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Giriþ
Nüfus artýþý ve sanayileþme sonucu ortaya çýkan
kentleþme olgusu, çok sayýda sorunu da
beraberinde getirmiþtir. Kentleþmenin stres,
gürültü, kira fiyatlarýnýn artmasý gibi sosyoekonomik etkileri yanýnda; hava kirliliði, su kirliliði
gibi çevre üzerinde de olumsuz etkileri vardýr.
Dar anlamda kent sayýsýnýn ve kentlerde yaþayan
nüfusun artmasý olarak tanýmlayabileceðimiz
kentleþme, demografik, ekonomik ve sosyokültürel bir deðiþmeyi ifade eder. Demografik
anlamda kentleþme, nüfusun kýrsal ve tarýmsal
alanlardan kente göç etmesi iken, ekonomik
anlamda kentleþme, tarým ve hayvancýlýkla
uðraþan nüfusun baþta sanayi olmak üzere, tarým
dýþý faaliyetlere (sektörlere) kaymasýdýr. Sosyokültürel anlamda kentleþme ise, demografik ve
ekonomik olarak kentleþen nüfusun kentin normlarýný ve yaþayýþ biçimini bir tarz olarak benimsemesi, yaþamasý, yani 'kentlileþmesi' demektir. Kentlileþme temelde bir kültür deðiþmesidir.
Kentlileþme için kent kültürünün geliþtirilmesi
yanýnda, kentte yaþayanlarýn fiziksel ve davranýþsal
olarak da uyum içinde olmalarý gerekmektedir.
Kentleþme adýndan da anlaþýlacaðý üzere
baþlamýþ ve devam eden bir süreci ifade eder. Bu
sürecin sonunda gerçek anlamda bir kentleþmeden bahsedebilmek için yukarýda saydýðýmýz üç
unsurun, baþka bir anlatýmla üç deðiþmenin bir
arada yaþanmasý gerekir. Bu unsurlardan birinin
eksikliði halinde, o ülkede veya o kentte gerçek
anlamda bir kentleþmeden bahsedilemez.

Dr. Tarýk VURAL
DEÜ ÝÝBF Maliye Bölümü
"Kentleþmenin Sosyo Ekonomik Etkileri"
baþlýðýný taþýyan bu çalýþmada kentleþmenin tanýmý
yapýlarak, yol açtýðý sorunlarýn irdelenmesi yanýnda
bir takým pozitif etkilerinin de olabileceði
tartýþýlmýþtýr. Ayrýca sürdürülebilir bir kentleþme için
neler yapýlabileceði ortaya konulmuþtur.
1. Kentleþmenin Tanýmý
Kenti sýnýrlarý içinde yaþayan nüfusun geçim kaynaklarýný tarým ve hayvancýlýk dýþý uðraþýlarýn oluþturduðu, toplumsal iliþkiler, kültürel alanlar, nüfus
yoðunluðu gibi bir çok yönden kýrsal alanlardan
farklý olan yerler þeklinde tanýmlamak mümkündür.
Kentli ise, kentte yaþayan ve kentin kendine özgü
kültürünü benimsemiþ olan, kýrýn yaþam biçimlerinden farklý bir yaþam biçimi sürdüren, geçimini
tarým ve hayvancýlýk dýþý faaliyetlerden kazanan
kiþidir .2
Kent sözcüðü devamlý olarak medeniyet ile eþ
anlamlý olarak kullanýlmýþtýr. Bu anlamda
medeniyetin
kentleþmeyle
geldiðini
ve
varolduðunu söylemek, genel bir kanýdýr. Latin
kökenli dillerde medeniyet anlamýna gelen 'civilization' kent anlamýna gelen 'civitas' sözcüðünden
türemiþtir. Bu özellik sadece batý kültürlerinde
görülmemektedir. Arap kültüründe de medeniyet
uygarlýk anlamýna gelmektedir ve bir kent ismi olan
Medine sözcüðünden3 türetilmiþtir4 .
Bu açýklamalar ýþýðýnda Kentleþmeyi dar anlamda, kent sayýsýnýn ve kent nüfusunun artmasý
olarak tanýmlayabiliriz. Kentsel nüfus, doðumlarla
ölümler arasýndaki farkýn doðumlar lehine
olmasýndan ve ayný zamanda köylerden ve kasa-

1 Bu makale daha önce Haziran 2001’de yayýnlanmýþtýr. (Bkz; Belediye Dergisi, Cilt:7, Sayý:12).
2 Metin Erten, Nasýl Bir Yerel Yönetim, Anahtar Kitaplar Yayýnevi, Ýstanbul,1999, s.30.
3 Bu sayýlanlar dýþýnda bir de metropol olarak adlandýrýlan kentler vardýr. Metropol eski Yunanca'daki "metropolis' kelimesinden gelmektedir. Metropolis
kavramý ise "büyük kent" anlamýna gelmektedir.
4 Erten, a.g.e., s.31.
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balardan gelenlerle, yani göçlerle artar.
Kentleþmenin bu manadaki tanýmý, demografik
yani nüfus artýþýyla ilgilidir. Oysa kentleþme yalnýz
bir nüfus hareketi olarak görülürse eksik kavranmýþ
olur. Çünkü, kentleþme bir toplumun ekonomik ve
doðal yapýsýndaki deðiþmelerden de kaynaklanabilir. Bu nedenle kentleþmeyi tanýmlarken, nüfus
hareketinin kaynaðýný oluþturan ekonomik ve
toplumsal deðiþmelere de yer vermek gerekir5.
Kentleþmenin bu açýklamalardan sonra geniþ bir
tanýmý þöyle yapýlabilir: Sanayileþme ve ekonomik
geliþmeye baðlý olarak kent sayýsýnýn artmasý ve
bugünkü kentlerin büyümesi sonucunu doðuran,
toplum yapýsýnda, artan oranda örgütlenme,
iþbölümü ve uzmanlaþma yaratan, insan davranýþ
ve iliþkilerinde kentlere özgü deðiþikliklere yol açan
bir nüfus birikim sürecidir6.
Üretim þeklindeki deðiþimin, yani ekonomik
öðenin kentleþme tanýmýnda önemli bir yeri vardýr.
Kentleþmenin tarýmsal üretimden daha ileri bir üretim düzeyine geçiþ olarak tanýmlanabilmesinin asýl
nedeni de budur. Kentleþme bir yandan kent
nüfusunun artýþýný anlatýrken, öte yandan kent
kültürü olarak nitelendirebileceðimiz davranýþ ve
tutumlarýn benimsenmesi olarak da görülebilir.
Kentleþme hareketi zaman içinde bir deðiþmeyi
de anlatýr. Bir ülkenin, ya da bölgenin kentleþme
oraný ise, o ülke ya da bölge nüfusunun belli bir
anda, belli bir tanýma göre kent sayýlan yerleþme
birimlerinde
yaþayan
oranýdýr
(Kentsel
Nüfus/Toplam Nüfus). Yani, kentleþme hareketi
demografik tanýmý ile belli bir süre içinde
kentleþme oranýnda meydana gelen deðiþiklik
olarak algýlanabilir7.

çeken nedenlerdir. Bunlara da çekici etmenler ya
da olumlu göç nedenleri denmektedir(örneðin
kentlerdeki yaþam kalitesinin yüksekliði).
Sanayileþme ile birlikte yürüyen kentleþmeye literatürde dengeli kentleþme de denilmektedir.
Buradaki dengeden kasýt, nüfusun istihdam
olanaklarýna paralel olarak yer deðiþtirmesi, kente
göçen nüfusun hemen iþ bulmasýdýr. Dengesiz
kentleþme8 ise sanayileþme olmaksýzýn kentin
sadece nüfus olarak büyümesi yani demografik
anlamda kentleþmesidir. Ülkemizin de içinde
bulunduðu geliþmekte olan ülkelerin çoðunda
yaþanan olgu dengesiz kentleþmedir9.
Kentleþmeye baðlý olarak ortaya çýkan
kentlileþme ise, kýsaca kýrdan kente göçen nüfusun
ekonomik ve sosyal bakýmlardan, kýrýn özelliklerinden arýnarak, kentin özelliklerini kazanmasý
süreci olarak tanýmlanabilir10.Tanýmdan da
anlaþýlacaðý üzere kentlileþen insanda, ekonomik
ve sosyal olmak üzere iki açýdan deðiþme olmaktadýr. Diðer bir deyiþle, kentlileþmenin iki yaný
vardýr; Ekonomik açýdan kentlileþme ve sosyal açýdan kentlileþme.
Ekonomik açýdan kentlileþme, kiþinin geçimini
tamamen kentte veya kente özgü iþlerle saðlýyor
duruma gelmesiyle gerçekleþir. Sosyal açýdan
kentlileþme ise, kýr kökenli insanýn çeþitli konularda
kentlere özgü tavýr ve davranýþ biçimlerini, sosyal
ve kültürel deðer yargýlarýný benimsemesi ile
gerçekleþmektedir11.
2. Hýzlý Kentleþme ve Etkileri
Toplum yapýsýndaki ve ekonomideki deðiþmelerle yakýndan ilgili bulunan kentleþme, ülkemizde
özellikle ikinci dünya savaþýndan sonra hýz kazanmýþtýr. Kentleþme ülkemizde bir yandan kentlerin
sayýsýný arttýrýrken, bir yandan da, kentlerin nüfus
ve alanca büyümesine ve bu süreç içinde de, iç
yapýlarýnda, örgütlenmelerinde önemli deðiþikliklere yol açmaktadýr12.

Kentleþme hareketleri ekonomik, teknolojik,
siyasal ve psiko sosyolojik etmenlerin etkisi altýnda
oluþmaktadýr. Ekonomik nedenlerden bir kýsmý,
köylü nüfusu köyünden iten tarým kesiminin içinde
bulunduðu koþullardan kaynaklanmaktadýr.
Bunlara itici etmenler yada olumsuz göç nedenleri
adý verilebilir (örneðin tarýmsal alanda bir üretim
Türkiye'de ve dünyada yaþanan nüfus artýþý ve
fazlasýnýn olmasý). Ekonomik nedenlerin bir diðer
hýzlý kentleþmeyi ortaya koymak açýsýndan aþaðýdakýsmý ise, köyünde beslenemeyen gelecek için
güvence bulamayan, nüfusu kent merkezlerine
ki tablo ilgi çekicidir.
Tablo 1: Çeþitli Ülkelere Ait Nüfus ve Kentleþme Oranlarý
Toplam Nüfus
(Milyon)

Ülkeler
Ýtalya
Japonya
ABD
Fransa
Portekiz
Arjantin
Meksika
Çin
Türkiye
Dünya

1980
56,4
116,8
227,2
53,9
9,8
28,1
67,6
981,2
44,5
4,430.2

1998
57,6
126,4
270,3
58,8
10,0
36,1
95,8
1,238.6
63,5
5,896.6

Yýllýk Nüfus Artýþ Hýzý
(%)
2015*
54,4
124,4
304,9
61,1
9,8
42,8
120,8
1,388.5
77,9
7,112.9

Kaynak: Worldbank, World Devolopment Ýndicators 2000
http//:www.worldbank.org/html/schools/issues.htm.
*Tahmini rakamlar

1980-1998
0,1
0,4
1,0
0,5
0,1
1,4
1,9
1,3
2,0
1,6

1998-2015*
-0,3
-0,1
0,7
0,2
-0,1
1,0
1,4
0,7
1,2
1,1

Kentsel Nüfus/Toplam
Nüfus (%)
1998
67
1980
79
67
77
76
75
74
61
73
89
29
74
83
31
66
73
20
46
44
40
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Tablo 1'de görüleceði gibi ülkemiz hýzlý bir
kentleþme süreci yaþamaktadýr. Örneðin: Dünyada
1980-1998 döneminde kentlerde yaþayan nüfusun
toplam dünya nüfusuna oraný %40'dan %46'ya
çýkarken(2025'de bu oranýn %60 olacaðý tahmin
edilmektedir), Türkiye'de %44'den %74'e yükselmiþtir. Kentleþme oranýný 1980-1998 döneminde 30 puan yükselten Türkiye, bu açýdan 132
ülke içinde üçüncü sýrayý almýþtýr. Ayný dönemde
Portekiz kentleþme oranýný 32 puan attýrarak
%29'dan %61'e yükseltmiþtir. Dünya bankasýnýn
'Dünya Kalkýnma Göstergeleri 2000' raporunda yer
alan verilere göre, Türkiye'de kentlerde yaþayanlarýn sayýsý, 1980-1998 döneminde %143,4 oranýnda artarak 19,6 milyondan 47,7 milyona yükselmiþtir13.
2.1. Kentleþme Sorunlarý
a) Kalabalýklaþma Maliyeti: Hýzlý kentleþme bir
çok sorunu da beraberinde getirmiþtir. Kentlerdeki
yoðun nüfusun sebep olduðu kalabalýklaþma
maliyeti 14 ihmal edilemez bir seviyededir. Örneðin
kent içi ulaþýmda milyonlarca insanýn sürekli olarak
yer deðiþtirmesi hem trafik sýkýþýklýðý nedeni ile
zaman kaybýna, hem de akaryakýt israfýna yol
açmaktadýr. Ayrýca yaþanan stres verimliliðin
düþmesine ve dolayýsýyla üretim azalýþýna neden
olmaktadýr.
b) Kira ve Arsa Fiyatlarýndaki Artýþ: Kentleþmenin kalabalýklaþma maliyetlerinden biriside kira
fiyatlarýndaki aþýrý artýþtýr. Yoðun nüfusun sebep
olduðu konut krizi kira fiyatlarýný arttýrmanýn yanýnda, arsa spekülasyonuna da sebebiyet vermektedir.
Arsa spekülatörlerinin haksýz kazançlarý yeterince
vergilendirilememekte, sonuçta gelir daðýlýmý da
olumsuz yönde etkilenmektedir.
c) Gecekondulaþma: Kentlerdeki geliþigüzel
büyümenin neden olduðu diðer bir sorun
gecekondulaþma nedeni ile kentin estetik
görünümünde meydana gelen bozulmalardýr. Bu
bozulma kentin turistik önemini yitirmesine de
neden olmaktadýr. Gecekondulaþma sorununun
çözümünde teknik, idari ve mali önlemlerin yanýnda politikacýlarýn da kararlý tutumu gerekmektedir.
Örneðin siyasiler uygulamaya koyacaklarý politikalarý sosyal ve ekonomik gerçeklere dayandýrmalýdýrlar. Oysa uygulamada bunun tam tersi

yapýlmaktadýr. Kýsa vadede oy maksimizasyonu
hedefi politikacýlarý, gecekondulaþmayý adeta
teþvik eden ve bu yoldaki uygulamalar kanunlara
açýkca ters düþse dahi iktidar olurlarsa bu suçlarý
baðýþlayacaklarýný söylemekten kaçýnmayan
davranýþlara itmektedir (Türkiye'de kentlerde
yaþayan nüfusun yaklaþýk %30'unun gecekondu
mahallelerinde oturduðu tahmin edilmektedir.
Örneðin Baþkent Ankara'nýn sadece %35'i planlý,
geri kalan %65'i plansýz yerleþim yerlerinden oluþmaktadýr)15.
d) Maliyetlerin Artýþý: Kentlerin ölçüsüz ve aþýrý
bir þekilde büyümesinin bir diðer olumsuz etkisi de
artan maliyetler nedeniyle ekonomik ve mali açýdan ek yük getirmesidir. Þöyleki; belirli bir büyüklüðü aþan mahalli idarelerdeki iletiþim güçlükleri,
yoðun bürokrasi ve politik baskýlar sonucu artan
personel sayýsý verimliliði düþürürken, maliyetlerin
giderek artmasýna neden olmaktadýr
Kentleþmenin neden olduðu bu sorunlarýn
çözümünde çok sayýda yöntem önerilmektedir.
Bunlarýn bir kýsmý kentlerdeki yoðun nüfusun
azaltýlmasý ve geniþlemenin önlenmesi hareketi
(Kentlerin Amenajmaný) olarak isimlendirilirken, bir
kýsým çalýþmalar ise yeni kentler kurulmasýný önermektedir.
2.2. Kentleþmenin Faydalarý
Kentleþmenin neden olduðu ve yukarýda saydýðýmýz sorunlarý yanýnda bir takým faydalarýndan
da bahsedilebilir. Bunlar16:
a) Daha Fazla Yaþam Alaný Saðlamasý:
Kentleþme yatay deðil dikey geliþmeyi ifade eder.
Kentleþme sonunda kentlerde yapýlan yüksek katlý
binalar bunun tipik örneðidir. Bu sayede canlýlara
daha fazla yaþam alaný saðlanmýþ olmaktadýr.
b) Enerji Etkinliðinin Yükselmesi: Kentsel
geliþme çeþitli açýlardan enerjide etkinliðin artmasýna neden olabilir. Örneðin müstakil bir evin
ýsýnmasýnda harcanýlan enerji bir apartmaný ýsýtmak için harcanýlan enerjiden çok daha fazladýr.
Burada önemli olan diðer bir nokta apartman
dairelerinin optimal bir büyüklüðe sahip olmasýdýr.
Günümüzde yapýlan apartman içindeki dubleks
daireler bu tasarrufu saðlamayabilir. Baþka bir
örnek toplu taþýmacýlýktýr. Toplu taþýma sonucu

5 Ruþen Keleþ,Kentleþme ve Konut Politikasý, A.Ü. S.B.F. Yayýnlarý, Yayýn no:540, Ankara,1984, s.1.
6 Erten, a.g.e., s.31.
7 Keleþ, a.g.e., s.2.
8 Literatürde dengesiz kentleþme yerine, sahte kentleþme, demografik kentleþme gibi ifadeler de kullanýlmaktadýr
9 Zeynel Dinler, Bölgesel Ýktisat, 5. Basý, Ekin Kitabevi, Bursa, 1998, s.150-151.
10 Kemal Kartal, Kentlileþmenin Ekonomik ve Sosyal Maliyeti, Amme Ýdaresi Dergisi, Cilt:16, Sayý:4, Aralýk 1983, s.94.
11 Kartal, a.g.e., s.92.
12 Ruþen Keleþ, Fehmi Yavuz, Yerel Yönetimler, Turhan Kitabevi, Ankara, 1983, s.12.
13 Worldbank, World Devolopment Ýndicators 2000. http//:www.worldbank.org/html/schools/issues.htm.
14 Kentsel geliþmenin maliyeti olarak da adlandýrabileceðimiz kalabalýklaþma maliyeti, kentsel geliþmenin hesaplanamayan maliyeti ve kentsel geliþmenin hesaplanabilen maliyeti olmak üzere ikiye ayrýlabilir. Hesaplanamayan maliyetlere örnek olarak stres nedeni ile ortaya çýkan verimlilik kaybý gösterilebilir. Hesaplanabilen maliyetler de kendi arasýnda kentsel geliþmenin özel maliyeti ve kamusal maliyeti olarak ikiye ayrýlýr. Özel maliyetler kentte
yaþayanlar için ortaya çýkan ve kiþisel bütçelerine ek yük getiren harcamalardýr. Örneðin ulaþým ücretlerindeki artýþ. Kamusal maliyet ise, kamunun
kentle ilgili yapmakla yükümlü olduðu harcamalarý arttýran unsurlardýr. Örneðin, artan altyapý hizmeti talebinin belediye bütçelerine getirdiði ek yük.
15 Turkey Natýonal Report To Unced 1992, Unýted Natýons Conference On Envýronment and Devolopment, Mýnýstry of Environment.
16 Tracy Gow, Micahel Pidwimiy, Land Use and Environmental Change in the Thompson- Okanagan:Urbanization,1996.
http://www.royal.okanagan.bc.ca/mpidwirn/urbanization.
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tüketilen benzin miktarýnda bir tasarruf saðlanabilir.
Özellikle kentleþme ile birlikte ortaya çýkan trafik
sorununun da çözümü bireyleri toplu taþýmaya
yöneltmektir.
c) Etkili Katý Atýk Yönetim Sistemleri:
Kentlerde oluþturulan geri dönüþüm merkezleri,
çöpleri belirli bir alana yaymaktansa geri kazanma
yollarýný araþtýrarak ulusal kaynaklarýn israfýný
önleyebilmektedir.
d) Daha Ýyi Sosyal Olanaklar: Eðitim seviyesinin yükselmesi kentleþmenin önde gelen faydalarý arasýndadýr. Kentsel alanlarda doðum oranlarý, kýrsal alanlardan daha düþüktür. Bu ise nüfus
artýþýnýn neden olduðu çevresel bozulmalarý azaltan
bir etmendir. Bireylere kentlerde sunulan aile planlamasý eðitimleri, kýrsal alanlardan daha fazladýr.
Kentleþme bireylere iþ bulmada da daha iyi
olanaklar saðlayabilir (özellikle ülkemizde Ýstanbul,
Ankara gibi büyük þehirlerimizin yoðun göç
almasýnýn nedeni kýrsal kesimde yaþayan ve yeterli
olanaklara sahip olamayan halkýn kentlerde iþ
bulma ümididir). Kentleþme yukarýda anýlanlar
yanýnda bireylere daha iyi saðlýk hizmeti ve daha iyi
bir sosyal yaþam da saðlayabilir.
3. Kentleþmenin Çevre Üzerindeki Etkileri
Çevre kirliliði genel olarak insanlarýn her türlü
faaliyetleri sonucu suda, toprakda ve havada meydana gelen olumsuz geliþmelerle ekolojik dengenin bozulmasý ve böylece ortaya çýkan kötü
koku, zehirlilik, radyasyon, gürültü, hava kirliliði ve
arzu edilmeyen diðer sonuçlar olarak tanýmlanabilir. Çevresel problemlerin nedenleri hem
geliþmiþ hem de geliþmekte olan ülkelerde benzer
bir eðilimle, plansýz kentleþme ve sanayileþmeyle
ilgilidir. Burada plansýz kentleþmeyi önemle vurgulamamýzýn nedeni çevre üzerindeki tahribatýn asýl
nedeninin birçok kaynakta gösterildiði gibi kentleþmenin deðil, plansýz kentleþmenin olduðudur.
Özellikle insanlarýn daha iyi yaþam þartlarýna kavuþmak amacýyla kentlere göç etmeleri çevresel
bozulmalarýn nedenlerinin baþýnda gelmektedir.
Bilim adamlarý kýrsal alanlardan kentlere doðru
göç sürecinin önümüzdeki 50 ile 100 yýl arasýnda
özelliklede geliþmekte olan ülkelerde devam edeceðini tahmin etmektedirler. Kentleþmenin çevre
üzerindeki tahribatý genellikle üç þekilde meydana
gelmektedir. Bunlar17:
a) Doðal Yaþam Alanlarýnýn Yerleþim Alanlarýna Dönüþmesi. Yani habitat üzerindeki etki.
Plansýz yapýlan bir kentleþme hareketi sonunda verimli tarým arazileri yerleþim alanlarýna dönüþtürülmekte, zaten kýt olan tarým arazilerinin israfýna
yol açýlmaktadýr. Hayvanlara ait yaþam alanlarý da

insanlarýn istilasýna uðramýþ, sonuç da bazý hayvan
türleri yok olma tehlikesi ile karþý karþýya kalmýþtýr.
b) Aþýrý Doðal Kaynak Çýkarýmý ve Tüketimi.
Büyüyen þehirler genellikle yerel alanlardan
saðlanandan daha fazla kaynaða gereksinim
duyarlar. Bu yüzden þehirler sadece kendi
sahalarýndan deðil, kendilerinden çok uzakta bulunan doðal kaynaklarý da çýkarýp tüketmektedirler.
Bugünkü
hýzla
tüketilmeleri
durumunda
Alüminyum rezervlerinin 31 yýl, kömür rezervlerinin
111 yýl, bakýr rezervlerinin 21 yýl, civa rezervlerinin
11 yýl ve petrol rezervlerinin 20 yýl sonra tükeneceði
tahmin edilmektedir.
c) Atýklarýn Dünya Tabakalarý Üzerindeki
Etkisi (atmosfer, litosfer, hidrosfer). Gerçekten
kentleþme en çok atmosfer, litosfer ve hidrosfer
üzerinde olumsuz etkilere yol açmaktadýr. Bunlarýn
neler olduðu aþaðýda sýralanmýþtýr18 :
i. Ýklim Üzerindeki Etkileri
Kentleþme sonucu ortaya çýkan yapýlanma aþýrý
ýsýnmaya neden olmaktadýr. Örneðin yollar, binalar,
kaldýrýmlar gün boyu depoladýklarý enerjiyi geceleyin serbest býrakarak iklimin aþýrý ýsýnmasýna
neden olmaktadýr. Yine aþýrý yapýlanma rüzgarlarýn
esiþini olumsuz yönde etkileyerek bitki örtüsüne
zarar vermektedir. Ýklimin aþýrý ýsýnmasýna neden
olan bir diðer etkende sera etkisidir19 . Atmosferdeki artan karbondioksit miktarý bir seradaki cama
benzer þekilde güneþ ýþýnlarýnýn içeriye girmesine
engel olmazken, tekrar atmosfere dönmesine
engel olarak dünya ýsýsýnýn artmasýna yol açmaktadýr. Yapýlan bazý hesaplamalara göre 2020 yýllarýnda dünyanýn ortalama ýsýsýnýn 1-2 derece artmasý halinde ortaya çýkacak buzul erimeleri sonucu karalarýn %20'si sular altýnda kalacaktýr.
ii. Hava Kirliliði
Hava kirliliði kentlerin temel sorunlarýndan birisidir. Yapýlan araþtýrmalara göre dünyada 1.1 milyardan daha fazla insan oldukça kötü havaya sahip
þehirlerde yaþamaktadýr. Þehirlerdeki hava kirliliðinin ana nedenleri endüstriyel gazlar, araçlar ve
enerji üretiminin neden olduðu kirlenmedir20 .
Hava kirliliði hava ortamýndaki kirletici unsurlarýn
havanýn kendini temizleme kapasitesini aþmasý
sonucu meydana gelmektedir. Bu açýdan hava
kirliliði toz, duman, koku, su buharý gibi kirletici
unsurlarýn insan ve diðer canlýlar ile eþyalara zarar
verecek miktarlara yükselmesi olarak tanýmlanabilir.
Ülkemizde sanayiden kaynaklanan hava kirliliðinin nedenlerini ise aþaðýdaki gibi gruplandýrabiliriz:

17 Michael Pidwimiy, Urbanization, Humans and the Environment, http://www.geog.ouc.bc.ca/conted/onlinecourses/geog
210/conents/210~10~10~2htm.
18 Gow, Pidwimy, a.g.e., s.2-4.
19 Deonanan Oodit, Udo E.Simonis, Poverty and Sustainable Devolopment, Economics, Volume: 48, 1993, s.24; Udo E.Simonis, Ernst U.Von
Weýzäcker, Global Enviromental Problems, Economics,Volume: 42, 1990, s.42.
20 Gow, Pidwimy, a.g.e., s.2; Pidwimy, a.g.e., s.1; Michael P.Todaro, Economic Development, Seventh Edition, Pearson Education Limited, Edýnburg
Gate, England, 2000, s.429.
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a- Gazlarýn ve tozlarýn filtre edilmeden atmosfere
býrakýlmasý,
b- Sanayi için yer seçilirken topoðrafik, meteorolojik özelliklerin dikkate alýnmamasý,
c- Temiz teknoloji yerine kirletici teknoloji kullanýlmasý,
d- Kullanýlan yakýtlarda kirletici oranýnýn yüksek
olmasý.
Hava kirliliði özellikle solunum rahatsýzlýðý çeken
insanlar üzerinde daha kötü sonuçlar doðurabilmektedir. Günümüzde büyük þehirlerde yaþayan
onbinlerce insan hava kirliliði sonucu hayatýný kaybetmektedir.
iii. Su Kaynaklarý Üzerindeki Etkiler
Kentleþme sonucunda ortaya çýkan en önemli
problemlerden biri de su kaynaklarýnda meydana
gelen kirlenme ve azalmadýr. Özellikle büyük
kentlerde yaþanan aþýrý su tüketimi su kaynaklarýný
tehdit eder boyutlara ulaþmýþtýr. Günümüz
dünyasýnda yaklaþýk 1 milyar insanýn temiz ve
saðlýklý suya ulaþamadýðý tahmin edilmektedir21 .
Saðlýklý suyun giderek azalmasý beraberinde
ürkütücü sonuçlar getirmiþtir. Örneðin günümüzde
yaklaþýk 900 milyon çocuk ishal hastalýðýna
yakalanmakta ve 3 milyon çocuk da bu hastalýk
sonucu hayatýný kaybetmektedir22 . Kentlerde yaþanan çarpýk yapýlanma suyun hidrolojik döngüsünü
de bozmaktadýr. Suyun kirlenmesine neden olan
en büyük etken ise laðým sularýdýr23.
iv. Topraklar ve Kýr Araziler
Günümüzde dünyadaki toplam arazinin yaklaþýk
%1'ini kentler kaplamaktadýr24. Kentsel geniþlemenin bugünkü hýzýyla devam etmesi dünya
üzerindeki yaþanabilir yerlerin azalmasýna neden
olacaktýr. Kentleþmenin özellikle sahil þeridini
mekan olarak seçmesi, bazý canlý türlerine yaþam
alaný oluþturan bu yerlerin insanlar tarafýndan istilâ
edilmesine yol açmýþtýr (Dünyada yaklaþýk 1 milyar
insan sahil þeritlerinde yaþamaktadýr). Bunun en
büyük etkisi ise bitki ve hayvanlara ait habitatlarda
görülmektedir. Bitki ve hayvanlarýn doðal yaþam
alanlarýný kaybetmeleri zamanla bazý türlerin yok
olmasýna neden olmaktadýr.
Kentleþme toprak üzerinde de olumsuz etkiler
meydana getirmektedir. Kentsel yapýlanmalar
toprak yüzeyinin çimento, asfalt ve binalarla
kaplanmasýna yol açmaktadýr. Tarýmsal arazileri
tehdit eden bir diðer etmen iklim deðiþikliði sonu-

cu ortaya çýkan çölleþmedir. Dünyada yýllýk olarak
6 milyon hektar arazinin çölleþtiði tahmin edilmektedir. Yine yapýlan hesaplamalar gelecekte
Afrika'nýn beþte birinin, Asya'nýn üçte ikisinin ve
Latin Amerika'nýn da beþte birinin çölleþeceðini
göstermektedir25.
4. Sürdürülebilir Kentleþme
Sürdürülebilir kalkýnma Birleþmiþ Milletler
Brundtland Ortak Geleceðimiz raporunda
"bugünün ihtiyaçlarýný, gelecek kuþaklarýn kendi
ihtiyaçlarýný karþýlayabilme imkanýndan ödün vermeksizin karþýlamak" olarak tanýmlanmýþtýr.
Sürdürülebilir kalkýnma beraberinde sürdürülebilir
kentleþmeyi de getirmektedir. Kentleþme planlý ve
düzenli yapýldýðý takdirde çok sayýda fayda saðlayabilmektedir. Kentleþmede sürdürülebilirliði saðlamak için çevreye minumum zarar verici geliþmeler
teþvik edilmelidir. Sürdürülebilir bir kentleþme için
aþaðýdaki þartlarýn saðlanmasý gerekmektedir.
Bunlar26:
a)Alan Tasarrufu Saðlayýcý Geliþme: Kentlerde
artan nüfusun yol açtýðý konut ihtiyacý yatay deðil
dikey yapýlanma ile çözülmelidir. Bunu saðlamak
için müstakil bir tek ailenin oturduðu konutlardan,
birden fazla ailenin bir arada yaþadýðý yüksek katlý
yapýlanmalara önem verilmelidir. Dikey yapýlanmada insanlara daha geniþ yeþil alan saðlanýrken,
enerji tüketiminde de etkinlik saðlanacaktýr.
b) Doðal Habitat Korunmalýdýr: Çayýrlar, bataklýklar ve aðaçlýklar sadece güzellik kaynaðý
deðillerdir. Doðal güzellikleri yanýnda birçok
fonksiyonu yerine getirirler. Örneðin: temiz hava
deposudurlar, sel baskýnlarýný önlerler.
c) Kentleþme planlý olmalýdýr: Kentleþme
doðanýn dengesini bozmamalýdýr. Örneðin vadiler
kentleþme alaný olarak seçilmemelidir. Çünkü bu
alanlar tarým için oldukça elveriþli yerlerdir.
d) Geniþ Yeþil Alan Saðlanmalýdýr: Kentlerde
büyüyen aðaçlar çok çeþitli faydalar saðlayabilirler.
Örneðin hava kirliliðini önlerler, iklimi yumuþatýrlar,
topraðý saðlamlaþtýrýrlar.
e) Su Kaynaklarý Korunmalýdýr: Kentlerde su
tüketimi oldukça fazladýr. Devlet sübvansiyonlarý ile
düþük tutulan su fiyatlarý bunun temel nedenidir.
Bunu önlemek için su fiyatlarý gerçek maliyetlerini
yansýtacak seviyeye yükseltilmeli, sübvansiyon
uygulamasýna son verilmelidir.
f) Motorlu Araç Kullanýmý Teþvik Edilmemelidir: Motorlu araçlarýn çok çeþitli sakýncalarý

21 Gerald M.Meier, James E.Rauch, Leading Issues in Economic Devolopment, Seventh Edýtýon, Oxford Unýversýty Press, 2000, s.520; P.Todaro,
a.g.e., s.432.
22 M.Meier, E.Rauch, a.g.e., s.521; P.Todaro, a.g.e., s.433.
23 Burada su ile ilgili bazý bilgileri vermekte yarar görmekteyiz. Þöyle ki: Dünya genelinde saðlýklý suya eriþen nüfusun toplam nüfusa oraný %82'dir. Bu
oran Sanayileþmiþ ülkelerde %99, Geliþmekte olan ülkelerde %66, Afrika'da %38, Asya ve Pasifikte %63, Latin Amerika, Karaibler ile Kuzey Afrika ve
Orta Doðu'da %77'dir. Ülkemizde ise bu oran %90'dýr. Diðer taraftan kiþi baþýna günlük ortalama kentsel su tüketim standardý 150 litre olarak kabul
edilmektedir. Dünya genelinde bölgelere göre kiþi baþýna su tüketim miktarlarý sanayileþmiþ ülkelerde 266 litre iken Afrika'da 67, Asya'da 143, Arap
ülkelerinde 158, Latin Amerika'da 184 litre olarak gerçekleþmektedir. Türkiye'de ise kiþi baþýna günlük su tüketimi ortalama 111 litredir. Bu oran Ýstanbul için 125 Ankara için 141 lt/gün/kiþi olarak hesaplanmaktadýr (http://yerelnet.org.tr).
24 Gow, Pidwimy, a.g.e., s.3; Pidwimy, a.g.e., s.2.
25 E.Simision, Von Weizsäcker, a.g.e., s.46.
26 Gow, Pidwimy, a.g.m; Oodit, E.Simonis, a.g.e., s.19-23.
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bulunmaktadýr. Örneðin enerji tüketimini ve hava
kirliliðini arttýrýrlar, otoparklar ve yollar zaten
oldukça kýt olan verimli arazilerin israfýna yol açar.
Yol veya otopark yapýmýnda kullanýlan araziler
insanlarýn yaþam alanlarýnýn daralmasýna, hatta
bazý canlý türlerinin yok olmasýna bile yol açabilmektedir. Kentlerin yapýlanmasýnda motorlu
araçlara baðýmlýlýðý azaltýcý tedbirler alýnmalýdýr. Bu
sayede enerjide tasarruf, hava kirliliðinde azalma ve
yaþam alanlarýnda artýþ saðlanabilir. 1990 yýlýnda
580 milyon olan dünyadaki motorlu araç sayýsýnýn
2010 yýlýnda 816 milyona ulaþacaðý tahmin
edilmektedir27 . Bugün dünyadaki toplam otomobilin %70'i OECD ülkelerinde bulunmaktadýr.
Yapýlan araþtýrmalarla da otomobil sahipliði ile gelir
arasýnda yakýn iliþki olduðu ortaya konulmuþtur.
Genellikle yüksek gelirli ülkelerde otomobil sahibi
olanlarýn sayýsý düþük gelirli ülkelere oranla daha
yüksektir. Motorlu araçlarýn çevre üzerindeki etkileri
aþaðýdaki gibi sýralanabilir28:
* Enerji Tüketimi ve Hava Kirliliði; Yýllýk
toplam enerji üretiminin yaklaþýk %20'si taþýma
amacý ile kullanýlmaktadýr. Bunun da %60 ile %70'i
insanlarýn taþýnmasý yani ulaþým alanýnda geri
kalaný da nakliye amaçlý olarak kamyon ve týr gibi
araçlar tarafýndan kullanýlmaktadýr. Araçlarda yakýt
olarak kullanýlan enerjinin temelde petrol ürünlerine dayanmasý dünya toplam petrol üretiminin
yaklaþýk yarýsýnýn araçlarda yakýt olarak kullanýlmasýna neden olmaktadýr. Motorlu araçlarýn neden
olduðu bir diðer olumsuz etki de hava kirliliðidir.
Özellikle kentlerdeki hava kirliliðinin temel nedenleri arasýnda sayabileceðimiz egsoz gazlarý ihmal
edilemez boyutlara ulaþmýþ durumdadýr. Havada
bulunan zararlý gazlarýn yaklaþýk yarýsýnýn motorlu
araçlardan kaynaklandýðý kanýtlanmýþtýr.
* Gürültü Kirliliði: Kentleþme ile birlikte motorlu araç sayýsýnýn ve kullanýmýnýn artmasý
beraberinde gürültü kirliliði denilen bir baþka
sorunu da getirmiþtir. OECD ülkelerinde yaþayan
100 milyondan fazla insan motorlu araçlardan kaynaklanan gürültünün tehdidi ile karþý karþýyadýr.
Þöyleki: gürültü ölçütü olarak kullanýlan desibel
bazýnda bu ülkelerde insanlarýn maruz kaldýðý
gürültü miktarý 65 desibelin üzerindedir (Kabul
edilebilir sýnýr 55 desibeldir).
* Trafik Kazalarý: Özellikle geliþmekte olan
ülkelerde ve büyük kentlerde karþýlaþýlan trafik
kazalarýnýn nedenlerinden biri de araçlardýr. 1993
yýlýnda yaklaþýk 885.000 insan trafik kazasý sonucu
hayatýný kaybetmiþtir. Avrupa Topluluðu'na baðlý
ülkelerde yýlda 55,000 insan trafik kazasýnda hayatýný kaybederken, 1.7 milyon kiþi yaralanmakta
ve 150.000 kiþide sakat kalmaktadýr. Trafik
kazalarýnýn genellikle ekonomik olarak verimli
yaþlardaki kiþilerin yani gençlerin ölümüne neden
olmasý dikkati çeken bir diðer husustur.

g) Geri Dönüþüm Programlarý Baþlatýlmalýdýr:
Geri dönüþüm hemen hemen her çeþit atýk için
uygulanabilmektedir. Katý atýklar, zararlý atýklar her
zaman diðer kullanýmlar için geri dönüþüm merkezlerinde deðerlendirilebilir. Araþtýrmacý bir yazar
olan Boulding yirminci yüzyýl ekonomilerini
'Kovboy Ekonomisi'(Çizgi Ekonomisi) olarak
adlandýrmaktadýr29.

Bu tür bir ekonomik sistemin temel özelliði kaynaklarýn sýnýrsýz kabul edilmesi ve ekolojik
döngülere dikkat edilmemesidir. Ancak kaynaklardaki tükenme ve çevresel bozulmalar gelecekte
insanlarý 'Uzay Ekonomisi' (Çember Ekonomisi)
Kurallarýna uymaya zorlayacaktýr.
Ýhtiyacýn kadar üret ›
ihtiyacýn kadar tüket ›
geri kazan
ÇEMBER EKONOMÝSÝ

Gerçektende Boulding'in de belirttiði gibi doðal
kaynaklarýn tükenme noktasýna gelmesi insanlarý
geri kazaným yollarýný aramaya itmiþ ve adeta ayný
kaynaðý ikinci defa kullanmayý zorunlu hale getirmiþtir.
5. Kentleþmenin Ekonomik Maliyeti
Kentleþme çevre üzerindeki fiziksel bozulmalar
yanýnda insan psikolojisini de olumsuz yönde etkileyerek verimliliðin düþmesine neden olmaktadýr.
Örneðin kentlerde yaþanan yoðun trafik insanlarýn
zamanlarýnýn çoðunu yollarda geçirmelerine neden
olmaktadýr. Ýnsan psikolojisini olumsuz yönde etkileyerek verimliliðin düþmesine neden olan bir
diðer etmen stres'tir. Stres insanlar üzerinde olumsuz etki yaparak çalýþma isteklerini kýrmakta
dolayýsý ile verimliliklerinin düþmesine neden
olmaktadýr.
Kentleþmenin ekonomik maliyetine çarpýcý bir
örnek Jakarta'da görülmektedir. Adý geçen þehirde
kirli sularýn kaynatýlmasý için yýlda 50 milyon dolar
(GSYÝH'nýn %1'si) harcanmaktadýr. Diðer bir örnek
Mexico City'e aittir. Bu þehirde de hava kirliliðinin
neden olduðu solunum rahatsýzlýklarý ekonomiye
yýlda 1.5 milyar dolarlýk maliyet yüklemektedir.
Kentlerde yaþanan kalabalýklaþma da ülke
ekonomisine ayrý bir maliyet yüklemektedir.
Örneðin Bangkok'da trafik týkanýklýðý nedeni ile
yýlda 1 milyar dolardan fazla israf yapýlmaktadýr.
ABD'de ise kalabalýklaþmanýn maliyeti 35 ile 48

27 The Urban Environment, World Resources 1996-1997, Oxford University Press, New York, 1996, s.82.
28 The Urban Environment, World Resources, a.g.e., s.84-87.
29 Alan Cottrell, Enviromental Economics, Edward Arnold (Publishers) Ltd., London, 1978, s.7.
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milyar dolar arasýndadýr. Bu ise, ülkenin
GSMH'sýnýn %2'sine denk gelmektedir 30.
Çeþitli sebeplerle hastalanan insanlarýn tedavi
masraflarý, hastalýklarý nedeni ile verimliliklerinde
meydana gelen düþmeler, iþgünü kayýplarý, yaþam
süresinin kýsalmasý gibi sebepler ülkelerin
ekonomik etkinliðinin düþmesindeki temel etmenler olarak kabul edilmektedir.
Kentleþme sonucu ortaya çýkan çevre kirliliðini
önlemek amacý ile yapýlan harcamalarýn uluslararasý iliþkiler üzerine de çeþitli yönlerden etkileri
olduðu ileri sürülmektedir. Bunlarý þu þekilde
özetleyebiliriz31 :
a) Dýþ Yardýmlar Üzerine Etkileri: Günümüzde
iktisadi olarak geliþmiþ ülkelerin, geliþmekte olan
ülkelere çeþitli yollardan yardým yaptýðý bilinmektedir (borç veya hibe olarak). Özellikle bütçelerden
yapýlan yardýmlarýn, bu bütçeler için yeni bir harcama kalemi olmasý nedeniyle çevre koruma harcamalarýndan olumsuz yönde etkilenebilecekleri ileri
sürülmektedir.
b) Dýþ Ticaret Hacmi Üzerine Etkileri: Sanayileþmiþ ülkelerin alacaklarý çevre koruma tedbirleri
sonucu sanayi ürünlerinin maliyetleri artabilecektir.
Bu ise, genellikle sýnýrlý ithal imkanlarýna sahip
geliþmekte olan ülkelerin ayný mallarý eskisine
oranla daha pahalý ve dolayýsýyla daha az miktarda
alabilmesi sonucunu doðurmaktadýr.
c) Uluslararasý Sermaye Hareketleri Üzerine
Etkisi: Doðal kaynaklarýn tahribi ve özellikle çevre
kirlenmesinin ortaya koyduðu zararlý etkilerini göz
önüne alan bazý ülkeler bir bakýma yeni bir yatýrým
politikasý izlemektedirler. Bu ise, çevreyi olumsuz
yönde etkileyen sanayi tesislerinin diðer ülkelerde
kurulmasý hususudur.
Sonuç
Kentleþmenin gerek çevre, gerekse sosyoekonomik hayat üzerindeki olumsuz etkilerini önlemek için çeþitli tedbirler alýnabilir. Alýnabilecek tedbirleri göçleri önleyici tedbirler, göçlerin olumsuz
etkilerini azaltýcý tedbirler ve metropoliten alan
yönetimleri olarak sýralayabiliriz.
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ve nüfus azaltýcý tedbirler verilebilir.
Metropoliten alan yönetimi ise giderek büyüyen
kentlerin standart büyüklüklerini aþmalarý sonucu
özel bir yapýya kavuþmalarýdýr. Gerçektende kentlerin giderek büyümesi hizmetlerin yayýldýðý alandaki idarelerarasý koordinasyonu, hizmetlerin nicelik ve niteliði ile finansmanýný etkilemektedir. Bu
etkilenmeden doðan sorunlarýn geleneksel yerel
yönetim birimlerince çözümlenememesi, ayrý bir
metropoliten alan yerel yönetim birimi kurulmasýný
gündeme getirmiþtir.
Kentleþme, sanayileþme yolundaki ülkelerin karþý
karþýya bulunduklarý kaçýnýlmaz bir süreç olduðuna
göre önemli olan bu süreci baþarýlý ve sorunsuz
olarak tamamlamaktýr. Sorunlu kentleþmenin
temel nedeni olarak ise plansýzlýk gösterilmektedir.
1985 yýlýnda dünya nüfusunun sadece %43'ü
kentlerde otururken, bu rakamýn 2025 yýlýnda
%60'lara çýkacaðý tahmin edilmekte ve kentleþme
oranýndaki bu artýþýn daha 50-60 yýl (özellikle
geliþmekte olan ülkeler açýsýndan) devam edeceði
tahmin edilmektedir. Kentleþme hareketlerinde
dikkati çeken bir diðer husus kentleþmenin daha çok
geliþmekte olan ülkeler açýsýndan sorunlu olduðudur
(Gerçektende geliþmekte olan ülkelerle geliþmiþ
ülkelerin kentleþme özellikleri farklýlýklar göstermektedir. geliþmiþ ülkelerde kentleþme ile sanayileþme bir
arada yürüyen bir süreç iken, geliþmekte olan ülkelerde yaþanan demografik anlamda kentleþmedir.
Yani kentlerin sadece nüfus olarak büyümesi
ekonomik geliþmenin buna ayak uyduramamasýdýr).

Birleþmiþ Milletler Brundtland Ortak Geleceðimiz
Raporu'nda kabul edilen sürdürülebilir kalkýnma
beraberinde sürdürülebilir kentleþmeyi de getirmiþtir. Kentleþmede sürdürülebilirlik, kentleþmenin
planlý ve düzenli olmasý yanýnda, doðal habitatýn
korunmasýna da baðlýdýr. Bu baðlamda kentsel
geniþleme canlýlarýn yaþam alanlarýný tehdit
etmemelidir.
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