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-2000) yer alan "Ülke
Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda (1996
, özelliklere ve sorunlara sahip
bütününde yer alan her bölgeni~ farklı imkanlara
birlikte ele alındığı bir yapılanma
olması, sektöre! tercihlerle, mekansal analizin
ınmada öncelikli" sınıflamasında yeni
yaklaşımını zaruri kılmaktadır" ifadesi "kalk
a ölçeğindeki gelişmeler, yeni
bir düzenlemeyi de gerekli kılmaktadır. Çünkü Düny
yapılara yansımakta, ekonomik,
bir ivme ile daha farklı boyutlarda bütün toplumsal
zor değişikliklere neden olmakta,
siyasi ve sosyal yapıları etkiyerek öngörülmesi
sapmalar meydana getirmektedir.
uygulanan kalkınma politikalarında önemli
ülke düzeyinde bütün bölgeler için aynı
Ayrıca, gelişme ve değişimin yönü ve oranı
lerinde önemli farklılıkla oıtaya
düzeyde olmadığı gibi bölge içindeki yerleşim birim
sosyal ve siyasal faktörlerin ülke
çıkmaktadır. Gelişmeye yön veren ekonomik,
kaynaklanan bu durum Tükiye'de
düzeyinde farklı oranlard.aki belirleyiciliklerinden
da belirginleşmiştir. Bu çerçevede
fiili olarak yaşanan "kutuplaşma" olgusu ile daha
bazı kentlerden beklenen dışsal yararlar:
doğal büyüme kutupları olarak ortaya çıkan
negatif dışsal lığa dönüşmüştür.
da hızlanarak , en çarpıcı
İfade edilen süreci özellikle son dönemlerde daha
bütün plan, yapı, kurum ve hedeflerin
boyutları ile yaşayan bir ülke olarak Türkiye,
li kılan . bir durumdadır. Ancak,
yeniden belirlenmesi ve oluşturulmasını gerek
. karşısındaki durumu, yukarıda da
kuşkusuz Türkiye'nin bu genel politikalar
durumlarına göre bir farklılaşmayı da
vurgulandığı üzere bölgeler ve yerleşim
klar arasında uzun dönemli bir
içermek durumundadır. Bu ise, ihtiyaçlar ile kayna
ı ülke düzeyinde olduğu gibi
denge kurularak "istikrarlı kalkınma" yaklaşımın
r.
bölgesel düzeyde de uygulamayı gerektirmektedi
gerekli olan yerleşim
Gebze, ifade edilen değişim sürecinde takibi
birincisidir. Gebze'nin bu durnınu
birimlerinden birisi, Türkiye ölçeğinde belki de
ci Beş Yıllık Kalkınma Planında
dikkatle takip edilmeli ve incelenmelidir. Yedin
Bölge Sorunları"
"Azgelişmiş
"Büyükkent (metropol) Sorunları" ve
. Bu. yönü ile bu bölge hem daha
başlıklandırılması bu ihtiyac! da vu~gulamaktadır
şim birimleri için, hem de ge leceğ in
sonra aynı süreci yaşayacak bulunan diğer yerle
lenmesi için önemli bir örnektir.
d~nyasındaki Türkiye toplumsal yapısının şekil
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Gebze toplumsal yapısındaki değişimin tesbiti~ sanayileşme sürecini yaşayan
birimlerdeki durumun ve alınması gereken tedbirlerin bilinmesine ve
uygu lanabilmesine imkan verecektir. Bu genel yararın sağlanması amacıyla
hazırlanmış bulunan bu çalışma mevcut yayınlar yanında, iiilçedeki mevcu_
t kamu
kurum ve kuruluşlarından sağlanan bilgiler ve merkez kent yerleşimi çerçevesinde
yapılan bir anket çalışmasına dayanılarak gerçekleştirilmiştir. 1
diğer

1- UYGULANAN POLİTİKALAR VE

TÜRKİYE'NİN

KALKINMA

SÜRECİ

. A- Uygulanan İktisat Politikaları

Cumhuriyet dönemi Türkiye'sinin iktisadi kalkınma tarihi iki temel döneme
ayrılabilir. Kalkınmada lokomotif gücün ne olduğu kriterine dayanan bu ayırım,
kamu sektörünün egemen olduğu 1923-1980 dönemi ve özel sektörün öne çıktığı
1980- 1998 dönemleri olarak tayin edilebilir. 1923- 1980 dönemi de kendi içinde
1923-1960 ve 1960-1980 olarak iki alt döneme ayrılır. 1960-1980 alt dönemi planlı
bir kalkınma modelinin uygulandığİ yıllardır. J960'a kadarki dönem ise kamu
sektörünün gereklerinin ön planda olduğu, . bunun yanında özel sektörün de
desteklendiği ancak bu politikaların hükümet programları ile gerçekleştirilmesin~
çalışıldığı alt dönemdir. Bu alt dönemlerin de kendi içlerinde yeni alt dönemlere
ayrılarak incelenmesi mümkündür. Ancak hiçbirinde de temel iktisadi hedef
değişmez. Öncelikle Türkiye'deki yaşam koşullarının iyileştirilmesi, bütün nüfus
kitlelerinin bu imkandan yararlanması temel hedefine dönük olan bu hedef, ancak
sanayi l eşme ile bunun gerçekleşebileceği kabulüne dayanmaktadır. Bu itibarla
toplumsal sistemin bütün unsurlarının yanında özellikle iktisadi bünyede belirlenen
hedefler "bir an önce sanayileşme" politikasına dönilktllr.
Birinci Dünya Savaşı koşullarının da desteklediği ve adına "milli iktisat
politikası" denilen iktisadi politika, bir milli devlet olarak oluşan Cumhuriyet
döneminde de liberal boyutu ile uygulanan politika olmuştur. İçinde bulunulan
olağanüstü durumun da etkisi ile istenilen neticeyi Osmanlı döneminde verememiş
olan bu politika milli bir iktisadi bünyenin oluşturulabileceğine dair önemli sonuçlar
da verdiği için yeni yönetimin de uzun bir dönem ısrarla uyguladığı politika
olmuştur.

Bu politikada tercih, özel sektör öncelikli bir iktisadi kalkınmadır. Mevcut
gümrük rejiminin uygunsuzluğuna rağmen 1913 de çıkarılan Teşvik-i Sanayi
Kanun-ı Muvakkatinin uygulanmasına 1927 yılına kadar devam edilerek öncelikle

Sözkoııusu anket çalışması ilçenin merkez kent yerleşim i ni içine alan bir araştırmadır. 1003 kişi
Uzerinde yapı l an anket, mevcut 23 mahallede rasgele yöntemi kullanı l arak, kapalı sorular yöne l tılerek
gerçekleştirilmi ş tir. Anket uygulanan mahalleler ve katıl an anketörlerin bu yerleşim birimlerine göre
dağ ılı m l arı için bkz: Ek Tablolar. Tablo No: 1.
1
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özel sektör yatırım araç ve gereçlerine muafiyetler yolu ile teşvikler getirilmiştir.
1929 yılına kadar devam eden bu altdönemde yabancı sermaye konusunda Osmanlı
döneminin verdiği bir çekingenlik söz konusudur. Bunun la birlikte bazı önemli
imkanlar da sağlanarak girişi kolaylaştırılmıştır.
Özellikle sermaye yetersizliğinden dolayı ilk yıllarda özel sektörden
beklenen, acilen modern bir sanayi oluşturulması gibi ileri bir hedef değildir. Bu
aşamada imalaf sektörünün yapabileceği zaten yabancı sermaye yatırımları il e
birlikte gelişmesidir. ı
Öncelikle bir Türk müteşebbis zümresi ortaya ç ıkarıp, bu sınıfı sanayiin
kurucu gücü haline getirmeyi, dolayısı ile özel teşebbüs öncelikli bir sanayi
oluşturmayı hedefleyen bu liberal politika 1929 Dünya ekonomik buhranı dönemine
kadar uygulama imkanı bulmuştur. Bu dönem içinde devlet, getirilen teşvik l eri
sürekli olarak genişletmeye çalışmıştır. 19 t 3 Teşvik-i Sanayi Kanun-ı Muvakkati ile
sadece yatırım kolaylıkları sağlanması yeterli görülmemiş, 1927 yılında çıkarılan
Sanayiin Teşviki Kanunu ile hem yatırım ko l aylıkları artırılmış, hem de ilave olarak
pazar desteği de getirilmiştir. Tercih edilen liberal politikanın gereği olarak özel
sektör yatırımlarını öne çıkaran politikanın ürünü olarak yeni kanun, sanayi
i ş l etmelerini dört gruba ayırarak desteklem ektedir. Çevirici güç kullanıp
kullanmadıklarına ve çevirici güç kullananların da bunun miktarına göre tasnif
edildiği müesseselere, parasız arazi temini, haınmadde, makine ve techizat
temininde gümrük muaflığı , belediye resim ve harçlarından muafiyet yanında, ge lir
vergisi muafiyeti , imal edilen mamulün belirli bir miktarına primler ödemesi ve
işletmelere yurt dışındaki maldan% ı O oranında daha pahalı bi le olsa yerli üretimin
tercih edilmesi zorunluluğu getirmekted ir. 2
Devlet, bir tercih olarak özel kesim yatırımlarına öncelik verirken kamu
kesimini transferler yolu ile, yabancı sermayeyi de müteşebbis olarak ona yardımc ı
görüınüştllr. Harcamalar politikası içinde kamu yatırım larını ulaştırma altyapıs ı için
kullanma yolunu tercih etmi.ştir.
Vergi ve gelir politikasında vergi sistemine kaynak dağtlıınını etkileme
görevi verilmemesine rağmen bazı tedbirlerin bu yönde etkisi olmuştur (Aşarın
ka ldırılmasının tarım kesimini, yatırımlarda vergi muafiyetinin sanayi kesimini
etkilemesinde olduğu gibi).
Alt dönemde dış ekonomik ilişkil er Lozan Anlaşmasının getirdiği olumsuz
koşullarda gelişmiştir. Buna rağmen ihracatın , kamu gelirlerinin önemli bir unsuru

Çağlar Kcyder, Dünya Ekonomisi İçinde Türkiye ( 1923- 1929), Yurt Yayınlan , Ank ara, 1982, s 85.
Bkz: Bilge Aloba Köksal , A . Rasilı ilkin , Türkiye' de İkti sad i Politikan ın Geli ş imi (1923-1973), Yapı ve
Kredi Ban kası Yayın ı , Ankara, 1993, s. 87-89.

1

2

507

/

/

Gül/ettin Çelik

olarak görü lm esi nedeni ile aldığı destek, 1929 yılına kadar dış ticaret
ithalattaki art ı şa rağmen aynı düzeylerde seyretmesine neden olmuştur.

açığının

1923- 1929 Altdönemi, teşvik ve korumaların artışına rağmen özellikle 1929
Dürya ekonomik buhranının da etkilediği bir ortamda istenilen neticenin elde
edi l emediğ i bir dönem olmuştur. Bu sonucun ortaya ç ıkm asın~a Osmanlı
borçlarının ödenmesi, mevcut gümrük rejimi, dünya pazarlarında tarımsa l ürün ve
hammadde fiyatlarının düşmesi gibi konjonktüre! sebeplerin arkasında başka
belirleyiciler vardır.
Savaş

ve toprak

kayıpları müslim-gayrımüslim

milyonlarca

insanı yaşadığı

neden olmuştur. İktisadi meşguliyetlerinden kopan kitleler
yapılanma gereğin i ortaya çıkarmıştır. Mesela Doğu
bir
yeniden
ekonom ide
Anadolu bölgesi sanayi ve ticaretinde etkin olan Ermeni ve Rum nüfustaki hareketin
fabrikasyon üretime geçişin koşulu olan mahalli sanayiin varlığı ve bölgesel ticarete
olan olumsuz etkisi açıktır. Yine, İslam nüfusta diğer bölgelerden Anadolu 'ya
yaşanan dalgalar halindeki göç ler, Anadolu'nun istila yıllarında yaşadığı iç göç ler,
nüfusun sanayi, tarım ve ticarette varolan/veya kurulması hedeflenen yapının
o lu şumuna ve istikrarına etkisi çok önem lidir. Nufus hareketleri mevcut yapıyı
sarsmış, bu ortamda geçim li k bir ziraat faaliyetj yapabilen topluluklar ortaya
çıkmıştır. Savaş ve göçlerin etkisi toplam nüfus yanında çalışabilir nüfusta da
görü lebi lir. Kırım Sav(lşından Kurtuluş Savaşı sonuna kadar yaşanan olaylar toplam
nüfus miktarını etkil ed i ği gibi, mevcut nüfus içindeki çalışabilir iŞgücü oranını da

toprak l ar ını terketnıesi ne

düşürmüştür.

İkinci olarak siyasal coğrafyadaki değişim yaşanmıştır. Balkanların, Suriye
ve Ira~ bölgelerinin kaybı, Ağrı ve Kars bölgesinin uzun bir dönem Rus
egemen li ğ ind e kalması, sadece siyasal sınır l arı değiştirmekle kalmamış, ondan da
öneml isi iktisadi coğrafyayı etk il emiş, ekonomik Pazar alanını daraltmıştır.
Anado lu 'nun bir çok yönden Rumeli'ye, Doğu Anadolu'nun Suriye, Irak ve Rus
toprak l arında kalan bolgeler olan ekonomik bağımlılığı, mevcut üretim-tüketim
ilişkisini bozmuştur.

Tüketime dönük olmayan ve bütün iktisadi alanda gerekli olduğu düşünülen
· faaliyetleri devlet işi olarak gören iktisadi zihniyet, mevcut üretim yapısının, kurum
ve kuruluşların ötesinde yeni sına i i ş l etme l erin kuru lm asını gerekli görecek bir
düşüncenin yaygınlaşmasını engellemiştir.

Bütün Türkiye pazarına dönük endüstriyel üretimin oluşumu yanında, bölge,
kent ve köy seviyes indeki ekonom ik yapıyı da şekillendiren bu belirleyiciler karma
nitelikli ve herhangi bir bölge tercihi taşımayan bu iktisadi politikanın yetersiz li ğine
neden olmuşlardır.
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u bölge ve bölgelerin,
Bu altdönemin iktisadi bakışının bütüncül olduğ
misi açısından bir
ekono
ülke
buralarda kurulması düşünülen yatırımların, bütün
etlerde~ çıkarılabilecek olan bir
bütün olarak değerlendirildiği iktisadi faaliy
ağı, köprülerin inşası bataklıkların
sonuçtur. Şarki Anadolu'da kurulan demiryolu
bir ekonomik bütün oluşturabilme
kurutulması , limanların yapılması vs. tek parça

gayretlerini

yansıtmaktadır.

leyen ve bir bölge önceliği
Bir bütün olarak Türkiye'nin kalkınmasını hedef
uriyet döneminde uygulanan
taşımayan bu iktisadi politika gerçekte bütün Cumh
ların ortaya çıkardığı bazı
politkikadır. Bununla birlikte içinde bulunulan imkan
maların yön verdiği fakat
değişimlerin varlığt da iddia olunabilir. Gerçekte bazı zorla
anlamına ge lmeyen bu değişiml~r, ,
iktisadi kalkınma moçlelinde bir ter~ih ka'yması
tır. 'Bu yöndeki değişimlere ılk
iktisadi tedbirlerdeki bazı farklılıklardan ibaret kalmış
tin ekonomide özel sektörün
örnek 1930-1939 altdönemi gösterilebilir. Devle
müdahaleci yasaların
gerçekleştiremediği yatırımları üstlendiği bu dönem
an sanayi planlarının da
hazırlandığı, kamu kesiminin ekonomiye uygulamaya konul
bir başarısı olarak
kanın
desteği ile hızla yayıldığı bir dönemdir. Belirlenen politi
me gösterdiği bu dönem ayrı.c~
yerli hammaddeye dayalı sanayiin önemli bir geliş
u dönem mı~lı
şirketleşmenin gelişmesi açısından da dikkat çekicidir. Sözk konus
u olara yabancı sermayen~n
sanayiin oluşturulması düşüncesinin de bir sonuc
bir politikanın takıp
girişinin cazip kılınamadığı, dış ticarette ise ihracat öncelikliözel sektörün terkrar
edi,ldiği yıllar olmuştur. Bundan sonraki dönem ise
i
i yatırımları yerine Dünya'dak
4
yükseltilmesine çalışıldığı dönemdir. Genel sanay
ü dönem l 9
gelişmelere uygun olarak harp ekonomisinin öne çıktığı; bu üçünc
mik değerlerın
ekono
tehlikesi
1950 yıllarını kapsamaktadır. Bu dönemde savaş
Mevcut ve oluşturulması istenen.
Devletin kontrölüne geçişi gerekli kılmıştır.
durumun gelir değılımında ortaya
toplumsal düzenden sapma anlamına gelen bu
1950 sonrasında özel
çıkardığı yeni sonuç ve sosyo-ekonoınik statü değişimleri,
amıştır. Nitekim 1950 sonrası için
sektörün yeni bir atılım yapına zeminini de hazırl
kadır. Siyasal konjonktürün de
uygulanan iktisat politikası liberal bir politi
mide ciddi olarak yer almasının
destekledi ği populist politikalar özel söktörün ekono
olarak ekonominin fazla
başlangıcı olarak kabul edilebilir. Ancak plansız
da beraberinde getirmiştir.
canlandırılması , bütçe açıkları, enflasyon gibi olguları
bu-maliyetlere rağmen kalkınma
Türk iye'n in ekonomik kalkınma isteği , hükümetin
tur.
hızından vazgeçmemesine neden olmuş
ç~ken husus , bölgesel bir
Konu açısından l 923-1950 dönemi için dikkat
inin varlığıdır. Öncelikli
ayırım yapmaksızın topyekun bir iktisadi büyüme hedef
büyümeyi gerçekleştirmesidir. Bu
olarak belirlenen,. Türkiye'nin acilen iktisadi
1950 yılına kadarki hükümet
itibarla bölgesel ayırımlara dikkat çekilmemektedir.
il e bölgesel farklılıkları dikkate alan
programlarında bundan kaynaklanan bir neden
durumu bütün Türkiye ihtiya cı
bir plan var olmamıştır. Bölgelerin ekonomik

?-
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gözöni.ine alınarak, genel plan kapsamında, onun bir parçası olarak ele alınmaktadır.
1
Bazı bölgelerjn ve diğer bazı illerin (hakikatte Türkiye'nin gelişmiş devletler ile
orasında var olan gelişmişlik farkının daha da açılması yanında) diğer illere · göre
daha yavaş bir iktisadi gelişme göstermesine ilk olarak 1950 yılında dikkat
çekilmektedir. Açıklanan hükümet programında bazı bölgelerde, hedeflenen
büyümenin çok gerisinde kalındığına işaret edilerek bu bölgeler için bazı
ayrıcalıkların getirileceği belirtilmektedir. 2
Gerçekten de Cumhuriyetin başından itibaren kurulup faaliyet gösteren
sanayi işletmelerinin bölgesel dağılımına bakıldığında Doğu ve Güneydoğu
Anadolu bölgelerinin Karadeniz bölgesi ile birlikte bir gerileme içinde olduğu
görülür. Verilere göre 1939 yılında toplam işletmelerin (belirli ölçekte olan)% 8.4'ü
bölgede kurulu iken 1955 yılında % 7.7'si, 1960 yılında da % 7.6'sı burada yer
almaktadır.

3

l 960 yılında sanayi kuruluşlarının mülkiyet durumuna göre yapılacak bir
değerlendirmede ise kamu kuruluşlarının bu bölgelerde ortalamanın ilzerinde olduğu
görülür. Sözkonusu yılda buradaki mevcut 416 sanayi kuruluşunun % 10.5'i
4

kamuya aittir. Buna göre devletin sanayi işletmeciliği yönündeki yatırımlarının özel
sektöre göre daha yüksek bir tercih taşıdığı görülmektedir.

1951 sonrası dönemi liberal iktisat politikalarında sadece iktisadi büyümenin
değil, iktisadi kalkınmanın da hedeflendiği, daha da önemlisi, bölgesel gelişme
farklarının dikkate alınmaya başlandığı, iktisadi politikaların buna göre şekillendiği
dönemdir. Ancak, bölgeler için belirli bir gelişme planının izlenmesi için Oevlet
Planlama Teşkilatlı , kalkınma planlı 1960'1ı yılların beklenmesi gerekmiştir. 1960
ve . sonrası, kalkınma planları çerçevesinde bir sanayileşmenin gerçekleştirilmesine
çalışıldığı yıllar olarak dikkati çekmektedir.
Planlı dönemde kaynakların daha etkin kullanımı sağlanmak istenmiştir. Bu

konuda kamu kesimine emredici, özel sektöre özendirici tedbirler getirilirken, geri

kalmış bölgelerin kalkındırılması önlemleri almamaya çalışılmıştır.

5

1963-1975 yıllari arasında toplam yatırımlar içinde geri kalmış bölgelerin
aldığı pay yüksek değildir. Ancak bunun esas nedeni özel sektörün sözkonusu
yerlere gitme konusunda gösterdiği isteksizliktir. Zira yine aynı yıllar itibariyle
kamunun bölgeye yaptığı yatırımlar özel sektörün çok üzerinde ve ekonomiyi
1

Bkz: Faik Kırbaşlı, 1920-1972 Döneminde Kallkıııına öncelikli Yörelere İlişkin Hllkllnıet Politikaları ,
DPT, Ankara, 1973, s. 75-109.
'
2
Kırbaş lı , a.e, s. 111 .
' Necdet Serin, Torkiyc ' niıı Sanayileşmes i , Sevinç Matbaas ı , Ankara, 1963, s. 174/a.
' Serin, a.e, s. 174/a

~ Mustafa Erkal, Bölge Açı s ından Azgelişıııişlik, Doz Yayıncvi , İstanbul , 1991 , s. 221 .

510

T C. ' nin 75.

Kuruluş Yıldöniimiine A rmağan

aki
mahiye ttedir. Planlı kalkınmanın ilk yıllarında % 20 civarınd
1
ır.
imalat sanayii yatırımları 1970'1i yılların başlarında% 40'lara ulaşmışt
bölgeler
Toplam yatırımlar açısından var olan bu gelişmelerin yanında
da olumludur.
nüfusu na isabet eden kamu yatırımları bakımından durum daha
geri kalmış bölgelerde
Aşağıdaki tablo rakamlarına gÖre Birinci Plan döneminde
edir. Sonraki plan
üzerind
asının
kişi başına yapılan kamu yatırımları Türkiye ortalam
yatırımlar daha
döneml erinde bir azalma söz konusu olsa bile yine de gerçekleşen2
önceki yıllarda kişi başına isabet eden yatırımlardan daha fazladır.

canlandıracak

1

ı

bir duruma
Planlı ekonom i Türkiye 'nin sanayileşme çabalarını daha verimli
konusunda da ciddi adımların
getirirk en, bölgese l farklılıkların giderilmesi
vermiştir. Buna göre örneğin
imkan
atdmasına ve önemli sonuçların alınmasına
devlete, %
Doğu ve Güneydoğu Anadol u'daki mevcut büyük işletmelerin % 9.8'i
53.2 ' sini kullan ı p,
81.2'si özle-se ktöre ait iken, devlet işletmeleri toplam girdinin %
bölgedeki
çıktıların % 57.3 'nü elde etmektedirler. Ayrıca kamu işletmelerinin
göre
erine
işletmel
sektör
özel
ki
verimliliği hem Türkiye geneli için hem de bölgede
%
değerin
katma
daha yüksek olduğu görülm ektedir . Kamu işyerleri3 . toplam
65.7'si ni üretirke n , özel işletmelerin payı% 34.3'dü r.

bir başka
1975 yılına ait işyeri performansı rakamlarının ortaya koyduğu
Türkiye genel
husus da geri kalmış bölgele rde kamuya ait büyük ölçekli işyerlerinin
dağılımından daha yüksek bir orana ulaşmasıdır. Bu durum devletin, sanayii
er
kuruluşunun temel etkileyicisi olan imalat sanayii ve büyük ölçekli işletmel
bakımından bu bölgele re daha fazla yatırım yaptığını göstermektedir.

Beşer 'yıllık ilk üç plan döneminde (1963-67, 1968-72 , 1973-77) genel
r söz konusudur.
iktisat politikaları açısından önceki dönemlerden farklı bazı hedefle
hedefi varken, ilk
Öncek döneml erde tarımsal hamma dde esaslı bir sanayileşme

bir sanayileşme
olarak Birinci Beş Yılltk Plan döneminde sanayi kesimi ağırlıklı
düzenlemeler
ına
hedef olarak seçilmiştir. Bunun sağlanması için kaynak dağılım
Kamu kesimi
getirilm ek yolu ile iktisadi büyüme hızları tesbit edilmiştir.
lerek kamu
öngörü
sı
bulunma
etkide
ı
harcamalarının iktisadi kalkınmayı sağlayıc
altyapı
temel
yanında
eri
yatırımlarının eğitim, sağlık ve ulaştırma hizmetl
de
sektör
yatırımları· ve üretken yatırımları kurması düşünülmüştür. Özel
tedbirleri ile
yatırımlara, ihracata Standardizasyon ve kalite kontrölüne ilişkin teşvik
lar ile
politika
artırıcı
talebi
İç
r.
genel plan hedefle ri doğrultusunda yönlendirilmişti
r.
olmuştu
sahip
da
de destekl enen bu tercih, ithal ikameci politikaların korumasına
ettiği
takip
Kamu yatırımlarının da devam ettiği 1963-1973 döneminde Türkiye

1

Erkal, a.e, s. 221.
Erkal, a.e, s. ı 17.
3
Erkal, a. e, s. 224.

2
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politika ile istikrarlı , enflasyonsuz bir büyümeyi gerçekleştirmiştir. Ancak üretim ve
pazarlama i mkan l arının Batı bölgelerindeki nisbi kolaylığı, bu yarardan her
bölgenin eşit düzeyde istifadesini engellemiştir. Hakikatte planlı dönemde bölgesel
dengelerin gözetilmesine çalışılmış, 1 ve yukarıda açıklandığı gibi geri kalmış
bölgeler diğer bölgelere göre kamu yatırımlarından daha fazla pay almıştır. Ancak
alınan tedbirler, çok büyük bir öncelikle k§r hedefi güden Türk özel teşebbüsünün
geri kalmış bölgelerde gerekli yatırımları yapmasına yetmemiştir. Belki bu dengesiz
sanayi l eşme zaman içinde pazarın kendi alanını genişletmesi ile giderilebilirdi fakat
içine girilen 1970'1i yıllar gerek Türk ( 1960 sonrası planlı olan ekonomisine
rağmen) gerek Dünya ekonomisi için yeni koşulların, yeni dengelerin dönemi
o lmu ştur. Türkiye bu dönemde sanayisini dış rekabet koşullarına açma yerine daha
geniş bir ithal ikameci politikaya yönelmiştir. Aynı zamanda kamu kesimi de çok
büyük ekonomik yatırım l ara adım atmıştır. Bu dönemde yaşanan Dünya
ekonomisindeki daralma, petrol fiyatlarındaki artış, yatırım giderleri ve desteklenen
iç ta lepteki artış, Türkiye'nin bir döviz darboğazıOa girmesin©-Reden olmuştur. Yine
bu dönemde siyasal hayattaki gelişmenin bir neticesi olarak ekonomide müdahaleci
politikalar takip edilirken sendikal haklar konusunda (üretim maliyeilerinin artışında
olumsuz bir etki yapacak olan) tersi bir uygu lama ile piyasa ortamına geçilmiştir.
Bunun yanında kamu kesiminde artan istihdam kamu kesiminin verimliliğini
düşürmüştür.

Bu dönem, bütün dengesizliklere rağmen popülist politikaların
uygulanmasına çalış ıl dığı, bu doğrultuda toplam talebin körüklendiği kamu

harcamalarının transfer ve cari harcamalara yöneldiği, özel sektörün de ithal
ikameci politikalar içinde iktisadi büyümenin temin edicisi kılınmaya çalışıldığı bir
dönem olmuştur.

/

Dönem Türkiye ekonomisinin dışa bağımlılığını göstermesi açısından da ilgi
çeken bir dönemdir Yüksek büyüme hızının iç talebin kısılmadan, dış kaynak
aktarımı ile sağlanmasına çalışılması politikasının kamu kesimi açıklarının gittikçe
büyümesi karşısında çıkmaza girmesi ile sonuçlanması, Dünya ekonomisi ile aynı
dönemde Türkiye'nin de "durgunluk içinde enflasyon" (stagflasyon) ortamına
sürüklenmesine neden olmuştur.
/

Enflasyon ortamına girişin iki temel nedeni vardır. Birincisi kamu iktisadi
teşekküllerinin politik çıkarların yönlendirmesi ile verimliliğinin düşürülmesidir.
İkti sad i rasyonelliğin devletçilik politikalarında uygulanamamış olma:;ı demek olan
bu durum Ti.irk siyasal kültürünün bir unsuru olarak tek parti dönemi dahil bütün

1

1. Beş Y ı llık Plan, s. 206.
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Cumhuriyet dönemi için geçerli bir durumdur. 1 Enflasyon ortamının doğuşunun
ikinci bir nedeni de talep yönlü ekonomik uygulamaya geçiştir. Talebin yüksek
tutulmasının üretim artışı yolu ile fiyat dengesini sağlaması beklentisi yatırımların
gerçekleşmemesi nedeni ile geçersiz kalmıştır. Türkiye bu dönemde Keynesyen
politikaların beklentisinin tersine enflasyon yanında iktisadi durgunluğu da birlikte
yaşamıştır. Kamu kesiminin dış borç krizine girmesi, özel sektörün de aynı süreci
yaşamas~na neden olmuştur. Enflasyonist baskı l arın mal ve hizmetlerin
fiyatlandırılmasında tahditler getirmesi, karaborsanın da ortaya çıkmasına sebep
olmuştur. Bu ise, azalan kar marjları nedeni ile, yeni üretken yatırımlar yerine
hizmet sektörünün genişlemesinin bir nedeni olmuştur.
1960'1ardan başlayarak uygulanan iktisat politikalarının 1970'lerin sonunda
Türkiye ekonomisini getirdiği nokta, dış dünya ile bütünleşememiş bir ekonomik
üretim yap!sı içinde, ürettiğinden daha çok tüketen, tüketme eğiliminde olan bir
ekonomidir. Bu aşamada, Keynesyen ekonomi Türkiye açısından üretken yatırımları
değil, hizmet kesimini genişletmiştir. Dikine değil, yatay bir iktisadi işletmeci l ik
gelişimi anlamına gelen bu durumun ortaya çıkmasında tekno lojÜ~ birikime yatırım
yapılmaması yanında, Türk siyasal kültürünün bir sonucu olarak kamu kesimine
olan yöneliş de bir nedendir.
Türkiye e1<onomisinin bu genel çerçevesi yanında geri ka lmış bölgelerin
1980'e gelince)·e kadar geçirdiği değişimin ne olduğu konusunda şu saptamalar
yapılabilir:

Bölgeler arası gelişmişlik farkını giderilmesi tedbirleri planlı bir ekonomik
kalkınma modeli ile sağlanmaya çalışılmıştır. Planlar çerçeves inde sözkon~s~
bölgelere dönük yatırımlar yanında 1968 yılından itibaren "kalkınmada öncelıklı
yöreler" uygulaması başlatılmıştır. 1972 yılına kadar, 22 vilayet olarak belirlenen bu
grubun içinde sadece Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi vilayetleri bulunurken,
bu tarihten sonra bir genişleme ile diğer bölgelerdeki bazı illerin de katılım! oıtaya
çıkmıştır. Türkiye'de kamu kesimi ekonomisinin politik yatıhın lara açıldığı bir
döneme denk düşen bu genişleme dönemi J98 l yılında tekrar eski vilayetler
tercihine dönülmesi ile bitmiştir. Bir farklılık olarak Gaziantep ve Şanlıurfa
öncelikli iller grubundan çıkarılmıştır. Bu destek kanrn ve özel ~ektör bakımından

1 1930'lardan sonraki
yıllarda kamu işletmelerinin kuruluş yerlerinin seçilmesinde toplumsal, askeri ve
siyasi amaçların iktisadi gereklerin çok ötesinde etkisi ol abilıııiştir. Karabük Demir ve Çelik

Fabrikalarının kömllr madenlerine ı 00, demir madenlerine de 650 km. uzakta kurulması bunun bariz bir.
örneğidir. Kaynak, pazar araştırması yetersizliğinin bir öreği olarak da ilk dönemlerde kurulan çimento
fabrikaları örnek gösterilebilir. Tüketim merkezlerinin zaman içinde lstanbul ve çevresinin dışına
taşması , Anadolu 'ya yayı lması ulaşım sorunları yanında başka problemleri de ortaya çıkarm ıştır.
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iki yönlüdür. Kamu kesimi açısından öneinli olan yön bu bölgelere yapılan
yatırımlar dır. Verilere göre Birinci Derecede Kalkınmada Öncelikli İller 1963-1982

yılları araısında toplam kamu yatırımları içinde% 23.6'lık bir pay elde etmişlerdir.

1

Geri kalmış bölgeler ·için sağlanan desteğin ikici yönü özel kesime getirilen
teşviklerdir. Kalkınmanın sağlanmasının bir şartı olan özel kesimin de varlığının
temini iç.in önemli teşvikler getirilmiştir. Bu teşvikler doğrultusunda özel kesime
verilen teşvik kredileri de ~aman içinde önemli bir artış göstermiştir. Buna göre
.1979 yılıında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi toplam yatırım teşviklerinin %
2
3.01 'ini allırken 1988 yılına gelindiğinde bu oran% 11.67'ye yükselmiştir.
An•cak getirilen bütün teşviklere rağmen sözkonusu bölgeler icin hedeflenen
iktisadi bı UyüıJ1e gerçekleştirilememiştir. Bunun nedeni bütün devlet desteğine
rağmen öı'.el sektöriln herşeye rağmen diğer bölgelere olan yatırımı daha cazip
Keynesçi ekonomik kalkınma modeli bölge kalkınması için yeterli
bulmasıdır.
olamamıştu ·. Yatırımcının tercihi, artan tüketim eğilimindeki değişimi bu bölgelere
yatırım yapı ırak değil de gelişen ulaşım imkanları ile, diğer bölgelerden buraya mal
·
ve hizmet ak,tarmak ile karşılamak olmuştur.
Bu ge :rçek karşısında 1980 ve sonrası, yeni bir dönemin yıllarıdır. Bu yeni
dönemde artı •k tercih edilen, en azından hedeflenen kalkınma modelinin iktisadi
pol itikası , kla sik ekolün öğretileridir. Devletin ekonomide bir yatırımcı, işletmeci
olarak yer alr. naması, bunu özel kesimin arz-talep kanunları çerçevesinde, piyasa
koşulları içind 'e gerçekleştirmesine yönelik bu politikaya göre optimal kaynak
dağılımı ancak bu şekilde gerçekleşecektir. Bu yolla ekonomiden el çeken devletin
piyasalara dönü ·k nominal para baskısı sona ererek enflasyonun önemli bir nedeni
ortadan kaldın!< ıcak, yine ekonomiden el çekmiş olan devletin boşalttığı alanlara
özel sektörün giı ·işi sağlanacak, ekonomi talep yönlü değil, arz yönlü hale gelecek,
ithal ikameci de~ ıil, dışa açık bir büyüme sağlanacaktır. Bazı sapmalara rağmen,
geçen sürede bu ı politikanın uygulanmasına çalışıldığı görülmektedir. Ancak
Türkiye koşullarıı nın getirdiği bazı sınırlamalar temel konularda önemli adımlar
atılmasını engelleı niştir. Özelleştirme bu konulardan birisidir. Uygulanan politikalar
kalkınma sorunun. a kısa vadede bir çözüm üretememişlerdir. inceleme bölgesinin
ihtiyacı olan e_koı 1omik ve sosyal yatırımların piyasanın kendi koşulları içinde
oluşması uzun bit ı Jönemi gerekli kılmaktadır.
Ticaret ve faktör hareketlerinin veya sanayileşme olgularının tek başlarına
dikkate alım nala~ ·ının yetersizliğinin kabul edilmesi demek olan kalkınma

1

V. Beş Yıllık 1.<alkınma Pi 'an; Öncesi Gelişmeler, DPT. Ankara, s. 425 .

2

VI. Beş Yı llık : Kal kınma Pla •nı Öncesi Gel işmel er, DPT. Ankara,s. 22.
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teoriler indeki son gelişmelere paralel olarak, 1 bu nedenle Yedinc
i Beş Yıllık
vurgula nan sektör ve mekan ayırımının dikkate alındığı, yeni

Kalkınma Planında

politikaların uygulanması önerilmiştir.

b-

Gelişme Seviyes i

1970' li yıllara kadar gelişmenin temel göstergesi olarak kullanılan
ulusal
gelir düzeyi gösterg eleri, - kalkınma ile büyüme arasında ortaya
konulan farktan
sonra gelişme seviyes inin tespiti açısından tek başına bir ölçüt olarak
kullanılmasa
da önemli bir parame tredir. Çünkü, gelişmenin varlığından söz
edilmesinin en az
koşulu, bir ülke gayrı safı milli gelirinin artmasa bile kompoz
isyonun da bir
değişimin olmasına bağlıdır. Bu değişim söktörler seviyesinde
yeni bir paylaşım
olabileceği gibi aynı sektör içindeki alt kollarda da ortaya çıkabilir.
İlave olarak
sözkon usu değişim üretim cephesi nde oluşmayıp harcamalar
veya faktörlerin
aldıkları payda yeni bir bileşimden de kaynaklanabilir. Bununla
birlikte Batı
dünyasında kullanılan anlamı ile iktisadi gelişme, sosyal bünye
ile birlikte
bütünleşmiş bir sıçrama anlamında, gelişmekte olan ülkeler için
iktisadi büyüme
koşullu olarak algılanmalıdır. Bu itibarla bu çalışmada da genelde Türkiye
'nin,
özelde de Gebze ' nin iktisadi gelişmesinin tespitinde iktisadi büyüme
(ilk açıklama
noktası anlamında) bir kriter olarak kullanılmaktadır.
Türkiy e'de, iktisadi büyümeyi tespit yönünde, gayrısafı milli hasılanı
n tespit

çalışmaları ilk olarak J938 yılında yapılmıştır. Ancak eldeki mevcut
veriler;
Osmanlı dönemi ni de içine alacak şekilde geriye dönük olarak hesaplar
ın

yapılmasına

imkan vermek tedir.

Aşağıdaki tablo verilerine göre Türkiye , gecikerek girdiği sanayil
eşme
sürecin de Osmanlı Devleti 'nin son yıllarından itibaren h1zlı bir
iktisadi büyüme
dönemi yaşamaktadır. Durum aşağıdaki tablodan takip edilebilir:
Buna göre, Cumhu riyet dönemi nde gayrı safı milli hasılada önemli
artışlar
görülmüştür. 1914-1997 yılları arasında reel olarak görülen artışa rağmen
bazı
yıllarda düşüşler de ortaya çıkmıştır. Örneğin Birinci Dünya Savaşı ile
Kurtuluş
Savaşı dönem inde% 66.20 oranında bir düşüş görülmektedir. 183.360.000
lira olan
GSMH , 1923 yılında savaşın üretim faktörlerini üretimden çekmes
i sebebi ile
61.963 .000 liraya düşmüştür. Savaş koşullarının ortadan kalkması
üretimde de bir
artışa neden olmuş, GSMH 1925 yılında 90.733.000 liraya, 1930
yılında da
132.406.000 liraya ulaşmıştır. Ancak savaşın Türk ekonom isine etkisi
çok önemli
olmuştur. Bu nedenle ekonom inin 1914 yılındaki performansına ulaşabi
lmek ancak

'.. HUsnlİ Erkan, Sosyo-Ekonoınik Bölgesel Gelişme (Teorik ve Uygulama
lı Bir Yaklaşım) Dokuz Eyllll
1987, s. 38.

Uııiversitesi Yayını , İzmir,
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193 8 yılında mümkün olabilmiştir. Bu tarihte 1914 değeri aşılarak 184.994.000
liralık gayrı safı milli hasıla elde edilmiştir.
Ekonomik büyümede ortaya çıkan süreklilik, sabit fiyatlar ile GSMH
değerlerinin nüfus- artışının üzerinde bir artışına imkan vermiştir. 1993 yılındaki
üretim düzeyi 1914 yılına göre 15.77 kat fazladır. 1993 yılı nüfusu ise 914 yılı
nüfusunun ancak 3.73 ka~ıdır.
· Tablo No: !Türkiye'de GSMH Değerlerindeki Değişim

Yıl

1914

GSMH( Cari)
(Milyar TL.)

(a)

0, 18

TüketiciFiyat GSMH 1914
Fiyatları ile
Endeksi
(Milyon TL.)
. (1914=100)
183,36

100

KB GSMH
(Cari) (TL)

KBGSMH
(ABD doları)

KBGSMH
1914
Fiyatları

ile
(b)

(b)
11,43

11 ,43
I

6,92

116

62

112

88,9

624,299

2253

250

21 ,05

23251

1332,415

8138

598

34,99

11552

659063

1752,791

241350

1048

36,62

1993

1997322

69073001

2891,61

33361539

1994

3887903

142472780

21437 .74

2184

1995

7854887

224883800

43311.02

2759

1996

14978067

404341070

82587.74

2900

1,5

1938

(c)

1963

66,8

10700

1973

309,8

1983

1997

90,733

. 1653,2

1925

1,8

973

805043070

48,29

3224

/
a : Osmanlı

lirası.

g : Osmanlı lirası olarak (11.43 TL), Bu değer 1914 yılındaki
Türkiye GSMH'sı olan 18.336.000 kuruş miktarın 16.037.000 nüfus
değerine bölünmesi sureti ile elde edilmiştir .
c : Cari fiyatlarla GSMH değişimi 1938 yılı rakamı. 2. Türkiye
İktisat Kongresi, C.2, s. 16'dan alınmıştır.
1

d : Kişi başına GSMH (TL olarak) sütununun 1923- 1980 yılları
arası DPT. Kalkınan Türkiye, s.3 'den, 1983- ı 993 yılları arası " A" sütunu
cari rakamlarının Türkiye istatistik Yıllıklarında yer alan nüfus miktarına
bölümü ile bulunmuştur.
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e : Fiyat endeksi sütununun 1963-1980 yılları arası DPT. Kalkınan
Türkiye, s.43 'deki "1963-1980 yılları lstanbul Tüketici Fiyat Endeksi
1963= 100" endeksindeki 1963 yılı rakamını 107.000 olarak kabul edip
kıyasla elde etmek suretiyle hazırlanmıştır.
f : "F" sütunu (Kişi başına sabit fiyatlarla GSMH), "C" sütununun
(Sabit fiyatlarla GSMH) nüfus rakamlarına bölünmesi suretiyle elde
edilmiştir. 1914 yılı nüfusu 16.037 .334 olarak kabul edilmiştir. Bu nüfusa
Rus istilasında olan Batum havalisi, Kars eyaleti, Artvin kazası ve
Ecmiyazin dahil değildir.
g : 1983- 1993 yılları fiyat endeksi rakamları DİE Türkiye
İstatistik Yıllığı 1990, ı 99 ı ve 1994'deki İstanbul Tüketici fiyatları
endeksinden elde edilmiştir. ( 1968= 13632,5)
Kaynak: Zafer Toprak, Türkiye'de Milli iktisat (1908-1918) Yurt

Yayınları, Ankara, 1982, Belge 52 . Vedat Eldem, Osmanlı
İmparatorluğu'nun iktisadi Şartları Hakkında Bir Tetkik, s. 137. D.P.T. 2.
Türkiye İktisat Kongresi C.2, s.12 -16. DPT. Kalkınan Türkiye 1981 ,

Ankara, s.3 , 43. 1-İazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Başlıca Ekonomik
Göstergeler, Temmuz, 1991 , s. 7. DİE Türkiye istatistik Yıllığı 1990,
1991,

1994 , 199~,

1997.

Ancak, Ti.lrkiye ölçeğindeki bu gelişmenin yanında bölge ve daha alt
di.lzeyde yerleşim birimlerindeki değişimin de ortaya konulması gerekmektedir. Zira
Türkiye ekonomisindeki iktisadi büyüme bütün bölgeler ve yerl€'.şim birimleri için
aynı seviyede gerçekleşmemektedir. Türkiye'de genel olarak ülkenin batısında yer
alan Marmara, Ege, İç Anadolu ve Akdeniz bölgeleri nisbi olarak diğer bölgelere
göre gelişmiş durumdadır. özellikle Doğu Anadolu, Günüydoğu Anadolu
bölgesinin bazı bölümleri ve Karadeniz bölgesinin dağlık bölgeleri Türkiye
ortalamasının altındadır. Bu durumun rakamsal dökümünün yapılması, konunun
açıklanması için bir gereklilik arz etmektedir.
Verilere göre Türkiye genelinde 1913 yılında kişi başına 11 ,02 lira isabet
ederken 1980 yılında bu rakam 35,74 liraya ulaşmıştır. Rakam, 1914 yılındaki 11,43
liralık değere göre % 313'lük bir artışı ifade etmektedir. Bu değişim Tllrkiye
insanının refah seviyesinin aradan ge.çen zaman içinde üç kattan fazla artışı
anlamına gelmektedir. Türkiye ortalaması olan bu değer her bölgede ve yerleşim
biriminnde aynı dağılımı göstermekektedir. Örneğin aynı tarihler itibariyle Doğu ve
Gi.lneydoğu için kişi başına bu değer 1913 yılında 8,54 liradan 1980 yılı için 25,57
liraya yükselmiştir. Aradan geçen 67 yıllık bir dönem için bu, % 299,4'lilk bir
yükselişe karşılık gelmektedir. Bu yıllar · İtibariyle artış, diğer bölgelerde % 328,
Ti.lrkiye genelinde ise% 324'dür.
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Tablo No: 2 Kişi Başına GSMH'nın Seçilmiş Bazı İllere Göre Değişimi
1996

Ortalama dan sapma

İstanbul

4286

47,7

Ankara

3976

37,1

İzmir

4286

47,7

Kocaeli

7096

144,6

Adana

2928

0,9

Malatya

1979

-68,2

Gaziantep

2128

-73,3

Şanlıurfa

1361

-46,9

Erzurum

1348

-46,4

1223

-42,l

Van

997

-34,3

Bitlis

813

-28

654

-22,5

Adıyaman

Muş

.,

Kaynak: Seçilmiş Göstergeler, Mart-Nis an 1999, DIE, Ankara, 1999.

ı·

Bazı illerin GSMH'y a olan katkıları 1996 yılı değeri olan 2900 $'dan daha
yüksektir: Örneğin Kocaeli'n in payı% 144,6 daha fazladır. Benzer şekilde İstanbul,
Ankara ve İzmir'de oratalamanın oldukça üzerinde bir pay altrlarken Gaziantep,
Şanlıurfa, Erzurum, Adıyaman, Van, Bitlis ve Muş ise ortalamanın altında
kalmaktadırlar.
'
Türkiye'n in doğusunun iktisadi bpyümesinin diğer bölgelere göre daha
düşük olarak ortaya çıkmasındaki önemli etken özel sektörün bölgeye gerekli

yatırımları gerçekleştirmekte gösterdiği çekingenliktir. Kar öncelikli olarak iktisadi
faaliyette bulunan özel sektörün bu durumu, rasyonel bir bireyin ' olağan tavrı olarak
kabul edilebilir. Öbür yandan planlı bir ekonomik kalkınmanın başladığı l 960'lı
yıllara kadar kamu kesiminin
bölgeye dönük yatırımlarının da bölgesel
dengesizl ikleri giderme önceliğine dönük olduğu söylenem ez. Batının iktisadi
temelli gücü karşısında ortaya
çıkan, · bir an önce kalkınma gereği iktisat
politikalarında da bölgesel dengeleri n korunması lüzumunu unutturmuştur.
Bu
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aşamada,

var olan acil iktisadi büyüme gereği kamu kesimi yatırımlarının bölgesel
rasyonel olmayan bazı gelişmeleri de beraberinde getirmiştir. Ancak
bölgesel denges izliklerin ortaya çıkmasındaki önemli bir diğer etken şüphesiz, özel
sektörün söz ·konusu bölgelere yatırımı cazip bulmayıp batı bölgelerine
yönelmesidir. Uzun vadeli kamu özel sektörün işbirliği eksikliği böyle bir sonuç
ortaya çıkarmıştır. Özel sektörün yetersizliği karşısında kamu kesiminin , iktisadi,
siyasi ve askeri bazı zorunluluklardan kaynaklanan bir nedenle doğrudan
işletmeciliğe yönelmes i Türkiye'd e kamu kesimi veya özel kesim
tercihi yapılması
geleneğine neden olmuştur.
dağılımında

1960 ' 1ı planlı yıllar da bu bakımdan bir farklılık ortaya koymaz. Bu dönemde
de kamu girişimcidir. Farklı olan, kamunun bunu bir plan doğrultusunda yapması ve
_ özel kesimin artık ekonomid e gittikçe daha fazla yer almasıdır. Bakış farklılığı
ancak 1980'1erde ortaya çıkacaktır. Bu tarihten· sonra devlet, genel olarak ülke
ekonomis indeki müteşebbis rolünü sadece altyapı yatırımlarına yöneltmeye
çalışmıştır.

Gelir artışı ile ölçülen ekonomik büyüme, talep genişlemesini açıklayabilen
bir parametr e olarak toplumsal gelişmişliği ifadeden uzaktır. Kalkinma ise fiziki
kapasite büyüklüğü ve gelir artışı gibi gelişmeler yanında, elde edilen bu artışın
sosyal gruplar, bölgeler ve yerleşim birimleri arasındaki paylaşım ve değişimi
yansıttığından, yeni göstergeler ile ölçümü gerekmektedir. Sözkonusu göstergeler;
toplam nüfus, şehirleşme oranı , yıllık ortalama nüfus artış hızı , nüfus yoğunluğu, net
göç oranı, doğurganlık hızı, ortalama hane halkı büyüklüğü, iktisadi faaliyet
kollarında çalışan nüfus, ücretli çalışanlar, çalışanların cinsiyet dağılımı, çalışanlar
ile işverenlerin toplam nüfusa oranı, okur-yazar oranı, bunun cinsiyet dağılımı,
bitirilen eğitim kurumu, okullaşma oranı, onbin kişiye düşen hekim, diş hekimi,
eczane, hastane, yatak sayısı, bebek ölüm oranları , elektik, su, ulaşım altyapı
imkanları, onbin kişiye düşen otomobil, motorlu kara taşıtı, faks abone sayısı, fert
başına düşen telefon kontür değeri, elektrik tüketim miktarı, kamu sektörüne ait
işyerleri ve özel sektöre ait on ve daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinin sayısı, toplam
çevirici güç kapasitesi, fert başına düşen imalat sanayii katma değeri, Organize
Sanayi Bölgelerindeki parsel sayısı, inşaat sektörünün katma değeri ve istihdamı,
kırsal nüfusa düşen tarımsal üretimin değeri, ülke tarımı içinde illerin yeri, gelir
seviyesi, sermaye birikimi, sermayenin yatırıma dönüşme düzeyi, kamu ve özel
sektör yatırım harcamaları, mahalli idareler harcamaları, ihracat ve ithalat rakamları
vs. içeren değerlerle ifade .olunmaktadır.
Bu

çerçevede

Türkiye ' nin

sosyo-ekonomik

yapıldığında bölgeler düzeyinde önemli sapmalar görülür:

Grafik No:

gelişmişlik

incelemesi

İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Düzeyleri
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1- Marmara Bölgesi

2-

Ege Bölgesi

3- iç Anadolu Bölgesi
4-

Akdeniz Bölgesi

5-

Karadeniz Bölgesi

67-

Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Doğu Anadolu Bölgesi
Kaynak: İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik
(1996), DPT, Ankara, 1997, s. 71.

Sıralaması

Araştırması

Tabloya göre Türkiye ölçeğinde sosyo-ekonomik gelişmişlik bakımından en
iç Anadolu bölgeleri
kendisini izlemektedir. Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgeleri belirlenen stanclart
gelişme düzeyinin altında kalan bölgelerdir.
gelişmiş bölge Marmara bölgesidir. Sonra sırası ile Ege ve

Bölgeler düzeyindeki bu dağılım bütün yerleşim birimleri için aynı düzeyi
göstermemektedir. Aşağıdaki gelişmişlik düzeylerine göre kademeli il gruplaması
bu durumu yansıtmaktadır.

/
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Tablo No: 3 Ge li şm i ş lik 'Endeks in e Göre Kademeli İl G rupları
/ .Derece

2.Derece

Gelişmiş İller

Gelişmişİller İller

İller

İller

İstanbul

Esk i şehir

Bilecik

Kastamonu

Tunceli

Ankara

Antalya

Ed irne

Çorum

Adıyaman

izmir

Tekirdağ

Zonguldak

Giresun

Kars

Kocaeli

Adana

Çanakkale

Artvin

Gümüşhane

Bursa

İçel

Isparta

Erzincan

Bayburt

Muğla

Manisa

Sivas

Batman

Aydın

Uşak

Aksaray

Mardin

Balıkes ir

Konya

K,. Maraş

Van

Kırklareli

Gaziantep

Bartın

Siirt

Kayseri

Hatay

Tokat

I ğdır

Denizli

Sa!<arya

Ça nkırı

Hakkari

Bolu

Sinop

Bitlis

Burdur ·

Ordu

Ardahan

Kırıkkale

Erzurum

Bingöl

Kütahya

Diyarbakır

Ağrı

Nevşe hir

Yozgat

Şırnak

Elazığ

Ş.Urfa

Muş

3.Derece

Gelişm iş

4.Derece

Gelişmiş

5.Derece

G elişmiş

1

/'

1

Trabzon
1

1

Samsun
Kırşehir

Rize
Malatya
'

Amasya

1

Kaynak: İllerin Sosyo-Ek~nomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması ( 1996),
.
DPT, Ankara, 1997, s. 68.
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Tab loya göre illerin gel işm iş lik kademelemesi~de Kocaeli (Gebze'nin de bir
ilçes i olduğu) birinci derec~de ge li şmiş iller arasında yer almaktadır.

ll- GELİŞEN TÜRKİYE İÇİNDE GEBZE'NİN YERİ
Cu mhuriyet dönem i Türkiye'si kalkınma politikaları genel bir çerçeve içinde
"çağdaş Bat ı düzeyine eri şebi lm e", iktisat politikaları sev iyesinde de "öncelikle
sa n ayi l eşme " tezi üzerine kurulmuşlardır. Sanayileşmenin
ma liyetinin ne
o ldu ğunun pek önem taşımadığı ve kendi içinde bazı dönemler arzeden bu
politikalar bu nedenle bir çe lişkiyi de ifade ederler. Ekonom ideki öncelikle
san ay il eş m e politikaları gene ldek i çağdaş yaşam sev iyes ine ulaşma politikaları ile
uyuş m ayan u ygul ama l arı da beraberinde getirmi şt ir. Merkezi siyas i otoritenin
öncü lüğü nd e bir top lumsal değişim projesi uygulanmaya çalışıldığı için dış dünya
il e rekabette sürek li ertelemelerin yaşandı ğı görü lmüştür. İlk dönemlerde altyapının
devlet sermayes i il e kurulması hedefleri, sonraki dönemde yerli sektörün korunması
önceliği bu gecikmen in temel sebep leridirler. Çağdaş yaşam standardının
' yaka lanması h~definin, pastan ın öncelikle büyütülmesi hedefinin gerisine
düşmesinin bir sonucu olan bu durum, kalkınmayı ikti saden büyümenin Çok gerisine
dü şürmüştür. Esas hedefin iktisaden büyüme değil kalkınma o lduğu gerçeği
karşısında yerl eş im yerlerine göre yapılacak bir incelemede, özellikle son dönemde
b irçok yerl e,ş im birimi orta lamal ardan önemli sapmalar yaşamaktadır l ar. Gebze, bu
yön ü ile . Türkiye'nin en gel i şm i ş bölgesi içinde bu çarpıklı ğın en uç noktalara
vard ı ğı istisnai bir yerl eşim birimi olarak öne ç ı kmaktad ı r.
Mevcut kurumsal yapı ve imkanlar içinde yapılabilecek ça lı şmaları
gerçek l eştirm eye çal ı şan yerel ve merkezi otorite organ l arının çaba l arı yeters iz
ka lmaktad ır: Yeni bir bakış aç ı s ı ile yeni bir yapılanma, hukuki ve mali donan ımı
gerek li kı l an bu durum, Gebze'nin bütün sosyo-ekonomik yap ı sında görü leb ilecek
prob lemlerin varlığının bir sonucudur.

A- Ekonomik

Yapı

İl çe Osman lı döneminde olduğu · g ibi l 960' lardarda bölgede kurulm aya
baş l ayan ve 1970' lerde üretim yap ı s ını d eği ştiren sanayi kenti oluşuna kadar bir
tarım bölgesi olarak öne ç ıkmıştır. 1995 yılı itibariy le nüfusunun % 83.3'ü kentte
yaşayan yerleşim birimi olarak Gebze, Türki ye'ni n en sanayi l eşmiş bölgelerinden
o larak bir sanay i beldesidir. Tarı m sa l üretimin de kayda değer bir paya sahip o lduğu
bölgede tarı mının bazı alt sektörleri, sanay ileşmen in kırsa l kesime de yay ılm ası
nedeniyle so n y ıll arda önem li bir gerileme yaşa m aktadır. Tarla ürünleri üretimi ve
mera h ayvan c ılı ğı bu etk iyi en fazla hi sseden alt kesimlerdir. B ununl a birlikte
sa nay i il e büti.lnleşebiler, kentsel yaşamın olumlu etki yapt ı ğı bazı tarımsal
faa liyetlerde ise bir ge li ş m e sözkonusudur. Bu çerçevede mera hayvancılığının

\
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tersine besi hayvancılığı (özelli kle beyaz et üreticilği)
bölged e önem li bir faal iyet
alanı durum una gelmiştir.
1947 yılında hazırlanan bir raporla İstanbul-Ankara asfa
l tı (E 5 karayo lu)
boyunc a sanayi tesisle ri kurulm aya elverişli bir böl ge
olduğu vurgulanan ilçe 1
özellik le 1960 ' lı y ıll arda sözkon usu güzerg ahta kuru lan
sanayi tesisler inin ortaya
çıkması ile üretim yapısında öneml i bir değ i şim yaşam ı şt
ır. Bu yöndeki gelişme il e
1964- 1972 y ı ilan arasında merke z yerleşim birimin
in güney ve doğu ba tı
ist>kametinde, (heme n hemen tamamı karayo lu üzerind
e o lmak üzere) bölgede
birçok sanayi tesi sleri kurulmuştur. Bu tesisle r şun l ard ır:
Dermen, Chrysler, Şah in
Yatak, Alsan, Dataş, Doğu Saç, TOE, Arçelik, Hisar Döküm
, Feniş, Alemdar, Trans
norm , Çivi fabrika sı, AEG-ETİ , Tuğla fabrikası. 2 ilçe 1972
yılında Kocaeli bölges i
içindek i sanayi tesisisl erinin % \2 's ini , sanayi ye yapılan
yatırım ların % 12.5' ini ,
sanayi işçi ve person elinin de% 9.5 ' ini barındırmaktadır 3
Aynı tari hteki toplam
sanayi sermay e yatırımı 1,075 milyar dolar, 4 sanay ide ça
lı şa n işçi ve personel s3y ısı
da 2.292 kişidir. 5 ı
Bir sanayi kenti olarak Gebze 'nin, Ticare t Odasına kayıtlı
, sahip olduğu 2837
işletm eden 718'i sanay i üretim i yapan işletmedir. Bunun da ı 69
adeti taş, toprak ve
tarımsal ürün üzerine kurulu sanayi i ş letmelerid ir. "Gebze
'de Faaliyette Bulu nan
İşletme ler" tablosu ndan da izlenebileceği gib i sözkonusu i ş letme
l erin 200'ü
taşımacı lı k, 1 161 adedi de doğrud an perake nde ve toptan
sat ıcılık olmak üzere
ticaret ve l 56's ı da hizmet söktör ündedi r.
Ticare t Odası veriler ine göre il çe s ınırları dahilin de 1 991yı
lında997 i ş letm e
mevcu t iken 1995 yılında bu rakam 2221 'e, 1997 yı lında
da 2837'y e ( l 997'nin ilk
üç ayı itibariy le) ulaşmıştır. Buna göre 199 1-97 y ılları arasınd
a % 185 artış ortaya
ç ı kmıştır. 6 Gebze 'nin sanayileşme hızını gösterm esi. açısından bu gelişme
dikkate

,..

değerdir.

1997

y ılı başında

Gebze ticaret odas ına kayıtlı 2226 kayıtlı sanayi ve
Gebze bu potans iyeli 'ile Türkiy e GSYİH'nın %
gerçek te ilçenin üretim katkısı bunun çok daha

iş letmes ine sahi p olan
1 ,76's ını üretme ktedir. Ancak

ticaret

üstünd ed ir. Çünkü GSMH hesaplamalarında işletmeler üretimd
e bulundukları ,yere
göre değil kurulu bulundukları yere göre değerlendirm eye
tabi tutulmaktadırlar. Bu

1

İmar Raporu , Gebze Belediye si, 1947, s. 2.
Kent Yer l eşim Krokis i, Gebze Belediyesi, 1972.
' Kocae li it Yı llı ~ ı 1973 , Kocaeli Valili i),i Yayını. İ zmit . 1973.
s. 247.

2

'A.e, s. 275.
5
A.e. s. 277.
r. Gebze Ticaret Odas ınd a n temin olun an veril er.
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duruma rağmen aşağı dak i tab lodan da takip ed il ebileciği gibi bu yönü ile gayrı safı
yurtiçi h ası l aya· katkısı ilçeler itibariyle kendis ini Türkiye dördüncüsü kı lm aktadı r. ·
Tab lo No: 4 Gebze'nin GSYİH 'daki Payı (M ilyar TL.)

1994

%

1995

%

1996

%

Türk iye

3868429

100

7762456

100

147721 10

100

Kocae li

189859

4.90

384706

4.96

671080

4.54

Gebze

68336

1,76

136705

1,76

249069

1.69

Kaynak: D.İ.E, İstatistik Bülteni, 12. 1 1. 1996, fnkara,
Ekonomik ve Sosyal Gösterge ler-Kocaeli, Ankara, 1998.

1996. O.LE,

1994 ve 1995 y ıll arı itibariyle Gebze Türkiye GSYİH'nın % l. 76'sın ı ,
1997 yı lınd a da % 1,69'unu karşılamaktadır. Gebze bu oranla ilçelere göre
yap ıl acak bir s ıra lam ada Çankaya, Bakırköy ve Şişli'den sonra Türkiye genelinde
dördüncü durumdadır. Sözkonusu ilçelerdeki fiili üretimin büyük bir miktarının
buralarda ya pılm ad ı ğ ı da dikkate a lınırsa gerçekte Gebze'n in ilçe ler düzeyinde
Türkiye GSYİH'na katkı itibariyle ilk s ırada olduğ u görü lür. 1995 yı lınd a Kocaeli
nüfus umın %33,7's ini o luştu ran Gebze, (kuruluş yeri kriterine göre) aynı yı l Kocae li
ili GSY İH'nın % 35,33'nü elde etmektedir. Buna göre sözkonusu y ıl içinde
Gebze'nin kişi başın a düşen üretim düzey i Türkiye ortalamas ının üzerindedir.
1997 y ı it için Tü rkiye gay rı safı yurtiçi hasılasının % I. 69'unu üretip
Çankaya, Bakırköy ve Şiş li'd en sonra Türkiye gene linde dördüncü sı rada gelen
Gebze, sosyo-ekonom ik gelişm i ş aç ı sından ay nı s ı ra l am as ını koruyamamaktad ır.

'

Ge li şmiş lik sev iyelerine göre kademeli il grup l arı içinde birinci derece
ge li ş miş ill er aras ınd a bulunan (dörd ün cü sırada) Kocae li ' nirı bir ilçesi olarak Gebze
il çeler düzey indeki ge li ş mişlik s. ıra l amasında ancak onyedinci olabilmektedir.

. 1
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Tablo No: 5 İ l çe l ere Göre Sosyo-Ekonomi k Ge li ş mi ş lik S ı ra l a m as ınd a
Gebze'n in Yeri

S ı ra l ama

İl

İl çe

1

Bursa

B ü yükşehir

2

Adana

B i.i y ü kşe hir

3

Antalya

Merkez

4

Denizli

Merkez

5

Eskişehi r

Merkez

6

Kocaeli

Merkez

7

İ çe l

Merkez

8

Ayd ın

K u şadas ı

9

Konya

10

Kayseri

11

İ zmi r

Çeş m e

12

Muğla

Bodrum

13

,

Gaziantep

14

M uğl a

15

Samsun

16

Tek i rdağ

17

Kocae li

B üy li kşehir
B üy ü kşehi r

B ü y ü kşehir

Marmaris
Merkez
Çorlu
Gebze

Kaynak: İl çe ler i n Sosyo-Ekonom ik Ge li şm iş lik S ı ral amas ı , D.P.T. Yay ını ,
Ankara, 1996, s. 39.
Top lam nüfus, nüfusu n y ıllı k ortalama artış hı zı , şeh i rleşme oranı , nüfu s
bağıml ı lı k oranı , sanay i, u laştırın a-h aberleşm e, in şaat, ticaret ve mali kurumlar
sektöründe ça lışanl arı n iktisaden faal nüfu sa oranı , işverenlerin top lam istihdama
oranı , ücretli ça lı şa nl arın top lam istihdama oranı , ücretli ça lışan kadın l arın top lam
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istihdama oranı, toplam nüfusun okuma yazma oranı, kadın
nüfusun okuma yazma
oranı, yüksekokul veya fakülte bitirenlerin
oranı, on bin kişiye düşen hekim sayısı,
on bin kişiye düşen yardımcı sağlık personeli sayısı, işyeri
sayısı, yıllık çalışanlar
ortalaması, toplam çevirici güç kapasitesi,
fert başına düşen katma . değer, banka
şube sayısı, toplam banka kredilerinin Türkiy
e içindeki payı, feıt başına düşen
banka mevduatı , fert başına düşen gelir ve kurumlar vergis
i, kent nüfusu başına
düşen daire ve konut sayısı, kırsal nüfus başına
düşen bitkisel üretim değeri, sanayi
bitkileri üretim değerinin Türkiye sanayi bitkileri üretim
i içindeki payı, telefon
kontür değeri , onbin kişiye düşen faks sayısı, verilen yatırı
m teşvik belgesi sayısı
açısından yapılan bir değe rlendirme il e ortaya
çıkan bu duruma göre, Gebze insanı
ürettiği mal ve hizmetin ederinden daha
düşük bir değerin kendi bölgesine
döndüğünü görmektedir. Bölgede üretilen mal
ve hizmetten elde edilen gelirin çok
büyük bir kısmı ilçe dışına çıktığı gibi merkezi idare
ve yerel yönetim birimleri
aracılığı ile geriye dönen kısmı da son derece
düşüktür. Daha sonraki bölümlerde
ayrıntılandırılacak olan bu durum ilçenin sosyoekonomik gelişmişlik göstergeleri
ile ortaya konulabilir. Daha çok üretip daha az almanı
n sonucu olan bu durum
ilçenin yüksek bir maliyete katlanması anlamına gelmektedir
.
Gebze, 1994 yılında Türkiye GSYİH'na % 1,76, dış ticaret
ine ise 1,5 milyar
doların üzerinde katkı sağlayan bir sanayi kenti
olarak sanayi işçisi yoğunluklu bir
çalışan kitlesine sahiptir. İlçe 1972 yılında Kocae
li bölgesi içindeki sanayi işçi ve
person elinin % 9.S'ini barındırmaktadır. 1 Sözkonusu tarihte
çalışan işçi ve personel
say ısı olan 2.292 kişinin toplam nüfusa oranı %
4,87'dir. 2 J992 yılına gelindiğinde
ise ilçenin bölgedeki istihdam oranı içindeki oranı çok
daha yüksek seviyelere ·
ulaşmıştır. Gelişme aşağıdaki tablodan takip olunab
ilir.
Tablo No: 6 Gebze'de İstihdamın Sektörler İtibariyle Dağıl
ımı(%)
Yıl

Sanayi

1990

30

Ticaret

Diğer

8,8
61,2
Kaynak. llçeleıın Sosyo-Ekononıık Gelışmışlık Sıralaması,
D.P.T. Yayını,
Ankara, 1996, s. 103.

Tablo rakamlarına göre 1990 yılında Gebze 'de sanayi
de istihdam olunan
işgü ncünün iktisaden faal nüfusa oranı% 30'dur. Aynı
yıl itibariyle bu oran Türkiye
geneli için % 11 ,90, Kocaeli için ise% 23,46'dır. 3 Diğer
söktörler olan ulaştırma,

1
2

Kocaeli İl Yıllığı 1973, Kocaeli Valiliği Yayın ı , İzıniı
, 1973 , s. 247.
A.e. s. 277 .

.ı Ekonom ik Göstergeler-Kocaeli , DPT, Ankara , 1998, s. 21.
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inşaat,

elektrik, tarım, madencilik, mali ve sosyal hizmetler ile iyi ta nıml a n am am ı ş
hizmetlerdeki istihdam oranı ise% 61 ,2' dir.

1

İ stihd amın mesleki mevkiler itibariyle dağılımı aç ı s ınd an Gebze'deki
istihdama bakılacak olunursa herhangi bir işletmede faaliyette bulun anl arın %
65'inin ücretsiz olarak faaliyette bulunduğu görülmekted ir. Ai le işl etme l erind e
çalışanların dışında % 34,06 oranındaki miktar ücretli olarak bir i şveren in i ş ind e
çalı ş maktad ır.ı % 0,94 'lük bir oran ise işveren durumundadır.

Tablo No: 7 Gebze' de istihdamın Mesleki Mevkiler İtibari y l e Ge li ş imi(%)
Y ıl

1990

Kendi

Başına Çalışan l ar

65.0

Ücretliler

İ şverenl er

34.06

0,94

Kaynak: İlçe ler in Sosyo-Ekonomik Ge lişmişlik Sıralaması, D.P.T. Yayını,
Ankara, 1996, s. 103.

İlçe özellikle istanbul'a yakınlı ğı sebebi ile günü birlik nüfus haraketleri
yaşamaktadır. Nitekim işverenlerin top lam nüfusa oranı bu nüfös hareketlerinin
sadece çalı şan işçi ve personel açısından olmadığını, i şveren olarak iktisa~i
faaliyette bulunan önemli bir nüfusun da ilçe dışında ikamet ettiğini gösterınektedır.

İlçedeki nüfusun % 0,94' ü işveren durumunda iken bu oran Kocae li merkez ilçede
1 •

1,37, lstanbul'da ise 2 , 36 ' d ır.

2

İlçede mevcut kamu kurum ve kuruluşları ile özel işletm el erde çalışan
anketörlerden "Ai lede Gelir Getirici Bir İşte Çalışanların Say ıs ı " ~orusuna alınan
cevaplara göre aile başına düşen çalışan say ı sı 1,67'dir.

'\

1

2

DPT. a.e, s. 103.
DPT. a.e, s. 1O1.
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·Tablo No: 8 Ail ede Ge lir Getiric i Bir İşte Ça lı şanl arın Say ı s ı
r.

;,fOP~?m, Bir
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Ta blo veril erine göre bi r ki ş in i n ça lı ştı ğ ı ail elerin ora nı top lam içinde %
6 1,28'1ik bi r paya sahi pken, 38,72 oran ınd aki ailelerde ise iki veya daha faz la ki ş i
ge lir get irici bi r i şte ça lı şmaktad ır .
1990 y ılı itibariyle, ça lı ş m a çağı dış ı nüfus un (O- 14 ve 65+ yaş grubu)

ça lı ş m a çağınd ak i nüfusa (15 -65 yaş grubu) oranı demek olan bağ ımlılı k ora nının

il çedek i ora nı binde 656,5'dir. Aynı y ıl itibariyle bu oran Kocae li Merkez il çe
itibariyle 555,7'd ir,. 1 , Buna göre il çe iktisadi bir faa liyette bulunabilme yaş ındak i
nü fusun bakmak du rumunda o l d uğu nü fus aç ı s ında n daha yükse k bir orana sahi ptir.
Orta lama her ail ede 1,67 kiş inin ça lıştı ğı anketör ailelerinin buna rağmen
3 l ,06's ı zorunlu ih ti yaç l arını ka rş ılayacak ge lirr elde edemed iğ ine inanınaktad ır. 2
Nedenin in ' ayrı ca araşt ı rı l mas ı gereken bir husus çalı şanl arı n işyeri
seyya liyetidir. Gebze'de ankete kat ılan ve bi r işyerinde .ça lışanların % 60,56's ı son
beş y ıl içi nde hep aynı işyerinde ça lı ş ırken , % 39,44'ü iki veya daha fazla işyeri
deği ştirmiştir . Buna göre her beş k iş iden ikisi birden faz la iş değ i ştirmiştir . Aile
ge li rinin zorunlu ih tiyaçl arı karş ıl a m aya yetmed iğine inanılan bi r iş ortamınd a
(3 1,06) işyeri seyya liyeti de bir anl am kazan maktad ır.

Tab lo No: 9 Son Beş Y ıl İç inde Kaç İ şyerinde Çalı ş ıld ığı

1

DPT. a.g. c, s. 103.

2

Bkz: Tab lo No: • Aile Gcliri ıı iıı

528

Zonııılu İlı!iyaçları Karş ılama Duruıııu Tabl osu, Tablo No:

1O.

"'

T C. 'nin 75.

.

Toplam Bir

iki

Kuruluş Yıldöniimiine Armağan
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Standardın henüz mal ve hizmet üretimi için geçerli olduğuna inanılan
, bütün
bireylerinin çağdaş yaşam standardında bir hayat sürmeleri gereğin in
heni.iz ortak
bir hedef olmadığı ülkemiz , gerek üretim aşamasında gerek tüketim
sürecinde
önem li aşamalar katetmek zorundadır. ihtiyaçlar kavramı büyük bir
genişleme
yaşamaktadır. Daha dün lüks sayılan birçok mal ve hizmet bugün artık
zorun lu bir
ihtiyaç gibi algılanmaktadır. Ancak anket çalışması aile ge li rinin
zorunlu
ihtiyaçlaFını karşılaııı <ıya bile yetmediğine inanan % 3 l.06'lık bir kesimin
varlığını
ortaya koymuştur. Bu konudaki cevapları içeren aşağıdaki tablodaki sonuçla
r dikkat
çekicidir:

Tablo No: 10 Aile Gelirinin Zorunlu İhtiyaçları Karşılama Durumu
l. Gurup

2. Gurup ·

3. Gurup

Evet

%

192

136

71

l83
,.

4. Gurup

5. Gurup

Toplam

•!~

74

48

108

70

46

224

154

69

70
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'
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H
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%
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135

&

6. Gurup

' Hayır

'
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h

5. Gurup

~·
• . 7

·.>
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,,:

o

·~\

1

Anketörlerin verdikleri cevaplara göre gelirinin zorunlu ihtiyaçl
arını
karşılamaya yetmediğine inananların en çok olduğu grup 6. gruptur.
Bu şekilde
düşünenlerin % 40 gibi yüksek bir orana ulaştığı Beşevler, Tatlıku
yu, Ademyavuz,
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Çayıroy~ ve Yenimahalleyi % 31 ve 30 ile yine ·çe~re mahalleler olan Beyİikbağı,
Cumhuriyet, Hürriyet, Mimarslnan, Yavuzselim, · uıus, . Köşklüçe'şme; Gaziler,
lnönü, Arapçeşme ve Barış· mah~llelerini içine . alan 3 ve 4'üncü gruplar takip
· etmektedir. Gelirin yeterliliği ile ilgili değeı:lendirmede en iyi durumda olan grup
2'nci gruptur. Gelir seviyesi daha yüksek olan Hacıhalil, Osmanyılntaz , ve
Sultanorhan mahallelerini içine alan 1'nci grubi.ın Mustafapaşa ve Güzeller
m.ahallesini kapsayan 2'nci grubun gerisine · düşmesirtin nedeni bu böJgedede daha
yaygın olan kiracılıktır. Nitekim 6. grubun da gelirinin yeterliİiği açısından en sona
düşmesinin önemli -bir nedeni yine sı:>zkonusu kiracılık durumunun bu bölgede .çok
· yaygın olmasıdır.
Tablo No: 11 Oturulan Evin Mülkiyet Durumu

1

· I

\

/

·,

B- YERLEŞİM , .

I·

1980'1i yıllara kadar Geb-.:~, 'niıfusun daha fazla miktarı kırsal kesim.de
yaşayan bir yerleşim birimidir. 1977 yılında kent merkezinde yaşayan nüfus % 7,5
olan ilçe, 1965 yılından sonra önemli .bir yerleşim yapısı değimi geçirmiştir. 1965.70 yılları arasında bölgeye yaşanan göçler yeni kurulan sanayi tesislerinin Ç~vresine
yerleşmeye başlayınca ilçen.in kent nilfusunda da ö.nemli bir . artış ortaya çıkmıştır.
Bu gelişme ile 1970 yılında kent nüfusu % 39,95'e, 1980 yılında % 50,51 'e, 1990
yılında % 55,35'e ve .1995 yılında da 83,3 'e yükselmiştir. Üçe nüfusunun kır-kent
dağılımı nQfus yerl~şiminin bölgede deng~li bir °d,.~ğılımla oluşmadığı, nüfusun kente
yığıldığını göstermektedir.
1

.

Tablo No: 12 Gebze Nüfusunun Kır-Kent Dağılımı(%) ·

,
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.
Kaynak: Kocaeli.İl Yıllığı 1973, Koc
aeli Valililiği Yayını, İzmit, 1973; s. 4Ş
.
Kocaeli Valiliği "Kocaeli'' Raporu (199
5),
.
\
.
.
Buna göre 1965 yılında nüf usu n%
72,5'i kırsal'kesimde; % 27,S'i de kent
te
yaşlu:ken kente yapılan yüksek' orandaki göçl
erle . bu denge değişerek 1995 yı Jında
·
· kırsal nüfusun oran % 16,7'ye düşm
üş, .kent nüfusu da % 83,3;e yükselmi
ştir
.
·~
1965'cjen 1995'e kadar geçen sure
zarfında daha önce kırsal kesim ofar
ak
algılanabilecek. olan birçok mahalle hüviyetin
deki yerleşim alanı ilçe merkez
. yerleşimi . ilçı birleştiğinden ve bura
ları bilyilk miktarda göç· alarak kent
se.! yapının ·
gereği kµrum ; kuruluş ve diğer
'. tesislere sahip . olduğundan . kırsal
kesim
· coğİ'afyasında .da değiŞiklik olmuştur
. Kentsel nüfusun .merkez belediyf( )'.erle,ş
imini
de aşması özellikle 1985 sonrasında
ortaya çıkmıştır. Çevre. belde~erin bu
tarih
ten
sonra. aıdıkları ~Ufusla ilçe içindeki
nüfus ağırlıkları artmıştır . 1995 yılı veril
erine
göre 140.506 rakamına ulaşan çevr
e belediyeler nüfusunun ilç'e toplamı.
içindeki
· ağırlığı ·da % 33 ,45 olmuştur. Merkez
belediye sını~ları nüfus' o~anının % .
48A
. olduğu dikkate alındığında çeyre bele
diyelerdeki nüfus artışınin son yılla~da
daha
yüksek olduğu ortaya Çı~ar. Hiltiln bunl
arın sonucunda son otuz yıl içinde meydana
·
g~len değişim Türkiye ortalamalarının
,,
Çok uzeri n~e bir kent ·nüfusu orta
ya,
'
. çıkarmıştır ..
0

· . . 1- Ken t Dok usu nun Üstyapı Geli
şimi
1
•
' · İdeal yapidaki .kent tUrU .yerı
~·şim biriminin Ustapısı, konut, alışveriş;
dinlenme, yönetim birimleri ulaşım
araç
parkı ' kUltUrel etkinlik tesisJeri; yeşil saha ·
, . .
alan laq bakımından .bir uyu' m, intiz'
1
am,, yeterlilik ve estetiğe sahiptir.
,Böylesi bir
yapının temel unsurları bir plan doğrultusund
a oluşturulduklah~dan, ıiynı alanlara
tekrar .tekrar yatırım da ~erektirmezler.
·
·
TUrkiye'deki doğu ile batı bölgeler
ini ~irbirine · bağlayan E•5 ı ve E-6
'.
karayolları ve · devlet demiryolları güzergahı
üzerinde but'unatı l>ir yerleşim bidm~
olarak Gebze, · ulaşım imkanlarında
n istifade etmiştir. Tarihin ·bilinen · en .es~i
dönem~erinden itibaren ana ulaşım yoİlan
Uzeri,ndeki konumu ilçeyi ekonomik,
siyasi ve guvenlik açısından önemli kılmı
1
ştir.
·
·
Bizans döneminde · tstanbul'un gil~e
nliği açısından - önem taşıyan kent,
Osınanlı döneminde özellikle Dersaadet'in
iaşe sorununa bir destek, Cumhuriy~tin
l 960'lar so_nrası taİ'ihinde de lstanbul'a
gelmekte olan nilf~s için bir tampon bölg
esi
olarak algılanmıştır. Ancak son dönemd
eki konumu kendisini tstanbul ve bölg
e
için
· varolan bir kent hüviyetinden, doğr
udan Türkiye için varolan bir kent
konumuna
1
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getirmiştir. Tarihinde ilk olarak Gebze bütün bir ülke ekonomisi için varo lan bir
kent yapısına kavuşma durumundadır. Bu ise bölgenin ge li ş iminin diğer yön lerden
olduğu gibi yerleşimin ü styap ı ge lişiminin daha geleceğe dönük olarak
planlanmasını

/

gerekli

kılmaktadır.

1960'11 yıllara kadar Gebze kUçük bir Anadolu kasabası görünümündedir. Bu
tarihlerde İstanbu l'a olan göç ak ınını yavaş l atmay ı hedefleyen politikaların etkis i ve
Gebze'de yatırım yapmayı (ana ulaşım yo lu üzerinde bulunması nedeni . ile)
İ stanbul'un içinde yatırım yapmaktan daha avantajlı gören müteşebbislerin kurduğu
sanayi tesisleri yeni nüfusu buraya çekmeye baş l am ı ştır. İlk aşamada ulaşım
kolaylığı hem sanayi tesislerinin hem de konut yer l eşim dokunusun E-5 yo lunu
takip eden batı-doğu yönü boyunca ge li ş mesi n e neden olmuştur. İkinci aşa m ada
sanayi tesisleri yine aynı yol üzerinde İzmit'e doğru ilçe merkezinden u zaklaşarak
ge lişmeye devam ederken konut yerleşiı:ni ilçe merkezinin kuzeyinde Mustafapaşa,
Güzeller mahallesi ve Arapçeşme mahalleleri , İstanbul yönünde Çayırova ve
Yenimahalleye ve demiryolunun da engebe li olmayan i stasyon-Darıca-Kuştepe
çevresine gelişme göstermi ştir . l 980'li yılların so nlarına karşılık ge len üçüncü
dönemde Gebze konut yerl eş imi bakımından daha önce oluşmuş bulunan merkez ·ve
merkez çevre bölgelerinin etrafınd a bir ge li ş im göstermişt ir. Kuzeye doğru ilçe
merkezinin kuzeyind·e yera lan Gaziler dağı etekleri, Güzeller mahalles inin
kuzey inde bulunan İnönü ve Arapçeşme mahallesinin bugünkü E-6'ya uzanan
bölgesi güneye doğru , Sırasöğütler, Abdiipekçi'den b aş l aya rak Darıca merkez
yerleşimi ve Barış mahalles i yolu ile Tübitak yönünde, · batıya doğru
Köşklüçeşmeden itibaren Yeni mahall eye ve Tuzla'ya bağ lı Ş i fa mahall esine, Akse
Şekerpınar köylerini de içiıie 'alacak şekild e Organi ze sanayi bölgesine ve Em lak
Bank konutlarına doğru, doğu yönünde de Cezaev i il e Dilovası çukuru çevresi ne
doğru bir ge lişim gös term i şt ir. Bu dönem ilk olarak sanay i yerleş iminin yerinin
nerede olması gerektiği konusunda bazı tedb irl eri de beraberinde get irmi ş o lm asına
rağmen göç hareketinin, sa n ay il eş m e nin tesis inşa ve ul aş ı m boyutunun plansızlığı
sanayi tesisleri ile konut yerleşiminin birçok yerde içiçe girmesi ne veya birbirini
etkilemesine neden olmuştur. Ağırlıklı olarak Diliskelesinden Şifa mahallesine
kadar E-5 çevresinde olan yerleşim dokusu için sözkonusu olan bu durum ye ni
sanayi tes islerinin ye\·Jeşim alanlarının dışında kurulması için tedbirler a lınm as ını
gerekli kılmıştır. Son dönemde ouşturulan organ ize sa nay i bölgeleri üstyapıdaki
olumsuz ge li ş meyi tesis-konut bağlamında bir ölçüde çözüme kavuştu racakt ır.
Ancak bölgeye varolan göç leri n ay nı hı zla daha uzun y ıll ar devam edeceği gerçeği
karşısında bütün yarımaday ı içine alan bir yerleş imin planlanması gereği aç ıkt ı r.
Gebze kent dokusu gerek merkez belediyesi gerek belde belediyeler
düzeyi nde yüksek bir nüfu s aıtı ş ı yaşad ı ğ ınd an hem dikey hem de yatay seviyede
bir geni ş l e m e yaşamaktadır. Ancak bu ge ni şleme her mahalle için ay nı yönde ve
seviyede değildir. Merkez mahalleler durt.ımundak i en esk i yer l eş im birimlerinden
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dışa doğru bir açılım ile dikine geniş leme azalan bir ge lişme göstermektedir. Y~tay
geniş lemede ise tersi bir durum sözkonusudur. Çevre mahallelerde bu oran en
yüksek seviyededir. Esk i yerleşim bölgesine doğru ge lindikçe yatay yerleşim
geniş lemesi aza lmaktadır. Bu ge li şme 1995 v.e 1997 yılı verileri ile ortaya
konulabilir. Mahalleler arasındaki olası hane halkı büyüklüklerini gözardı etmek
kaydı ile, ge li şme şu şekilde oıtaya çıkmıştır:

Tablo No: 13 Gebze Merkez Belediye Mahallerindeki Nüfus Değişimi
1

Mahalle Adı

1995

1 999Yıl ı

Değişim

Güzeller mahallesi

13.065

13.667

602

Arapçeşme mahallesi

13.684·

17.765

4.081

Mustafapaşa mahallesi

12.347

13.285

Yılı

.

Gaziler mahallesi

15.711

İnöni.I mahallesi

8.053

12.466 .

Osmanyılmaz mahallesi

16.633

21.355

..

938
2.627

18.335

' 4.413

KöşklUçeşınc mahallesi

J 1.582

13.786

4.722 '
2.204

Hac1lalil mahallesi

7.131

7.831

700

Sultanorhan mahallesi

8.790

10.3~6

1.536

Tatlıkuyu mahallesi

4.579

5.668

1.089

Barış mahallesi

1.831

2.864

istasyon mahallesi

8.974

ı

1.621

1.033
2.647

Abdiipekçi mahallesi

8.399

10.2 18

1.8 19

Sırasöğütler mahallesi

6.288

6.655

367

Çayırova mahallesi

8.546

' 9.380

834

Yenimahalle

12.194

13.529

1.335

Beylikbağı mahallesi

5.873

6.500

627

Hürriyet mahallesi

6.375

8.126

1.751

Ulus mahallesi

5.373

6.664

1.291

Yavuzselim mahallesi

6.531

I

"'

,.

.

>

.
~

1.306·

7.837
1

Mimarsinan mahallesi

7.053

8.403

1.350

Ademyavuz mahallesi

4.129

5.592

l.463

638
3.335
2.697
Kaynak: İlçe Seçim Kuru lunun ilan Ettiğ i 1995 ve 1997 yılına aıt seçmen
liste leri .
Cumhuriyet mahallesi

Merkez belediye mahalleleri dahilindeki nüfusun yaş grup ları itibariyle
denge li bir şeki ld e dağıldı ğ ı kabulü, seçmen li ste lerinden yararlanılarak hazırlanmış
bulunan 1995-1999 yılları arasında yaşanan seçmen değişimi · rakamları kent
yerleşim bölgesinin hangi mahallelerine dışarıdan göç yapıldığı konusunda bazı
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vermektedir. 1995 yılında 195.868 kişi olan mahalleler toplam nüfusu 1999
235.211 kişiye ulaşmıştır. Buna göre dört yıllık dönem içinde nüfus artışı%
20'dir. Gebze ölçeğindeki mevcut seçmen sayısının % 1,74255 katı nüfus
olduğu
dikkate alındığında 1 aynı dönem içinde seçmen sayısı artışı % 20,78
(23.372)
kişidir. Yine aynı y ı llar itibariyle Türkiye 'deki seçmen artışında yaşanan
değişim ise
% 9,648 (3.295 .375) kiş i dir. 2 Bu durumda Gebze'd eki seçmen sayısında
Türkiye
ortalamasına göre % 11, 132 daha yüksek bir artış vardır.
Sonuç olarak Gebze'd e
23.372 kişi olan artışın 17.551 kişisi doğal nüfus artışından, 21.822
kişisi ise
dışarıdan katılımla ortaya çıkmıştır. Gebze mahallelerindeki
nüfus değişimi, doğal
artış oranının etkisi giderildiğinde ise aşağıdaki gibi ortaya
çıkmıştır.
yılında

.•

1

Gebze merkez belediye sınırları dahilinde top lam 235.211 nllfusa düşen seçmen
sayısı 1999 yılı seçmen
listelerine göre 135. 795'dir.
2

Türkiye' de 1995 yılındak i toplam seçmen sayısı 34.155 .981 , 1999 yılında ise
37.45 l .356' dır.
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Tab lo No: 14 Mah aller de Göç le

Yaşanan

Nüfu s

Yıldönümüne Armağan

Değişimi
Doğal

Mah alle

Adı

De~,i~im

'

v

, ...

nüfus artışı
üzerindeki değişim

Osmanyılmaz mah alles i

4.72 2

3.359

İnönü mah alles i

4.413

3650

4.081

3318

İstasyon mah alles i

2.64 7

1184

Gaz iler mah alles i

2.62 7

1864

Arapçeşme

mah alles i

Köşkltiçeşme

mah alles i

2.20 4

1441

Abd iipek çi mah alles i

1.819

1056

Hür riye t mah alles i

1.751

988

Sult anor han mah alles i

1.536

773

Ade mya vuz mah alles i

1.463

700

Mim arsin an m!lhalles i

1.350

587.

Yen imah alle

1.335

572

Yav uzse lim mah alles i

1.306

543

Ulus mah alles i

1.291

Tatlıkuyu

mah alles i

'

528

1.089

326

1.033

270

938

175

mahalles i

834

71

mah alles i

700

-63

Cum huri yet mah alles i

638

-125

Beyi ikbağı mah alles i

627

-136

Güz eller mah alles i

602

-161

Barış

mah alles i

Mustafapaşa
Çayırova
Hacılalil

Sırasöğütler

mah alles i

'

mah alles i

367
-396
Kaynak: İlçe Seçi m Kurulunun İlan Ettiğ
i 1995 ve 1997 yılına ait seçmen
listeleri.
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Tablo rakamlarına göre Hacıhalil, Cumhuriyet, Beylikbağı , Güzeller,
Sırasöğütler mahalleleri tabii nüfus artışının altında bir nüfus artışı yaşamışlard ır.
Bu mahallelerdeki nüfus artış ı Türkiye gene lindeki artıştan düşük seviyededir. Diğer
tarafta Osmanyılma, İnönü, Arapçeşme, istasyon , Gaziler, Köşk lüçeşme ,
Abdi ipekçi , Hürriyet, Sultanorhan, Adem yavuz, M imarsinan,
Yenimahalle,
Yavuzs'elim, Ulus, Tatlıkµyu, Barış , Mustafapaşa, Çayırova mahalleleri Türkiye
genel nüfus artışından daha yüksek bir nüfus artışı yaşamışlardır. Dışarıdan göç le
ortaya çıkan bu nüfus artışı kent yerleşim bölgelerindeki nüfus yoğunlaşması
açısından dikkate değer sonuçlar vermektedir. Aşağıdaki tablodan da takip
olunabileceği gibi mahalleler düzeyinde kent nüfus yoğunluğunda değişimler vardır.
1999 yılında, Güzeller, Mustafapaşa, Gaziler, Köşklüçeşme, Hacıhalil , Sultanorhan,
Sırasöğütlef, Çayırova, Beylikbağı, Yavuzselim ve Mimarsinan mahalleleri 1995
yılına göre genel nüfus içinde daha düşük bir ağırlığa sahiptirler. Nüfus diğer
mahallelerde younlaşma yaşamaktadır.

/
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Tab lo No: 15 Mahallelerin Genel Nüfus İçindeki Durumu
Maha ll e

Adı

1995 Y ıl ında Gebze
Nüfusu İçindeki Oran ı

1997 Y ılın da Gebze
Nüfusu İ ç i ndek i Ora nı

Değ i ş im

Güze ll er

6,67

5,77

-0,9

Arapçeşme

6,98

7,5

0,52

6,3

5,6 1

-0,69

Gaziler

8,02

7,74

' -0,28

İnö n ü

4, 11

5,26

1,15

Osma n y ıl maz

8,49

9,02

0,53

Köşk l üçeşme

5,9 1

5,82

-0,09

Hacı l a lil

3,64

3,3 )

-0,33

Su ltanorhan

4,48

4,36

-0, 12

Tat lı kuyu

2,33

2,39

0,06 .

Barı ş

0,93

1,2 1

0,28

İstasyo n

4,58

4,9 1

0,33

Abdi ipekçi

4,28

4,3 1

0,03

S ı rasöğütler

3,2 1

2,8 1

-0,4

Çayırova

4,36

3,96

-0,4

Yenimaha ll e

6,22

5,7 1

-0,5 1

Bey li kbağ ı

2,99

2,74

-0,25

Hürriyet

3,25

3,43

O, 18

Ulus

2,74

2,8 1

0,07

Yavuzselim

3,34

3,3 1

-0,03

Mimarsi nan

3,6

3,5 5

-0,05

Ade myavuz

2, 1

2,36

0,26

Cumhuriyet

1,3 7

1,4

0,03

M u stafapaşa

Kay nak: İ l çe Seçim Kurulun un İ l a n Ett;i ği 1995 ve 1997 y ılın a ait seçmen
liste leri .
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kent merkezinde ihtisaslaşmadan kaynaklanan
bir dağılım ortaya çıkmıştır. Ticaret merkezi durumundaki Hacı Halil mahallesi,
Osmanyılmaz hahallesi ile Sultanorhan mahallelerinin kesişme alanmda kurulu
bulunan ticaret merkezinde bir genişleme sözko,nusudur. Sözkonusu her üç
mahallenin daha geniş bir alanı ticaret alanı olarak gelişmektedir. Ayrıca çevre
mahallelerin de özellikle merkez caddeleri ile genel meydanları da benzer bir
gelişme içindedirler. Bununla birlikte bazı faaliyetler sadece kent eski ticaret bölgesi
içinde yapılmaktadır. Bu yönü ile kent, bazı fonksiyonların sadece merkez ticaret
bölgesi içinde icra olunduğu bir yerleşim yapısı kazanmıştır. Bu ise bazı sorunları
da beraberinde getirmiştir. Yoğunlaşma ile ortaya çıkan bu sorunların çözümü için
atılabilecek en olumlu adım yerleşimi gerek sanayi gerek konut açısından uydu
bölgeler halinde organize etmektir. Sanayi tesisleri bakımından Organize Sanayi
Bölgesi, Küçük Sanayi Sitesi, Plastik Sanayiciler Yapı Kooperatifi, Tembelova
Organize Sanayi Bölgesi, konut yerleşimi bakımından Emlak Bank Mutlukent
Toplu Konut alanı, Göçmen konutları ve Belediyenin toplu konut projeleri örnek
birer adım olarak değerlendirilebilir.
Yerleşimin niteliği açısından

Kentin , plan doğrultusunda değil de kendiliğinden bir gelişme çizgisi
ulaşım, görünüm ve
binaların , şehir içi
göstermiş olması kamu ve özel
fonks iyoryelliğinin dikkate alınmadığı bir şekilde kurulmalarına yolaçmıştır. Bu kent
yapısı, daracık sokak ve caddeleri ile şehir içi ulaşımı ve hava sirkülasyonunu,
şehrin dikey büyümesini engellemekte, yeşil alanları sınırlamakta, plansız ve
estetikten · uzak binaları ile görünümü çirkinleştirmektedir. Son yıllarda Gebze
belediyesinin kamulaştırmalar yaparak genişlettiği bazı cadde ve sokaklar nisbeten
bir rahatlama sağlamışsa da gelecek için bu tedbirlerin yetersiz kalacağı aşikardır.
İlçe merkezi için geçerli olan bu durum çevre belde yerleşimleri için de geçerlidir.
Özellikle Dilovası belediye sınırları dahilindeki konut ve sanayi alanlarının iç
içeliği , bu bölgenin coğrafi durumunun da etkisi ile (bölge bir çanak şeklindeki
yapısı ile sanayi fabrikalarının bacalarından çıkan atıkların bütün bölgeye
yayılmasına neden olmaktadır) ideal yerleşimden çok uzakta bir görünüm
arzetmektedir.
Ticari araçların ve özel otomobillerin zorunlu ihtiyaç olarak algılandığı bir
ortamda kent trafiğindeki miktarı sürekli olarak artan otomobil vb. araçların park
sorunu , dar olan sokak ve caddelerdeki ulaşımı araçlar ve yayalar için daha da
zorlaştırmaktadır. Nitekim anketörlerin verdikleri cevaplara göre mevcut araçların
% 76,52'si yol üzerine park etmektedirler. Kaldırıma parkeden 16, l 8'lik oranla
birlikte yolu işgal eden araç oranı % 92,70'e ulaşmaktadır. Garaja parkeden araçlar
toplam içinde sadece% 7,30'dur.
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Tablo No: 16 Araçların İkamet Ed il en Sokakta Nereye Park Ett i ğ i
Toplam Garaja %

Kaldırıma

%

Yol tizerine

%

Cvpz.(*)
"

o

1. Gurup

192

18

9

39

20

135

70

2. Gurup

183

13

7

23

13

147

80

ö

3. Gurup

155

19

l2

22

14

114

74

4. Gurup

224

8

4

52

23

164

73

o
o

5. Gurup

82

7

9

Jl

13

64

78

6. Gurup

167

8

5

15

9

142

85

2

' 1

TOPLAM

73

7

162

16

766

76 . '·

J

1003

2

'o

(*):

)\

x·

·o

Cevapsız

Gerek merkez ilçe belediye sırurları, gerek çevre be ldeler s ınırları dahilindeki
yerleşim dokusu için çok önemli olan bir diğer husus da bi ri nci derece deprem
bölgesi o lan ilçedeki gecekondu laşmanın getirdi ği risktir. Siyasi sebeplerle
gecekondu yapımına izin verilmesi hem planların uygu l anabilirliğini yok etmiş, hem
de standartlar dışında sağlıksız bir yapılaşmaya neden olmuştur. Son yıllarda
gecekondu yapımını önlemeye dönük olarak belediyelerin aldıkları tedbirler bu
yöndeki gelişmeyi bir ölçüde yavaşlatmıştır.

Plansız ve denetimden uzak yapılaşma oıtamında herkes in istediği gib i
inşaatını yapabilmdiği bir geçm işle kurulan kent dokusu yine de kentte yaşa~anl~ı:ın
memnunlukl a yaşadıkları bir konut ortamı ortaya çıkaramamışt ır. Ör'.ıegın'.

aşağıdaki tablodan da takip edilebileceği gibi Gebze merkez belediyesi ç~vresıı~dekı
ortalama 100 m2'lik Dilovası çevresindeki 120 m2'lik konut
bireylerin % 25'i y~şadıkları mekanların kendi ihtiyaçlarını

bllyi.iklüklerın e ragınen

karşılamaya yetmed iği

kanaatindedi rler:
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Tablo No: 17 Oturul an Evi n

.

İ h t i yaca

Cevap Verebilme Du rum u
'

Not: G rupl a rın kapsadı ğ ı m,ahallelerl e il gili olarak Bkz: Ek Tablolar.Tablo
No: l
Plans ı z ve çarpı k yapıl aş ma ekonomi k probleml er o rtamınd a sağlıklı bir
top lumsal h ayatın de~amına imkan veren sosyal tesislerden yoksun. bir kent yapıs ı
o ıtaya ç ı karmı şt ı r. Gebze'de yaşaya n kiş il er dinl enm ek vb. i hti yaç l arıni gidermek
a mac ıy l a herhangi bir sosyal ortama katıl am adıkl arı gibi park ve bahçeler piknik
al anı gibi im kanlard an da pek yararl anamam aktadırlar. Nedeninin ayrıca
araştırılmas ı gerekli olan bu 'duruma göre anketörl erin % 30,75'i bu . tür yerlere
herhangi bir şek ilde gitme durumunda değildir:

Tablo No: 18 Park, Pi knik A l anı vb. Yerl ere G i d i ş S ı k lığ ı
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luğu
Bireylerin kü ltürel olarak kendilerini ge li ştirebi l ecek l er i ortamların yok
ğu
ldu
o
uğunun
en temel zorun lu ihtiy;:lçların gideri l ebi l eceğ i mekanlardan yoksunl
"Çoçuk veya
bir ortamda sözkonusudur. Nitekim yine anket . so nuçl a rın a göre
% l 5.58'i
yolda,
57.79'u
a%
sorusun
adığı"
·Torunu n Evin Dışında Nerede Oyun Oy n
cevap lar
bu
.
eden
işaret
ise oynamaz cevabı ve rmi ş l erdir. Çarp ı cı sonuçlara
ifade etmesi aç ı sından dil~kate
plansızlığın boyutlarını , yaşanan dramın · büyüklüğü
bahçede oy un
Çoc ukl a rın sadece % 26,6 1'i oyun bahçesinde veya
d eğerdirl er.

oynam a

imkanına

sahiptirl er:

Tablo No: 19 Çocuk veya Torunun Ev.in Dışında Nerede Oyun Oynadığı

2- Kent Dokusu nun t} ltyapı Ge lişimi

dan
Bir san'ayi kenti olarak doğuşunun ilk aşama larind a plan ve program
yaşayan ilçe,
uzak, modern belediyecilik anlay ı ş ının olmadığı bir kuruluş sürec i
ile de karş ı
leri
problem
altyapı
üstyapının temel soru;1ların a benzer şekilde
karşıyadır.

ankete katılanların verdikleri cevaplara· göre Gebze'de içme suyu
içme suyun u
sorunu çok büyük bir problemdir. Ankete katılanların % 49,85'1
ken , %
kuyudan ve çeşmeden karşılam~ktadır. Bunun % 45,43'ü çeşme suyu kullanır
Yapılan
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3, 17'si de kuyu suyu

kullanmaktadır.

Anketörlerin % 50, 15'i ise suyu

satın

aliırnktadırlar.

Tab lo No: 20 İçme Suyunun Nereden Temin Edildiği

İçme suyu problemini'n bu büyüklüğü yanında kullanma suyu konusunda _da
s ıkıntıl ar vardır. Özellikle Dilovası belediye sın ı rları dahilindeki ge_cekondu
yerleşimi bu konudaki hizmetleri önem li ölçüde olumsuz etki lemektedir. Bu açıdan
en iyi durumda olan belediye Tavşancıl belediyesidir. Bütün belediyeler bu temel
konu ile ilgili önem li tutarlarda yatırım l ar yapmış olsalar da problemin büyüklüğü
a lın an tedbirleri yetersiz kılmaktadır.
Darıca ve Dilovası hariç 1997 yılı için geçerli olmak üzere, kentin ihtiyacı
olan· su şebekesi ihtiyacı 850 km.dir. Halen mevcut olan miktar ise 250 km.dir.
Buna göre 600 km. açık sözkonusudur. Çevre belediyeler sınırl arı dahilindeki açıkla
birlikte daha büyük rakamlara ulaşan bu açığın gideri lmesi yönünde son yıllarda
belediyeler ge lirlerinin önemli bir payı bu tür yatırımlara ayrı lmak zorunda

ka lmı ştır :

Tab lo No: 21 Gebze' de Su Şebekesine j la ve Yatırım (km)

(*) Darıca belediyesinin su şebekesine yapılan ilave
top lam miktardır.

arasındaki
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Gerek merkez belediY,es i gerek çevre belediyeler bu alanda sürekli yatırım
çok daha
yapmış da 'olsalar, di ğer belediyel er sınırları , içindeki ihtiyaçla birlikte
büyük rakamlar a ulaşan açığın giderilebilmesi uzun yılları gerekli kılacaktır. Çünkü,
1997 yılı birim fiyatları ile sadece Gebze merkez belediye sınırları dahilindeki açık
için harcanması gerekli olan para ise 25 trilyon TL.'dir. 1997 Gebze belediyesi
biltçesini n üç katı olan bu m eblağın mevcut mali imkanlarla sağlanıp, su şebekesinin
100
kısa bir gelecekte tamamlanamayacağı açıktır. Hali hazırda toplam su şebekesi
km'ye ulaşan Dilovası belediyes inin J995-97 yılları arasında su şebekesine yaptığı
yatırım tutarı 60 milyardır .

Şehre yaz aylarında 20.000 m3, kış aylarında ise 26.000 m3 su verilmektedir.
Yağışlı geçen 1996 yılı kışı ve 1997 yılı yazına rağmen haftanın belirli günlerinde
su alabilen, susuzluğun özellikle bazı semtlerde fazlası ile hissedildiği kentin su
ihtiyacının çözümü için merkezi idare destekli çözümleriıi üretilm.esi gerekir. Gebze
belediyes i bir yerel idare olarak Denizli göletinin içme suyu şebekisine bağlanması
için girişimler yapmış, önümilzd eki bir yıl içinde sözkonusu suyun şehre akıtılması
için yatırımlar gerçekleştirmiştir. Ayrıca Çakaldere mevkiinden elde edilen (80 m3
saniye) suyun da Gaziler dağı su deposuna aktarımı faaliyetleri son aşamalarına

gelmiştir. Önümüzd eki kısa gelecek için önemli artışlar anlamına gele~ bt~
tedbirleri n yanında yeni tedbirleri n bir an önce alınması gerekmektedir. Zira ISKI

(İstanbul Su ve Kanalizas y.on İdaresi)'nin yaptırdığı bir ön etüd çalışmas ı sorunun
gelecekte alacağı boyutun büyilklilğü hakkında önemli bilgiler vermektedir.
Bu çalışmaya göre Gebze'nin kent nüfusu (Darıca, Güzeltepe ve Ge~ze
belediyel eri dahilinde ki kent alanı) 20 J O yılında 622.000'e , 2040 yılında ıse
698 , 145'e ulaşacaktır (İmar planına göre ise aynı tarihlerdeki nüfus 299.91 O ve
543.408 kişi olacaktır.) Sadece Gebze belediye sınırlar dahilindeki nüfusun ise ~Ol O
yılında 447 .000, 2040 yılında ise 503.341 kişi olacağı tahmin olunmuştur. imar
plan'ına göre toplam iskan alanı 3750 hektar alan olarak belirlenen kentin tamamını~
iskanla dolduğu varsayımı ile İSKİ tarafından belirlenen su ihtiyacı !se aşağıdakı
tablodaki gibi

olacaktır:

Tablo No: 22 Gebze'nin Gelecekte ki Su İhtiyacı (it/sn)

(*) : Mutluken t ve Belediye Toplukonutları dahil.
(**): Organize Sanayi Bölgesi, Plastik Sanayicileri Yapı Kooperatifi , Küçük
Sanayi Sitesi, Hasköy Dökümcü ler Küçük Sanayi Sitesi, Kadıköy Ağaç İşleri Küçük
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Sanay i Sites i, Tembelova Organize Sanayi Sitesi, kentte beslenen hayvan varlığı,
Askeri Alan, . Ti.ibitak, Yüksek Tekno loji Enstitüsü ve E-5 karayolu çevresinde
yeralan sanayi ku rulu ş l arı.
Rapora göre kentin top lam su ihtiyacı 20 10 y ıİın da 1718 it/sn, 2040 y ılın da
da 2 126 it/sn o l acaktır. 2000 yı lına kadarki ihtiyacın Ömerli barajından, 2032 yı lın a
kadarki dönem içi n ise İzmit- Kirazdere'den sağ l anacağının kabu l ed ildi ği rapora
göre, geti ril ecek su Gebze'dek i depolarda depolandıktan sonra şehre .verilecektir. Su,
Darıca, Küçük Mudurnu ve Gebze'deki depolarla bağlantılı alarak, İSKİ
sta nd artl a rınd ak i borularla in şa olunacak ilave şebeke l erl e şehre aktarılacakt ır .
İçme ·suyu soru nu yanında altyapının bir diğer önemli sorunu da atı k su
(kana li zasyon) problemidir. 1997 yı l ı itibariyle Gebze belediye sın ırl arı dahilindeki
kent dokusunun ihti yac ı olan kanali z.asyon şebekes i ihtiyacı 690 km'dir. Halen 250
km'si mevcut olan şebekede 440 km'lik bir aç ık sözkon usudur. Tavşancı l belediye
sın ırl arı dahilindeki ihtiyaç olan !Okm. kanana lizasyon miktarının ancak 3,5-4 km'si
mevcuttur. Dilovası'ndaki durum biraz daha iyi de olsa benzer şekildedir. Burada
ihti yac ın % 60 'ı mevcut durumdadır.

Gebze belediyesinin 1995 Haziranından 1997 Haziran ayına kadar
kanali zasyon şebekes in e yaptığı yat ı rını 74, 123 km'dir. Aynı dönem iç inde arıza
verip tam ir ed ilen şeb eke miktarı da 27 19 adettir. Standart dışı olarak oluşturula n
kanalizasyon h atl arının ortaya çıkardığı arıza l ar,
a ltyap ının zayıflığının bir
gösterges idir. Geçmiş y ıll arda herhangi bir projeye dayalı olmaksızın o l uşturu l an
kanali zasyon şebekesi 200-800 mm'lik borularla Gebze'den Marmara Denizine akan
derelere bağlanmıştır. Derelerde herhangi bir ön lem al ınmam ı ş olduğundan denize
mevcut hali il e ul aşan atıksu ların kontrolü amac ı ile dereler örtü lerek kanallar haline
get irilmi şt ir. Son y ıll a rd a derelere döşenen kanalların yağmur su l arı için de bir
aktarım arac ı o lm ası .ge l ecekte mevcut hali il e şebeke kapasitesinin yetersiz kalacağı
korkusunu yaşatm aktad ır. Nitekim sağnak halindeki yağ ı ş l arda şehrin dikine de
büyümesin in bir sonucu alarak standart dışı o lu şturu l an bazı kanalizasyon
h at l arı nd an taşmalar meydana ge lmektedir.
D il ovas ı belediyesi kanalizasyon yatırım ı olarak ı 995-96 ve 1997 yıllarında
top lam 40 milyar TL. harcama yap mı şt ır. Tavşanc ı 1 belediye yatırımları da 1997 yılı

için· 2 milyar TL. dir.

·Kentin i.istyapısının heni.iz kuruluş aşamasında o l uşu kent merkezinden d ı şa
doğru aç ılım oranında aydın l atmada yeters izlikleri de beraberind e getirmekted ir.

Bununl a birlikte son y ıll arda kentin , özelli kle E-5 yolundan Gebze kent merkezine
g iri ş noktalar.ında ve yol şeridi boyunca aydın l atı l d ı ğı beli_rtilebilir.
Ulusa l elektrik şebeke hattına bağlı olarak iİçe şimdilik gerekli eneıjiyi
alab ilmekted ir. Ancak Ti.irkiye'nin içine gireceği beklenen e n eıji darboğazını en
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fazlasıyla yaşayacak

tedbirler

kentlerden birisi olarak Gebze'de bu yönde bazı
yerel seviyede
de duyulmaktadır. Bu yöndeki bir tedbir olara
k yapımı
çevrim santrali önemli bir yatırım olacaktır.

alınması gereği

düşünülen eneıji

Kentin Anadolu ile İstanbul ve Avrupa ulaşı
m ağı üzerinde bulunması bölge
ve bölge dışı ulaşımı ile entegre olmasına imka
n vermiştir. Ancak, gelişen Türkiye
ve Dünya koşulları . kentin gerek transit, g~rek
dış ticaretteki konumu açısından bazı
yeni tedbirler alınması gereklidir.
Türkiye'nin dış ticaretinde, özellikle ithalatınd
a İstanbul limanının önemli bir
yeri vard ır. Bu önem diğer limanlardaki
gelişmeye rağmen azal mamıştır. Ülke
sanayiinin ağırlıklı olarak Marmara ve İstan
bul çevresinde kurulu olmasının,
öneminin azalmamasındaki payı büyüktür. Bunu
nla birlikte hızlanan sanayileŞmenin
artan nüfusla birlikte bölgenin tamamı~a yaygı
nlaşması ulaşımı z~rlaştırmaktadır.
Şehiriçi trafikle beraber dış ticaret hacmi de
artmakta İstanbul limanını kullanılamaz
hale getirmektedir. Deniz ulaşımı ile bağlantılı
alan kara taşımacılığı izinit körfezine
de yayı lma durumundadır. Kocaeli'ye bağlı
bazı küçük yükleme boşaltma limanları
da gittikçe aıtan oranda taşımacılığa iştira
k etmektedirler. İstanbul'un yükünü
hafifletmede olumlu etkisi olan bu durum diğer
taraftan kentleşme ve sanayileşme
ile birlikte körfezin daha da kirlenmesine
neden · olmaktadır Bununla birlikte
bölgesel seviyede bir planlama yapılmas ı
gerektiğinde dış ticarette İ~tanbul'un
yükünün hafitletilınesı gereği tedbirleri alına
bi lecek diğer olumsuzluklardan daha
fazla önem taşımaktadır. Bu doğru ltuda alına
bilecek en olumlu tedbir daha ileri
noktalarda yeni dış ticaret limanları kurmaktır.
Bölgenin bölge dışı alanlarla 'üst düzeydek
i bağlantı imka nlarına rağmen
kentiçi trafiğinin, özellikle E-5 ve E-6
karayollarına kolaylıkla bağlanabilme
problemi sözkonusudur. Örneğin istanbul'a
gidecek araçlar kentin en kuzey
noktasından en güney noktasına ulaşmak zorundad ır.
Kentiçi trafiğe girilerek E-S'e
katılabilme zorluğu ayn ı zamanda mevcut trafiğ
i yen i yükler getirm ektedir.

Plansız şehirleşme yatay olarak gelişmesine rağmen kenti
çi ulaşımda büyük
problemler ortaya çıkarmaktadır. Siyasi kaygı
ların, rant elde etme çabalarının neden
olduğu bu durum daracık cadde ve sokakları
ile modernleşememiş bir kent yapısı
ortaya çıkarmıştır. Nitekim Gebze belediyele
rinin yol yapımı ve genişletme işleri
için yaptığı yatırım miktarı önemli rakamlara
ulaşmış olmasına rağmen problemin
çözümü için daha büyük miktarların ayrılması
gerek lidir. Kent içinde Yeni Çarşı ve
Bağdat caddesinin · bir kısmının sahip olduğu alt
ve Ustyapının bütün kent için
varolabilmesinin maliyeti, kurulu yerleşik alan
için artık sadece siyasi irade değil ,
aynı zamanda maddi gi.ici.i de gerekli kılmaktadı
r. Bu maliyete rağmen sadece
Gebze belediyesi btinyesinde 1994-1997 yıllar
ı arasında 1038 kın reglaj, 290 km
ham yol, 388 km stabilize ve 248 ton asfalt dökü
lerek asfalt yol yapılmıştır. Benzer
şeki lde Darıca, Çayırova, Dilovası ve Tavşa
ncıl Belediye'leri de önemli rakamlara
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varan yol yapımında bulunmuşlardır. Gebze Belediyesinin temmuz ayında faaliyete
geçen SO ton/saat kapasiteli asfalt fabrikası bütün ilçe düzeyine hizmet verebilecek
bir yatırımdır.
ilçe, çarpık şehirleşmenin bir sonucu olarak yeşil alanlar açışından ideal bir
kent hüviyetinden uzaktır. İlçe merkez yerleşim alanında ve Güzeltepe belediyesi
sınırları dahilinde 1994 yılı öncesinde varolan 70 454 m2'lik yeşil alana son yıllarda
yapılan 49 350m2'1ik ilavaye rağmen toplam 119 804 m2'lik, Darıca belediye
sınırları içinde bulunan 40 000 m2'lik ve Dilovası belediyesi yerleşim alanındaki 3
500 m2'lik, toplam 163 304 m2 yeşil alan, kent nüfusu tahminen 650 OOO'e ulaşmış
ilçede kişi başına ancak 4 m2'lik bir yeşil alan düşmesine neden olmaktadır.
Sanayileşme ve kentleşmenin nüfus yığılması ile birlikte, benzer her ortam
için ortaya çıkardığı önemli bir sorun olarak "çevre sorunu" yakın gelecek
Gebze'sinin önemli değil; çok önemli bir problemi olarak varolacaktır. Tabii olanı
kimyasal yeni ürünlerle değiştirme işlemi olarak sanayileşme , geriye dönüşü
hedeflemeyen insan zihniyeti varlığında, insanlığın kendi kendini yok etme
ameliyesi niteliğine bürünmektedir. 650.000 kentlinin 718 adet sanayi işletmesi ile
iç içe yaşayabilmesinin asgari gerekleri ancak bir planlama çerçevesinde
oiabilecekken ne yazık ki son yıllara kadar bu konuda önemli bir tedbir alınma
gereği duyulmamıştır. Sorumluluğun ağırlıklı olarak merkezi idarede olduğu bu
sonuç karşısında yeni tesislerin organize sanayi bölgeleri içinde yeralmasına
çalışılması yeterli olmayacaktır. Çünkü yeni · organize sanayi bölgeleri bütün
bölgenin daha çok sanayi tesisi ve insanı barmdırması anlamına gelecektir.

Bölge, yılın büyük kısmında kuzey rüzgarları alan bir yapıya sahiptir. Yeni
sanayi tesislerinin kurulma alanları olarak belirlenen bölgelerin yerleşim alanlarının
kuzeyinde yeralması hava kirliğini sürekli kılacaktır. Benzer durum atıklar için de
sözkonusudur. Dereler yolu ile Marmara Denizine ulaşan atıklarla ilgili olarak
Gebze ve çevresi İstanbul ve İzmitle birlikte düşünülmelidir.

iV- Nüfus
Osmanlı Devleti dönemi sonlarında küçük bir kasaba hüviyetinde bulunan
1
Gebze, sanayileşmenin kırsal kesime yayılması ile birlikte nüfusu hızla artan bir
ilçe olarak dikkat çekmiştir. Özellikle yetmişli yıllar bu yönden bir sıçramanın
yaşandığı yıllar olarak belirtilebilir. Nitekim sözkonusu yıllardan günümüze kadar
gelen süre içinde ilçe her nüfus sayımında bir önceki sayıma göre yaklaşık olarak
yüzde yüzlük artışlar yaşamıştır.

1
Osmanlı Dönemi Gebze'si için bkz: Gultettin Çelik', Osmanlı Döneminde Gebze (Sosyo-Ekoııomik Bir
Tahl il ) İ stanbul Araşt ırmaları Dergisi S. 5, İstanbul Araştırmaları Merkezi Yayını , İstanbul , 1998, s. 7-45.
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Tablo No: 23 Gebze Nüfusundaki Değişim (Milyon)

1965
Türkiye

. 31,3

1970

1980

1985

35,6

44ı7

50,6

Kocaeli
Gebze

"

·0,742

0,-033

Q,046

0;115

;w ,0,152

(*): Tahmini rakamlardır.
İstatist ik

Kaynak: Devlet

Enstitüsü Web Servisi, 06,01, 1997. Devlet

İstatistik Enstitüsü Haber Bülteni 12,11 ,1996. Alaattin Kurt, Gebze'nin A ltın Yılları,

~· 28 .' Kocaeli Valiliği " Kocaeli" Raporu 1995), 1997 Genel Nüfus Tespitine Göre
11 ve Ilçelerin Toplam, Şehir ve Köy Nüfusları, DİE, Ankara, 1999.

Kırsal kesimdeki tarım sektöründe yer alan işgücünün sanayi kesimi ile
· buluşması esasına dayalı olan "Sınırsız emek arzı ile kalkınma" modelinin 1 bir
yansıması olarak kabul edilebilecek olan bu durum ilçenin Türkiye'nin bütün doğu
böglerinden çok yoğun bir nüfusu almasına neden olmuştur. Tabloda yeralan
rakamlara göre 1965 yılında Türkiye nüfusunun % 0.1 O'u Gebze'de yaşarken (
köyler dahil olarak), 1990 yılında bu rakam % 0.45,5'e, 1997 yılında da % 63,9'a
yükselmiştir. Türk!:,·e genel nüfus artışı 1965 ile 1997 yılları arasında % 100.8 iken
Gebze için bu oran % ı ı J 8 gibi çok yüksek bir değerdir.

Gebze nüfusunun yüksek artışı nüfus yoğun luk rakamlarından da izlenebilir:

.· Turkiye
K~caeli ·

1985

1990

65

'73

205

458

önceki dtfotı#

;;

' 14,3
25,S

, ı@ebze

Kaynak: Devlet

istatistik Enstitüsü Web Servisi, 06,01, 1997. Devlet

İstatistik Enstitüsü Haber Bülteni 12, 11, 1996. Kocaeli Valiliği "Kocaeli" Raporu
(1995)'. Genel Nüfus Tespitine Göre İl ve İlçelerin Toplam, Şehir ve Köy Nüfusları,
DİE, Ankara, 1999.

' Vural Savaş , Kalkınm a Ekonomisi, AR Yayınları, İstanbul , 1982, s. 262.
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. · . Buna göre 1985 yılında Türkiye genelinde kilometre l<areye
kişi düşerken
Kocaeli vilayeti. geneİ)nde 205\işi, Gebze' de ise :ısı kişi yaşamaktadır. 1990 yılına ·
k~dar geçer beş yıl~a Türkiye genelindeki artış % 10:3 'de kalırken . yoğunluk artışı .
Kocaeli'nde % 25,8/ Geb~e'de is~ 69) olmuştur: Artış ·trendi Gebze için 1997
. yılında biraz düşmüş de olsa Türkiye geı:ıelind.eki artıştan <iört kat. daha fazladır. 1 .
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Nüfus ile ilgili . verilerin ortaya koyduğu yukarıdaki rakamlar Gebze'mn
Türkiye , gene) d~ğişi~leriiı.in çök . üzerinde . bir,' ; n'ufus . artışı. yaşadığını
göstermektedir'. Bu 1 dutum , ise bütün sosyo-ekononiik
alanları:la · önemli birçok
.
'
•
', sorunun da ortaya Çıkrilasına neden olmaktadır. '' .
'
' ·. . 1 ' ' ,
', ' .
t

"

.

'

'•''

'

Aşağıdaki tablodan da takip . e~ilebileceği gibi' nüfusunun °(o 85.6'sı g()çle
.dışarıdan gelmiş · bir yerleŞiİTİ, biri'11i . olarak Gebze· , genel 'kültür poljtikalarının
zorlukla i.ıygu'lanabileceği biİ- komhndadır. .
·
·

)'

..

~al~,1,io: 25 Gebz~;de Mah_~ll7lere Ôöre D~gum Yeri Dağılımı

- :1'

,

'.

I

.

.: .

.

.

"

.

.

Anket sonuçlarına göre nüfus'uıi sııdece % 12;3'ün :Gebze doğumlu olduğu
ilçedç bu . oran en yüksek düzeye -Ha~'ıhaJil, . _Osmanyltmaz. ve Sultailorhan
mahallelerinde · ıilaşmaktad\r. Bu '·grup,·_ orta'taması
22' . iken mer)<.~zdctri
'lızakl~şİldıRça. Gebze doğuryıluların ~ram düşmektedir. Mustafapaşa ve -Güzeller
'
' ..
' '
'
' ' .
.. '
!· •' "'
mahallelerınde .Gebze doğun;ılular % 17, Gaziler; ·' İnônü, · Arapç~şrne ve Barış
1
mahallelerinde o/~ 13'dür'. :4, _5 ~e '6 1ricı ' gruplarda . Gepz~ . dışı doğ~mluluk • daha
ry üksek oranlara ulaşmaktadır. .

, '

%

•f

, . G~bze'de kaç. yıldır ik~me~ edildiğine . ~lişkin ceva~larİ 'içine . alan. aşağıdeki' ·
tablo · rakamları'na ·göre ·ankete kat_ılanların yal<laşık. % · 53.74'ü ·son oiı yıl içinde 1
. Gebze'ye gelip yerleşmiş. duri.ımciadır. On ve daha· fazla yıldan beri 'kenti~· ikamet
edenler yin~ merkez .ll)ahallelerden' d'iş mahallelere göı'e gittikçe ıızatarl ~ir oran ·
'
\'
.
1
'
. '
'
' o~aya' koymaktiıdırlar.
' ,.
,·
. \ ı - ··
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Tablo No: ?6 Kaç Yıldır Qebze'de ikamet Edildiği . .. ··
!

,.

1

'

'

Nüfu~unun % 56~20'.si on yı\ ~nGe,si~e· k~dar· Geb~~ ~iş:ında ·ot~raı1.3,· ~.s· ·~~'. ..

6.ncı ıgrup mahalleler sori dönemde · en yoğu'n göç. alan '- bölgelerdir. >Söi;k0nµsu ' ' .

1

. '.' mahall,el~r sak'inlerinin % ıo,soisi µç yıl önces~ne kad.~f'.· ?ir' b~~ka . b~lgede i~atJief'ı . ·
.· etmektedırler. Yine bu insanların % 45.7Ö'i .Uç ile o.n yıl . arasındaki .bir dörı_emde
•. 'G'ebze'ye .gelip Y.erleşmfşl~rdir. , Oİ) yılı aşkın bir suredir bura~iı i,kamet edeiı)erin .; .
.oranı 'ise;% 43.78'dir. Ancak bu mahallelerden ·sirici gruba dahifolan İştasyon; :~~di .·. ~ .
İpf:"~~i ve Sırasöğütler mapalleleriniri ,Ye~i gÖç al,ma 'durµıp'u ; diğer ı ~ahall~!eri~ . , · /
gerısıne düşniilştur:
·
.. , ·
..
' ·.
·
··
1

.

·

.

·

'"

ı

.

ı

ı · I

• '\

'··'

•

..

••···

'ı

•

. · Merkez mahalleleri içine• alan t"nci grup, · heı: dönemde g~ç a.labilen b.ır
/. bölgedir. Sirkülasyona· tabi. devlet ~em urları. ve askerl~rin, d~ha· y.oğuhya~adıklatı
bir · böl~e olar.ak bu gruptal<i :nüfus ·,hare~,et_lel'.i, 1hu n~?enl~ d.i~er: bölgçlerdeki
hareketın oluşturduğu sonuçlara neden olmamaktadır . .· . .
' ' ·
1

\

1

•

•

1'

•

~

• • .'

'

•

'.

,. •

..... '

~

"\

•'

'

'

• •

·,

:. •

'

;

• '

'

Merkez Çevııe, b~lgesi ·olan ~·.n~ci grup mahalleletin gö~ ·~ı~a d~t.umları diğ~r
: , gpç
alan .. niahaİlelerin getisinde . kalma.kta~. ır. Mustafüpaşa ye Güzeller
, maha'lellelerini içine alan bu 'grup nüfusunu~ % 8,~'U · so~ Uç yll içinde göçle ,
/
gelmiştir.
·
·
. · · · '1
,
.
_
,
, ,
=

·/'.

'

'

•

'

•

'

'

1

•

1

• ' '.

ı ,,

."

~'

..

.'

.

•.

.

:

.
'. • · fl'aı1e büyUk11lk,İe~i · aÇl'sindar.ı . Yapıl~cak bir i.ncek~~e (~Şa~ıda~i tablod~n d~ ·
. · takip edilebileceğf gibi) Gc;;bze'de ikamet ederi anketör ailelerinin % 30.l'nin altı ve ·
'
'' \
' .
•
. '
' ..
. "'
, · . daha<fa,i:la kişiden, % ı 5.8'nin .beş kişiden, % :l 3.8'riin dört, o/o l3.9'nı:ın Uç .ve %
. : ,J ·' 5.9'nun da . iki kişid~n ' oıuş~~ğurii.ı gösforme~edir. Biına göre ·:anketöile~irı %.
:~ ·, , 4.5,9'nun ailel~rİ- . be~ ·Ve . da,iıa ' fazla kiitıse,den · oİuŞan )(°alabalık aÜçlerden
'
' '
1 oluşma~adır.
ı

ı

.

• ·.

' 1

'

"
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. Tablo No: 2iAynı Evde Oturulan Birey Sayısı

V-

Eğitim

Toplumsal sistemin varlığının devamının en önemli yatırımı olan eğitim,
sistemin ke,ndisini yeniden geliştirebihnesinin önemli bir aracıdır. Son dönemde
Dünya seviyesinde ortaya çıkan gelişmeler Türkiye'deki · eğitim sorununa. yeni
boyutlar eklerken özellikle bazı yerleşim birimleri bunların yanında ve hatta daha da
öncelikli olarak altyapı niteliğindeki bazı ·soru~Jarla k~rşı karşıya gelmektedirler.
Nitekim Gebze de bu sorunları en yüksek derecede yaşayan yerlerden birisidir. 1990
yılı verilerine göre nüfusunun% 12,84'ünün okuma yazma bilmediği ilçe 1 v&r olan
eğitim
kurumlarının
sorunları açısından da dikkat çeken bir durumdadır.
l .
.
.
95

Yılı

Tablo No: 28 Gebze' de Eğiti~le İlgili Veriler · (Gebze 1997, Türkiye 1994. .

/

.

1

Iİçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması, D.P.T. Yayını, Ankara, 1996, s. 103.
;
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Tablo ral<ainlarına göre Gebze'de toplam olarak Türkiye'deki öğrencilerin %
0,66'sı bulunurken öğretmen açısındari bu oran . azalarak % 0;49'a duŞmektedir,
. ~ğretmen mevcudunun Türkiye ortalamasının geresinde kalmasının bir · sonucu
, olarak, Ttirkiye ortalamasında öğretmen başına 25,68 öğrenci isabet ederken
Gebze'de bir öğretmene 34,51 öğrenci düşmektedir. 1994-95 yıl~ i~ibariyle Kocaeli
il ortalaması olan 27 öğrenci sayısının da üstünde olan bu riı~am ilçenin öğretim ·
sorunlarının daha büyük olduğunun bir işaretidir. Nitekim halen mevcut durumda
Gebze'deki öğretmen aÇiğı · 457'di~. Yeni yapılmata · bulunan okııllarla birlikte .
.
Gebze'nin.önümüzdeki öğretim dönemindeki ihtiyacı 9S7 öğretmene u,Iaşacaktır.
'

'

~

Eğitimin ·İnsan unsuru yönündeki bu . ~orunu yamnda bina techizat ve
giderlerin fınansmanını,ı, dönük parasal sorunlar da · söz!<on~sud4r. ilçede halen
meycut durumdaki· taplam 885 · dersliğin herbirine isabet eden öğrenci sayısı 83'dür. •.
İlköğretim ve lise öğrenimincle ikili eğitim yapılması gerçeği bu oranı yarı yarıya
clüşürmemektedir.
Zira özel okiıllarda dersane
başına
ortalama•. 24 ÖğrenCi . · .
',
J
"
'
· düşmektedir.- Fiiliyatta Gebze'de özellikle orta okul seviyesinde 70-8.0 kişilik
sınıflarda e~itim yapılmaktadır. 1994-95 Kocaeli ı~rt~la~ası oİan 35 öğrencinin' çok '
üstünde olan bu rakam düşündürücüdür.

Öğretmen ve dersane ~ksikliği y{lnında giderlerin karşılanması konusun~a .da
.sorunlar sözkonusudur. Merkezi .bütçeden tahsis edilen pa~asal miktar· eğitimin
zorunlu ihtiyaçlarını bile karşılamaktan . uzaktır. 1997' yılında, yaklaşık , olarak yıllık
2,5 trilyonluk ödeneğe karşılık fiili olarak tamir, onarım, tedavi, tadilat ve maaş
'
1
{
ödemeleril!in tbplam yekünü 8 trilyon liradır.
,

ı

Gebze'nin nüfus artış trendinin d~ğişmemesi durumu~da m~rkez ilçede yeni
yapılmakta olan 7 ilköğretim okulu, 2 kla~ik, ı iınadolu ve 3 meslek · lisesi~e ve
köylerde yapılması pİanlanan iki bölge ilköğretim okulu inşası ve 20 müstakıl k~y
ilkokuluna iJave yapılacak olmasına rağmen 'eğitiµı : sorunun çözümü için başka "
tedbirlerin alınması gereklidir.
.
. . Halen öğrenci olup. da . okumakta bulunan kimselerin toplumsal Y.~pıya
olumlu katkılarının mezuniyetten ' sonra ortaya çikacağı, ?uglln ' için da~a. öne~
taŞıyanJn - yetişkinlerin durumunun İle olduğu gerçeği karşısında : yetışkınlerın
Öğrenim durumlarının da incelenmesi gerekir. İlçe yetişkinlerin öğrenim durumu
seviyesi Türkiye ortalamasının Çok üzerinde olfuası~iı rağmen sa,nayileşen bir kentin
ihtiyacını karşılayacak bir durumda değildir:
'
'

1

1.
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.

Tablo No: 29 Öğrenim Durumu

'

. 1

Elde edilen sonuçlara göre .ankete katılıp bu soruya cev'ap veren 993 kişiden
% .43'ü ilk, % 41 'i orta öğre~im ve % 15'i de yüksek. öğretim ·mezunu kimselerdir.·
Gerçekte: Türkiye ortalamasının cok üzerinde bir öğrenim seviyesine sahip bulunan
kentin ( 1?93-94 öğretim yılı mezuniyet durumuna göre sÖzkonusu yılda 'TUFkiye
geneli itibariyle yüksek okul mezunlarının tlim mezun' olan öğrenciler içindeki oranı
sadec~ % 1. 7'dir: 1 . '
·
·
.·
· '
•.
.
•
.
.

.

.

•

1

'

.

İdeal bir toplumsal yapıya ulaşilabllmesi. için gerekl il olan . eğitiJ'Din sadece .

.

. Okullard.an · elde edilen bilgi 1 ile ' karşılanamayacağı, ve ·sadece okula gitme
çağındakileri içermemesi gerçeği karşisında eğitimde yeni bir anlayışın getiri.lmesi
ihtiyacı vard'İr.
.· ·
·
.
.
Vl-

Sağlık
;

•

•

•

1

.

l

· Hızlı .bir değişim ,içinde birçok alanda olumlu gelişmeler y'aşayan ilçerıin en
· yeters!;z durumda old1,1ğu · afarı . sağlık konusudur. . Aşağıdaki tablodan da ..
iZlenebileceği gibi Gebze, ~o yatak kapasitesine sahip sadece küçük bir hastaneye
sahiptir.
·
·

/

.

' . •

.

.

/

.

'

.

.

1

, Tablo No: 30 Gebze'de Sağlık Kİırum.larındaki Yatak Sayısı

· Kaynak Türkiye, İstatistik Yıllığı 1996, Kocaeli Valiİiği. ·"KocaeJi" Raporu

r. "

yatak sayısının 1 Türkiye ortala~ası ile· kıyaslari~mayacak
kadar düşük olmasının en önemli nedeni yerleşim biriminin . İstanbul ve lzmit'teki ·

.

. ilçedek°iinevcut
i

1

.

.

. '

·Devlet İstatistik Enstiuısu, TUrkiye istat!stik Yıllığı 1996.'
1.
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\ .

h~stanelere olan yakınlığıdır.' Ancak btittin Marmara BÖigesine yaşanan göçler
· lstanbul ve lzmit'teki hastalar için bile yetersiz kalan yatak kapasitesi karşısında acil
tedbirler alınmasını ger.ekli kılmıştır. Gerek G~bze Devlet Hastanesi gerek Sosyal
· Sigortalar Kurumu Po'likliniği hasta muayene edebilme imkan mı bile · yitirmiş bir
· durumdadır. Sabah saatlerinde muayene için gelmiş hastaların oturabilmek bir tarş.fa ·
.
koridorda ayakta durabilec ek kadar bile bir mekanı yoktur.

Yap~ış bulunduğumuz anket çal;şması son~çlarına göre ankete kat;lan 1003

kişinin % 69,4'U hastasını öncelikle Gebze, İzmit veya I~tanbul'daki gevlet

· Hastanelerine ve Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanelerine götürürken, % 22,2'si bir
özel polikliniğe ve % 7.4'U de özel doktora götürmeyi tercih ,etinektedirler. ',
Hastanelerin yukarıda ifade edilen yetersizliğine rağmen çok bUyük bi~. orarın · .
devlet kurumlarını tercih etmesinin en önemli nederii gelir dengesizliğinin bir
.
\
sonucu olarak yetersiz gelirdfr.
.
Tablo No: 31 Geqze'de Hastanın Tedavi İçin İlk Olarak Nereye Götür~ldüğü
~,-,_

..

a: Devlet Hastanesi

'· 1

'

.

b:SSK Hastanesi
· c: Özel Hastane
d:Özel Doktor
1

1

Bir.tedbi r olarak yapımına başlanan 500 yataklı devlet hastanesi, 210 yata~lı
sigorta hastan~leri ve 50 kişilik kadın doğum hastanesi faaliyete geçec~ği anda bıle
. ihtiyaca cevap verebilecek bir . tedbir . değildir.Yeni · açılan Özel Gebze
Hastanesindeki 40 yatakla bitlikte yeni. ilavelerin ikibin yılına kadar faaliyete
geçecekleri varsayılsa ve 800.000'e ul~şmış olan ilçe nUfusunon· artmayacağı kabul .
edilse biie 1000 kişiye bir yatak dUşeçektir. Bu ise bölge insanının gece karanlığında
lst~nbul ve lzmit'e taşınmasının devaı:nı anlamına gelmektedir. Son yıllarda faaliye

'
\
/
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olan özel poliklinikler ve bir hastane bir ölçüde sorunun çözümüne
olsalar da daha önemli yatırımların yapılması aci l bir gerekli li.ktir.

geçm i ş

o lmuş

Vll- Kültürel

yardımcı

Yapı

Toplumsal sistem lerin varlıklarının devamı kültürel kurum , değer ve
yeni nesillere aktarımı ile mümkündür. Bu aktarım, dönemin gereklerine
göre temel yapının üzerine yeni ilaveler yapılarak sözkonusu unsurların yeniden

yap ıl arın

şekillenmes ine dayalıdır.

Bugün, bütünleşen Dünyada bazı inanç, değer ve davranış kalıpları yüksel i ş
gösterirken bazıları da yokoluşu yaşamaktadırl ar. Beklentilerin hangi kültürler ile
karşılanabildiği il e a l aka lı olan bu durum bu itibarla kendi kültürümüzün gelişerek
aktarım ı sorununu ekoımm ik; siyasi ve diğer sosyal olaylar ile de alakalı
kılmaktadır. Türkiye için olması gereken, "ideal toplumsal yapı" nın geregi olan
toplum sal beklenti leri öne çıkararak kültürel yapı belirleyicilerini buna göre yeniden
bir bütünleşmeye sokmaktır.
Kent ortamında yaşayan bireylerin kültürel değişimlerini sorgulamayı
hedefleyen ili şk id e bulunulan kişiler ile ilgili sorulara anketörlerin verdikleri
cevaplar geleneksel ili şki l erin akraba ile sın ırlı bir çerçevede devam ettirilmek
istendiği sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Göç öncesi bölgede varolan toplumsal
bağlar kente akraba ilişkisi ile sın ırlı olarak 1aktarılmı ştır. Göç gelinen bölgedeki
çıka r ilişkileri kente aktarılmamıştır. Yeni ortam akraba ili şki l eri bağlamında köye
bağlılığı yansıtma.ktadır. Bununla birlikte aynı ortamı ve problemleri paylaşan
komş ul ar da ili şki kurulan gruplardır. Köylüleriyle en sık görüşen kimselerin oranı
% 8 gibi oldukça düşük biıı değerdedir. Bu durum çıkar ilişkisi içine girilen kimseler
açısından Gebze 'ye yerleşenlerin dışa açık bir kültürel yapıya sah ip olduklarını
göstermekted ir. Buna göre, akraba lar dışında olan ve ve daha önce çıkar ilişkisine
giri len kimselerin yerine kentte yeni bireyler konulmuştur.
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Tablo No: 32 Ailece En
Topla a
tfl

Sık Görüşülen

Kimseler

%

b

%

c

%

d
22

l. Gurup
2. Gurup
3. Gurup

192

'
84

44

12

6

45

23

183.

71

39

19

10

62

155

20 . 13

~'. Ourup

224

5. Ourup
6. Ourup

82

66 43
114 51
33 '' 4Q

167

40

TOPLAM
·,,· ;,

1003 408 41

24,
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,%

e

%

f

%

11

13 . 7

16

8

34 '14

8

7

4

10

5

38

45

18

2

1

46

21

29

12
13

11 7
14 ;; 6

5
12 ' 7

28 " 34
81 49

13

)6%

25

15

79 8

300 30

l2J 12

ll

'i=~k'

5
6

10 4

~l~

"<:,.

o

3

4''·

2

l

7

4

34

3

61

(j "

1

' .

a: Akrabalarla
b: Köylülerle
c:

Komşularla

d: İş Arkadaş\arıyla
e: Çocukluk Arkadaşlarıyla
f:

Yakıf,Dernek,Parti vb.arkadaşlarıyla

Ailecek en sık gürüşülen kimselerin kimler olduğu sorusuna ankete katılan
1003 kişiden % 40,6'sı "akrabal~rla" cevabını verm i ştir. % 29,9 oranla komşularla
görüşme ikinci sıraya ulaşmaktadır. Köylülerle görüşme o/o 7,8'dir. İş arkadaşları ile
göürşme ise % 3,3'dür. Bu genel tabloya göre bölge insanı akraba çevresini
öncelikle kendisine daha yakın bulmakta, köylüleriyle sık bir ilişkide
bulunmamaktadırlar. Komşularla ilişki düzeyi köylülerle ilişkinin çok üzerinde bir
orandadır.

Gebze kentlileşmenin bir sonucu ile oıtaya çıkan vakıf, dernek, parti, kulüp
gibi kurumlar çevresinde bir ilişki ağının öne çıkmadığı , kentliliği yaşamayan bir
toplumsal

yapı

arzeder.

Ailecek en sık olarak görüşülme konusunda tercih olan akrabalar ile
yakınlık, memlekette kalan yakınlar için de geçerlidir. Aşağıdaki tablo verileri bu
iddiayı

desteklemektedir:
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Tablo No: 33 Memleketteki Yakınlarla' Ne Kadar Sıklıkla Görüşüldüğü

.,

'

Anket sonuçlarina göre me,mlekettekl yakınları ile hiç görüşmeyenlerin •
oran.ı l8 :25'dir. Geriye kalan- % 81.75 oranındaki anketör değişen değerlerde
memleketteki yakınları ile irtibatlıdİ~. Ancak bu ilişki yüksek düzeyde değildir .
06'. dır. Bunun nedeni yakın akrabalarirı
oranı,· 46
görüşenlerin
Yılda sadece. bir
... ,, '
.
.
. kez
· da göçmesi ola~ileceği gibi göç edilen bölge ile olan irtibatın (uzaklık vs. ·
sebeplerle) kurulmasındaki güçlük de olabilir. % 34,39'luk kesim ise en geç ayda
'
bir yakınları ile temas kurm~ktadı~. .
'

/.

Ailecek en sık görüŞülen kimseler ve . memleketteki yakınlarla ne kadar
.
.sıklıkla görüşüldüğü sorularına verilen 'ce\'.aplara göre debze'de ikamet eden kişiler
kırsal yapının · bazı yapılarını korumaya çalışırlarken bazıla~ı hakkında ise aym
tutumu sergilememektedirl~r. Kent ilişkilerinin gerektirdiği hayat tarzına karşı kesin
· tavırlı olmayışa işarı;ıt ed,en bu durum genel_ve yerel seviyedeki sesli ve yazılı basını
takip etmeleri konusunda verdikleri cevaplar ile de .desteklenmektedir.
'

1

Tablo No: 34 Günde Ne Kadar TV. Seyredildiği(Saat)

. Aİıketö~lerin % J8,48'i günde bir ile iki sa~t TV. 'izlerken, % 43,56'Jık bir
,
kesim iki saatten fazla bir süre televizyonu takip et'mektedir. Sadece% 17,54'1Uk bir
.
..

'ss6

'

1

'

Ar.mağan
T. C. ' nin 75. Kuruluş Yıidönümiine

4 gibi
başında kal~aktadır. Buna göre % 82,0
kesim yarım saat kadar televizyon
arı takip
onun aktarımda bulunduğu programl
·, yüksek bir oran her: akşam televizy
plarının .
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takibi kentle bütünleşmenin bir işareti olarak olumlu bir duruma işaret etmektedir.
Bu durum sanayileşen toplumlarda kırdan kente göçen nüfusun mekana, göçtükleri
kent ile hiç bir ilişkisi yokmuş gibi yerleştikleri gerçeği 1 ile bire bir
uyuşmamaktadır. Yukarıda ele alınan, " ilişkide bulunan kimseler" in kimler olduğu
sorusuna alınan cevaplar ile de uyum gösteren bu sonuç, dernek, parti vs.
ilişkilerindeki zayıfiığın açıklanmasını gerektirmektedir. Gebze'li kent hayatı ile iş
ilişkisi dışında da ilgilenmekte ancak doğrudan ilişki kurma konusunda çekimser
kalmaktadır. Bu sonuç "Problemlerden Dolayı Yetkili Mercilere Başvuru Sayısı"
sorusuna verilen cevaplar ile de desteklenebilir. 2 Verilen cevaplara göre herhangi
bir problemi karşısında ilgili makamlardan çözüm talebinde hiç bulunmayanların
oranı% 61 'dir. .
Olaylar ve gelişmelere olan ilginin yüksekliğini gösteren yukarıda ifade
edi len duruma rağmen Gebze halkı bir kentin sunabi l eceği yararlara ulaşabi l en, bu
imkanlardan yararlanabilen bir kültür beklentisine/veya imkanına sahip değildir.
Örneğin Gebze, bir tiyatro sahnesine sahip değildir. Mevcut olan halk
kütüphanesinden sadece öğrenciler yararlanmaktadır. El sanatlarının yaygınlığı oya
ve dantel işleme seviyesindedir. Halk, ilçe düzeyinde kültürel bir etkinlikte
bulunma, bunu düzenli ve sürekli kılma durumunda değildir. Fertlerin kültürel
değerleri öğrenebilme ve aktarabilme imkanı sadece yazılı, sesli ve görüntülü basın
organlarını takip etmeleri ile sınırlıdır.

İşte bütün bunlardan do l ayı bölge insanı gündüz Çatışan akşamları da mevcut
olan 305 kahvehaneden birinde (Eskihisar ve Çayırova dahil diğer merkez dışı
be lediyeler hariç olmak üzere) veya evinde televizyon izleyen birey durumundadır.
Aynı bölge sınırları içinde buluna~ 32 adet dernek ve lokalin de kültürel aktarım
konusundaki durumları · ayrıca araştırma gereği duymaktadır. Toplumsal yapıda
bütünleşmeyi , kültürel gelişmeyi sağlayacak yeni bir ilişki ortamının oluşturulması
gereklidir. Gelişmiş bir toplumun gereği olan güzel sanatların, el sanatlarının,
mesleki bilginin ve asgari bir hayat standardının sağlanmasında yardımlaşmayı
mümkün olduğunca en geniş çevreye ya'ygınlaştırılmasına imkan verecek dernek ve
vakıfların yöneten ve yönetilenlerin ortak iştiraki ile sağlanması bu yönde
yapılabileceklerdendir.
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Oebze1liye gÖre bölgenin daha. yol; su, çöp, ulaşım, sağlık, eğitim gibi temel
problen'ıleri ç'öz~lememiştir .' Bir kent yapısı için asli nitelikteki bu problemlerin
ç·özümündeki · karamsarlık bölge . insanını başka mekanlara gitmeyi
düşündürmektedir. Yine, . kıirşılaştıkla~ı bazı problemleri yetkili mercilere iletme
~ranındaki düşüklük de_2 mevcut kurum ve kuruluşlar tarafından çözüm getirici
tedbirle~ alınabileceğine olan ihanç .ve bctklenti ·eksikliğini göstermesi/veya .k.entle .
bütünleşme seviyesi açışı~dan · dikkate değer bir durumdur.

'

Teknik imkanlardaki gelişrrteye rağmen medeni gerekl~rin karşılanamadığı
bir toplumsal yapının ortaya çıkıŞı toplumsal örgütlenme ve bunun. hukuki, mali ve.
siyasi donanı111 1 ile belki de en önemlisi toplumsal kaynaşma ve bütünlük ile alakalı .
bi r 'durumdur. Yatırımcısı , esnafı, işçisi, memuru, öğrencisi, emeklisi ile toplumsal
bütUnleşn:ıeniiı yaşanabilme~i nimet ve külfette ortaklık sağlanması .ile gerçekleşir;
Toplum'sal bilinci. gerek.Ji kıl'iın bu dı.ırum daha üst seviyede' kamu kurum ve
kuruluşl;mnın sivil toplum:ik .bütünleşmesini gerekli kılar .
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. Gebze ve çevresindeki, dolayısı ile THrkiye'de benzer problemleri yaşayan
veya yaşayacak bulunan ·hızlı bir n'üfus artışı ·İçinde sanayileşll'l;e sürecini. yaşayan
bl,itün kentlerdeki problemlerin çözümü için yapılması gereken, ulusal düzeydeki
kalkınma . politikal.arında· bölge ve dah'a . alt· seviyede, yerleşim düzeyindeki
farklilıkların ·dikkate alınması ya~ında, genel · tedbirlerde de yeni bir yaklaŞımın
getirilmesidir. Bu· dogrultud~ örlcellkle yönetim anlayış·ında bir değişiklik yapılarak
daha, katılımc'ı, yerel yapıları öne çıkaran bir yönetim anlayışının hakim kılınarak;'.
Türkiye çapında bir ·~eformla yerel sorunların .öncelikle yerel kurum ve kuruluşlarca
çözümü sağlanmalıdır. Bunun. gerçekleşmesi ise merkezin taşra teşkilatlarının ve :
yerel idarele~in sivil toplumun da fiili katıİımını sağlayacak bir yönetim y~pısı
. oluşturmaktır. ilçe·Özel idarelerinin kurulabileceği, belediyelerin
kaymakamların
yetkilerinin yereli 1 öne çıkaracak şekild~ artırİlabileceği bu değişim,' Türkiye
gerçekl.er; göz · · önüne · alınarak bölgesel farklılıkl~ra ' göre ayrı ayrı
değerlendiriimelidir.
·
· , .'

/

ve

,

.

j

•

. ·'

1 ·•

·

1

B.kz: ."Gebze'ııin P~oblemlefi" Tablosu , Ek tablolar. Tablo No: 4/A, 4/B. .

2

Bkz:

·

·

·

Rahatsız~Olunan hoblehılerden D~layı Yetkili Merciler~ Başv~ru Dururiıll. Ek tablolar. Tablo N.o:

560 .
\

/

·

f

T.. C. 'nin 75.

Kuruluş Yıldônümüne Armağan

El< T ABLOLA~

\.

EK TA~LO: I Gurupların Kapsaı:n Dağılımı

'.

\

/
.

/

561
1

•

1

'

Gül/ettin Çelik

EK T ABL0:2 Anl<.etörlerin

EK TABLO: 3 Göç Etme

/

562

Cin~iyeti

.

İmkanı Olsa Nereye Yerleşeceği

T. C. 'nin 75.

Kuruluş Yıldönüm,.üne Armağan

EK TABLO : 4/A Gebze'nin Problemleri

r

1

:,

563

;

\

Gülfettin Çelik

EK TABLO: 5 /A İkamet Edilen Sokağın Problemleri

EK TABLO: 5/B İkamet Edilen Sokağın Problemleri

*DİÔER(Çocuk .parkı+pazar yeri+spor sahası+telefon)

564

T C. 'nin 75. Kuruluş Yıldönünıiine Armağan

EK TABLO: 6 Problemlerden Dolayı Yetkili Mercilere Başvuru Sayısı
(Defa)

I

565

Gülfettin Çelik

566

