaşam standartları, verilen hizmetteki kalite 

ve konut sakinlerinin memnuniyeti belediyeler için çok daha önemli bir kavram haline 

gelmiştir. Özerk yönetim birimi olan belediyelerin sorumluluğunda konut sakinlerinin 

gereksinimlerine, beklentilerine nasıl cevap verdiği, gelecekteki belediye planlamasında 
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da büyük önem taşımaktadır. Çünkü belediyeler konut sakinlerinin ihtiyaç ve taleplerini 

ne kadar yerine getirdiği sürece o kadar başarılı sayılırlar. Belediyeler tarafından verilen 

hizmetlerin karşılığında faydalananlar yine vatandaşlardır. Hizmetlerin kalitesi 

vatandaşların beklentilerine göre değişmektedir. Beklentileri kişinin eğitim düzeyi, gelir 

düzeyi ve sosyal hayatı gibi değişkenler etkiler (Şahin 2011). 

2.1 Belediyeler ve Belediye Hizmetleri 

“Yüksek hizmet kalitesine sahip olmak” günümüz rekabet ortamında firmaların hayatta 

kalması için anahtar bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır.’’ (Cronin ve Taylor 1992). 

Kamu sektöründe yoğun bir rekabet ortamı olmasa da belediye hizmetlerinden yararlanan 

kesimin memnuniyeti yönetim faaliyetleri açısından oldukça önem arz etmektedir. 

Sunulan hizmet ile beklentilerin karşılanması arasında bir ilişki vardır (Dabholkar 1995). 

Bu ilişki doğru orantılı olmadığı takdirde bir başka ifade ile belediyeler tarafından verilen 

hizmetlerin, vatandaşların beklentilerini karşılayamaması söz konusu olduğunda 

memnuniyet ortadan kalkacaktır (Kotler ve Armstrong 1999; Gümüşoğlu ve diğerleri 

2003). Literatürde belediyelerin faaliyetlerinin, sunduğu hizmetlerden yararlanan 

vatandaşların beklentilerini karşılaması düzeyinde değerlendirildiği çalışmalar mevcuttur 

ve bu çalışmalar kaynaklarda yer almaktadır (Göküş ve Alptürker 2011). 

TESEV'in çalışmaları bu konuda verilebilecek temel örneklerden biridir. Çalışmanın 

amacı kamuda verilen hizmetler karşılığında toplumun memnuniyet derecesini 

belirlemek ve mahalli idarelerde reformun hareket noktalarını tespit etmektir. TESEV’in 

çalışmaları sonucu öncelikle vatandaşların Kamunun verdiği hizmetlere karşı 

memnuniyet ve güven düzeyinin hayli düşük olduğu tespit edilmiştir. Yine bu çalışma 

sonucu vatandaşın. Mahalli idareler tarafından verilen hizmetlerden memnuniyetinin 

merkezi idarenin verdiği hizmetlere oranla daha fazla olduğu tespit edilmiştir (Adaman 

ve Çarkoğlu 2000). 

2003 yılında Muğla’da yaptıkları çalışmada Gümüşoğlu ve arkadaşları, belediyelerde 

verilen hizmetin kalitesinin etkisi vurgulamış, burada belediyelerin verdikleri hizmete 

karşılık vatandaşın memnuniyet derecesini servqual analiz modeliyle ölçülmeyi 
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amaçlamışlardır. Bu örnek çalışma sonucu sağlıklı verilere ulaşılmış ve uygulamada 

belediyelerin beklentileri ile belirli hizmetlerin kapsamlarının değişiklik gösterdiği 

saptanmıştır (Bozlağan 2004). Memnuniyet ve güvenilirlik derecelerine yönelik elde 

edilen sonuçlara göre kamunun vermiş olduğu hizmetlerin etkililiğini hem merkezi ve 

yerel yönetimlerin hizmetleri hem de muhtarlık hizmetleri bazında mukayeseli bir şekilde 

incelenmiştir. Çalışmada, vatandaşların memnuniyet derecelerinin çok düşük olduğu ve 

kamu idarelerini bu konuda yetersiz gördükleri tespit edilmiştir. Öte yandan, 

vatandaşların muhtarlığın vermiş olduğu hizmetlerden memnuniyetinin belediyelerin 

hizmetlerinden duydukları memnuniyete oranla daha fazla olduğu saptanmıştır. Kamu 

idareleri arasında ise vatandaşların belediyelerin vermiş olduğu hizmetlerden 

memnuniyet oranlarının yüksek oluğu görülmüştür.  

Ölçme ve değerlendirme noktasında örnek olarak Tokat Belediyesi tarafından verilen 

hizmetlerle ilgili yapılan çalışmalar gösterilebilir. 2004 yılında Ardıç ve arkadaşları 

tarafından gerçekleştirilen çalışma sonucunda; belediyeler çalışma grubundakilerin 

hizmetlere ayrılan bütçe seviyelerini, hizmet verilenlerin yaş aralığını, öğrenim seviyeleri 

ve oturma zamanlarına göre memnuniyet seviyeleri arasında istatistiksel ilişkileri 

saptamıştır. Elde edilen sonuçlara göre çalışma grubundaki kişilerin memnuniyet 

derecelerinde cinsiyet durumunun belirleyici bir özellik olmadığı ancak altyapı ve iskân 

hizmetlerinden memnuniyet derecelerinde cinsiyete göre farklılık oluştuğu tespit 

edilmiştir. Çalışma gurubu içinde alınan hizmetlerin bütçe seviyelerinin memnuniyet 

derecesi ile ilişkili olmadığı görülmüştür. Bu minvalde vatandaşın hizmete ayrılan 

bütçenin yüksekliğini ve düşüklüğünü kalite standardı olarak değerlendirmediği açıkça 

görülmektedir. Benzer durum öğrenim seviyeleri için de geçerli olmaktadır. Altyapı ve 

iskân hizmetleri ile sağlık gibi hizmetlerle memnuniyet dereceleriyle öğrenim seviyesi 

arasında olumsuz yönde bir ilişki gözlenmiştir. Yaş aralığı özelinde yapılan 

değerlendirmede ise bu faktörün memnuniyet derecesi ile ilişkili olduğu görülmüştür. 

Tokat Belediyesi örneğinde yaş aralığının yükselmesi ile öğrenim seviyelerinin, bütçe 

seviyesinin ve oturma zamanlarının artışı ile memnuniyet derecesinde de artışı görülürken 

bu faktör özelinde bütçe seviyesinde artışın memnuniyet derecesini düşürdüğü 

görülmüştür. 
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2.2 Vatandaşların Yerel Yönetimlerin Hizmetlerinden Memnuniyet Durumu 

 Mahalli idareler vermiş oldukları hizmetin kalitesini artırmak ve vatandaşın 

beklentilerini karşılamak için hizmet verdikleri bireylerin yaşam standartları hakkında 

yeterli bilgi sahibi olmakla yükümlüdürler. (Örselli ve Bayrakcı 2016). Mahalli idareleri 

ayrıca vatandaşın memnuniyetini sağlamak ve taleplerini karşılamak için Devlet’in 

tanımış olduğu sınırlı yetkilerden kaynaklanan engelleri aşabilme kabiliyetinde olmakla 

da yükümlüdürler (Gürel ve Özel 2013, Şen ve Eken 2007, Taşpınar, Alptürker ve Şahin 

2015, Örselli, Bayrakçı ve Bilici 2019). Vatandaş, Mahalli idarelerin vermiş olduğu 

hizmetlere yönelik memnuniyet derecesinin belirleyicisidir ancak tarafsız bir belirleyici 

değildir. Bazı kesim hizmetin sunulduğu yöntemlere göre memnuniyet derecesini 

belirlerken bazı kesim ise geçmişte aynı hizmetin sunulduğu yöntemlerle mahalli idarenin 

kullandığı güncel yöntemleri mukayese ederek belirlemektedir. (Örselli ve Bayrakcı 

2016).  

Memnuniyet derecesi ya da memnuniyetsizlik derecesini belirlemede mahalli idarelerin 

vermiş olduğu hizmetin verimliliği ve başarısı başlıca etkenlerdir. Hizmetin verimliliği 

kapsamında yapılan değerlendirmeleri gruplandıran iki temel teori vardır diyebiliriz, 

bunlar; iktisadi gelişme, pahalılık gibi ekonomik faydaları içeren makro verimlilik teorisi 

ve hizmet sunum yöntemlerini belirleyici etmen kabul eden mikro verimlilik teorisidir 

(Turan, Çevik ve Aktepe 2017).  

Mikro verimlilik teorisi tanımına göre vatandaş, verilen hizmetlerin memnuniyet 

derecesini sunum yöntemlerini göz önünde tutarak belirler. Literatürde memnuniyet 

derecesini belirlemede sağlıklı sonuçlara ulaşılamamasının sebepleri arasında cinsiyet, 

geçmiş deneyimler, bütçe, medeniyet, politik görüşler gibi etkenler gösterilmiştir 

(Akyıldız 2012). Bu durumda vatandaşların önceki deneyimleri ve belediye ile ilgili 

görüşleri, belediye başkanının verimliliği, sunum yöntemi ve saygınlığı belediyelerin 

başarı raporlarını olumlu ve olumsuz yönleriyle oluşturan temel kriterlerdir (Örseli, 

Bayrakçı ve Bilici 2019). 
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3. KENTLERİN GELİŞİMİ  

Bu bölümde öncelikle kent ve kentleşme kavramları tanımlanacaktır. Bu çalışmanın da 

gerçekleştirilmiş olduğu kent-sosyolojisi alanının çalışma süresi olan kent kavramının 

meydana gelişi uzun yıllar öncesine uzanmakla birlikte, modern anlamda kentlerin 

oluşumu yakın tarihte gerçekleşmiştir. İçine karmaşık ilişkilerin gömülü olduğu 

toplumsal mekânlar olan (Çavuşoğlu 2016) kentlerin ortaya çıkışı ile ilgili ortak bir görüş 

bulunmamakla birlikte, kentlerin ortaya çıkışını uygarlığın doğuşuna kadar eskilere 

götüren görüşler yaygındır. Uygarlık, organize edilmiş bir sosyal yaşam olarak 

tanımlandığında, kentlerin de bu yaşam biçiminin yoğun olarak görüldüğü mekânlar 

olarak tanımlanması mümkündür (Ertürk ve Sam 2019). 

Kent ve uygarlık kelimelerinin bazı dillerdeki benzerlikleri, kent-uygarlık ilişkisini 

açıklamak için kullanılmaktadır. Latin dillerindeki uygarlık (civilisation) ile kent 

(civitas); Arapçadaki medeniyet kelimesinin bir kent adı olan Medine ile benzerlikleri 

dikkat çekmektedir (Keleş 2005). İbn-i Haldun Mukaddime’ deki “kentsel yaşam, 

toplumsal yaşamın, uygarlığın son aşamasıdır” ifadeleriyle kent ve uygarlık ilişkisine 

vurgu yapmaktadır (Uygun 2008). Kent kavramının içeriğinin belirlenmesinde uygarlık 

kavramının tarih boyunca etkili olduğu görülmektedir (Ertürk 1997). Bu sebeple, uygarlık 

ve insanlık tarihinin bir anlamda kentlerin tarihi olarak da görülebileceğini söylemek 

mümkündür (Torunoğlu 2007). Kent ve şehir tanımlarının birbirinden farklı olup 

olmadığına ilişkin de bir fikir birliği bulunmamaktadır. Ancak Türk Dil Kurumu 

“nüfusunun çoğu ticaret, sanayi, hizmet ve yönetim ile ilgili işlerle uğraşan, genellikle 

tarımsal etkinliklerinin olmadığı yerleşim alanı” olarak tanımladığı şehri, kent ile eş 

anlamlı kabul etmektedir (TDK 2019). 

Kent, ekonomiden sosyolojiye, savaş sanatından arkeolojiye, mimariden tarihe pek çok 

disiplinin ilgi alanına giren disiplinler arası bir konu olarak, vurguların farklı faktörlere 

yapıldığı çeşitli tanımlara sahiptir. Bu durum kent tanımını zenginleştirmekte ve 

karmaşıklaştırmaktadır. Kente ilişkin tanımlamalarının bazıları kentin biçim bilimsel 

özelliklerine veya işlevsel özelliklerine odaklanırken, bazı tanımlamalar biçim bilimsel 

ve işlevsel özelliklerini birlikte ele almaktadır. Biçim bilimsel tanımlamalarda kentlerin 
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büyüklüğü, sur ve kaleler ile çevrili olması, demografik özellikleri; işlevsel 

tanımlamalarda ise kentlerin ticaret, sanayi, zanaat, tüketim gibi işlevsel özellikleri ön 

plana çıkarılmaktadır (Ertürk ve Sam 2019). 

Aristo kenti tanımlamada insanların iyi yaşam sürmelerinin üzerinde dururken (Simpson 

1990) Adam Smith’in kent tanımında zanaat işlevi vurgusu bulunmaktadır (Karaman 

2015). Literatüre bakıldığında farklı ölçütler doğrultusunda farklı kent tanımları yapıldığı 

görülmektedir. Kent, yaygın olarak ekonomik faaliyete göre tanımlanmaktadır. 

Ekonomik faaliyete göre yapılan tanımlamalarda, bir yerleşim yerindeki hâkim ekonomik 

faaliyetin tarıma dayalı olmaması, tarım dışındaki faaliyetlerin öne çıktığı yerler kent 

olarak kabul edilmektedir (Şahin 2019). 

Kent tanımlamalarında yaygın olarak karşımıza çıkan bir diğer ölçüt de nüfusun belli bir 

sayıyı aşması üzerinden belirlenen demografik ölçüttür. Bu ölçütün benimsendiği kent 

tanımlamalarında, nüfus büyüklüğü belli bir düzeyi aşan yerler kent olarak 

nitelendirilmektedir. Evrensel düzeyde ve objektif kriterlere göre belirlenmiş bir ölçüt 

olmayan nüfus yoğunluğuna ilişkin alt sınırlar birçok ülkenin kendi sosyo-ekonomik 

özelliklerine göre belirlenmektedir. Kore’de 40.000 nüfus ölçüt olarak belirlenmişken, 

Danimarka’da 250 nüfuslu yerleşimler kent olarak tanımlanmaktadır (Ertürk ve Sam 

2019). 5393 Sayılı Belediye Kanunu, belediye kurulma şartı olarak 5.000 nüfus ölçütünü 

kullanarak kır-kent ayrımı yaparken, 442 sayılı Köy Kanununa göre kent statüsü 20.000 

nüfus şartına bağlanmaktadır. 

Sosyolog Louis Wirth, nüfus artışının bir ölçüt olarak belirlenmesini eleştirmekte ve 

kentleşmeyi bir yaşam biçimi olarak nitelendirmektedir. Wirth kenti toplumsal açıdan 

homojen olmayan insanların göreceli olarak geniş bir alanda, yoğun bir biçimde ve 

sürekli olarak birlikte yerleştikleri mekân olarak tanımlamaktadır (Wirth 2002). Alman 

Sosyolog Ferdinand Tönnies de kenti tanımlarken, birincil yani yüz yüze ilişkilerin 

(cemaat-gemeinschaft) yerini ikincil yani daha resmi ve mesafeli ilişkilerin (cemiyet- 

gesellschaft) almasına vurgu yaptığı sosyolojik ölçütü benimsemektedir (Tönnies 2019). 

Cematte grup içi dayanışma baskınken, cemiyette farklılaşma ön plandadır. Dolaylı 

olarak da olsa Tönnies, sanayileşme ve ardından kentleşme süreciyle toplumsal 
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gelişmenin cemaatten cemiyete doğru olduğunu ve cemiyetin modernliği karakterize 

ettiğini ifade etmektedir Tönnies, cemaat ve cemiyet arasındaki ayrımı, uyum içinde 

olma (cohesion) ve dayanışma derecelerinin farklı olmasına dayandırmaktadır  (Erdoğan 

2010). İsrail’de tarım yapılmayan alanlar kent olarak tanımlanırken, İspanya’da bir 

yerleşime kent diyebilmek 10.000 nüfus şartına bağlanmaktadır. Bu örneklerden de 

anlaşılacağı üzere kent tanımı benimsenen farklı ölçütlere göre değişmektedir. Her dönem 

ve her ülke için geçerli tek bir tanımın olmadığı kent kavramı nüfus, ekonomik nitelik, 

sosyolojik, yönetsel sınır ve yapı gibi kimi ölçütler kullanılarak tanımlanmaya 

çalışılmaktadır. 

Kentin tanımında benimsenen ölçüt farklı disiplinlere, bakış açılarına, ülkeden ülkeye ve 

hatta zamana göre değişmektedir. Kentin karmaşık, dinamik, çok boyutlu, sınırları 

belirsiz olması sebebiyle, gerek literatürde gerekse mevzuatta her zaman ve her ülke için 

geçerli olabilecek bir kent tanımının yapılması mümkün görünmemektedir (Toprak 

2016). Kenti tanımlamak için harcanan tüm çabalara rağmen, asla tamamen mevcut ve 

bütünüyle güncel bir tanım yapılamayacağı gerçeğinden hareketle (Lefebvre 2015), 

kentin tarihsel süreç içindeki oluşumu ve gelişimini incelemek “kent” i daha anlaşılır 

kılacaktır. 

İnsanların mekânda belli bir noktaya yerleşmesi ve yoğunlaşmasının ardından kentlerin 

ortaya çıkması için ekonomik ve toplumsal yapıda birtakım değişmelerin olması 

gerekmiştir. Söz konusu kendiliğinden değişimlerin bir sonucu olarak kent, zamanın bir 

ürünü olarak tarihsel süreçte yerini almıştır. İnsanların ne hayvanları evcilleştirmesi ne 

ateşi bulması ne de tarımsal üretime geçmesi kentlerin ortaya çıkmasında yeterli 

olmuştur. Kent ancak tarımda artı ürünün elde edilmesinden sonra ortaya çıkabilmiştir. 

Geleneksel açıklamalara göre kentin kökenleri, toprağı işlemenin bulunuşu ve özellikle 

hayvansal güce dayalı tarıma dayanmaktadır. Neolitik Çağ’da toprağın işlenmeye 

başlaması ile artı ürün oluşmuş, çiftçilerin bir kısmı başka alanlara yönelmiştir (Bookchin 

1999). Kentlerin “zamanın bir ürünü” olarak (Mumford 1970) insanların ihtiyaçları 

doğrultusunda ortaya çıktığı kabulü yaygın olarak karşımıza çıkmaktadır. The Culture of 

Cities kitabında “kentler kalıcı tarımla başlayan yerleşik yaşamın sembolüdür” 

ifadeleriyle Mumford da kentlerin ortaya çıkışını tarım ile ilişkilendirmektedir.  
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Avusturalyalı arkeolog Childe kentin ortaya çıkışını, maddenin endüstride kullanımı ile 

uzmanlaşma ve üretim artığı meydana gelmesiyle açıklamaktadır (Childe 2001). 

Başlangıcından itibaren kentler, artı ürünün coğrafi ve sosyal yoğunlukları ile ortaya 

çıkmıştır (Harvey 2008). Artı ürünün korunması ve depolanması için yönetim birimlerine 

ihtiyaç oluşmuştur. Tarımsal artı ürünün varlığı ile tarımla uğraşmayan bir grup ortaya 

çıkmış ve biyolojik ayrımların sebep olduğu uzmanlaşma haricinde bir uzmanlaşma 

başlamıştır.  

Söz konusu bu tarımsal artı ürünün belli uzaklıklara taşınabilmesi ve uzmanlaşmanın 

derinleşmesi ile birlikte ilk kentler ortaya çıkmaya başlamıştır. Kentlerin 

konumlamasında pek çok faktör etkili olmakla birlikte artı ürünün belli uzaklıklara 

taşınabilmesi için ulaşım, kentlerin konumundaki temel faktördür (Weber 2018). 

Kentlerin konumunu belirleyen birincil neden olarak ulaşım, birçok donanım ve hizmeti 

de beraberinde getirmiştir (Martindale 2005). Özetlemek gerekirse kentin doğuşu; 

teknolojik ve toplumsal imkânlar ile tarımsal artı ürünün oluşması ve bu artı ürünün belli 

uzaklıklara taşınabilmesiyle mümkün olmuştur (Tekeli 2011). 

Tek tipleşmenin ortadan kalkarak farklılıkların hüküm sürdüğü kent “farklılıkların 

mekânı” dır (Şahin 2019). Bergel (1955)’in “sakinlerinin çoğunun tarımsal faaliyet 

dışındaki işlerle uğraştığı her yerleşim birimi” olarak yaptığı kent tanımını üstünkörü 

bulan Weber (2018), kenti oluşturan temel süreçleri önem sırasına göre; “rekabet, 

yoğunlaşma, merkezileşme, ayrışma, istila ve birbirini izleme” olarak sıralamaktadır. 

Kentler, tarımsal üretimden daha ileri düzeyde bir üretimin, tüm üretim denetleme ve 

kontrol işlerinin yapıldığı, belli bir yoğunluk, heterojenlik ve bütünleşme düzeyine varmış 

insan yerleşmeleridir. Kentin tam anlamıyla ne olduğuna ilişkin Mumford (1937)’un kent 

hakkındaki “coğrafi bir pleksus, bir ekonomik organizasyon, bir kurumsal süreç, bir 

toplumsal eylem tiyatrosu, kolektif birliğin estetik sembolü” ifadeleri, kentin tanımı ve 

işlevlerini açıklamada oldukça özetleyicidir (Mumford 2000). 

Kent tanımları yaygın olarak tarım ve endüstrileşme vurguları üzerinden türetilmektedir. 

Ancak belirtmek gerekir ki; kırda tarım dışı üretimin yapılmadığını ya da kentte tarımsal 

üretim yapılmadığını söyleyerek kır-kent ayrımı yapmak doğru olmamaktadır. Yine 
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benzer şekilde, endüstrileşme kentin ortaya çıkmasının bir ön koşulu değildir. Kır-kent 

ayrımına ilişkin tarımsal üretim üzerinden yapılan vurgu güçlü olmakla birlikte; Antik 

Çağların tam kentlisi bir yarı köylüydü (Weber 2018). Kırda tarım dışı üretim de 

yapılmaktadır. Söz konusu üretimin neresi için yapıldığı, nereden denetlendiği ve 

dağıtımının nereden kontrol edildiği kır-kent ayrımına sebep olmaktadır. (Tekeli 2011) 

Toplumbilimci Sjoberg ise teknolojiyi belirleyici -bir başka deyişle bağımsız değişken- 

kabul ederek kentleri sanayi öncesi, sanayileşmekte olan ve sanayi sonrası olarak 

incelemektedir (Keleş 2005). Sanayi öncesi kentlerin varlığı gıda ve hammaddeye 

dayanmaktaydı ve kentler birer pazarlama merkeziydi. Tarım toplumu olarak da 

adlandırılan sanayi öncesi kentleri tarımın ilerlemesi ve tarımsal üründe artış olmasının 

etkisindeydi. Tarım dışı üretimde artış, sanayi kentinin ortaya çıkmasında yeterli değildi. 

Tarımda makineleşme, tarımsal yapının çözülmesi, kırsaldan kitleler halinde kente göçler 

sonucunda kentlerin nüfusu ve sayısındaki artışlar sonucunda sanayi kenti ortaya 

çıkmıştır. Bugün kent tanımında nüfus yoğunluğunun yanı sıra istihdam yapısı, ekonomik 

faaliyet gibi farklı kriterlerin kullanılmasının sebebi, sanayi devrimi ile kent kavramının 

içeriğinin değişmesidir (Topal 2004). Tarım toplumu sürecinde, sanayi devrimine kadar 

kent var olmakla birlikte, modern anlamıyla kentleşme olgusu yoktur (Ökmen ve Görmez 

2010). 

Sanayileşme ve kentleşme olguları birbirleri ile yakından ilişkilidir. Sanayi devrimi 

sonrasında kentleşmenin, sanayileşmenin bir yan ürünü olarak ortaya çıkması sebebiyle 

günümüzde, toplumların kentleşme oranları gelişmişlik düzeylerine ilişkin önemli bir 

gösterge olarak kabul edilmektedir. Kentin tarihsel süreç içindeki doğuşu ve gelişiminden 

hareketle, kentleşmenin bir değişimi, bir süreci içeren devingen bir kavram olduğu 

söylenebilir (Ertürk ve Sam 2019). Kent sayısının ve kentlerde yaşayan nüfusun artması 

şeklindeki demografik niteliğe dayalı kentleşme tanımı eksik kalmaktadır. Kentleşme 

tanımlanırken ekonomik, toplumsal ve siyasal boyutlar dikkate alındığında doğru bir 

tanım yapmak mümkün olmaktadır (Keleş 2017). 

Üretim özelliği (tarım dışı üretimin oranı), büyüklük (nüfus ölçütü), yoğunluk (birim 

alandaki nüfus ölçütü), heterojenlik (çok işlevlilik) ve bütünleşme (insan ilişkilerinin 
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yerleşmenin coğrafi alanına dağılış biçimi, ilişkilerin yoğunluğu) kentleşme sürecini 

belirleyen beş temel değişken olarak karşımıza çıkmaktadır. Söz konusu değişkenler 

arasında neden-sonuç ilişkisi bulunmaktadır (Tekeli 2011). Hem bağımlı hem de 

bağımsız değişken olan kentleşme olgusunun eksiksiz tanımı “sanayileşme ve ekonomik 

gelişmeye paralel olarak kent sayısının artmasına ve kentlerin büyümesine neden olan, 

toplum yapısında artan oranda örgütleşme, işbölümü ve uzmanlaşma yaratan, kentlere 

özgü değişikliklere yol açan nüfus birikim süreci” şeklinde yapılmaktadır (Keleş 2019). 

“İnsanların mekânda belli bir noktaya yerleşmesi, kentin doğuşu, sanayi kentinin oluşumu 

ve metropolitenleşme” kentleşmenin dört dönüm noktası olarak sayılmaktadır (Tekeli 

2011). Kentleşmenin gerçekleşmesinde ve söz konusu dönüm noktalarının yaşanmasında 

etkili birtakım faktörler bulunmaktadır. Bu faktörlerin teknolojik, siyasi, ekonomik ve 

sosyo-psikolojik olarak sınıflandırılması yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak bu 

faktörlerin kentleşme sürecinde birbirleriyle iç içe geçmiş, bir bütünlük içinde ve 

etkileşim halinde olmaları sebebiyle kentleşmenin nedenlerinin itici, çekici ve iletici 

faktörler olarak sınıflandırılması daha az karmaşık görünmektedir. 

İtici faktörler, kırda yaşayanları kente iten, olumsuz göç nedenleridir. Tarımda 

makineleşme ile insan gücüne olan ihtiyacın azalması, tarım topraklarının iyeliğinin 

dengesiz dağılması, parçalı olması, tarımdaki verimliliğin düşük, gelirin yetersiz olması, 

tarımın mevsimlere bağımlı olması ve tarım dışı ekonomik yetersizlikler başlıca itici 

faktörler arasında yer almaktadır. Tarıma dayalı ekonomik temelli itici faktörlerin yanı 

sıra kırsal kesimin eğitim, sağlık gibi hizmetlere erişimdeki yetersizlikleri de itici 

faktörlerdendir. Fazla nüfusu kırsal kesimden kentlere iten faktörlerin yanı sıra fazla 

nüfusu kentlere çeken faktörler de bulunmaktadır. Kırsal nüfusu kente yönelten olumlu 

göç nedenleri ise çekici faktörler olarak adlandırılmaktadır. Kentlerin iş olanakları, eğitim 

ve sağlık hizmetleri, yüksek yaşam standardı, sosyal ve kültürel imkânları kırda 

yaşayanları kentlere çekmektedir. Ayrıca itici ve çekici faktör grubunun etkinliğini 

arttırıcı özelliğe sahip iletici faktörler de bulunmaktadır. (Ertürk ve Sam 2019)  

Ulaşım ve haberleşme olanaklarının artması, kırsal alanlardan kentlere göçü teşvik eden 

ve hızlandıran iletici nedenler arasında sayılmaktadır (Toprak 2016). İnsanların 
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hareketlerini kolaylaştıran teknolojik gelişmeler itici ve çekici faktörlerin etkinliğini 

artırarak kentleşme devinimlerini hızlandırmaktadır. Bunların yanı sıra kentleşmeyi 

özendirici veya caydırıcı nitelik taşıyabilen, yönetim yapısının özellikleri, siyasal 

kararlar, uluslararası ilişkiler, hukuk kuralları ve savaşlar da siyasal nedenler başlığı 

altında kentleşmenin nedenleri arasında gösterilmektedir (Keleş 2017). 

 

Şekil 3.1 Kent kavramıyla ne kastediliyor? (Keyman ve Lorasdağı 2010) 

Kent tanımlamalarına ilişkin kimi ortak ölçütler belirlenmiş, kentleşmenin nedenleri 

belirli başlıklar altında gruplandırılmış olsa da her ülkenin kentleşme deneyiminin 

kendine özgü yanları bulunmaktadır. Ülkelerin yaşadıkları kentleşme deneyimleri 

ekonomik gelişmeden siyasal rejim ve yönetimlerinin niteliklerine pek çok faktör 

sebebiyle farklılıklar göstermektedir. Ancak içinde bulunduğumuz yüzyılda, dünya 

nüfusunun çoğunluğunun yaşadığı kentlerdeki “sorunların çözümlenmesi ve bu 

sorunların çözümüne yönelik politika arayışlarının önem ve öncelik kazanması” 

(Torunoğlu 2007) ortak bir gündemi oluşturmaktadır. 

Günümüz kentleri, insan yaşamının büyük bölümünün şekillendiği, çocukluk ve gençlik 

dönemlerinin geçtiği, okul ve iş hayatlarının biçimlendiği sosyal alanlardan oluşmaktadır. 



15 
 

Bu sosyal alanlarda yaşayan insanlar, pek çok farklı kişiyle beraber ortak kentsel alanları 

kullanmaktadır. Bu ortak kullanım sonucu kent kültürünün meydana gelmesinde önemli 

bir gösterge kabul edilen kentlileşme olarak tanımlanan ve kent yaşamının gereklerinden 

oluşan sosyo-kültürel norm ve değerler ortaya çıkmıştır. İnsanların mekânda belli bir 

noktaya yerleşmesi ve yoğunlaşmasının ardından kentlerin ortaya çıkması için ekonomik 

ve toplumsal yapıda birtakım değişmelerin olması gerekmiştir. Söz konusu kendiliğinden 

değişimlerin bir sonucu olarak kent, zamanın bir ürünü olarak tarihsel süreçte yerini 

almıştır.  

Kentte doğan bireylerden kente göç ederek gelen bireylere kadar farklı insan 

topluluklarının ortak mekânları paylaşması kentin gelişimi üzerinde önemli ölçüde etkili 

olan durumdur. Kentleşme sürecinde, kırsaldan kente göç ederek gelen bireylerin 

etkisinin yanında günümüzde kentler arası ulaşım ve iletişimin kolaylaşmayla beraber 

artmasının sağladığı kentler arası etkileşim kentte yaşayan insanları kültürel, sosyal ve 

ekonomik boyutlarıyla doğrudan etkilemekle birlikte kentsel düzenin oluşması için etkili 

kent yönetimlerine olan ihtiyacı artırmaktadır (Güven 2016). 

3.1 Kent ve Kentleşme Kavramı 

Kentler, Aristo tarafından sosyal hayvanlar olarak tanımlanan insanların topluluk 

oluşturarak yaşama ihtiyaçlarının sonucu meydana gelen yerleşim bölgeleridir. Bu 

yerleşim bölgelerini ortak olarak kullanan insanların barınma, sağlık, iş, sosyal aktivite, 

eğitim vb. tüm ihtiyaçları bu bölgelerde karşılanmaktadır. Bu sebeple insanların bir arada 

yaşama ihtiyaçları zaman içerisinde kentlerin aşırı derecede göç alarak hızlı büyümelerine 

neden olmuştur. Kent tanımları yaygın olarak tarım ve endüstrileşme vurguları üzerinden 

türetilmektedir. Ancak; kırda tarım dışı üretimin yapılmadığını ya da kentte tarımsal 

üretim yapılmadığını söyleyerek kır-kent ayrımı yapmak doğru olmamaktadır. Benzer 

şekilde, endüstrileşme kentin ortaya çıkmasının bir ön koşulu değildir. Geçmişte ticaret 

ve kıyı bölgelerindeki kentler hızlı bir şekilde büyürken bu kentlerle beraber turizm ve 

sanayi alanında gelişen kentlerin de hızlı bir şekilde büyüdüğü görülmektedir. 
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Kentleşmeyi, “sanayileşmeye ve ekonomik gelişmeye koşut olarak kent sayısının artması 

ve bugünkü kentlerin büyümesi sonucunu doğuran, toplum yapısında artan oranda 

örgütleşme, iş bölümü ve uzmanlaşma yaratan, insan davranış ve ilişkilerinde kentlere 

özgü değişikliklere yol açan bir nüfus birikim süreci” olarak tanımlayabiliriz. Sosyal bir 

varlık olan insanın bir başına iken karşılaştığı zorluklara karşı çözüm bulmakta çoğu 

zaman zorlanması birlikte yaşamanın gerekliliğini gösterir. Sürekli yeni ihtiyaçların 

ortaya çıkması ise insanlar arasında sosyal bir bağların kurulmasını sağlar. Böylece 

insanlar, varlıklarını sürdürebilmek için birlikte yaşamak zorunluluğu içinde kalırlar. Bu 

zorunluluk sonucu insanın oluşturduğu toplumsal yaşamın doğal bir sonucu olarak kentler 

meydana gelmektedir. Bir başka ifade ile kentler, sosyal bütünlüğün ve yoğunluğun 

gerçekleştiği alanların kendi öz yapılarını koruyarak birleşmeleridir.  

Sosyal entegrasyonun gerçekleştiği alanların birleştiği yerleşim bölgesi olma, kentlileşme 

ya da kentleşme kavramın getirdiği yapısal değişiklikler ile kenti tanımlayan 

özelliklerden biri haline gelmiştir. Bu minvalde kentleşme; dağıtıcılık ve yoğunluk 

unsurları kapsamında dinamik bir olgu olarak kır ve kent olmak üzere iki amaca 

yöneliktir. Dağılım kırsal alanda meydana gelirken yoğunluk ise kentte görülmektedir. 

Dağıtıcılık ve yoğunluk dinamiğine uygun olarak ikincil derece kent ve kır ilişkisi oluşur. 

Kentleşme için birincil itici güç kırsal alanlardan kentlere gerçekleşen göçtür. Bu göçlerin 

sebepleri arasında; ulaşım, konaklama, sağlık, eğitim vb. imkânların kentlerde gelişmiş 

olması başta gelmektedir. Böylece göçler, kentlileşme kavramının oluşumunu sağlayan 

topluluk hareketleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çerçevede kentleşme ise sosyal 

yaşam alanlarında meydana gelen değişimlerin insanların davranış ve düşünce 

şekillerinde radikal değişimlerin gerçekleştiği bir zaman dilimini tanımlamaktadır.  

Kentleşmenin sürecinin toplumsal yaşam alanı içindeki en temel sonucu ise 

gecekondulaşmadır. Kentler bugün yerleşimin ana şeklidir ve geçmişten bugüne fiziksel 

alanda insan ilişkilerini yansıtan en güncel toplumsal yapı olarak onaylanmıştır (Es ve 

Ateş 2004). Erkan (2010), ise farklı olarak kentleri sosyolojik açıdan şöyle değerlendirir; 

• Belirli bir popülasyona erişmiş olması 

• Öğrenim seviyesinin iyi durumda olması 
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• Toplumsal nizamın yerine kamusal nizamın olması 

• Alt yapının gelişmiş olması  

3.2 Kentlileşme  

Kent popülasyonunun fazla olması kentleşmeyi tanımlarken sosyo-kültürel, ekonomik ve 

demografik açıdan dönüşümünü ise kentlileşme tanımlar (Ulusoy ve Vural 2001). Bu 

bağlamda kentte yaşayan toplumun kentle ilişkisinde uyumluluğu ve bu uyumluluk 

seviyesine bağlı olarak kent kültüründe meydana gelen değişim kentlileşme olarak 

tanımlanır (Es ve Ateş 2004). Kente göç edenlerin uyumluluğu kentlerde medeniyetin 

gelişiminin sağlanabilmesi için gerekli bir husustur (Ulusoy ve Vural 2001). Günümüzde 

insanlığın teknolojinin sağladığı olanaklara sahip olmasıyla, endüstri toplumuna geçişin 

sebep olduğu köklü değişim ve dönüşümlere benzer bir süreç yaşanmaktadır. Kentlerin 

tarihsel süreç içindeki gelişimi incelendiğinde, teknolojinin her aşamada kentsel 

mekânları etkilediği görülmektedir. Devam eden kentlileşme ise insanların davranışları, 

ikili ilişkileri, kişisel fikir ve düşünceleri, maddesel ve tinsel yaşama şekilleriyle 

kentleşme eğilimlerine bağlı sosyal değişiklikleri ifade eder (Keleş 1980). Toplumun 

kentlileşme bilincine ulaşabilmesi için kaideli yaşamak, kentin sahip olduğu eşya ve 

alanları birlikte kullanabilmek,  bu imkânlara sahip çıkabilmek, toplumun düzenini 

bozacak davranışlardan uzak durmak, yaşadığı kenti benimsemek, ona tutunmak ve uyum 

sağlamak gerekliliği kavranması mühim zorunluklardır (Yalçın 2010). 

Sanayi Devrimine kadar insanlığın doğa üzerindeki etkileri alarm verici boyutlara 

ulaşmamıştır. Sanayi Devrimi ile birlikte kentleşme hızı büyük bir ivme kazanmış, 

insanın “homoeconomicus” a indirgenmesi, doğa ile insan arasındaki ilişkilerde yıkıcı 

sonuçların ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Ekonomi salt üretim ve tüketim ile ilgili, 

doğal kaynaklar serbest ve sonsuz mallar olarak düşünülmüş; ekonomik analizlerde 

“gelecek nesiller” göz önünde bulundurulmamıştır (Fotourehchi ve Şahinöz 2016). 

1970’lerden itibaren insanlık, çevrenin hızlı bir şekilde bozulması, çevresel değerlerin 

yozlaşması ve yok olması gibi tehlikelerle karşı karşıya olduğunun bilincine varmıştır 

(Keleş 1992). 1972 yılında Roma Kulübü’nün tarihi bir uyarı niteliğindeki “Büyümenin 
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Sınırları” başlıklı raporu dünyanın sınırlı kaynaklarının tükenmekte olduğu, üretilen atık 

miktarının dönüştürme ve taşıma kapasitesinin üzerinde olduğu gibi önemli konulara 

dikkat çekmiştir. Sürdürülebilirlik kavramının siyaset gündemine girmesi, 1972 yılında 

Stockholm’de gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İnsan Çevresi Konferansı ile olmuştur 

(SKD Türkiye 2016). 

1960’lı yıllardan itibaren çevrecilik hareketlerinin yoğunlaşması ve derinleşmesiyle 

merkezi bir konuma gelmiş olan sürdürülebilirlik kavramı (Tekeli ve Ataöv, 2017) 1987 

yılında Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Komisyonu’nun Brundtland Raporu ile 

dünya kamuoyunun dikkatlerini üzerine çekmiştir. “Ortak Geleceğimiz” başlığını taşıyan 

bu raporda “insanlığın gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama yeteneğinden ödün 

vermeden, günümüzün ihtiyaçlarını karşılayabilmek için gelişimi sürdürülebilir kılma 

yeteneğine sahip olduğuna” vurgu yapılmaktadır.  

Raporda dile getirilen temel endişe; kalkınma ile çevre arasındaki uyumsuzluk ve 

kalkınma için çevrenin feda edilmesi konularına ilişkindir (Hamamcı 1992). 1972 yılında 

Büyümenin Sınırları raporu ile sıfır büyüme önerilmişken, Brundtland Raporunda “sosyal 

eşitlik, ekonomik büyüme ve çevresel koruma” dengesi içinde büyümenin niteliğindeki 

iyileştirmeler ile devam edebileceği ifade edilmiştir. 1992 yılında Rio de Janerio’ da 

gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı, çevre hareketlerine 

ilişkin bir milat kabul edilmektedir. Yeryüzü Zirvesi olarak adlandırılan bu konferansta 

sürdürülebilir kalkınma için bir yol haritası çizilmiştir. Yeryüzü Zirvesi, sürdürülebilir 

kalkınmayı leitmotiv (ana motif, tema) olarak benimseyerek çevre ve kalkınma arasında 

bir denge kurulması gereğini vurgulamıştır (Bartelmus 1994). 

21. yüzyılın en önemli konularından biri olan sürdürülebilir kalkınma, hem felsefi bir 

temel hem de pragmatik bir yaklaşım sunan birçok disiplini kapsayan bir kavramdır. 

Ekonomik kalkınma ve çevre korumayı tek bir sistemde birleştirdiği için geniş bir 

yelpazeden oluşmaktadır (Schmandt & Frontmatter 2000). Sürdürülebilir kalkınma, çevre 

sermayesini tüketmeden her büyüklükteki yerleşim alanlarında insan ihtiyaçlarını 

karşılamaktır (Satterthwaite 1997). 
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Bugün Dünya, sürdürülebilir kalkınmanın üç boyutunda da (ekonomik, sosyal ve 

çevresel) zorluklarla karşı karşıyadır. 1950’lerde 2,5 milyar olan Dünya nüfusu bugün 7,5 

milyarı geçmiş bulunmaktadır. İlk kez 2007 yılında %50’yi bulan kentsel nüfus oranı ise 

2018 yılında %55’i geçmiştir (data.worldbank.org). 2007 yılından bu yana, yarısından 

fazlasının kentsel merkezlerde yaşamakta olduğu Dünya nüfusunun, 2050 yılına kadar 

%70’i aşacağı tahmin edilmektedir (United Nations 2013). Nüfus fazlalığı, başta altyapı 

ve hizmet tıkanıkları ile kaynakların tükenmesi olmak üzere pek çok soruna sebep 

olmaktadır (Keleş 2015). Kentlerin hızla büyümesi ve sonucunda fiziksel ve sosyal 

kaynakların orantısız tüketimi, Birleşmiş Milletler tarafından insanlık için en büyük 

zorluk olarak değerlendirilmektedir (BSI 2014). 

3.3 Kentleşmenin Nedenleri 

Kentleşme sadece ülkede sanayii ve teknoloji alanlarındaki büyüme, politik ya da sosyo-

kültürel sebepleri içeren genel geçer başlıklarla düşünülmemelidir (Kaya 2017).  

Gelişmekte ülkelerde kentleşmeye etki eden belli başlı etkenler söz konusudur. Bu 

etkenleri; kırsalın iticiliği, kentin çekiciliği, teknolojik nedenler, siyasal nedenler, sosyo-

psikolojik nedenler, kent yönetimi ve kentsel yönetim ihtiyacı olarak belirtilebilir. Artan 

nüfus, kentleşme oranı, yetersiz altyapı ve kentsel hizmetler, iklim değişikliği gibi pek 

çok sorunla baş etmek zorunda olan kentlerimizde sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için 

kentleşme bir zorunluluk haline gelmiştir. 

3.3.1 Kırsalın iticiliği 

Kırsaldan kentlere göçün en başlıca sebebi tarım alanlarındaki büyük değişimdir. 

Tarımda kullanılan araç ve gereçlerin, teknolojik gelişmeler sonucu iş gücü ihtiyacını 

minimuma indirmesi sonucu işsizlikte meydana gelen gizli arış birçok insanın kentlere 

göç etmesine neden olmuştur. Turizm veya sanayi bölgesi haline gelmesi ya da miras 

yoluyla bölünmesi gibi sebeplerden arazilerin kırsal alanda yaşayan toplumun 

gereksinimlerinin karşılanamayacak derecede azalması kırsaldaki hayatı itici hale 

getirmiştir. Ayrıca az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde tarımsal alanda 

verimliliğin düşüşüyle beraber kırsal bölgede yaşayanların gelirlerinin de mevcut yaşam 
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koşullarını terk etme ihtiyacını gerektirecek şekilde düşmesi, gelir düşüşünün getirdiği 

maddi zorluklar ve geleceğe karşı güvenin azalmasıyla kentlere göç başlamıştır. 

3.3.2 Kentin çekiciliği 

Kentlerde; eğitim, sağlık, ulaşım vb. alanlarda verilen hizmetlere kolay bir şekilde 

ulaşılabilmesi ve yaşam kalitesini yükseltebilecek fırsatların çeşitliliği kentleri çekici hale 

getirmiştir. Bununla beraber kentler; sanatın, ticaretin ve kültürel faaliyetlerin 

gerçekleştiği merkezlerdir. Ayrıca komünikasyonun ve altyapının gelişmiş olması 

endüstriyel faaliyetlerin de merkezi konumuna gelmesini sağlamıştır. Sonuç olarak 

kültürel, ticari ve sanayi faaliyetlerin merkezi olması kentlerde geniş iş imkânlarını 

oluşturmuştur. Kentlerde iş imkanlarının getirdiği çekicilikle beraber gerçekleşen göç 

sonucu kağıt toplayıcılığı, taşımacılık ve hurdacılık gibi marjinal sektörler ortaya 

çıkmıştır. 

3.3.3 Teknolojik nedenler  

Ulaşımda ve telekomünikasyon alanlarında meydana gelen gelişmeler kentleşmeyi iki 

şekilde etkilemiştir. İlk olarak ulaşımdaki gelişmelerle kentin çevresinde endüstriyel 

faaliyetlerin başlamasıyla gerçekleşen üretim sonucu ticari alanlar oluşmuştur. İkinci 

olarak ulaşımın rahat ve hızlı sağlanmasıyla kırsal alanlara erişimle beraber kırsalda 

yaşayanlar için kentin imkânlarına erişim de kolaylaşmış ve bu durum kırsaldan göçü 

hızlandırmıştır. Bu olumlu gelişmeler sonucu kırsal alanda yaşayan topluma potansiyeli 

yüksek yeni pazarlar açılmıştır. Böylece kırsalın kent ile bağlantısı kolaylaşmasıyla 

beraber gelişmiştir. (Kaya 2017). 

Kentsel alanların sürdürülebilir gelişimi için politika çerçevesi, kamu ve özel kaynakları 

harekete geçirmek için yerel, ulusal ve küresel topluluklar ve ortaklıklar arasında çok 

düzeyli bir işbirliğini gerektirmektedir. Bu süreçte demokratik meşruiyet ve paydaşlara 

danışma önemlidir. Kentsel alanların sürdürülebilir gelişimi, arazi kullanımı, gıda 

güvenliği, istihdam yaratma, ulaşım altyapısının geliştirilmesi, biyolojik çeşitliliğin 
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korunması, su tasarrufu, yenilenebilir enerji kaynağı, atık ve geri dönüşüm, eğitim, sağlık 

ve barınma hizmetleri ile ilgili konularda entegrasyon ve koordinasyonu 

gerektirmektedir. Teknoloji bu süreçte, kesinlikle önemli bir role sahiptir (United Nations 

2013). 

3.3.4 Siyasal nedenler 

İskân, turizm ve ticaret alanlarında serbestlikleri sınırlayan kanunların değişmesinin 

etkileri belirgin olarak kentleşme üzerinde görülmektedir. Bu gelişmeler paralelinde 

mahalli idarelerde otonominin etkili olduğunu söylemek mümkündür. Politika, arazi 

sahipliği ve tarımcılık sanayi akımı kentleşmede dış ilişkilerle uzlaşmalara sebebiyet 

vermiştir. Türkiye’de ziraata gerekli ehemmiyet verilmediğinden göçe sebep olurken, 

endüstrileşmedeki görünen tabloda benzerdir. Toprakların bölünmesi kırsal alanlarda 

iticiliğe neden olmuştur (Kaya 2017). 

3.3.5 Sosyo-psikolojik nedenler  

Kentte ve kırsalda yaşayan toplumların davranışları, yaşam şekilleri vb. unsurların 

farklılıkları sonucu ortaya çıkan sosyo-psikolojik faktörler, kentlerin çekiciliğini sağlayan 

nitelikleri tespit eder. Kentlerdeki imkânların çeşitliliği bu kentlere olan talebi arttırır. Son 

dönemlerde reklam ve sosyal ağlar gibi etkin iletişim platformları sosyo-psikolojik 

etkilerin oluşmasında etkilidir. Bu hususta başlıca örnek, televizyonun kırsal 

yerleşimlerdeki evlere girmesiyle insanların geniş yelpazede bilgiyi hızlı bir şekilde 

edinmeye başlamasıdır. Böylece insanların yaşadıkları hayata bakış açılarında meydana 

gelen değişim kentlere göçün itici unsurlarından biri olmuştur (Kaya 2017). 

3.3.6 Kent yönetimi ve kentsel yönetim ihtiyacı  

Kırsal yerleşim bölgelerinde yaşayan toplumun gereksinmelerini karşıladıkları, 

bunlardan sorumlu yönetim birimidir. Ülkemizde kent idaresinin başında mahalli idare 

gelir (Kaya vd. 2007). Kırsal alanlarda yaşayan vatandaşlarla kentte yaşayan vatandaşları 
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içine alan, bunlardan sorumlu olan çok sayıda birim olduğu görülür. Kent içinde yaşayan 

vatandaşların gereksinimlerini yerine getirmek için idari birimleri ile bu alanlarda 

yükümlüdürler. İdareler kaliteli hizmet verebilmek, gereksinimlerini yerine getirebilmek 

adına maddi, insani, bedensel gibi kentin öz kaynaklarından yararlanmak, hüküm vermek, 

yürürlüğe koymak ve kontrol etmekle görevlidirler.  

Özet olarak idareler, belli hedeflerle kentteki gereksinimleri yerine getirmek için 

etkinlikler, organizasyonlar düzenleyerek yapılan bu etkinlikleri belli müddetlerde 

kontrol ederek gelecekte amaçlanan etkinlikleri yapabilmekle görevlidirler. Bugün 

Dünya “hava kirliliği, atık, trafik gibi sorunlarını çözemediği”, “artan barınma, eğitim ve 

enerji gibi pek çok talebi karşılayamadığı”, özetle “yönetemediği bir kentleşme” 

düzeyindedir. Sanayi Devriminin ardından kırdan yapılan göçler karşısında yeterli konutu 

sağlayamayan kentler, bugün hala benzer sorunlarla mücadele etmektedir.  

Sanayi Devriminin sebep olduğu kentleşme, gerek Dünya’da gerekse ülkemizde 

düzensiz, sağlıksız, altyapısız ve yasal olmayan yapılar ile gerçekleşmiştir. Ortaya 

çıkışları dâhil pek çok sorunları olan kentsel alanların iyileştirilmesi fikriyle kentsel 

dönüşüm uygulamaları yapılmış ve yapılmaktadır. Buradaki planlanan projeler, 

etkinlikler alt yapı, erişim, yerleşim düzeneği, sağlık, eğitim gibi hizmetlerdir. Ancak 

idareler kentteki sorunlarla fazlaca ilgilendiğinden birtakım alanlarda eksik kalmışlardır. 

Bunlara ilişkin örnek kırsal alandan köylere göçlerin olmasıyla insanlara yeterli istihdam 

sağlayamamak, yerleşim sorunları, denetimsiz popülasyonun artması bunlara ek olarak 

kentin temizliği, sağlık, eğitim gibi hizmetlerin yeterli olmaması, sosyo-ekonomik, alt 

yapı sorunları söz konusudur (Yalçın 2010).  

Türkiye’de bu nedenler kültür çatışmasına sebebiyet vermektedir. (Özdemir 2012). Kırsal 

alanlardan gelen insanlar beraberinde getirdiği sosyo-kültürü kent hayatında da devam 

ettikleri görülmüştür. Çoğu yönden yetersiz ve sağlıksız olsa da gecekondu kültüründe 

kendilerince bir düzen kurmuş hane halkını yüksek katlı apartmanlara yerleştirerek uyum 

sağlamasını beklemek, (katılımcılar nezdinde de) yaygın olarak imkânsız görülmektedir. 

Yüksek katlı binaların üretilmesi, mahalle kültürünün ve yerel özelliklerin göz ardı 

edilmesi kentsel dönüşüm pratiklerimize ilişkin eleştirilen konular arasındadır. 
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Şimdilerde halılarını balkondan silkenler, apartmanların olduğu merkezi yerlerin 

bahçelerinde kümes hayvanları besleyenlere rastlanmaktadır. Burada sosyo-kültürel 

uyumsuzluğun kentlerdeki ana nedeni olduğu görülmüştür.  

Kaliteli hizmetler sunabilmek adına kentteki yaşanan bu sorunların altından kalkabilmek 

için idarelerin arkasında durabilecek ortakların olması büyük önem taşır. Burada ortaklar 

içinde olan mahalli bölümler, merkez yönetimi, toplum teşkilatları ve cemiyetlerdir. 

Buradaki amaç kent sorunlarını belirlemek, analiz etmek, düzeltmeye çalışmak, uygun 

yöntemler bularak uygulamaya geçirmektir. İdareler, karşılaştıkları bu sorunları azaltmak 

için köylüyü köyünde tutmanın onu çekici hale getirebilmesiyle başlamalıdır. Böylece 

sunulan hizmetin daha kaliteli, düzenli, önceden tasarlanarak yapılmış yerleşimin 

sağlanması, vatandaşların gereksinimlerini karşılayabilmek, onların istekleri 

doğrultusunda sorunların üstesinden gelebilmek daha kolay ve hızlı olacaktır. (Özdemir, 

2012). İdarelerin vazifelerini yerine getirebilmeleri için gerekli olan meşru otoritenin ve 

maddi yeterliliğin sağlanması gerekmektedir. Böylece kentte yaşayan insanlar idarelerin 

sunulan faaliyetlerine katılarak kaynaklarından yararlanabilecektir. (Güven, 2016). 

Belediyelerin vazifeleri, otoritesi, bütçesi gibi ana başlıkları 1982 Anayasası 127. 

Maddesinde ‘’Mahalli idareler; il belediye ya da köy halkının müşterek ihtiyaçlarını 

karşılamak üzere kuruluş esasları, kanunla belirtilen ve karar organları, yine kanunda 

gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişileridir.’’ yer 

almıştır. 1982 Anayasa’nın içinde yeniden derlenerek, 1580 sayılı Belediye yasası 

meydana gelmiştir. 

3.3.7 Yasayla belirlenen görev ve yetkiler 

1580 sayılı Belediye yasası her ne kadar yardımcı olsa da sınırlayıcı özelliği oldukça 

fazladır. Genel Müdür’ün otoritesi kısıtlanmıştır. Seçimi kazanmış olan Başkan ve 

Belediye parlamentosu için de aynı durum söz konusudur. Yasanın belirlediği Belediye 

görevleri içinde planlanan faaliyetlerin, Belediye idaresinin yetkisiyle mi yapıldığı 

sorgulanmaktadır. Bilhassa bütçesine uygun faaliyet yapması durumunda çıkmaza sokar. 
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İdarenin yapacağı faaliyetler konusunda Belediye Başkanı’nın şahsi tavırları pozitif ya da 

negatif yönden etkilenir. Bütçesi iyi durumda olan ve çalışmalarını bitirmiş Belediyeler, 

yardım, öğrenim, sağlık ve kültür gibi yasada var olan kendi istekleri doğrultusunda 

yaptıkları faaliyetlerle bu sınırlamayı kaldırmıştır. Her şeyden önemlisi yapılan 

çalışmaların özellikle vatandaşlara erişimi hususunda onlarla iletişim içinde olmak 

katılımı sağlamanın bir diğer çözümüdür. Yapılan çalışmalara karşılık günümüzde 

baskılar vardır. Belediyeleri diğerlerinden ayıran özellik politik olması ve vatandaşlara 

fayda sağlayacak aktif çalışan idarenin tekrar vatandaşların oylarıyla belirlenmesidir. 

Sunulan hizmetlerle vatandaşların gereksinimlerini gidermek asli görevidir. Politikaya 

ihtiyaç duyulmasının yanında ehemmiyetini sahip olunan şeylere karşı onay verici olarak 

hareket etmelidir. Belediyelerin memnuniyet derecesini vatandaşlar belirler. Bu yüzden 

onlarla olan bağlantıyı sıkı tutmak gerekir. Son olarak bu faaliyet çalışmalarını verdikleri 

hizmetleri yazılı ve görsel olarak belli bir zaman diliminde iletmelidir. 
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4. ALTINDAĞ BELEDİYESİ TARAFINDAN SUNULAN YEREL HİZMETLERİN 

KENTİN GELİŞMİNE KATKISI 

Belediye hizmetleri bulunduğu kentin gelişimine doğrudan etki eden en önemli kentsel 

bileşenler içinde yer almaktadır. Yerel yönetimlerin ketin doğal yapısından içeriğindeki 

endemik özelliklerine ve turizme kadar pek çok alanda etkisi bulunmaktadır. Altındağ 

Belediyesi yerel yönetim hizmetleri kapsamında Ankara ilinde kentin gelişimine pozitif 

katkı sağlayan örnek belediye hizmetleri arasında yer almaktadır. 

4.1 Altındağ İlçesi Tarihçesi 

Altındağ beldesi 1953 tarihinde inşa edilmiş Osmanlı döneminde bir yerleşme alanı 

olarak sınırları belirlenmiştir. Geçmiş dönemden arta kalan izler bu vaziyeti doğrular ve 

günümüze kadar gelmiştir. Nasıl ki bu ilçe Cumhuriyetten evvel Ankara şehrini kapsayan 

ilçede olsa, o dönemlerde Ankara olarak da bilinirdi. İlçenin tarihteki gelişimi 

incelendiğinde Frigler, Galatele, Roma, Bizans, Selçuk, Osmanlı İmparatorluğu 

dönemlerinde bu alanda yaşamışlardır. Tarihsel ve kültür değerlerine sahip olan ilçenin 

yapıtları, arta kalan izleri bunu kanıtlamaktadır. Geçmiş izlere bakıldığında hudutlarında 

Ankara Kalesi, Roma Hamamı, Hacı Bayram Veli camisi, Ulus Atatürk Heykeli gibi antik 

yapılar, müzeler bulunmaktadır. İlçe de bulunan TBMM binası bölgenin Cumhuriyet’in 

kurulmasına şahit olduğunun göstergesidir.  

4.2 Altındağ Belediyesi Sınırları İçerisinde Bulunan Örnek Yapıtlar  

Altındağ Belediyesi Ankara ili içerisinde bölgesinde bulunan tarihi ve yerel turizm etkeni 

yapıtları daha fazla kişinin hizmete daha iyi koşullarda sunabilmek için gelişimsel 

süreçleri izlemektedir. 

4.2.1 Hacı Bayram Veli Camisi 

Camii, Augustus (Ogüst) Tapınağı’na komşudur. Şehrin merkezinde nadir rastlanan 

arkeolojik yapıtlardandır. Romalılar döneminde kullanılan yapıt, 1427-1428 yıllarında 

17. ve 18. yy. camilerin özellikleri bulunmaktadır.  
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Şekil 4.1 Hacı Bayram Veli Camisi 

4.2.2 Roma Hamamı 

Ulus semtinde Yıldırım Beyazıt meydanında Çankırı caddesinin üzerinde bulunan antik 

hamam Türk Tarih Kurumu için yaptırılan arkeolojik kazılardan Frigliler, Romalılar 

dönemine ait yapıtlar 1940-1943 tarihlerinde eserler bulunmuştur. Dönemin imparatoru 

olan Caracalla’nın yaptırdığı eser Bizanslılar tarafından restore edilmiştir.  

 

Şekil 4.2 Roma Hamamı 

4.2.3 Ulus Atatürk Heykeli 

Esas adı Zafer Anıtı olan Ulus Atatürk Heykeli, Kurtuluş Savaşı’ndaki yiğitleri 

anlatmaktadır. Sakarya adındaki atın üstünde duran Atatürk ileriye ümitli bakışlarla 
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dimdik durmuş vaziyette betimlenmiştir. Mehmetçiklerin hemen arkasında ağır top 

mermi taşımakta olan kadın betimlemesi ile Türk analarını temsil eder. Anıt Kurtuluş 

Savaşı’nda kazanılan zaferi ve milliyetçilik anlayışını ortaya çıkaran önemli bir eserdir. 

 

Şekil 4.3 Ulus Cumhuriyet Anıtı (Keleş ve Duru 2008) 

4.2.4 Etnografya Müzesi 

Namazgâh semtinde inşa edilen eser 1930-1938 tarihlerinde dışarıya açılmıştır.. Atatürk 

vefat ettikten sonra, kısa süreliğine müzede bulunan avluya kabir yapılmış ve 1953 

tarihinde Anıtkabir’e sevk edilmiştir. Atatürk’ün mezarı simgesel olarak müzede yer 

almaktadır. 

 

Şekil 4.4 Etnografya Müzesi 



28 
 

5. ALTINDAĞ İLÇESİNİN İSTATİSTİKİ GÖRÜNTÜSÜ 

Ankara ili sınırları içerisinde yer alan ve ilin artan nüfusuna oranla yıllar içerisinde yüzde 

artış-azalış oranları çok düzenli ve minimal olan Altındağ ilçesinde 2018’de yüzde 10’a 

yakın nüfus artışı bulunmaktadır. 

 

Şekil 5.1 1/25.000 Ölçekli 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planı 
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Çizelge 5.1 Genel nüfus sayımı sonuçları 2007-2019 (TÜİK) 

Yıllara Göre Altındağ Nüfusu 

Yıl Altındağ Nüfusu Erkek Nüfusu Kadın 
Nüfusu 

2019 389.510 196.344 193.166 
2018 370.024 186.440 183.584 
2017 371.366 187.428 183.938 
2016 365.842 184.489 181.353 
2015 363.687 183.182 180.505 
2014 361.259 182.164 179.095 
2013 359.597 180.652 178.945 
2012 363.744 182.916 180.828 
2011 365.915 183.499 182.416 
2010 365.920 183.368 182.552 
2009 367.340 183.800 183.540 
2008 367.812 184.329 183.483 
2007 370.735 185.412 185.323 

 

Şekil 5.2 İlçe bazında nüfus sayımı sonuçları 2007-2019 (TÜİK) 

 

Şekil 5.3 İlçe bazında nüfus sayımı sonuçları 2007-2019 (TÜİK) 
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6. ALTINDAĞ BELEDİYESİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN HİZMETLER 

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nda Belediye; Belde sakinlerinin mahallî müşterek 

nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından 

seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisini ifade etmektedir. 

Bu Kanunun amacı, belediyenin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve 

sorumlulukları ile çalışma usulü ve esaslarını düzenlemektir. İlgili kanununa göre 

belediyelerin görev ve sorumlulukları Şekil 6.1’de gösterilmektedir. 

 

Şekil 6.1 5393 Sayılı Kanun’a gore belediyelerin görev ve sorumlulukları (5393 Sayılı 
Kanun, 2005). 

6.1 Altındağ’da Eğitim ve Kültür Hizmetleri 

Altındağ İlçesinin en başında gelen sorun işsizlik oranının yüksek olmasıdır. Birçok genç 

nüfus gecekondularda yaşamakta eğitim ve kültür seviyesinin de düşük olmasıyla bölgeyi 

olumsuz etkilemektedir. Bu yüzden Belediye’nin açmış olduğu mesleki kurslar işsizliğe 

çözüm getirecek bir çalışma olarak çekici hale getirmiş ve talepleri artırmıştır. 
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Altındağ Belediyesinde dört tane eğitim merkezi vardır. Verilen eğitimler arasında 

ilkokul lise talebelerine uygun fen, matematik, sosyal bilgiler, İngilizce gibi dersler 

verilmekte ve bunun yanında satranç gitar, saz gibi derslerde mevcuttur. Altındağ 

Belediyesi’ne bağlı olarak 22 adet Hanımlar Eğitim ve Kültür Merkezi vardır. 2005 

tarihinde Beşikkaya’da ilki kullanıma açılmıştır. Ortalama bugüne kadar 40.000 kadın 

açılan kurslardan eğitim almıştır. 

Merkezlerde okuma-yazma öğrenen kadınların sayısı yaklaşık 6.000 kadar olmuş, 

bunlardan 350 kadın ilkokul diplomasını hak etmiş, lise diplomasını alan ise yaklaşık 60 

kadın olmuştur. Son yıllarda verilen seminerlere katılım 20.000 olmuştur. Bazı seminer 

konuları arasında aile içinde düzeni sağlamak, sağlık, kadın hakları, ilk yardım, cinsel 

hastalıklar, ağız ve diş sağlığı, madde bağımlılığı eğitimi, kadına yönelik şiddet vb. 

vardır. 

6.2 ASKİ Genel Müdürlüğü Altındağ Abone Sayıları 

Çizelge 6.1 Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğünün 2019 faaliyet 
raporu /Abone Sayısı 

09.10.2018 TARİHİ İTİBARİYLE İLÇELERE VE BELDELERE GÖRE ABONE SAYILARI 
İLÇELER ÖZEL ABONE SAYISI RESMİ ABONE SAYISI ÖZEL+RESMİ ABONE SAYISI 

AKYURT 15.724 137 15.861 
ALTINDAĞ 154.805 1.057 155.862 
AYAŞ 8.622 78 8.700 
BALA 8.743 70 8.813 
BEYPAZARI 30.508 177 30.685 
ÇAMLIDERE 4.817 40 4.857 
ÇANKAYA 432.915 3.277 436.192 
ÇUBUK 37.945 188 38.133 
ELMADAĞ 18.322 194 18.516 
ETİMESGUT 226.856 788 227.644 
EVREN 1.513 22 1.535 
GÖLBAŞI 54.173 391 54.564 
GÜDÜL 6.228 79 6.307 
HAYMANA 13.041 86 13.127 
KAHRAMANKAZAN 20.568 172 20.740 
KALECİK 7.385 86 7.471 
KEÇİÖREN 360.798 1.150 361.948 
KIZILCAHAMAM 17.777 108 17.885 
MAMAK 247.445 815 248.260 
NALLIHAN 14.734 122 14.856 
POLATLI 54.822 434 55.256 
PURSAKLAR 53.271 231 53.502 
SİNCAN 186.419 787 187.206 
Ş.KOÇHİSAR 18.252 134 18.386 
YENİMAHALLE 278.099 1.460 279.559 

Toplam : 2.273.782 12.083 2.285.865 
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ASKİ Genel Müdürlüğü 2019 faaliyet raporundan alınan sonuçlara göre Altındağ, 

155.862 abonesi ile Ankara’da yedinci sırayı alan ilçedir. 

6.3 Altındağ Belediyesi Sınırları İçinde Kurulan Pazar Yerleri 

3 adet kapalı Pazar alanı, üstü açık Pazar yeri 10 adet toplam 13 adet Pazar alanı 

mevcuttur.  

Çizelge 6.2 Altındağ Belediyesi Sınırları İçinde Kurulan Pazar Yerleri 

Pazar Adı Kurulduğu Gün Durumu Mahallesi 

Hacı Bayram Veli Pazartesi Üstü Açık Yıldıztepe Mah. 840.5okak üzeri 

Doğantepe Salı Üstü Açık Doğantepe Mah. 1110.Sokak üzeri 

Aydınlıkevler Salı Üstü Açık Ahiler Mah. İstinye ve Göveren Sokaklar arası 

Güneşevler Çarşamba Üstü Kapalı Güneşevler Mah. Ecebey Sokak üzeri 

Battalgazi Çarşamba Üstü Kapalı Alemdağ Mah. 882.Cad. ve lO17.Cad. kesişimi 

Solfasol Perşembe Üstü Açık Karakum Mah. Hacı Bayramı-ı Veli Cad. üzeri 

Başpınar Perşembe Üstü Açık Başpınar Mah. 1228. Sokak kesişimi 

Site Yıldız Cuma Üstü Açık Ali Ersoy Mah. 83 ve 95 Sokaklar arası 

Aydınlıkevler Cumartesi Üstü Açık Aydınlıkevler Mah. Şehit Cemalettin Cad. üzeri 

İskitler Cumartesi Üstü Açık Zübeyde Hanım Mah. Tesfiyeci ve Seçim Sk arası 

Beşikkaya Pazar Üstü Kapalı Beşikkaya Mah. 1967, 1965. 1955. Sokaklar arası 

Gülpınar Pazar Üstü Açık Gülpınar Mah. 170-164. Sokaklar arası 

Örnek Pazar Üstü Açık Örnek Mah. Hızır Reis Cad. Üzeri 
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7. ALTINDAĞ BELEDİYESİ SINIRLARI İÇİNDE KALAN SEMTLERİN 

SORUNLARI 

Altındağ sınırları içinde kalan kimi semtlerde eğitim ve fakirlik oranı oldukça yüksektir. 

Buna bağlı olarak hırsızlıklar ilk sırayı almakla birlikte madde bağımlılığı da oldukça 

fazladır. Her ne kadar olumsuz sorunlu insanlar olsa da aralarında endişeli, dürüst 

insanlarda vardır maddi yönden zayıf olmaları yaşamaktan zevk almaz olmuşlar buna 

rağmen çocukları için geleceğe ümitle bakan aileler bulunmaktadır.  

Sosyal yardım desteğinden faydalanmalarının yanı sıra sorunların üstesinden ellerindeki 

mevcut kaynakları kullanmak zorunda kalmışlardır. Altındağ ilçesi tarihi dokusu ile 

turistik açıdan zengin bir bölge olmasına karşın birçok kentsel sorunlar maddi-manevi, 

sosyo psikolojik gibi sorunlar yüzünden dışarıdan bakıldığında iyi bir izlenim 

bırakmamıştır. Tarihi yapıtların ve çevresindeki dokuyu canlandırmak adına tekrar 

restore edilmesi mevcut kaynakları kullanabilmek, o çevrede yaşayan insanlara istihdam 

yaratmak gibi olumlu gelişmeler sağlamak için atılan en büyük adımdır. 

7.1 Altındağ İlçesinde Kentsel Dönüşüm Sorunları 

Önemli sorunlardan bir diğeri de kentsel dönüşüm projeleridir. Bazı yaşayan kesim 

kentsel dönüşümü yaşam standartlarını artırıcı yönde olumlu değerlendirirken bir mekâna 

gereksinim duyarken diğer bir kesim kazanç sağlamak, kira bedelini artırmak gibi maddi 

sebeplerle sosyal yapının değişmesini beraberinde getirmesi açısından bu uygulamayı 

tartışma konusu haline getirmiştir. Sonuç olarak sosyal sermayeyi hareketlendirecek 

siyasi gelişmeleri sağlamak gerekir. Aktaş evleri, Gökçen, Çinçin mahallelerinde kentsel 

dönüşüm örneklerindendir. 
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Şekil 7.1 Gökçen mahallesi  

 

Şekil 7.2 TOKİ Gökçen Mahallesi Konutları 

 

Şekil 7.3 TOKİ Çinçin Mahallesi Konutları 
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7.1.2 İlçede Kentsel Dönüşümün Getirdiği Sonuçlar 

Kentsel değişimin olduğu bölgelerdeki yaşayan insanlara gecekondu yaşamı ve apartman 

yaşamı arasında karşılaştırma yapmaları istenmiş, anketlerde ayrı fikirler ortaya çıkmıştır. 

Özellikle kış mevsimlerinde gecekondularda soba ile ısınma, çatıların akması, yağmur, 

çamur, pislik olması, gece hırsızlardan dolayı güvenliğinde olmaması, sağlam bir 

altyapının olmaması gibi sorunlarından ötürü itici, apartmanlar çekici olmuştur.  

7.1.2.1 1950-1980 Dönemi 

Türkiye kentleşmesinin başladığı, “hızlı kentleşme ve gecekondudan apartmana” (Ataöv, 

A. & Osmay S 2007) olarak da adlandırılan bu dönem, ülkemizde kırdan kentlere yapılan 

yoğun göç karşısında mevcut kentsel donanımların yetersiz kaldığı, çarpık kentleşmenin 

ilk tohumlarının atıldığı 1950’li yıllarda başlamaktadır (Özden 2016). Çok partili siyasi 

hayata geçiş, liberal ekonomi, sanayileşme politikaları, kentleşme hızının ivme kazandığı 

1950’li yıllar Türk kentleri için bir dönüm noktası özelliği taşımaktadır.(Yenice 2014). 

Bu dönemde ülkedeki sınırlı kaynaklar sanayi yatırımları için kullanılmış, kırdan kentlere 

göçen emekçi nüfusun barınma ihtiyacını sağlayabilecek bir konut politikası 

yürütülememiştir (Markoç 2019). Kentsel çöküntülere sebep olan denetimsiz göçler 

barınma ve konut sorununu ortaya çıkarmanın yanı sıra ekonomik, sosyal ve kültürel 

sorunları da beraberinde getirmiştir. Kırdan kentlere göç eden nüfus, barınma ve konut 

sorunlarını kendi yöntemleri ile çözmüştür. Kent çeperindeki sağlıksız, altyapısız 

gecekondular etkin bir denetimin, kalıcı çözümün, istikrarlı bir politikanın ve yasal 

sınırlar içinde başka bir çözümün, seçeneğin olmadığı bu dönemde göç etmiş nüfusun 

çözümü, tek seçeneği olmuştur (Özden 2016). Göç etmiş nüfusun kendi imkânlarıyla 

yaptıkları gecekondular afet riski açısından da tehlikeli yapılar olmuştur. 

7.1.2.2 1980-2000 Dönemi 

1980’ler ile birlikte Türkiye’de küreselleşme olgusunun etkileri görülmeye başlamış, 

liberal ekonomik politikalar benimsenmiş, serbest piyasa ekonomisi kentlerin 
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şekillenmesine etkide bulunmuştur. Modernite projesinin aşınmaya başladığı bu 

dönemde, kentleşme belli bir doygunluğa ulaşmış, kentleşme hızı önceki döneme göre 

yavaşlamıştır (Tekeli 1998). Bunların yanı sıra, 24 Ocak Kararları, 12 Eylül Darbesi, 

Toplu Konut İdaresi’nin kurulması, 1982 Anayasası, 3030 sayılı Büyük Şehir 

Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun gibi pek çok faktör bu dönemin kentsel 

dönüşüm sürecini etkilemiştir. 1980 sonrasında yaşanan gelişmeler ile kentler yeni bir 

yapılanma sürecine girmiştir. 1990’larda özellikle büyük kentlerde, yaşam biçimlerinde 

yeni dönüşümler yaşanmaya başlamıştır. Bu dönemde, kent bölgeleri içinde organize 

sanayi alanları desantralize olmuş; kent dokusunu işgal ve tahrip eden unsurlara yer seçim 

kararı kaçak yapılara benzeyen (orman alanları, su havzaları gibi) lüks konut üretimi de 

eklenmiştir (Özden 2016).  

Deprem riski, trafik, otopark sorunları, yeşil alan yetersizliği, hava ve gürültü kirliliği gibi 

sebeplerle kent merkezlerinden kent çeperlerine doğru yayılmalar olmuş, uydu kentler 

ortaya çıkmaya başlamış, kentlerin çeşitli bölgelerinde yeni siteler inşa edilmeye 

başlanmıştır (Özden 2006). Türkiye’de 2000’lerde kentsel dönüşüm konusu, kentlere 

ilişkin gündemin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Türkiye’nin kentsel dönüşüm 

söylem ve uygulamaları 2000’lere kadar plansız kentleşme, konut sorunu ve 

sağlamlaştırma gibi gerekçelerle gecekondu alanlarına yönelik olmuştur. 1980’lerden 

itibaren ekonomi politikalarında yaşanan değişimler, kentsel dönüşüm anlam ve 

içeriğinin genişlemesinde etkili olmuştur.  

1999 yılında yaşanan depremler, ortalama ömürlerini tamamlamış ve afetlere dayanıksız 

yapıların yenilenme gereksinimini, dolasıyla kentsel dönüşüm zorunluluğunu arttırmıştır 

(Ertürk Sam, 2019). 1999 Gölcük ve Düzce depremlerine ek olarak küreselleşmenin 

kentler üzerindeki artan etkisi, Avrupa Birliği’ne uyum çabaları Türkiye’nin 2000’li 

yıllarda kentsel dönüşüm politikasının şekillenmesinde etkili olan başlıca faktörlerdir. 

Kentsel dönüşümün yasallaştığı bu dönemin bir diğer önemli özelliği de kentsel 

dönüşümün ilk kez bir strateji olarak (Ataöv, A. & Osmay S 2007) tanımlanmasıdır. 
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7.1.2.3 2000-2020 Dönemi 

İlçedeki sosyo-ekonomik niteliklere bakıldığında bölgede 2000’lerden sonra 

gecekonduda ikamet eden ailelerin gelir seviyelerinin yükselmesinin sonucu olarak 

kentin diğer bölgelerine ya da başka kentlere göçler olduğu görülmektedir. Özellikle bu 

tarihlerden itibaren ilçede kira fiyatlarının yükselmesiyle terk edilmiş evlerin sayısının 

arttığı gözlemlenmiştir. 

Bu durumun doğurduğu diğer sonuçların çözümünü yerel yönetim, kentsel dönüşüm 

projelerinde bulmuştur. Kentsel dönüşüm etkinliklerinin bu bölgede daha yoğun 

yapılacağına karar verilmiştir. Ayrıca kentsel dönüşüm projeleri kısa vadede sorunları ve 

mekânsal eşitsizliği azaltıyor gibi görünse de bölgede yaşayan grupların sosyal, 

ekonomik ve kültürel özelliklerini göz ardı ettiği sürece, uzun vadede mekânsal eşitsizliği 

arttıracağı da bazı kesimler tarafından düşünülmüştür. 
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8. SONUÇ VE ÖNERİLER 

13 Ekim 1923’te Başkent olmasıyla beraber merkez olma niteliğine de sahip olan Ankara 

bu tarihten itibaren diğer şehirlere örnek olması amacıyla yeni geliştirilme çabalarına 

girmiştir. Amaca hizmet edeceği düşünülen tüm fikirler kimi zaman başarılı sonuçlansa 

da kimi zaman başarılı bitirilemediği olmuştur. Projeler nasıl sonuçlanmış olursa olsun 

eski Anadolu Kasabası niteliğindeki bu şehir modernleşme yoluna girmiş, pozitif bir 

değişime uğramıştır. Hayat tarzı, siyasi görüşler, mekânsal özellikler, kültürel yapı vs. 

gelişime uğrayan tüm nitelikler yeni Ankara’yı oluşturmuştur. Siyasi merkez kent olarak 

önem arz etmeye başladığı tarih ise Cumhuriyet döneminde 27 Aralık 1919’a denk 

gelmektedir. Yukarıda belirtildiği gibi bu tarihten kısa bir süre sonra da başkent 

seçilmesiyle yeni merkez haline gelmiştir. 

Başkent olmasının ardından belirlenen yeni rejim ile birlikte kent de yeni bir niteliğe 

bürünmüştür. Bu şehir siyasi açıdan çok fazla olaya tanık olmuştur. Cumhuriyet 

Ankara’sı Atatürk dönemi sonrası Milli Şef dönemini, Demokrat Parti dönemini 

sonrasında da 27 Mayıs 1960 darbesini yaşamıştır. Daha sonra ise Adalet Partisi ve 

koalisyon hükümetleri dönemini yaşayan Ankara, ikinci defa darbeyi de 12 Eylül 1980 

tarihinde yaşamıştır. Yakın geçmişe bakıldığında da 2016 yılında bir darbe girişimine 

tanıklık eden Ankara bu siyasi olaylar yaşanırken kendi dönüşümünü aksatmamış, bir 

etkiye maruz bırakmamış, son hızla devam etmiştir. 

Yaşanan bu siyasi olayların akabinde gelişimini devam ettiren ilçelerden biri de Altındağ 

ilçesi olmuştur. Bu ilçe, kentin başkent olması ile birlikte şehrin merkezine de bir hayli 

yakın olması sebebiyle ikamet etmek için seçilen popüler ilçelerden biri olmuştur. Durum 

böyle olunca yerleşim ihtiyacı artmış ve bunun devamında da konut ihtiyacı kendini belli 

etmiştir. Yerleşimin yoğunlaşması ve bunun gecekondu şeklinde gerçekleştirilmesi 

ekonomik yetersizlikler ile birleştiğinde yapıların yıpranması, bakımsız kalması ve belli 

bir zaman sonra çöküntü haline dönmesine yol açmıştır. 

Zamanla çöküntü haline gelmiş bu ilçe ve komşu ilçelerde kentsel dönüşüm çalışmaları 

uygulanmasının gerekli olduğu kanaatına varılmıştır. Bu kentsel dönüşüm çalışmaları 
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neo-liberal politikaların kent mekânına yansımaları olduğu söylenebilir. Bu projeler 

yerleşim mekânlarının dönüşümü ile bölgedeki sorunların ortadan kaldırılması ya da 

büyük ölçüde azaltılması amacını taşımaktadır. 

Yerel idarenin bölgedeki sosyal çalışmalar ile kentte ikamet eden halkın ilçeye dair 

güvende hissetme sorunları üzerine yerel bir araştırma yapılmış elde edilen veriler ile 

analizler oluşturarak bunlar üzerinden çalışmalara yön verilmiştir. Bu konuda Altındağ 

Belediye’sinin gerçekleştirmeyi amaçladığı projelerin etkin kent güvenliği politikalarının 

oluşturulması amacında bireysel güvenlik ile sistem ve hizmetlerin güvenliğinin 

sağlanması konusunda noksan olduğu, bir diğer konu olan çevreye ilişkin projelerinde ise 

bütüncül ve sürdürülebilir olmadığı ayrıca ulaşım ve trafik gibi düzenlemelerin de 

eklenmesiyle gürültü kirliliğinin önüne geçilemeyeceği belirlenmiştir.  

Projenin ulaşıma etkisine bakılacak olursa kent merkezinde araç kullanımının 

azalmayacağı ve yaya odaklı ulaşım politikasından uzak olduğu görülmüştür. Oluşturulan 

şehir planlarına halkın beklentilerinin somutlaştırılarak yansıtıldığı ve bölge-insan 

sağlığının korunmasına önem verilmeye çalışılmıştır. 

Altındağ belediyesi çevreye ilişkin politikalarında iyi niyetli projeler ortaya koymaya 

çalıştığı, gürültü kirliliğini dikkate aldığı görülse de bu politikaların sorunları çözmek için 

yeterli olmadığını halka dair hizmet edilmesi beklenen etkinliklerin de diğer belediyeler 

ile benzer olduğu görülmektedir. Yerel yönetimler, demokratik bir yönetim birimi olarak 

vatandaşların istek ve ihtiyaçlarını karşılayan kamu hizmetlerini sunmakla görevlidirler. 

Belediye yönetimlerinin kamu hizmetlerini ifa görevini yerine getirirken vatandaşın 

beğenisini ve desteğini sürekli olarak kazanma amacını güderler. Bu amaca ulaşmak için 

belediyelerin, vatandaşa en yakın hizmet birimi olarak onların isteklerine ve ihtiyaçlarına 

karşı duyarlı olmaları gerekmektedir.  

Kentin sahip olduğu fiziksel ve sosyal yapı, gelişimi ve sosyo-ekonomik yapısının 

şekillenmesi açısından önemlidir. Bugün Dünya “hava kirliliği, atık, trafik gibi 

sorunlarını çözemediği”, “artan barınma, eğitim ve enerji gibi pek çok talebi 

karşılayamadığı”, özetle “yönetemediği bir kentleşme” düzeyindedir. Sanayi Devriminin 
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ardından kırdan yapılan göçler karşısında yeterli konutu sağlayamayan kentler, bugün 

hala benzer sorunlarla mücadele etmektedir. Sanayi Devriminin sebep olduğu kentleşme 

gerek Dünya’da gerekse Türkiye’de düzensiz, sağlıksız, altyapısız ve yasal olmayan 

yapılar ile gerçekleşmiştir. Ortaya çıkışları dâhil pek çok sorunları olan kentsel alanların 

iyileştirilmesi fikriyle kentsel dönüşüm uygulamaları yapılmış ve yapılmaktadır.  

Kentlerin sosyal, kültürel ve ekonomik olarak sürekli etkileşim halinde olduğu bu 

dönemde, kentlerde bu etkileşimin sonucu demografik değişikleri yönetmede başarılı 

hizmetler sunan yerel idarelere ihtiyaç artmıştır. Kentin popülasyon oranın artmasıyla 

beraber gereksinimleri de artmıştır. Bunlardan en önemlileri konaklama, altyapı, erişim, 

işsizlik, güvenlik ve çevre sorunlarıdır. İdareler bu sorunlarla ilgili olarak çalışmalar 

programlı ve kademeli çalışmalar yürütmelidirler. 

İdareler, kentsel sorunların sürekli ve hızlı artışından çözümlenmelerine yönelik 

çalışmalarında dolayı arzu edilen başarıyı yakalayamamışlardır. Bu duruma sebep olan 

etkenler arasında; kentlerde var olan sermaye birikiminin gereksinimleri 

karşılayamayacak derecede az olması, yerel idarelerin sınırlı yetkilere sahip olmaları, 

idarelere ayrılan bütçenin yetersizliği, sorunların çözümü için etkili hizmetlerin 

sunulamaması, vb. sayabiliriz. 

Yapılan kentsel dönüşüm projelerinde sadece fiziksel güzelleştirme amacı, bölgedeki 

ikamet eden profile ve halkın sosyokültürel yapısına uygun olmamaktadır. Bu sebeple 

burası ile ilgili çözümlerde yalnızca fiziksel değişikliklerden daha fazlası tasarlanmalıdır. 

Bölgenin sosyal, ekonomik ve kültürel özelliklerine odaklanan projelerin üretilmesi 

gerekmektedir.  

Bölgedeki etnik veya farklı sebeplerden dolayı meydana gelen gruplaşmaların çözümü 

için bu farklı sebeplere odaklanmak gerekir. Örnek olarak eğitim seviyesinin çok farklı 

olması ya da gelir seviyelerinin dalgalı olması sayılabilir. Bu sorunlara çözüm bulunacak 

projeler geliştirilmesi pek çok sorunu birden ortadan kaldırabilir. Ayrışmaya sebep olan 

nedenler, çözümleriyle birlikte aynı zamanda bütünleşmeyi de sağlayacaktır. Bundan 

dolayı bölgede yapılacak olan rehabilitasyon ve yenileme uygulamalarının bölgenin 
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ekonomik, sosyal, fiziksel ve çevresel koşullarını kapsayıcı bir şekilde ele alınması 

gerekmektedir. 

Yerel yönetimlerin bu sorunları hızlı ve etkili çözümler üretebilmek için kentin sermaye 

kaynaklarını arttırıcı çalışmalar yapmaları ve bu sermayeyi kent sakinlerinin yaşam 

kalitesini artırıcı hizmetler sunmada daha etkili kullanması gerekmektedir. Ayrıca bu 

hizmetleri oluştururken vatandaşın talep ve önerilerinin göz önünde tutulması büyük 

önem arz etmektedir. Unutulmamalı ki yerel yönetimlerin başarısı; vatandaşların kaliteli 

bir yaşam sürmek için ihtiyaç duydukları gereksinimlerini karşılayabilecek hizmetler 

üretip sunabildikleri ve bu hizmetlerle vatandaşın memnuniyetini sağlayabildikleri 

ölçüdedir.  
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