~EHiR BOLGESi VE PLANLAMA

Siiha GONEY'

~ehir bOlgesi TUrkiye'de Uzerinde yok yah§llml§; ye§itIi yonleriyle
ara§hnlml§ bir konu degildir. Esasmda §ehirleri, bagh bulunduklan bOlgelerle
beraber degerlendirmek, geli§me planlamalanm birlikte yapmak ve uygulamak
gerekmektedir.

Sehir bOlgesi; hpkl bitkinin geli§mesi ve hayatiyetini sUrdUrmesi iyin
gerekli mekiin gibi dU§UnUlebilir. Bu mekiinda toprak ne kadar verimli ve sulak,
ne derece yevre ve bitki isteklerine uygun sistemler uygulamyor ise; bitkinin
yeti§mesi ve geli§mesi 0 kadar saghkh ve sUrekli olmaktadlr. DolaylSlyle §ehre
bagh cografi mekiin iktisadl, idarl, siyasl ve kUltUrel baklmdan onemli oldugu
ve muhit §artlanna uygun kullamldlgl olyUde, §ehir onem kazamr; geli§ir,
kalabahkla§lr ve bUyUr. Tarihte pek yok §ehir, zaman iyinde bOlgesinin onemini
yitirmesi sebebiyle sonmU§ ve terkedilmi§ bulunmaktadlr. TUrkiye'nin her
yoresinden, buna ye§itli ornekler vermek mUmkUndUr.
Sehir bolgesi bah dillerinde yok ye§itli kelimelerle ifade edilmektedir.
Umland, Hinterland, Einflu~gebiet, urban field, sphere of influence, zone of
influence, tributary area, catchment area, city region, les regions urbanies, les
zones d'influence Ie la ville gibi, ba§hcalan Slfalanan bu kelimelerle tammlanan
mekiin farkhdlr.
Bu farkh
cografi mekiinlar; §ehir bolgesinin
slmrlandlfllmasmda kullamlan kriterlerin birbirinden farkh olmasmdan
kaynaklanmaktadlr. Bu sebeble yok ye§itIi kriterler kullamlarak §ehir
bOlgelerinin slmrlandlfllmasmda, birbirinden farkh her kritere gore saptanan
slmrlann, tamamml ihata eden bir ku§ak ortaya Ylkmaktadlr. DolaYlslyle §ehir
bOlgesini, slmrlan kesin tespit edilmi§ bir yizgi degil; bir ku§ak §eklinde telakki
etmek gerekmektedir. Farkh esaslara gore farkh smlrlar belireceginden dolaYl;
ye§itli kriterlerle tefrik edilen bir §ehir bOlgesinin smmnl, bir yizgi degil bir
ku§ak halinde dU§UnUlmelidir. Zira farkh kriterler ele ahnarak tespit edilen §ehir
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bolgelerinin smtrlan, her esasa gore biri digerinden farkhdtr. Yararlamlan
istatistikl bilgilerin de yorumlanmast, bu farkhhklan arttmnaktadtr.
$ehirler, esas itibariyle yevresindeki bir bolgenin saghk ve egitim
hizmetleri baktmmdan merkez durumundadtrlar. Kalabahk merkezler daha
ihtisasa yonelik ttbbl hizmetlerin yogunluk kazandtgt yerlerdir. Aynea yiiksek
okullar, teknik meslek liseleri, genellikle ~ehirlerde yogunla~mt~ttr ve buradan
belirli bir bOlgeye hizmet etmektedir.
Keza ~ehirler, ye~itli sosyal hizmetlerin de toplandtgt sahalardtr. Ozellikle
dinl hizmetler biiyiik olyiide ~ehirlerde yaygmhk kazanmt~ttr. <;:e~itli dinlere ait
onemli mabetler, abideler, kutsal addedilen yerler, genellikle ~ehirlerde veya
~ehir yakmmdadtr.
$ehir bOlgelerinin tespitinde, iktisaden geli~mi~ Ulkelerde yok stk
kullamlan bir kriter de gUnliik i~yi hareketleridir. <;:ah~ma gUnleri iyinde tiearet
ile sanayi tesislerindeki insanlar; ikametleri ile i~ yerleri arasmda gidip
gelmektedirler. Bu periyodik ve ritmik yer degi~tirmeye, alman bilim adamlan
Pen del ismini vermi~lerdir. Geryekten bir sarkay yani pandiil (almaneast bu
kelimeden tiiretilmi~tir.) hareketi gibi insanlarm yah~ttgt i~ yeri ile evi arasmda
adeta bir sahmm hareketine tabidir. Otobanlar, metro ve htzh tren hizmetleriyle,
batt ~ehirlerinde takriben 60-80 km. kadar mesafeye yah~mak iyin gitmek ve
eve donmek imkan dahilindedir. Tiirkiye ~ehirlerinde de, ozellikle istanbul,
izmit, Gebze, <;:an, Zonguldak, iskenderun, Adana'da giinliik i~yi hareketleri
yakm zamanlarda ba~lamt~ttr.
Giiniimiizde ~ehir bolgelerinin tespitinde yok geni~ olyUde kullamlan bir
diger kriter de tiearl hizmetleridir. Ozellikle toptan tiearet faaliyetleri, ~ehirlerde
toplanmt~ bulunmaktadtr. Bu itibarla ~ehirlerdeki biiyiik magazalann hizmet
sahalan ve bu saha dahilinde bulunan devamh mii~terilerin bulunduklan yerler
haritalara geyirilmek suretiyle, ~ehirlerin etki alanlan ve boyleee ~ehre bagh
bolgeler tespit edilebilir. Aynea ~ehir bolgelerinde ah~veri~ ile eglenee
hizmetleri arasmda da yakm ilgi bulunmaktadtr. Dolaytstyle panaytr, sergi ve
fuarlar, egleneeye yonelik tieari hizmetlerdir. Bazt ~ehir\erimizde tiearete
yonelik eglenee hizmetlerinin geli~mesinde ~ehrin kendisi kadar, ~ehre bagh
bolge de onemlidir. Fakat henUz TUrkiye'de sinema, tiyatro, konser ve spor
. kar~tla~malarmm, ~ehir\erden ne kadar uzakhktan seyirci yektigi hakkmda
bilgilerimiz fazla degildir. BUtUn bunlara ilaveten dUnyadaki tUm ~ehirler iyin
geyerli olan bir husus; ~ehir\erdeki muhtelif tiearl hizmetlerin etkilerinin aym
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mesafede e§it olyiide hissedilmemesidir. Yani ticarete konu olan
maddelerin ah§ veri§ uzakhklan farkhdlr.

ye~itli

~ehir

bolgelerinin saptanmasmda kullamlan bir diger kriter de ula§lm
hizmetleridir. ~ehir merkezinden ye§itli istikametlere giden tren, otobUs,
minibUs, ozel otomobil sayilan ve bu vasltalarla seyahat eden yo1cu miktarlan
ye§itli ara§t1rmalarla tespit edilmektedir. Boylece §ehirden 15,30,45,60 dakika
gibi eri§ebilme uzakhgmda seyahat eden yolcu saYllan ortaya konularak;
izokron haritalan yapllmaktadlr. ~ehirden yevreye ye§itli toplu ta§lma
vasltalanyle yolculuk yapanlann tiim yolculara yiizdeleri hesap edilerek §ehre
bagh bOlgeler tespit edilmektedir. Keza §ehir ve yevresindeki saha arasmdaki
telefon konu§malan arasmdaki nispetler de dikkate ahnarak §ehir bolgeleri
ortaya Ylkanlmaktadlr.
~ehir bolgelerinin tespitinde iizerinde durulmasl gereken bir diger kriter
de mahalli gazetelerin daglt1m sahalandlr. Bunlar genellikle tirajl smlrh gUnlUk
veya haftahk yaymlardlr ve okunduklan bolgedeki toplumun dU§iincelerinin
yanslmasma veya toplanmasma vesile oldugu iyin biiyUk onem ta§lmaktadlr. Bu
gazeteler §ehir ile daglt1m sahasml sadece kUltUrel degil, aym zamanda iktisadi
baklmdan birbirine baglamasma araci olmaktadlr. Mahalli gazeteler, 0 bolgenin
mahalli isteklerine ve ihtiyaclarma cevap vermekte; mahalli haberleri on plana
Ylkarmaktadlr.

Boylece gorUlmektedir ki, ~ehir bolgelerinin tespitinde farkh kriterler
kullamlmaktadlr. Bu sebeblerle ~ehir bolgesinin smlflm bir il veya bir devlet
smm ~eklinde dU~Unmek ve kesin yizgiyle aYlrmak miimkUn degildir. Bu farkh
kriterlere gore belirlenen hizmetler, ~ehir merkezinden her istikamette belirli bir
mesafeye kadar aym olyUde yaYllml~ degildir. Bu sebebten dolaYI ~ehir bOlgesi
dahilinde §ehrin etkisi her yerde aym onemde degildir. Genellikle §ehire yakm
yerlerde ~ehrin etkisi daha yogun ve bariz olarak hissedilir. DolaYlslyle bir
~ehirin bolgesi iyinde ~ehir etkilerinin ye§itli derecelerde yogunluk kazandlgl
klslmlar bulunmaktadlr. ~ehir ile yevreleri arasmda miinasebetlerin kesif, hafif
veya az oldugu sahalar; ~ehre yakm, nispeten uzak veya uzak ku~aklar olmak
Uzere, iy iye geymi~ halkalar ~eklinde bazl sahalar aynlmaktadlr.
~ehir bolgesinin slmrlandmlmasmdaki bu muglak durumun yanmda,
b61gesi dahilinde, ~ehrin kenar ku~agmm ~ehre bagh bolgeden aynlmasl
da onem kazanmaktadlr. Zira yok defa belediye smm ile ~ehir smlfl
ortU~memektedir. ~ehir bolgesi dahilinde ~ehirlerin kenar sahalarmm tespitinde
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dikkat edilmesi gereken en onemli husus niifus yogunlugudur. Bunun dl~mda, i~
giinlerinde ~ehre gelen ve giden 9ah~anlann durumu da miitaHI. edilmelidir.
$ehirden b6lge dahilindeki i~ yerlerine dogru gidenler yanmda, bolge
dahilindeki diger yerle~melerden 9ah~mak iizere ~ehre gelenler de mevcuttur.
Aynca ziraat haricindeki faaliyet sektOrierinde 9ah~anlann nispetieri de goz
onUnde bulundurulmahdlr. Bu konuda Uzerinde durulacak diger bir husus, km2
ye veya hektara dU~en mesken saYIsldlr. $ehirlerde merkeze dogru, birim
sahada bina saYIsI artmakta, binalar bUyUmekte, yUkseklik kazanmakta ve
boylece kat saYIsI ile mUstakil ikametgiih miktan artmaktadlr. Buna kar~tllk
~ehirlerin kenarlannda ve dl~lannda ise, bina saYIsI azalmakta, binalar
kU9Ulmekte ve genelde her bina bir ailenin ikametine tahsis edilmektedir.
Boylece gorlilmektedir ki, ~ehre bagh bolgenin tespitindeki kriterler ile bu bolge
dahilinde ~ehrin kenar slmrlarmm tefrikinde kullamlan esaslar birbirinden 90k
farkh olmasma kar~lhk; ~ehir ve bolgesi bir bUtUn olarak telakki edilmeli ve
~ehre onemini kazandlran hususun, i9inde bulundugu b6lge oldugu dikkatten
uzak tutulmamahdlr.
$ehirlerden gevreye dogru yaYllan hizmetier, ba~ka bir ifadeyle ~ehirlerin
etkileri merkezden uzakla~ttk9a azalmakta, bir yerden sonra ise, tamamen
ortadan kalkmaktadlr. Bunu durgun bir suya atllan ta~m, suya dU~tUgU
merkezden gevreye dogrugeni~leyen halkalar halinde olu~turdugu
dalgalanmanm merkezden uzakla~tlk9a hafiflemesine ve bir mesafeden sonra
ortadan kalkmasma benzetebiliriz. Bu sebeblerle ~ehirlerin etkilerinin azaldlgl
ve diger ~ehrin etkisiyle kesi~tigi yerler, ~ehir b6lgelerinin smlrlanm te~kil
etmektedir ( ~ekil I).
Bu itibarla ~ehirlerin etkileri merkezde en yogun hissedilir; buradan
gevreye dogru bu etkiler hafiflemektedir. $ehir bolgesinde etkilenme derecesine
gore ti9 farkh ku~agm mevcut oldugu kabul edilmektedir. Bunlar ~ehrin yakm
gevresi (Umland), ~ehrin arka gevresi (Hinterland) ve ~ehrin etki bolgesi
(Einflu~gebiet) ~eklinde ifade edilmektedir ($ekil 2). $ehir b6lgesi dahilinde
umland, hinterland ve etki b6lgesi, sadece bUyUk ~ehirlerde olu~abilmektedir.
$ekil 2 'de gorlildUgU Uzere, bUyUk ~ehirin (K) yakm gevresinde (UK) ba~ka
~ehirler olu~amaz. Ancak bUyUk ~ehirin hinterlandmda (HK) kU9Uk ~ehirler (M)
mevcuttur ve onlann da yalmzca umlandlarl olu~abilir. BUyUk ~ehirin sadece
etki b6lgesinde (EK), orta bUyUklUkte ~ehirler (A) geli~ebilir ve bunlara ait
meydana
umland (UA) ve hinterland (HA) gibi kendine bagh ku~aklar
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gelebilir; ancak bunlar da etki bolgesi itibanyle biiyiik §ehirin etki bOlgesi (EK)
iyindedirler.
Cografl mekan dahilinde §ehirler ve b61geleri; biiyiik §ehirler, orta
biiyilklilkte §ehirler, kilyilk §ehirler ve bun lara bagh bOlgeler adeta bir hiyerar§ik
dilzen iyinde yaYllmakta ve geli§mektedir (~ekil 3). Tlpkl hiicrelerin
birle§mesiyle organlann, organlann birle§mesiyle klslmlannm ve klslmlann
birle§mesinden viicudun olu§tugu gibi; mekiin dahilinde yerle§meler hiyerar§ik
nizam dahilinde olu§makta, yaytlmakta ve birbirine bagh bulunmaktadlr.
Boylece bir §ehrin geli§mesini, sadece yerle§im alam iyindeki saha olarak
dii§ilnmek dogru degildir. Bir §ehrin geli§mesi, her §eyden once §ehir b61gesi
dahilinde diger tiibi §ehirler ve koylerle birlikte miitalii edilmelidir.
Netice olarak denilebilir ki, §ehirler pliinlamrken mutlaka kendine bagh
ve kendinin baglmh oldugu bolgeler dikkate ahnmahdlr. Zira §ehir bolgesi,
§ehrin sadece geli§mesini ve devamhhgml degil, aym zamanda §ehrin
fonksiyonlanm, dolaYlslyle hayat tarzml da ortaya ylkartan bir mekiindlr. Bu
itibarla bu mekiinsal ozelliklere uygun §ehir pliinlamalan yapllmahdlr. Saghkh,
dengeli, siirekli ve bilgili bir geli§me saglanabilmesi iyin mutlaka §ehri ken dine
bagh bolgesi ve kendinin tiibi oldugu bolgeyle birlikte miitalii etmek, §ehri;
cografl yevre dahilindeki diger yerle§melerle birlikte bir sistem iyinde
degerlendirmek gerekmektedir. Boyle dii§iinilldilgii taktirde, etrafll bir §ehir
pliinlamasl yaplhr ve bu kabil gayretler etkili ve siirekli faydalar saglayabilir.
Zira hiybir §ehir tek bir yerle§me §eklinde dii§iiniilemez.

58

59

I

I
I,

~ekiI2: '. D.hal92J~ll!ll'ind"¥olb,$ehjrlereb.gh b51geleti9irtdebazi
'fatklf kU~aklanh mevcu!oldugunu 'ortayakoymul' btilunmaktadlr.$ellirhOlgesi
,os: farkh kUlaga ltyhlmll·bolgeye uml"nd,hinterlartdve ~ehrin.etkrb1\lgesi .6I-tiiY>i
ylkarl!ltm~ ve . bit sistemdahiliilde 9~itli ;1ehirlerde • buillltr!nk~lllkll
.mUMsebetleri incelemege ,ah1Ilmllt1r.Kolb'a gOre Sch'Warz'dal!.«(jl~chWarz·S·
1966. AllgemeineSiedlungsgeographie.'Berlin,Say.383)
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ABSTRACT
The Urban Region

Studies on the taking urban area into consideration in city planing are
currently new in Turkey. This study is focused on geographical criteria for the
identification of urban areas, and also the hierarchical pattern of rural and
urban settlements within the context of areal relations. The areal relations
between areas that cities are connected to and areas that cities depend upon are
investigated.

