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1. HAFTA



KONU 1     YERLEŞİM TANIMI

• Yerleşim; toplumların maddi ve manevi olarak bağlı oldukları, barınma, korunma ve

beslenme gereksinimlerini karşılamak için üzerinde çalışıp yaşadıkları bir mekan

parçasıdır. Yerleşimler, kendine özgü bir kültür, tarihsel süreç, ekonomik fonksiyon ve

inanç özellikleri taşımaktadır. Bu nedenle, doğa, insan ve onun eserlerinden oluşan bir

alan olarak da tanımlanabilir.



KONU 1     YERLEŞİM DÜZENLEMESİ

• Yerleşim düzenlemesi; insanla doğa arasındaki dengenin ve düzenin kurulmasıdır. Bu dengenin
sağlanması ile toplumların mutluluk ve refah seviyesinin artırılması amaçlanır. Mimar Eliel
Saarinen, «Bana yaşadığın yeri göster, onun halkının kültürel yapısını tahmin edeyim» demiştir
(The City). Bir yerleşme; insanları, fiziki yapıları ve düzeni ile toplumun amaç, bağlılık, inanç ve
kültür özellikleri hakkında bilgi verir. Yerleşim düzenlemesi; ister küçük ister büyük boyutta olsun
insan-çevre dengesinin en iyi biçimde kurulmasını sağlamak amacıyla, yerleşimlerin sosyal,
ekonomik ve fiziksel yönlerini ele alan, şekil veren bir bilim, sanat ve yönetim faaliyetidir
(Thomas Adams – Outline of Town and City Planning).

• Yerleşim düzenlemesi bilimdir; yerleşmenin belirli zonları arasındaki ulaşım sirkülasyonunun ve
ekonomik hizmetlerin yerine getirilmesinde ve yerleşme yapısının tasarımında belli bilgi ve

yöntemlere dayanak zorundadır.

• Yerleşim düzenlemesi sanattır; yerleşme alanının, arazi parsellerinin, tarımsal yolların, tarımsal

yapıların biçimlendirilmesi ve projelenmesi sanat yeteneğine bağlıdır.

• Yerleşim düzenlemesi yönetimdir; toplumun organizasyon düzeni, arazi, su ve diğer kaynakların

kullanımı sosyal, ekonomik, hukuk ve teknik açıdan tüm yaşamı etkiler. Kırsal yerleşim
düzenlemesi, genel anlamda, kentsel yerleşim düzenlemesinden farklılıklar göstermektedir.
Kentsel yerleşimlerde sanatsal yön ağır basarken, kırsal kesimde estetikle birlikte fonksiyonel
planlama da önem kazanır.



• Yerleşimlerin düzenlenmesinde, yalnızca ele alınan yerleşme alanını değil; onu

çevreleyen ve etkileyen diğer yerleşim alanlarını da incelemek gerekir.

• Yerleşim düzenlemesi; plan, program ve projelere uygun olarak kontrol, sevk ve

idare etmek ilim ve sanatıdır (F.Yavuz). Planlama konusu, yerleşimlerin

düzenlenmesinde en önemli çalışma olmalıdır.

• Planlama; geleceğin önceden tahmin edilebilmesi, ortaya çıkabilecek

gelişmeleri kontrol edebilme veya rasyonel bir biçime sokma olarak tanımlanır.

Ulaşım, yapı, ekonomik, sosyal vb. planlamaların yerleşim düzenlemesi

çalışmaları kapsamına alınması gereklidir.

• Plansız gelişmelere göz yumulan toplumlarda sosyal ve ekonomik çalkantılar ve

huzursuzluklar meydana gelir. Yapılan hatalar, büyük miktarlarda harcamalara

neden olur.*

* «Dar kapıları geçmek marifettir, geniş kapılardan herkes geçer» (Andre Gide)

KONU 1     YERLEŞİM DÜZENLEMESİ



KONU 2     YERLEŞİMLERE ETKİ EDEN ETMENLER

• Neden insan toplulukları yeryüzünde eşit olarak dağılmamışlardır?

• Doğanın düzeni yerleşimlerin dağılımını sınırlandırmaktadır.

• Supökümen alanlar: zaman zaman insan topluluklarının görüldüğü

alanlar, alt yerleşim alanları

• Ökümen alanlar: yerleşik yerleşme biçimi görülen alanlar

• Anökümen alanlar: yerleşime elverişsiz alanlar



YERLEŞİMLERİN DAĞILIMLARINI SINIRLANDIRAN ETMENLER

• DENİZLER

Ulaşım sisteminde önemli bir rol oynamalarına rağmen bugün

hala iskan sahası dışında kalmaktadır. Ancak, doğal olaylar

nedeniyle tektonik olaylar bazen karaların deniz içine doğru

uzamasını, bazen de geri çekilmesini sediment taşıması

nedeniyle delta oluşması veya bunların gelişmesiyle yeni

yerleşimlerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

Diğer bir etki ise, insan eliyle yapılan değişikliklerdir. Denizlerden

karasal parçalar kazanmak (Hollanda) veya barajlar ve yapay

göller gibi.



• KUTUP BÖLGELERİ

Kutup bölgeleri karalar üzerinde insan topluluklarının dağılışını sınırlayan en

önemli etmendir. Doğaldır ki, bu etmene yardımcı olarak iklim ve toprak

özellikleri de göz önüne alınmalıdır.

Güney yarım küresinde Antartika kıtası ökümenin dışında kalmaktadır. Ancak,

63. enlemde balina avcılarının kurdukları geçici yerleşme yerleri ile bilimsel

araştırmalar için oluşturulanları ayrı tutmak gerekir. Daimi yerleşimler 54-55.

enlemlerde başlar. Kuzey yarım küresinde 20. yy.’da 81. enleme kadar

ulaşılmış olması güneye göre bir ayrıcalıktır. Genellikle Avrasya’nın kıyıları

yerleşmelerin de sınırıdır. İnsan topluluklarının daha da kuzeye ve güneye

kaymalarında madenler gibi yeraltı kaynakları önemli etkide bulunmuşlardır.

Grönland 78. kuzey enleminde Eskimoların yaşantısı örnek gösterilebilir. Bu

sahalar tamamen tarımsal sahaların dışında kalmaktadır. Avcılık, balıkçılık ve

hayvancılık baskındır. İklim ve toprak şartlarının tarımsal üretime elverdiği

yerlerde geçici olmayan yerleşmeler mümkün olmaktadır. Rusya, Finlandiya,

Norveç ve İsveç’de 60. kuzey enleme kadar tarımsal yerleşmeler

görülmektedir.



• YÜKSEKLİK

Yükseklik sınırı, kısmen topografyaya, toprak şartlarına ve insanların ekonomik
görüş ve davranışlarına bağlı olsa da asıl önemli etken iklimdir. Yükseklik sınırı
kutuplarda deniz seviyesinden başlayarak ekvatorda 3000 m’ye kadar
çıkmaktadır. En yüksek sınırlar dönenceler arasındadır. Buna örnek olarak
Kayalık dağları ve And dağları gösterilebilir. Tibet’te daimi yerleşmelerin sınırı
4000 m, otlaklara dayanan yerleşmeler için 4600 m iken, Alp’lerde 1000 m’dir.
Güneye bakan yerleşmeler, kuzeye bakanlardan daha yükseklerdedir.

İklim şartları ile birlikte ekonomik ve kültürel özellikler de önemli etmenlerdir.
Alplerde İtalyan ve Alman yerleşmeleri birbirinden farklılıklar gösterir. İtalyanlar
bağ ve mısır tarımı yaparken, almanlar otlaklara dayanan hayvancılık
yapmayı tercih ederler. Bizde ise örneğin Doğu Anadolu’da hayvancılık
yaygın olmaktadır.



• KURAKLIK

Kuraklık, yerleşmeleri kısıtlayan bir diğer etmendir. 250-350 mm’lik

yağış eğrisi tarla tarımının sınırını ve 75-100 mm’lik yağış eğrisi de

meraya dayanan yerleşimlerin sınırını belirler. Yüzey ve yeraltı

sularının varlığı da yerleşimlerin dağılımını etkiler. Su kaynakları,

sulama teknolojisindeki gelişmeler, yerleşmelerin gelişmesine

katkıda bulunur. Avustralya’da benzer bir durum vardır.

Madenlerin varlığı, kurak alanlarda yerleşmelerin oluşmasına etki

eder.



YERLEŞİMLERİN DAĞILIMLARINA ETKİ EDEN FİZİKSEL ETMENLER

• İKLİM

İklim koşulları nüfus ve yerleşimlerin dağılımını belirleyen bir etmendir.
Yeryüzünü kuzeyden güneye doğru iklim ve bitki örtüsünün dağılışına
göre incelemek olasıdır. Buna göre Tundralar, boreal orman alanları,
nemli tropikal bölgeler ve kurak bölgeler olarak sınıflandırılabilir.

Tundralar; soğuk bir iklim hüküm sürmektedir. Kıyılarda geçici küçük
yerleşmeler bulunur. Nüfus yoğunluğu, 1 kişi/km2’dir.

Tundralarda yerleşmeler çok kısa süreli ve geçicidir. Hayvan göçlerinin
seyir ve yer değiştirmeleri izlendiğinde mevsimlik otlakların değiştirilmesi
halinde yerleşmelerin de yer değiştirmesi gerekmektedir. Bununla
beraber bölgede sedanter (daimi) yerleşmelere de rastlanmaktadır.
Eskimo yerleşmeleri örnek olarak verilebilir. Avcılık ve balıkçılık hakimdir.
İklimdeki değişimler nedeniyle geçici yerleşmelerden sedanter
yerleşimlere geçiş bölgeleri bulunmaktadır.



YERLEŞİMLERİN DAĞILIMLARINA ETKİ EDEN FİZİKSEL ETMENLER

• Boreal orman toprakları; Yüksek enlemlerde az yoğun ve

homojen olmayan bir nüfus dağılımı görülür. Kuzeyde

tundralara kadar, güneyde ise tarım alanlarına kadar

girmektedir. Kuzeyden güneye doğru yerleşimler artmakta ve

nüfus yoğunluğu ise 10 kişi/km2 olmaktadır. Kürk, kereste ve

maden kaynakları ile geçim sağlanmaktadır. Güney

bölgelerde tarımsal faaliyetler de yapılmaktadır. Akarsuların

varlığı yerleşimlerin dağılışına etki eder. Özellikle Sibirya’da kürk

ve kereste ticareti için akarsulardan ulaşım önemlidir. Bu

nedenle yerleşimler akarsu boylarında yoğunlaşır. Tarıma dayalı

yerleşimler ise Norveç ve Finlandiya’da olduğu gibi akarsu

vadilerine doğru kaymaktadır. Kuzey Asya’da da aynı durum

görülmektedir.



YERLEŞİMLERİN DAĞILIMLARINA ETKİ EDEN FİZİKSEL ETMENLER

• Nemli tropikal bölgeler; Amazon ve Kongo Havzası gibi

ormanlık alanlarda az yoğun yerlerdir. Yerleşmeler akarsu

vadilerine doğru görülmektedir.

• Kurak bölgeler; Yeryüzünün kışları soğuk veya daima sıcak

bölgelerinde yerleşimlerin dağılışı suya bağlı olmaktadır.

Kuraklık sınırının ötesi ise otlak olarak kullanılmakta ya göçebe

hayat biçimi ya da kolonizasyonla birlikte daimi yerleşimler

tarafından kullanılmaktadır. Bu bölgeler dünyanın en az yoğun

bölgeleridir (1 kişi/km2). Zengin akarsular ya da yeraltı su

kaynakları büyük yerleşimlerin doğmasına neden olmuştur (Nil

nehri vadisi gibi).



YERLEŞİMLERİN DAĞILIMLARINA ETKİ EDEN FİZİKSEL ETMENLER

• YÜZEY ŞEKİLLERİ

İklimin yerleşimlere elverişli olduğu yerlerde yüzey şekilleri farklı
etkilere sahiptir. Özellikle dağlık bölgelerde topografya iklimden
daha etkili bir etmendir. Bu nedenle yerleşmeler daima genişçe
vadilerde dar şeritler halinde dağılmış olarak görülür. Çoğunlukla
da yamaçlar ve birikinti konileri tercih edilir. Alp Dağları’nda
yükselti ile birlikte elverişsiz iklim koşulları da kendini
gösterdiğinden yerleşimlerde azalmalar görülür. Afrika’da ise
yerleşimler 1000-1500 m’lerde yoğunlaşır. Orta ve Güney
Amerika’da yerleşimlerin büyük bir bölümü iç kısımlarda
yaylalarda bulunmaktadır. İtalya’da Po ovası, Hindistan’da Ganj
ve Brahmaputin havzaları, Bengal körfezi kıyıları daha yoğun
yerleşimlerin olduğu yerlerdir. Yerleşimlerin ovalardaki dağılışına
etkili etmenler toprak ve su kaynakları (yüzey ve yeraltı)
olmaktadır.



YERLEŞİMLERİN DAĞILIMLARINA ETKİ EDEN FİZİKSEL ETMENLER

• EKONOMİK FAALİYETLER

• Toplulukların medeniyet ve kültür seviyesi ekonomik faaliyetin türüne etki 

eder;

 İlkel geçim faaliyetleri (Toplayıcılık, avcılık, balıkçılık)

Yarı ilkel geçim faaliyetleri (Göçebe çobanlık, çapa ziraatı)

 İlkel çapa ziraatı

Temelde devlete dayalı faaliyetler

Sanayi, kimya ticareti (Serbest ekonomi)



YERLEŞİMLERİN DAĞILIMLARINA ETKİ EDEN FİZİKSEL ETMENLER

• BEŞERİ ETMENLER

• Toplulukların yerleşme tarzları ve ekonomik faaliyetleri de yerleşimlerin 

dağılımına etki etmektedir. 

• Yerleşme tarzı, toprağa dayalı olan ve olmayan yerleşmeleri ifade eder. 

• Müller Wile, ekonomik faaliyetler ve yerleşme tarzı arasındaki ilişkiyi 

incelemiştir; 

Ephemer (Geçici) yerleşimler

Tamporer yerleşimler (Episodik - düzensiz ve Periyodik - düzenli)

Mevsimlik yerleşimler

Yarı yerleşik yerleşimler

Daimi yerleşimler



YERLEŞİMLERİN DAĞILIMLARINA ETKİ EDEN FİZİKSEL ETMENLER

• TARİHSEL ETMENLER

• Yerleşimlerin yoğunlaşmasına neden olan kültürel değişim esas olarak tarihi bir
fenomendir. Şehir yerleşmelerine M.Ö. 3000 yılında Pencap, Mezopotamya ve Mısır
medeniyetlerinde, M:Ö. 2000’de Çin ve Girit’te rastlanmaktadır. M.Ö. 1000 yıllarında antik
kültürler Akdeniz Bölge’sinde gelişmiştir. Bu kültürler bir taraftan yok olurken bir taraftan da
yeniden doğmuşlardır. Ancak bu arada eski kültürlerini yaşatmaya devam ettikleri için
Doğu, Hint ve Uzak Doğu kültürleri meydana gelmiştir. Kır yerleşimlerinin oluşması, şehirlerin
gelişmesi ve yoğunlaşmanın meydana gelmesi ile büyük kıta ve alanlarda sömürgecilik
ortaya çıkmıştır. Amerika’nın keşfi ile bu alanda Avrupalıların sayısı zamanla artmıştır.
Keşiften önce ise Meksika ve orta Amerika’da 3-5 milyon, güney Amerika dağlık
bölgelerinde ise 2-3 milyon nüfus olduğu tahmin edilmektedir. Avrupalıların yayılımı,
sömürgecilik nedeniyle oluşmuştur. 17. yüzyılda Avrupalıların denizaşırı göçleri nüfus

dağılımını etkileyen en önemli faktördür. Özellikle Kuzey Amerika’daki yerleşim sayısı
oldukça fazla miktarda artmıştır. 1800-1924 yılları arasında Amerika’ya yaklaşık 60 milyon
göçün olduğu tahmin edilmektedir. Bu göçlerin yalnızca 3 milyon civarının Asyalı olduğu,
geri kalanının Avrupalı olduğu bilinmektedir. Avustralya ve Yeni Zelanda da aynı
tarihlerde çok fazla göç almış alanlardır. Bu göçler sonucu yerli halkların kültürleri yok
edilmiş ya da kısıtlanmıştır.

• Günümüzde şehirleşme ve sanayileşme yerleşimlerin dağılımını etkilemektedir.
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2. HAFTA



Konu Yerleşimlerin Sınıflandırılması  

 Daha önceki bölümde değinildiği gibi, insan toplulukları

yeryüzüne eşit bir biçimde dağılmamışlardır. Yerleşimler

birbirilerinden büyüklük ve bir çok özellik bakımından

farklılıklar göstermektedirler. Birbirlerinden farklı olan

yerleşmelerin gereksinimleri de farklı olacağı bir gerçektir.

Bu bağlamda yerleşimleri sınıflandırmak, insan

topluluklarının yaşam seviyesini yükseltmek için yapılan

çalışmalara büyük fayda sağlar.



Yerleşimlerin Sınıflandırılması 

 İdari Sınıflama

Daha çok yerleşimlerin kır ve kent yerleşmeleri olarak

ayrımıdır.

Kır yerleşimleri, nüfus büyüklüğü, değer yargıları,

gelenekleri, ekonomik faaliyetleri ve fiziksel yapıları ile kent

yerleşimlerinden farklılık göstermektedirler.

Kent yerleşmeleri ise, tarım dışındaki sanayi, eğitim,

ticaret, sağlık ve diğer sosyal faaliyetlerin toplandığı,

örgütlü, verimli çalışma ve standart bir düzenin kurulduğu

yerleşim biçimleridir.



Yerleşimlerin Sınıflandırılması 

 Nüfus büyüklüğü

Yerleşme birimlerinin nüfus büyüklüklerine göre

gruplandırılmasıdır. Ülkemizde nüfusu 2000’den küçük olan

birimler kır yerleşimleri ya da köy olarak adlandırılır.



Yerleşimlerin Sınıflandırılması 

 Nüfus yoğunluğu

Yerleşmelerin bulunduğu birim alandaki kişi sayısı da

sınıflamada kullanılır. Kır yerleşmelerinde daha az, kent

yerleşmelerinde daha fazla yoğunluk olmaktadır.



Yerleşimlerin Sınıflandırılması

 Fonksiyon

Yerleşmelerin ekonomik ve diğer faaliyetleri açısından

sınıflandırılmasıdır. Kırsal yerleşimler, tarımsal üretime

dayalı özellik gösterirler. Kent yerleşimleri ise, ticaret,

sanayi, turizm, sağlık yerleşmeleri olarak iş bölümlerine göre

ayrılabilirler.



Yerleşimlerin Sınıflandırılması 
 Planlama

Yerleşmeler, farklı özelliklere sahip olsalar da, sürekli birbirleri ile ilişki

içerisinde ve etkileşimdedirler. Bu nedenle nüfus ya da fonksiyon

özelliklerine göre yapılan ayrımlar yeterli olmamaktadır. Doxiadis

(1962), yerleşmelerin gelişmeleri için gerekli çalışmaların başarıya

ulaşmasında kır ve kent ayrımı yerine;*

Kır yerleşimleri

Yerleşim grupları

Yerleşim sistemleri

Bölgesel yerleşim sistemi

Ülkesel yerleşim sistemi

Evrensel yerleşim sistemi

* Bu sınıflandırmada nüfus ve fonksiyon ilişkilerinin hepsi bütün olarak ele alınmıştır.



Yerleşimlerin Sınıflandırılması 

 Yerleşim sistemi

Yerleşim birimleri, küçükten büyüğe doğru bir düzen

oluşturmaktadırlar. Her yerleşim grubu kendi içerisinde

birbirleri ile, aynı zamanda da bir üst ve bir alt yerleşim

grubu ile ilişkiler içerisindedir. Bu nedenle yerleşimlerin

planlanmasında sistemin bütünlüğünün sağlanması için belirli

bir alan içerisindeki tüm yerleşmeleri göz önüne almak

gerekmektedir. Bu şekilde ele alınan sisteme yerleşim

sistemi adı verilir.
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KONU YERLEŞİM TEORİLERİ

3. HAFTA



Yerleşim Teorisi, temel olarak iktisadi hayatın iki özelliği olan mesafe ve alan ile
ilgilenmektedir. Mesafenin rolünü temsil eden taşıma maliyetleri, hem piyasa fiyatlarının
hem de üretim birimlerinin yerleşimini etkilemektedir. Alan ise, belirli malların piyasalarının
belirli coğrafi sınırlara bağlı olduğunu ifade etmektedir. Yerleşim Teorisi, kökenleri 19.
yüzyılın başlarına kadar uzanan eski Alman Ekonomik Coğrafya geleneğine
dayanmaktadır. Bu geleneğin en önemli temsilcisi Johann Henreich, von Thünen’dir. Ayrıca
bu geleneğin diğer temsilcileri; Alfred Weber, Walter Christaller ve August Lösch’dur.

Christaller ve Lösch Yerleşim Teorisine farklı bir bakış getirmiş ve Christaller tarafından ilk
olarak 1930 yıllarında tanımlanan “Merkezi Yerler Kuramı daha sonra August Lösch
tarafından geliştirilmiştir. Merkezi Yerler Kuramı taşıma maliyetleri, üretim girdileri ve
arazi kullanımı gibi bazı noktalarda ortaya konulan varsayımlardan yola çıkarak coğrafi
bir bölge içinde kentlerin nüfuslarını, işlevini ve kademelenmesini belirleyen ve mekânda
kademeli bir kent sistemi tanımlayan bir kuramdır. Temel olarak şehirsel yerleşimi analiz
etmişlerdir.



Christaller göre Merkezî Yerler Teorisi, şehirsel ticari faaliyetlerin ve kuramların yerleşim teorisi olarak
düşünülmüştür. Başka bir deyişle Christaller’in geliştirdiği teorinin ayırt edici özelliği, piyasaya yönelik
fonksiyonlara odaklanmış olmasıdır. Dolayısıyla eneıji kaynakları, hammaddeler, sanayi girdileri ve
işgücünün yerleşimi ele alınmamıştır

Yerleşim Teorisinde Christaller’in yaklaşımına benzer bir yaklaşım Lösch tarafından geliştirilmiştir. Fakat
Lösch’ün geliştirdiği teori Christaller’inkinden farklı olarak tek bir üretici ile başlayıp, en yüksek sıralı
merkeze ulaşmak olmuştur. Lösch, Chirstaller teorisine eleştirel bir bakış açısı ile oluşturduğu
kademelenme çalışmasını 1940 yılında yayınlamıştır. Christaller modelinin çok keskin sınırlara sahip
olması, mikro ekonomik etkilerin modelde yer almaması, merkez etkisinde bulunan alanın tespitine
yönelik ortaya konulan 3 K ( alışveriş, ulaşım, yönetim) değerinin yetersiz olduğu gibi eleştiriler bu
çalışmanın temelini oluşturmaktadır.



KONU 1

Von Thünen



Temel olarak iktisadi hayatın iki özelliği olan mesafe ve alan ile ilgilenmektedir.

Mesafenin rolünü temsil eden taşıma maliyetleri, hem piyasa fiyatların hem de üretim
birimlerinin yerleşimini etkilemektedir.



Alan ise,belirli malların piyasalarının belirli coğrafi sınırlara bağlı olduğunu ifade
etmektedir.

Yerleşim Teorisi, kökenleri 19. yüzyılın başlarına kadar uzanan eski Alman
Ekonomik Coğrafya geleneğine dayanmaktadır.

Bu geleneğin en önemli temsilcisi Johann Henreich von Thünen’dir.



Genel olarak, Yerleşim Teorisinin tarihinin 1826’da Von Thünen’nin yazdığı The Isolated
State adlı kitap ile başladığı kabul edilmektedir.

J.H. von Thünen mekânı, ekonomik olgu olarak analiz eden ilk yazar olmamasına
rağmen, mekânsal ekonominin “babası” olarak kabul edilmesinin nedeni, bu olguyu bir
coğrafya teorisi/ modeli yardımı ile analiz eden ilk kişi olmasıdır.



The Isolated State adlı kitabının ilk sayfasında von Thünen, hipotezini şöyle ortaya
koymaktadır: Taşımaya elverişli herhangi bir nehrin veya kanalın olmadığı ve tek
taşıma olanağının atların çektiği vagonların olduğu eşit verimliliğe sahip homojen bir
ovanın merkezinde geniş bir kasaba bulunmaktadır.



Ova boyunca toprak tarıma uygundur ve aynı verimliliğe sahiptir. Daire şeklindeki bu
tarımsal alanda toprak yapısı ve iklim şartları her yerde aynıdır. Bölgede ulaşım şebekesi
karayolları olarak yine her yerde aynı nitelikte olup, maliyetini ve taşıma süresini bazı
konumlar lehine etkilemektedir.



Thünen bu “homojen alan varsayımı” ile doğal faktörleri elimine ederek yer
seçiminde sadece ekonomik faktörlerin etkisini belirlemeyi amaçlamaktadır.

Ovada tek bir kasaba olduğu için, kasaba kırsal kesimin tüm sanayi ürünlerini
sağlayıp, karşılığında onu çevreleyen kırsal kesimden tarım mallarını alacaktır.



Böyle bir durumda von Thünen, çiftçilerin malları için belirleyeceği fiyatları, elde
edecekleri toprak rantlarım ve bu rant ve fiyatlarla birlikte toprak kullanım modellerim
belirleyen ilkeleri bulmayı amaçlamıştır.



Von Thünen’in modelinde, kasabayı çevreleyen tarımsal ardbölgede yetiştirilen tahıllar, hem 
rekolte hem de taşıma maliyetleri bakımından farklılaşmaktadır. 

Bir tahılın nerede yetiştirileceği taşıma maliyetlerine ve taşıma süresine bağlıdır.



Taşıma maliyetleri, taşınan malın ağırlığı ve üretim merkezinin tüketim merkezine uzaklığı ile
doğru orantılıdır.

Taşıma süresi ise, bozulabilir ürünler için geçerli olup, üretim merkezinden tüketim merkezine
taşıma süresinin belirli bir sınırı aşmaması gereğini ifade etmektedir.



Bu durumda tarımsal üretim modeli birbirinden farklı halkalar şeklinde olacaktır ve
halkadan halkaya değişen ürün ile birlikte tüm çiftçilik sistemi de değişecektir.



Bu ekonomik faktörlerin etkisi sonucunda belirli bir ürün çeşidini tüketim merkezine yakın
üretenler, nispeten daha az taşıma maliyetlerine katlanacaklar ve tüketim merkezinde
fiyatın sabit olmasının bir sonucu olarak belirli bir konum rantı elde edeceklerdir.



Tüketim merkezine en uzak halkada üretim yapanlar ise taşıma maliyetlerine daha fazla
katlanacaklar, buna karşılık ödedikleri rant miktarı en düşük olacaktır. Dolayısıyla her bir
faaliyet için toprak rantı, taşıma maliyetlerindeki tasarrufa eşit olmaktadır.



Modelde her bir ürün için teklif edilen bir rant eğrisi bulunmaktadır ve bu eğriler
kasabadan uzaklığına bağlı olarak, çiftçilerin ne kadar ödemeye istekli olduğunu
göstermektedir.





Von Thünen’nin geliştirdiği modeli göstermektedir. Şeklin üst kısmı üç farklı mal için
teklif edilen rant eğrilerini, alt kısmı ise tarımsal üretim halkalarını göstermektedir.



Von Thünen’in teorisinde analizin odak noktası, şehir ve piyasa merkezlerinin
çevresindeki tarımsal ardbölgelerin gelişimidir. Bu dönemde tarım ve (şehir
yerleşimli) tarımsal piyasaların davranışı hâlâ Alman ekonomisinin baskın
özelliğidir, dolayısıyla bu yerleşim teorisi, toprak kullanımı, mal fiyatları ve
tarımsal dönüşüm süreci arasındaki etkileşimleri anlamaya çalışmaktadır.



Bu teoriye mesafe taşıma maliyetleri, aslında her bir yerleşimde bu mekana özgü
rant ödemeleri temelinde toprak arasında farklılaşma yapabilmek için dahil
edilmiştir.



KONU 2 

Walter Christaller



Mal ve hizmetlerin yüksek veya düşük sıralı olmasını ve eşik
nüfusu dikkate alarak şehir merkezlerinin, en uygun yayılma alanını
sağlayan altıgen biçiminde bir yerleşim alanının merkezinde kurulması
gerektiğini ileri süren ve Walter Christaller tarafından 1933 yılında
Güney Almanya’da yer alan yerleşmelere yönelik gözlemler sonucu
kademelenme ile ilgili ilk teoriyi oluşturan kuramdır.



Christaller ve Lösch Yerleşim Teorisine farklı bir bakış getirmiş, temel
olarak şehirsel yerleşimi analiz etmişlerdir.

Christaller (1966)’e göre Merkezî Yerler Teorisi, Von Thünen’in tarımsal
üretimin ve Weber’in sanayilerin yerleşimim ele alan teorilerinin yanında
şehirsel ticari faaliyetlerin ve kuramların yerleşim teorisi olarak düşünülebilir.

Başka bir deyişle Christaller’in geliştirdiği teorinin ayırt edici özelliği,
piyasaya yönelik fonksiyonlara odaklanmış olmasıdır. Dolayısıyla enerji
kaynakları hammaddeler,sanayi girdileri ve işgücünün yerleşimi ele
alınmamıştır.



Christaller, sanayi yerleşimini hariç tutarak;

Merkezilik

Eşik ve yayılma sahası 

kavramlarına dayanan altıgen piyasa alanlarından oluşan idealize bir sistem
geliştirmiştir.





2825 yerleşmeyi inceleyen Christaller yerleşmelerin merkezinde
yer alan fonksiyonları, merkez etkisinde kalan alanları ve yerleşmeler
arası ilişkileri inceleyerek Güney Almanya’da 7 kademeli bir yapı
olduğunu gözlemlemiştir.



Güney Almanya yerleşme merkezlerinin kademelenmesi



Christaller, kasabadan ülke merkezine kadar 7 kademede oluşan bu yapıda aynı 
kademe merkezlerin etkisindeki nüfusların birbirine yakın, sahip oldukları 
fonksiyonların ise birbirlerine paralel oldukları gözlemlemiştir.

Yapılan bu gözlemler sonucu Christaller merkezi yerler teorisini oluşturmuştur.

Bu teorinin temeli, diğer alanlarda bulunmayan ürün ve hizmetlerin merkezlerde
bulunması ve bu merkezlerden temin edilmesidir. Bu nedenle tüketiciler ihtiyaçları
doğrultusunda merkeze giderler, bu durum merkezin yerleşmede bir etki alanı
oluşturmasına sebep olmuştur.

Merkezler ise sahip oldukları farklı fonksiyonlar kapsamında kademelenmektedir.

Üst kademe merkezler, alt kademe merkezlerin sunduğu hizmetlerin tamamı ve
bunun dışında da farklı hizmetler sunmaktadır, bu kapsamda alt kademe merkezler,
üst kademe merkezlerin etki alanında kalmaktadır (Hottes, 1983).



Merkezlerin etki alanlarını inceleyerek Christaller 3 temel sunumundan
bahsetmektedir buna K KURALI denir.

Alışveriş,ulaşım ve yönetim olarak belirlenen bu hizmet sunumlarına bağlı
olarak merkezin etki alanı belirlenmektedir.

Bir merkez alışveriş kuralına göre kendi yer aldığı yerleşmenin hem alan
hem de nüfus olarak 3 katına, ulaşıma göre 4 katına ve yönetim olarak 7
katına hizmet etmektedir.



Teoriye yönelik bu genel bakışın ardından merkezin ve etki alanının hangi
kriterler sonucu belirlendiğinin tespiti önemlidir.

Merkezin seçimine yönelik Christaller herhangi bir tespitte bulunmamaktadır.
Ancak diğer neo klasik kuramlardan çıkarımlar ile merkezin belirlenmesinde
firmanın kendisi için en uygun yer seçiminin temel etken olduğu
anlaşılmaktadır



Merkezin etki alanın belirlenmesinde ise Christaller tüketici davranışlarının
belirleyici olduğunu söylemiştir.

Tüketici ekonomik birey davranışı ile maliyeti gözetir, aynı kademe iki
merkezden kendisine yakın olanı tercih eder ve bu şekilde merkezin etki
alanı/ kent sınırı belirlenir. Etki alanının belirlenmesinde merkezde yer alan
firmanın/ firmaların etkin olmaması bu teoriden önemli bir çıkarımdır.



Lösch, Chirstaller teorisine eleştirel bir bakış açısı ile oluşturduğu 
kademelenme çalışmasını 1940 yılında yayınlamıştır.

ELEŞTİRDİĞİ KONULAR:  

1- Christaller modelinin çok keskin sınırlara sahip olması.  

2- Mikro ekonomik(firma) etkilerin modelde yer almaması.  

3- Merkez etkisinde bulunan alanın tespitine yönelik 

ortaya konulan 3K (alışveriş, ulaşım, yönetim )değerinin yetersiz olması.

eleştiriler bu çalışmanın temelini oluşturmaktadır





Lösch’e göre her hizmetin/ürünün farklı etki alanları vardır, bu
nedenle 150 farklı K değeri belirlemiştir.Tüm yerleşmeleri etkisi altında
bulunduran merkez (metropol) bu 150 farklı K değerinin tamamına
sahipken en alt yerleşme tek bir K değerine sahiptir. Yerleşme merkezleri
sahip oldukları K değerine göre kademelenmektedir.



Kademelenme kapsamında yerleşme organizasyonunu ortaya
konulduğunda bir dairenin (merkezinde tüm hizmetleri içeren metropolün
bulunduğu) 12 eşit parçaya bölünmesi gibi 30 derecelik alanlar ortaya
çıkmaktadır.Bu alanlardan 6 tanesi üst kademe merkez sayısı fazla olan
zengin bölge iken diğer 6 tanesi alt kademe merkez sayısının fazla olduğu
yoksul bölgedir.





Çok sayıda üretici dairesel bir piyasa alanı içinde benzer
şekilde faaliyet gösterdiğinden, potansiyel piyasalardaki talebe
hizmet vermek için rekabet artar ve bu bazı durumlarda dairelerin
üst üste çakışmasına, bazen ise bazı alanlara satış
yapılamamasına neden olur .Rekabetin daha fazla üreticiyi alana
çekmesi zamanla, her bir üreticinin piyasa alanının daralmasına
yol açar. Başlangıçtaki dairesel piyasa, en sonunda altıgen şekilli
bir piyasaya dönüşür. Bu altıgen şeklindeki piyasaların merkezinde
üreticiler yer alır.



LÖSCH, CHRİSTALLER’DEN   FARKLI OLARAK;

-Yerleşme organizasyonun belirlenmesinde kullanıcının temel alınması fikri 
yerine Lösch firma arzı ile tüketici taleplerinin birlikte mekânsal organizasyonu 
oluşturduklarını belirtmektedir.

-Olarak firma üzerinden de yerleşme/kent sınırını incelemiştir. 

BENZER OLARAK;

-Aynı hizmeti sunan merkezlerden kendisine en yakını tercih eder ve bu 
şekilde kendisi için merkeze uygun uzaklıkta yer alır.

-Statik bir yapıya sahiptir.(Yerleşme organizasyonunda birey ve firma etkilerini
açıklayan Lösch teorisi yeni bir merkezin oluşması konusuna değinmemiştir.)
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KONU 3
August Lösch



Lösh’e göre her hizmetin/ ürünün farklı etki alanları vardır, bu nedenle 150 farklı K değeri belirlemiştir. Tüm
yerleşmeleri etkisi altında bulunduran merkez (metropol) bu 150 farklı K değerinin tamamına sahipken en alt
yerleşme tek bir K değerine sahiptir. Yerleşme merkezleri sahip oldukları K değerine göre kademelenmektedir.
Kademelenme kapsamında yerleşme organizasyonu ortaya konulduğunda bir dairenin (merkezinde tüm hizmetleri
içeren metropolün bulunduğu) 12 eşit parçaya bölünmesi gibi 30 derecelik alanlar ortaya çıkmaktadır. Bu
alanlardan 6 tanesi üst kademe merkez sayısı fazla olan zengin bölge iken diğer 6 tanesi alt kademe merkez
sayısının fazla olduğu yoksul bölgeyi göstermektir.

Lösch yerleşme kademelenmesi 



Çok sayıda üretici dairesel bir piyasa alanı içinde benzer şekilde faaliyet gösterdiğinden, potansiyel
piyasalardaki talebe hizmet vermek için rekabet artar ve bu bazı durumlarda dairelerin üst üste
çakışmasına, bazen ise bazı alanlara satış yapılamamasına neden olur. Rekabetin daha fazla üreticiyi
alana çekmesi zamanla, her bir üreticinin piyasa alanının daralmasına yol açar. Nihayetinde,
başlangıçtaki dairesel piyasa, en sonunda altıgen şekilli bir piyasaya dönüşür. Bu altıgen şeklindeki
piyasaların merkezinde üreticiler yer alır.



Bu ekonomide dengenin sağlanabilmesi, aşağıdaki koşulların sağlanmasını gerektirir:

Üreticiler kâr, tüketiciler ise fayda bakımından mümkün olduğunca avantajlı olmalıdır,

Üretim yerleri, tüm alanı kaplayacak şekilde çok sayıda olmalıdır,

Piyasaya giriş serbest olduğu için aşın kârlar yoktur,

Üretim ve satış alanları mümkün olduğunca küçük olmalıdır, çünkü sadece o zaman yaşayabilecek girişim
sayısı maksimum olur,

Her bir piyasanın sınırlarında, komşu, iki üreticinin malları arasında kayıtsız kalır (Lösch, 1954: 94-97).



Bu altıgen şeklindeki piyasa, belirli bir talebin minimum maliyet ile karşılanmasını, başka bir deyişle,
belirli bir alandaki nüfusun talebinin maksimize edilmesini sağlar.

Lösch’e göre en iyi/ rasyonel yerleşim yeri, kârın en yüksek olduğu yerleşim yeridir. Dolayısıyla
Weber en az maliyetli kuruluş yeri arayarak tek taraflı yanlış bir yaklaşım izlemektedir (Lösch, 1954:
27-28). Fakat Lösch kendi analizinde taşıma maliyetleri dışındaki üretim maliyetlerim sabit
varsaymıştır (Lösch, 1954: 18)



Lösch’e göre kârın en fazla olduğu yer, üretim maliyetleri sabit olduğu için talebin en fazla olduğu

yerdir. Fakat talebin en fazla olduğu noktaları, ne geometrik ne de cebirsel olarak bulmak mümkündür.
Dolayısıyla tek bir üreticinin yerleşimi neresi olmalı sorusunun, ne bilimsel ne de açık bir çözümü
bulunmaktadır. Buna karşılık deneme yanılma yöntemi olan pratik bir çözümü bulunmaktadır (Lösch,
1954: 29).

Lösch, tek bir üretici taşıma maliyetleri engeline karşılık olarak büyük ölçekli üretim nedeniyle kendi
ihtiyaçlarının ötesinde üretim yaparsa piyasa alanın daire şeklinde olacağım varsaymaktadır.



Lösch teoriyi oluştururken Christaller teorisine yönelik yaptığı “mikro ekonomik etkiyi içermeyen bir
yaklaşım” olma eleştirisi üzerine yoğunlaşmıştır. Christaller’ın yerleşme organizasyonun
belirlenmesinde kullanıcının temel alınması fikri yerine Lösch firma arzı ile tüketici taleplerinin birlikte
mekânsal organizasyonu oluşturduklarını belirtmektedir. Bu fikir Lösch’ü bu etkiler kapsamında
mekânsal organizasyonun nasıl oluşacağı sorusuna yöneltmiştir. Lösch’e göre yerleşmede merkezin
seçimi firmaya bağlıdır. Firma kârını en yüksek değere çıkarmak için maliyetlerini minimuma düşürme
çabasındadır, bu nedenle kendisi için avantajlı bir noktayı seçer ve hizmet sunar.



Yerleşme sınırının belirlenmesinde ise tüketici davranışları belirleyicidir. Birey, Christaller teorisinde
olduğu gibi, aynı hizmeti sunan merkezlerden kendisine en yakını tercih eder ve bu şekilde kendisi için
merkeze uygun uzaklıkta yer alır. Bunun dışında Lösch, Christaller’dan farklı olarak firma üzerinden de
yerleşme/ kent sınırını incelemiştir. Lösch, bu noktada tüketici taleplerinden yola çıkarak firmanın
karşılayabileceği toplam talebi hesaplamış ve bunu yerleşmeye yansıtarak da firmanın kârının
maksimum olduğu sınırın incelediği yerleşmelerde geçerli olduğunu belirtmiştir. Yerleşme
organizasyonunda birey ve firma etkilerini açıklayan Lösh teorisi yeni bir merkezin oluşması konusuna
değinmemiştir. Bu nedenle bu teori Christaller teorisi gibi statik bir yapıya sahip kalmıştır.



Lösch, amacının gerçek dünyadaki ekonomik faaliyetin yerleşimini açıklamak olmadığını belirtmektedir.
Lösch’e göre iktisatçının temel görevi, berbat gerçeği açıklamak değil, onu geliştirmektir. En iyi
(rasyonel) yerleşimin neresi olduğu sorusu, Lösch göre gerçek yerleşimin belirlenmesinden çok daha
değerlidir (Lösch, 1954: 4).

Lösch göre, ekonomik faaliyet, ancak bireysel bir üreticinin ihtiyacından fazla olarak ürettiği malı, diğer
üreticilere satması ile başlar. Üreticinin karşı karşıya bulunduğu piyasanın sınırlan, bütünüyle ekonomik
güçlerin karşılıklı etkileşimi sonucu belirlenir. Büyük ölçekli üretim ve uzmanlaşma avantajları,
faaliyetlerin toplanmasına, taşıma maliyetleri ve ürün farklılaşması ise dağılmasına yol açar. Üreticinin
piyasa alanının sınırları, taşıma maliyetleri tarafından belirlenir.



Yerleşim Teorisi ayrıntılı olarak incelendiğinde, teoride mekân analiz eden her teorisyenin kendi
yaşadığı dönemin etkilerini yansıtan teoriler geliştirdiği görülmektedir. Başka bir deyişle her dönemin
kendine ait bir mekân anlayışı olduğu ortaya çıkmaktadır. Mekânın önemi ise Yerleşim teorisine büyük
katkı yapan Lösch tarafından şöyle vurgulanmıştır:

“Eğer her şey aynı anda meydana gelseydi, gelişim olmazdı. Eğer her şey aynı yerde var olsaydı,
özgüllük (particularity) olmazdı. Sadece mekân, özgüllüğü mümkün kılar ve bu da zaman içinde ortaya
çıkar. Özgüllük bizim var oluşumuzun bedelidir. Ekonominin mekâna nasıl uyum sağlayacağı sorusu
sadece yeni bir alan açmakla kalmaz, aynı zamanda son tahlilde tüm iktisat teorisinin yeniden formüle
edilmesine yol açar.



KONU 4
Alfred Weber



Temel olarak kuruluş yeri seçim problemlerinin amacı n adet tesisin m adet
konuma aralarındaki taşıma maliyetlerinin minimum yapacak şekilde
yerleştirilmesidir.



Klasik yer seçimi teorilerinde nokta olarak kabul edilen pazar sahası ile nokta
olarak kabul edilen ham madde sahaları arasındaki, üretim maliyeti ve pazara
taşıma ücretleri toplamı minimum olan nokta aranmaktadır.



Weber'in kuruluş yeri teorisinde, optimum kuruluş yeri se- çiminin üç aşamada ele
alındığını görüyoruz.

Birinci ve temel aşamada, optimum kuruluş yeri toplam taşıma maliyetinin
minimum kılındığı yer olarak tanımlanmaktadır. Weber bu birinci aşamada
modeline iki hammadde ve bir tüketim merkezinden oluşan bir kuruluş yeri
üçgenini esas almakta, sabit üretim katsayıları (veya sabit üretim metodu), sabit
girdi ve ürün fiyatları, homojen alan ve kuş uçuşu mesafe varsayımlarıyla,
optimum kuruluş yerini belirlemektedir.



İkinci ve üçüncü aşamalarda ise, birinci aşamada toplam taşıma maliyeti
minimizasyonuna göre belirlenen optimum kuruluş yeri, işgücü ücretleri ve
yığılma avantajlarındaki farklılıklara göre gözden geçirilerek yeniden bir
değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Weber işgücünün her yerde yeterli nicelik ve
nitelikte, fakat farklı fiyatlarda (ücretlerde) temin edilebildiğini kabul etmektedir.
Şayet herhangi bir yerdeki ücret seviyesi birinci aşamada belirlenen optimum
kuruluş yerindeki ücret seviyesinden daha düşük ise, birinci aşamada belirlenen
kuruluş yerinin ikinci aşamada da geçerli olup olmadığı, her iki yerdeki ücret farkı
ile taşıma maliyetinde meydana gelecek artışın karşılaştırılması sonucunda
belirlenmektedir.



Kuruluş yerinin ücret seviyesinin daha düşük olduğu konuma kaydırılması
sonucunda ortaya çıkacak taşıma maliyeti artışı ücret farkından daha fazla ise,
birinci aşamada toplam taşıma maliyeti minimizasyonuna göre belirlenen
optimum kuruluş yeri, ikinci aşamada da geçerlidir. Aksi halde, kuruluş yeri
ikinci aşamada ücret seviyesinin daha düşük olduğu konuma kaydırılmaktadır.
Üçüncü aşamada da, birinci ve ikinci aşamalara göre belirlenen kuruluş yeri,
yöresel yığılma avantajları farklılıkları dikkate alınarak aynen ikinci aşamada
olduğu gibi yeniden değerlendirilmektedir.



Weber'in, kuruluş yeri teorisine en önemli katkısı, daha sonra kuruluş yeri
teorisinin temel kavramı- durumuna gelen "kuruluş yeri faktörü" kavramıdır.

Ayrıca, bir kuruluş yeri faktörü olan malzemenin taşıma maliyetine ilişkin
analizi ve sınıflandırılması da halen geçerliliğini korumaktadır.



Weber, bir işletmenin kuruluş yeri seçimini etkileyen kuruluş yeri faktörlerini üç grupta
toplamaktadır:

(1) Geçerlilik alanına göre kuruluş yeri faktörleri, tüm sektörler için geçerli olan

i) genel kuruluş yeri faktörleri ve sadece belirli sektörler için geçerli olan

ii) özel kuruluş yeri faktörleri şeklinde ikili, )

(2) Mekansal etki alanına göre, işletmeleri belirli bölgelere doğru çeken

i) bölgesel kuruluş yeri faktörleri ve belirli bölgeler içinde etkili olan

ii) yığılma avantajları ve yayılma avantajları (veya yığılma dezavantajları)
şeklinde ikili,

(3) Faktörlerin yapısına göre de,
i) tabii-teknik kuruluş yeri faktörleri ve

ii) sosyo-kültürel kuruluş yeri faktörleri şeklinde yine ikili bir ayırıma gidilmektedir.



Weber, "genel kuruluş yeri faktörleri sisteminde", birinci grupta sadece genel 
kuruluş yeri faktörleri ve ikinci grup kuruluş yeri faktörleri üzerinde durmakta, 
birinci grupta özel kuruluş yeri faktörlerini ve üçüncü grup kuruluş yeri 
faktörlerini "genel kuruluş yeri faktörleri sistemine" dahil etmemektedir.



Bu çerçeve içinde Weber, genel nitelikli bölgesel kuruluş yeri faktörlerini,

a) Taşıma maliyeti,

b) İşgücü ücretlerinde yöresel farklılıklar ve

c) Malzeme fiyatlarında kaynaklara göre farklılıklar

olmak üzere üç grupta incelenebileceğinden hareket etmekte, ayrıca ikinci
grupta bulunan yığılma avantajları ve dezavantajlarının da ilavesiyle,

d) Yığılma avantajları, genel nitelikli dört kuruluş yeri faktörü ayırdetmektedir.



Weber'in kuruluş yeri teorisine en önemli katkılarından biri de kuruluş yeri
seçimine etkisini belirlemek üzere malzeme faktörüne iliş-kin olarak yaptığı
sınıflandırmalar ve getirdiği yeni kavramlardır.

Malzeme faktörü önce

i) her yerde bulunan ve dolayısıyla kuruluş yerini etkilemeyen ‘mebzul
malzeme’

ii) sadece belirli yerlerde bulunan ve dolayısıyla kuruluş yerini etkileyen
‘yerel malzeme’ olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.



Weber'in yukarıda özetlenen kuruluş yeri teorisi literatürde birçok yönlerden eleştirilmiştir. Bu
eleştirilen başlıcalarını aşağıdaki beş grupta toplayabiliriz.

(1) Satış hasılatını belirleyen kuruluş yeri faktörlerinin dikkate alınmaması (Weber tam rekabet
varsayımının bir sonucu olarak satış hası- latına ilişkin kuruluş yeri faktörlerine teorisinde yer
vermemektedir.)

(2) Sadece dört kuruluş yeri faktörünün optimum kuruluş yerinin belirlenmesine esas alınması,
ayrıca yığılma avantajlarında içsel ekonomilerin etkisinin göz önünde tutulmaması,

(3) Homojen alan ve bunun bir sonucu olan sonsuz sayıda mümkün kuruluş yeri ve kuşuçuşu
mesafe varsayımları.

(4) Taşıma maliyeti ile taşıma mesafesi ve taşınan mal miktarı (veya ağırlığı) arasındaki
doğrusal ilişki, yani ton/km taşıma ücretinin sabit kabul edilmesi.

(5) Kuruluş yerinin belirlenmesinde bazı sınırlayıcı faktörlerin göz önünde tutulmaması. Belirli
bir yerdeki malzeme fiyatları ve işgücü ücreti yanında, bu yerin malzeme ve işgücü
potansiyeli de kuruluş yeri seçimini ve ayrıca işletme büyüklüğünü belirleyen önemli bir
faktördür.



KIRSAL YERLEŞİM TEKNİĞİ DERSİ
Doç. Dr. Havva Eylem POLAT

5. HAFTA



KIRSAL YERLEŞİMLER VE ÖZELLİKLERİ 5. HAFTA



Yerleşimler; sosyolojik, ekonomik, fiziksel
yapı ve yönetimsel özelliklerine göre,
genellikle kırsal ve kentsel yerleşimler
olarak sınıflandırılırlar.



Kırsal yerleşimler; kendilerine özgü kültürü, değer yargıları, fiziksel
görünümleri, durağan toplumsal yapıları, kuvvetli dayanışmaları ve
ekonomik faaliyetleri ile kentsel yerleşimlerden ayrılırlar.

Kentsel yerleşimler ise; endüstri, ticaret, eğitim, sağlık, sosyal faaliyetlerin
toplandığı, etkili merkezileşme ve örgütlenme düzeninin kurulduğu
yerlerdir.



KIRSAL YERLEŞİMLER

Kırsal yerleşimler; kırsal alan üzerinde kurulmuş, geçimini çoğunlukla
tarımsal üretimden sağlayan ve kent nüfusuna göre daha az nüfusu olan
yerleşimlerdir.

Kırsal yerleşimler, yönetimsel özelliklerine göre köy ve köy altı yerleşimler
olarak iki gruba ayrılır.

Köy altı yerleşimler ise basit ve karmaşık olmak üzere sınıflandırılabilir.



KIRSAL YERLEŞİMLER

Basit köy altı yerleşimleri tek ev ve eklentisiyle başlar, yerleşim kümesi ve
mahalle ile son bulur.

Karmaşık köy altı yerleşimleri ise mahalle ve benzerleri (kom, oba, mezra) ile
başlar köy yerleşimine kadar devam eder.

Komlar, ülkemizde Doğu Anadolu Bölgesi’nin yüksek kesimlerinde sıklıkla
görülmektedir. Oba biçimindeki yerleşimlere günümüzde az rastlansa da İç
Anadolu, Ege, Akdeniz ve Marmara Bölgeleri’nde zaman zaman
görülmektedir. Mezra yerleşimleri çoğunlukla Güneydoğu Anadolu, Doğu
Anadolu ve Karadeniz Bölgeleri’nde dağların yüksek bölgelerindeki düz ve
düze yakın arazilerde görülmektedir.



KIRSAL YERLEŞİMLER

Tarım işletmeleri ve diğer yapıların yerleşim alanında oluşturdukları şekil yerleşim şekli
veya yerleşim deseni olarak adlandırılır. Toprak verimliliği, tarımda kullanılan
teknolojiler, arazilerin mülkiyete göre dağılımı ve şekli, nüfus büyüklüğü, iklim, jeolojik
yapı, ekonomik faaliyetlerin türü ve gelişmesi yerleşim desenine etkili faktörlerdir.

Kırsal yerleşimler, yerleşim desenlerine göre, dağınık kırsal yerleşimler ve toplu kırsal
yerleşimler olmak üzere iki ana grupta toplanmaktadır. Yerleşim deseni işletme
merkezi ile tarım arazisi arasındaki uzaklıklara göre farklılık göstermektedir.



DAĞINIK YERLEŞİM

Dağınık yerleşimlerde işletme merkezi, işletme arazisi içindedir. İşletme
merkezleri yerleşim alanının farklı bölümlerine dağılmış durumdadırlar.
Dağınık kırsal yerleşimler planlı ve plansız olmak üzere iki gruba ayrılır.



PLANSIZ

DAĞINIK YERLEŞİM

PLANLI

DAĞINIK YERLEŞİM

İŞLETME MERKEZİ
VE

TARIM ARAZİLERİ

SOSYAL HİZMET
MERKEZİ

OKUL

YOL

İŞLETME MERKEZİ
VE

TARIM ARAZİLERİ

ÇARŞI

PAZAR
YERİ

CAMİ



DAĞINIK YERLEŞİMLER

Planlı dağınık yerleşimlerde tarım işletmelerinin hizmete ilişkin
gereksinimleri yerleşim alanının merkezî yerinde bulunan bir hizmet
merkezinden karşılanır.

Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’nde bu tip yerleşimlere
rastlanmaktadır. Ülkemizde de doğa yapısı özelliğiyle Karadeniz
bölgesinde, polikültür tarımın bir sonucu olarak da Akdeniz ve Ege
bölgelerinde görülür.



DAĞINIK YERLEŞİMLER

Planlı dağınık yerleşimler büyük çiftlikler ve aile işletmeleri biçiminde olmak üzere
iki alt grupta toplanır.

Büyük çiftlikler şeklindeki yerleşimlerde bütünüyle ticari amaçlı büyük işletmeler
yerleşim alanına dağılmış durumdadırlar. Bu tip çiftliklerde sürekli işçiye
gereksinim duyulur. Tarımda son teknolojiler kullanılır.

Aile işletmeleri biçimindeki yerleşimlerde ise, yalnızca aile işgücü ile tarımsal
faaliyetler yürütülür. Yaşam standardı büyük çiftliklere göre daha düşüktür. Her iki
yerleşim türünde de işletmeler arası uzaklık çok fazladır. Bu nedenle komşuluk
ilişkileri iyi gelişmemiştir. Uzun yol ağına, elektrik, su ve atık su iletim tesislerine
gereksinim olduğundan altyapı hizmetleri pahalıdır.



DAĞINIK YERLEŞİMLER

Plansız dağınık yerleşimleri oluşturan tarım işletmeleri küçük
kümelenmeler şeklinde yerleşim alanına dağılmışlardır. Dağ köyleri,
orman köyleri ve köy altı yerleşim grupları bu yerleşim türüne örnek
olarak verilebilirler. Bu tip yerleşimlerde nüfus oldukça az ve dağınık
olduğundan altyapı ve diğer kamusal hizmetlerin maliyeti çok yüksek
olmaktadır. Sosyal ve yönetimsel açıdan küçük toplulukların sorunlarını
çözmede zorluklarla karşılaşılmaktadır.



PLANSIZ DAĞINIK YERLEŞİMLERİN ZORLUKLARI

Kaynak sıkıntısı ve önceliğin daha büyük ve planlı yerleşimlere verilmesi bir
dezavantaj olmaktadır.

Yerleşim gelişigüzel dağıldığından güvenlik sorunu tam anlamıyla
çözülememektedir.

Ürün değerlendirme ve pazarlama sıkıntıları ortaya çıkmaktadır. Kazancın düşük
olması büyük kentlere göçleri hızlandırmaktadır.

Tarımsal teknolojinin kullanılması kısıtlı olmaktadır.

Yerleşim yerlerinin uygun olmaması nedeniyle, doğal afetlere karşı korunma düzeyi
düşüktür.



TOPLU YERLEŞİMLER

Toplu yerleşim deseninde işletme merkezleri birbirine çok yakın olup, belirli
bir hizmet merkezi etrafında toplanmışlardır. Tarımsal araziler ise işletme
merkezinden ayrı ve yerleşim yapılarının bulunduğu alandan uzaktadır. Bu tip
yerleşimler geleneksel ve planlı olmak üzere iki alt gruba ayrılabilir.



TOPLU YERLEŞİMLER

Geleneksel toplu yerleşimler, kırsal bölge halkının tarihi gelişimi içerisinde
kendiliğinden oluşmuş bir yerleşim desenidir. Bu yerleşimlerin şekillenmesinde
su temini, emniyet, ulaşım, toplum halinde yaşama gibi etmenler etkili
olmuştur. Geleneksel toplu yerleşimlerde arazi parçalı, miras nedeniyle
küçülmüş ve dağınık olduğundan alet-makine kullanımı güç ve tarımsal ulaşım
masrafları yüksektir. Planlı yerleşimde ise altyapı hizmetleri yeterli olduğundan
tarımsal üretimde son teknolojilerin kullanımı ve ekonomik verimlilik yüksektir.



TOPLU YERLEŞİMLER

Planlı toplu yerleşimler ise geleneksel yerleşimlerde karşılaşılan sorunların
çözülebilmesi için yerleşim düzenlemesine duyulan gereksinimden ortaya
çıkmıştır. Yerleşim düzenlemesinde amaç, insan ve çevre arasında uygun bir
sosyo-ekonomik dengenin oluşturulmasıdır. Tarımsal alanlar, arazi toplulaştırma
ilkelerine göre düzgün şekilli tarla parsellerine ayrıldığından, sulama ve drenaj gibi
tarla içi geliştirme hizmetlerinin randımanı yüksek olmaktadır. Böylece bitkisel
üretimden alınan verim artmaktadır.



TOPLU YERLEŞİMLER

Yerleşim düzenlemesi: Yerleşime ayrılan alanın arazi kullanım
özelliklerine göre planlanması ve işletmelerin tarım arazileri ve
sosyal hizmet merkezleri ile birlikte bir düzen içerisinde alan
üzerinde yerleştirilmesidir.



GELENEKSEL TOPLU YERLEŞİM

ANA YOL

PARK

İŞLETME MERKEZİ
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SOSYAL HİZMET MERKEZİ



PLANLI TOPLU YERLEŞİM

SOSYAL HİZMET
MERKEZİ

TARIM
ARAZİLERİ

TARIM
ARAZİLERİ

İŞLETME
MERKEZİ



KIRSAL YERLEŞİMLERİN SORUNLARI

Kırsal yerleşimlerin konum ve dağılımından kaynaklanan sorunlar: Ülkemizde
olduğu gibi çoğu ülkede de kırsal yerleşimlerin hem sayısı fazladır hem de küçük
birimler halinde birbirlerinden uzakta ve elverişsiz yerlerde kurulmuşlardır. Bu
nedenle, her yerleşim birimine ayrı ayrı hizmet götürülmesi güç ve pahalıdır. Bu
hizmetlerden de verimli olarak yararlanılması mümkün olamamakta ve az sayıda
kişi yararlandığından donatılar atıl duruma gelmektedir. Hizmetlerden yoksun olan
bu toplumların çevreyle olan ilişkileri zayıflamakta, kültürel gelişim ve teknolojik
bilgi akımı sağlanamamaktadır. Bunun yanında, az nüfuslu ve dağınık
yerleşimlerde üretimin değerlendirilmesi de güç olmaktadır.



Sosyal ve ekonomik sorunlar: Kırsal kesimin, yeterli sayıda ve olması
gereken fonksiyonlara sahip kırsal hizmet merkezleri ile etkin çiftçi
organizasyonlarına sahip olmaması, üretime ilişkin teknik sorunlar ile
eğitim ve sağlık gibi sosyal alandaki sorunları da beraberinde
getirmektedir. Değişik nedenlere bağlı olarak arazi parçalanması, kırsal
yerleşimlerde sık görülür. Bu durum, alet ve makine kullanımını
olumsuz etkilediği gibi üretimin düşmesine, verimliliğin azalmasına ve
sonuçta da çiftçi gelirinin azalmasına neden olmaktadır.

KIRSAL YERLEŞİMLERİN SORUNLARI



Fiziksel (yapısal) sorunlar: Kırsal yerleşimlerin fiziksel sorunları köy imar durumu,
altyapı tesisleri ve tarımsal yapılarla ilişkilidir. Kırsal yerleşim düzenlemesi
çalışmalarının önemli bir bölümünü altyapı sorunlarının çözümü oluşturur. Özellikle
gelişmekte olan ülkelerde her yerleşim birimine yol, su, elektrik gibi altyapı
tesislerinin götürülmesi güç ve pahalıdır. Yerleşimlerin imar planlarının olmaması,
tarımsal yapıların kendilerinden beklenen fonksiyonları yerine getirememesi ve
işletme merkezinin düzenlenmesinde planlama ilkelerine uyulmaması karşılaşılan
diğer sorunlardandır. Özellikle tarımsal yapıların planlanmasındaki eksikler ve
hatalar; işgücü, zaman ve ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Tarımsal yapıların
çok yönlü kullanıma uygun olmaması, yapıların yerleştirilmesinde ve yapı
malzemelerinin seçiminde dikkatli davranılmaması, bu hatalardan sayılabilir.
Sonuçta, ilk yatırım maliyeti yüksek ancak uygun olmayan yapılar ile tarımsal
üretimden beklenilen yüksek verim ve gelir elde edilememektedir.



Altyapı tesisleri: Kırsal alanlardaki yerleşimlerde ve tarımsal faaliyetlerde gereksinim
duyulan içme ve kullanma suyu ile atık su tesisleri, sulama ve drenaj sistemleri,
elektrifikasyon ve ulaşım sistemleri gibi hizmetlerin tümüdür.



Sözü edilen sorunların çözümüne yönelik olarak kırsal bölgelere hizmet sunulurken,
kırsal yerleşimler arasında bir örgütlenmenin de oluşturulması gereklidir. Şekil’de bu
organizasyon şematik olarak görülmektedir.



BÖLGESEL

MERKEZ

KIRSAL

MERKEZ

HİZMET

MERKEZİ

İŞLETME

MERKEZİ

KÖY

Örgütlenme dört farklı düzeyde yapılmaktadır. Kırsal merkez, Hizmet merkezi, Köyler ve İşletme
merkezleridir. Tüm bunları etkisi altında bulunduran bir Bölgesel merkez bulunmaktadır.



İşletme merkezi: Kırsal bölgedeki tarımsal uğraşların bir bütün halinde
yürütüldüğü en küçük birimleri oluşturur. Kırsal bölgede yapılacak
planlama çalışmalarında başarılı olabilmek için planlamanın işletme
düzeyine indirilmesi gerekir. Tarım işletmeleri kırsal alanın gelişmesinde
en önemli unsurlardır. Tarım işletmeleri, öngörülen yaşam seviyesini,
istenilen mekanizasyon düzeyinde ve mevcut aile iş gücü ile
gerçekleştirebilmeli ve bu yaşam seviyesinin sürekliliğini güven altına
alabilmelidir.

Belirli sayıda tarım işletmelerinden oluşan köy: Büyük bir çoğunluğunu,
geçimini tarımdan sağlayan ailelerin oluşturduğu yerleşimler olarak
tanımlanır.



Belirli sayıda köy gruplarına hizmet sağlayan kırsal merkez: Bölge
düzeyinde sağlıklı bir kırsal toplum yaratmak ancak, köy kalkınması ile
gerçekleşir. Köylerimizin çok dağınık ve küçük birimlerden oluşması,
kamusal hizmetler ve altyapı tesislerinin pahalıya mal olmasına neden
olmaktadır. Bu durum, geleneksel yerleşim düzeninde, her köye
hizmetlerin götürülmesini zorlaştırmaktadır. Her köye hizmet götürmek
yerine, birkaç köyün gereksinimlerinin tek bir merkezde toplanmasıyla
Kırsal Merkezler oluşturulmuştur. Kırsal merkez, okul, sağlık ocağı, ürün
pazarlama tesisleri gibi donatıları içerir.



Tüm kırsal bölgeye hizmet eden bölgesel merkez:

Kırsal merkezler, hizmet ettikleri köyler grubunun bütün gereksinimlerini ve
sorunlarını karşılamaya yeterli değildir. Bazı hizmetler için yapılacak
yatırım, yararlanacak nüfus belirli bir sayıya ulaşmadıkça ekonomik
olmamaktadır. Tam donanımlı hastane, ilköğretimden sonraki eğitim-
öğretim merkezleri, kırsal sanayiye dayalı fabrikalar gibi yapılar bu
hizmetlere örnek gösterilebilir. Bu nedenle birkaç kırsal merkezin
bağlandığı Bölgesel Merkezler oluşturulur.



KIRSAL YERLEŞİM TEKNİĞİ 
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6. HAFTA

KONU 1 Planlama Kavramı ve Planlama Türleri 

KONU 2 Çok Yönlü Kırsal Alan Planlaması



Konu 1 Planlama

• Toplum yararına belirli hedeflere ulaşmak amacıyla
mevcut kaynakların rasyonel bir biçimde kullanılması için
geleceğe yönelik bir sıra tedbirlerin optimum ölçekte
dizilme işlemidir.

• Planlar, fonksiyonları ve işlerlikleri açısından
birbirlerinden ayrılırlar.

• Kırsal alan planlamasının ana materyali olan yerleşim
birimlerinin sorunlarının tüm yönleriyle çözümlenmesi bir
planlama işlemidir.



Konu 1 Planlama Türleri

• Makro plan: Büyük boyutlu planlar. Ülke veya çok geniş
alanları kapsar. Planlama aşamaları ayrıntılara girmeden
verilir. Örnek olarak; ülkenin şeker üretimindeki amaç ve
politikalar açıklanır. Ancak, pancar üretiminin hangi
alanlarda ve nasıl yapılacağına değinilmez. Bu planlar,
uzun, orta ve kısa vadeli planlardır.



Konu 1 Planlama Türleri

• Mikro plan: Tek bir konuya veya birime ilişkin ayrıntıları
içeren planlar. Bir köy planlaması veya bir fabrikanın
üretim planlaması gibi planlardır.



Konu 1 Planlama Türleri

• Bölge planı: Makro veya mikro düzeyde hazırlanan planlar
arasında ölçekleri gözönüne alındığında bir boşluk olduğu göze
çarpar. Bu boşluğun giderilmesi ancak her iki ölçekle bağ
kurabilecek üçüncü bir plan türü ile olasıdır. Bu ilişkiyi
kurabilecek olan plan ölçeğine bölge planı denir. Bölge terimi
değişik amaçlara ve farklı yörelere göre değişik adlar alır.
Ekonomik bölge, kırsal bölge, geçiş bölgesi gibi. Bu farklılıklar
ele alınan alanların büyüklüğünden ve özelliğindendir.

• Bölge; fiziksel, politik ve ekonomik etmenlerin bütünlük
gösterdiği bir alandır. Coğrafik etmenlerin politik-yönetimsel
ve ekonomik eşdeğerlilik etmenlerin süperpozisyonunun
çevrelediği alan olacaktır.



KONU 2 Çok Yönlü Kırsal Alan Planlaması

• Yerleşmelerin her biri sistemin birer parçasıdır. Tek tek her
yerleşmeyi ele almak sorunların çözümüne yeterli
olmayacaktır. Bu nedenle, yerleşmeleri bir sistem içinde
düşünmek ve bütüncül bir planlama anlayışı ile çözüme
yaklaşmak gereklidir.

• Kırsal alan planlaması, bölge planlaması kavram ve
tekniğine dayalı koordineli bir çalışma sistemini öneren
bir plan türüdür.



KONU 2 Çok Yönlü Kırsal Alan Planlaması

• Kırsal planlamanın özellikleri

 Planlama hedefi

 Dönüşüm hızı

 Dış etkenler

 Teknoloji ithali

 Başarı derecesi

 Kurumsal olma niteliği

 Yerleşme sistemi



Kırsal Planlamanın Özellikleri

• Planlama hedefi

Kırsal planlama, tarımsal planlama ile aynı anlamda değildir.
Kırsal planlama, kırsal alanın karmaşık ve çok yönlü
aktivitelerin oluştuğu bir yer olması nedeniyle çok yönlü
olmak zorunluluğundadır. Bunun sonucu olarak da kırsal
planlama sosyal, ekonomik ve fiziksel planlamayı kapsayıcı
minimum büyüklükte kapalı bir sistem içinde yapılmak
durumundadır.



Kırsal Planlamanın Özellikleri

• Dönüşüm hızı

Her plan bir gelişme hızı gösterir. Kırsal alanın doğal yapısı
ve aktivitelerin niceliği yönünden yüksek bir hız, uyum
yapma yeteneğine ters bir tepkide bulunur. Bunun
giderilmesi ancak üst düzeyde politik kararları gerektirir.



Kırsal Planlamanın Özellikleri

• Dış etkenler

Kırsal alanın kendine özgü iç etkenleri yanında, şehirleşme
ve endüstrileşme gibi dış etkenlerin de zorlayıcı etkisi vardır.
Dış etkenlerin göz önüne alınmaması planın bütünsel
özelliğini ve başarısını kısıtlar. Bu nedenle, iç ve dış etkenleri
de saptayarak doğal çevresel matris içerisinde gelişimin
planlanması gerekir.



Kırsal Planlamanın Özellikleri

• Teknoloji ithali

Kırsal kesimin ana aktivitelerinden birisi olan tarımın hızla
gelişebilmesi yeni teknoloji ve becerinin ithalini gerektirir.
Bu ise, sanayi ve hizmet sektörüne göre, tarıma ithali daha
hızlıdır. Teknoloji ve becerinin ithali araştırma
fonksiyonlarının organize edilmesine ve desentralize
olmasına bağlıdır.



Kırsal Planlamanın Özellikleri

• Başarı derecesi

Tarımsal projeler yapısal olarak gevşekliği yüksek ve disiplini
az olan projelerdir. Bu nedenle kırsal alanda uygulanacak
programların, alanın boş veya yerleşik olmasına göre başarı
derecesinin değiştiği görülür. Edinilen tecrübelere göre boş
alan uygulamaları daha başarılı sonuçlar vermektedir.



• Kurumsal olma niteliği

Kırsal alanda, tarımsal gelişme programları kırsal toplumun,
kırsal ekonominin kurumsal yapısındaki değişmelere
dayanmalıdır. Toplum organizasyonu, destekleme
sisteminin ve bir çok sosyal kurumun yeni formları gelişme
hedeflerine – toplam üretim ve yaşam standardının
yükselmesi ve ulaşılmasında önemlidir.

Kırsal Planlamanın Özellikleri



Kırsal Planlamanın Özellikleri

• Yerleşim sistemi

Her sosyal sistemin mekan organizasyonu ekonomik
gelişme seviyesine bağlı olmakla beraber temelde bir
kademelenme gösterir. Yerleşim ünitelerinin en küçüğünden
en büyüğüne kadar ulaşan bu kademeler arasında ve her
büyüklük kademesinin büyüklükleri arasında belirli bir kural
vardır. Bu nedenle kırsal ve şehirsel yerleşmeler bir
bütündür.



KIRSAL YERLEŞİM 
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7. HAFTA

 KIRSAL YERLEŞİMLERİN FİZİKİ PLANLAMASI



KIRSAL ALAN PLANLAMASININ ÖGELERİ

 ÇOK YÖNLÜ KIRSAL ALAN PLANLAMASI

 SOSYAL PLANLAMA

 EKONOMİK PLANLAMA

 FİZİKSEL PLANLAMA



SOSYAL PLANLAMA

 Planlama alanında nüfusun yapısı ve özellikleri, eğitim, sağlık, kültürel yapı

ve diğer sosyal hizmetlerin planlanması gibi konuları kapsar.



EKONOMİK PLANLAMA

 Plan bölgede sektörel kaynakların optimum gelişmesinin düzenlenmesi, tesis

ve işletmelerin tip ve genişlikleri, yatırım ve faydanın saptanması konuları bu

planlamanın kapsamını oluşturur.



FİZİKSEL PLANLAMA

 Bütüncül kırsal planın iki ana diliminin (sosyal ve ekonomik planlama), plan

hedefleri yalnızca sözlü ifade ve hesaplama olarak kalamaz. Önemli olan

önerilen değişimlerin mekanda yansıtılmasıdır. Hedeflerin gerçekleştirilmesi

ve somutlaştırılması görevi fiziksel planlamanın kapsamındadır.



KIRSAL ALAN PLANLAMASI

 Bir kırsal yerleşim alanının kurulum/gelişimine yönelik yapılan çalışmalar üç

aşamada gerçekleştirilir;

 Etüt

 Değerlendirme ve Planlama

 Uygulama



 Etüt aşamasında, kırsal alanın sosyal, ekonomik ve fiziki yapısına ilişkin tüm

mevcut veriler istatistiki yöntemler uygulanarak elde edilir.

 Değerlendirme aşamasında, elde edilen verilerin yorumlanması ile mevcut

durumun konulması ve tüm kaynakların özelliklerinin saptanması çalışmaları

yapılır. Değerlendirmede sosyoloji ve ekonomiye ilişkin yöntemler kullanılır.

 Değerlendirme çalışmalarından elde edilen sonuçlara göre, bölge planının

gelecekteki hedefleri belirlenir. Hedeflerin gerçekleştirilmesi için belirli

aşamalar ve tedbirler dizisi oluşturulur. Yapılan planın belirli bir süreci

kapsaması gerekir. Bu süreç, genellikle 10-15 yılı alabilir. Daha ileri süreçler

için oluşacak değişimler için sağlıklı kararlar alınamayabilir.



 Sosyo-ekonomik hedeflerin gerçekleştirilmesi için ele alınan bölgedeki üretim

biçimi, arazi kullanım deseni, aile işletme tipleri, yerleşme tip ve hizmet

merkezlerinin seçimi, sektörel planların yapılması çalışmaları gerçekleştirilir.

 Uygulama aşamasında, belirlenen tüm yapı ve hizmet merkezlerinin fiziki

düzenlemeleri yapılır.



Etüt – Ön Çalışma

 Etüt çalışmaları için gerekli haritalar;

 Nüfus büyüklük, yoğunluk

 Donatı dağılım

 Yol, su, elektrik, iletişim

 Topografik

 Kadastral

 Mevcut arazi kullanım

 Jeolojik

 Yeraltı su kaynakları



 Sosyal, ekonomik ve demografik yapılara ve mevcut yerleşme düzenine ilişkin

ayrıntılı raporlar hazırlanır. Tarımsal işletmelerin yapısı ortaya konur.

İşletmelerin hangi üretim aşamasında oldukları belirlenir. Bu durum,

işletmelerin büyüme yönlerini belirlemede önemlidir. Ayrıca, tarım

işletmelerinin yapısı birbirlerinden farklı olduğundan (alan büyüklüğü, hizmet

ve donatı gereksinimleri gibi), fiziksel planlamada bu farklılıklar mutlaka göz

önüne alınmalıdır.



 Yerleşim birimlerinin desen(doku) yönünden belirlenmesi de önemlidir.

Yerleşimlerin doku yönünden belirlenmesi için dağınıklık ölçütü kullanılır. Bu

ölçü gelecekteki yerleşim dokusunun ne olacağı konusunda fikir de

vermektedir.

 Dağınıklık ölçütü, kır yerleşimlerinin dokularının matematiksel ve istatistiksel

olarak belirlenmesine yardımcı olur. Konutların veya işletme birimlerinin

mekânsal dağılımı ve yoğunluğu göz önüne alınarak Lorenz Eğrisi kullanılır.
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FİZİKSEL 
PLANLAMA

 Araştırıcı ve bilim adamları fiziksel planlamayı değişik biçimlerde
tanımlamaktadırlar. Bu tanımlar, genellikle, birbirleri ile eş anlam
ve kapsama sahiptirler. Bunlardan bazıları;

 Arazi kullanımı ve planlamasının düzenlendiği bir faaliyet alanıdır
(Takes, 1958). Bu tanımın kapsamı; arazinin geliştirilmesi, sulama-
drenaj çalışmaları, yol yapımı, içme suyu, kanalizasyon,
elektrifikasyon çalışmaları, yerleşme birimlerinin belirlenmesi,
yerleşme birimlerinin planlanması, parselasyon ve işletme merkezi
planlamasıdır.



FİZİKSEL 
PLANLAMA

 Fiziksel planlama, kent ve kır yerleşme düzenlemesi ile aynı
anlamdadır (Ricci, 1969).

 Fiziksel planlama; sosyal, ekonomik ve fiziksel çevre ile kültürel ve
idari etmenleri de içeren karmaşık ve farklı disiplinlerden oluşan
bir konudur Glikson, 1970).

 Kırsal alan fiziksel planlaması, ülke, bölge planı kapsamında
değerlendirilmeli ve çok yönlü olarak düşünülmelidir (Alkan, 1973).



FİZİKSEL 
PLANLAMA

 Bütüncül kırsal planlamanın hedef olduğu toplum için daha iyi
yaşama koşullarını sağlamak ve uygun bir denge kurulmasının
zaman ve mekan boyutlarında realize edilmesini düzenleyen bir
faaliyet alanıdır.

 Fiziksel planlama, sosyal ve ekonomik planların tamamlayıcısı ve
mekanda yansıtıcısıdır.



Fiziksel 
planlamanın 
temel 
elemanları

 Arazi kullanım planlaması

 Altyapı planlaması

 İşletme tip, boyut ve parselasyon planlaması

 Yerleşim planlaması

 Çevre ve peyzaj planlaması



Arazi Kullanım 
Planlaması

 Arazi kullanım planlaması ile, ülke ve bölge düzeyindeki üretim
potansiyel ve biçimleri göz önünde bulundurularak kırsal plan
bölgesinde hangi alanların tarım, ormanlık, endüstri, iskan yeri,
ulaşım ve diğer akım şebekeleri ve dinlenme alanları olarak
ayrılacağı çalışmaları yapılır. Bununla birlikte, tarımsal alanların
bitki çeşidine göre alt zonlara bölümlenebileceği de bu planlama
kümesinin kapsamındadır.



Altyapı 
Planlaması

 Kırsal bölgenin zonlara ayrımı yapıldıktan sonra altyapının
planlanması gerekir. Bunula tüm akım sistemlerinin planlaması
belirtilmektedir. Sosyal ve ekonomik plan hedefleri göz önüne
alınarak yol, su, elektrik, kanalizasyon sistemlerinin
boyutlandırılması bu planlama kümesinin ana görevidir.



İşletme Tip, 
Boyut ve 
Parselasyon 
Planlaması

 İşletme tip ve genişliklerinin planlanması yerleşim planlamasının
ilk noktasıdır. Buna teknik planlama da diyebiliriz. Ancak burada
ekonomik planlama konuları öne çıkmaktadır. Kırsal bölge
planlamasında, ekonomik planlama sürecinde uygun işletme tip ve
genişlikleri belirlenir. Tek bir birimin fiziksel planlaması söz konusu
ise, fiziksel planlama aşamasında da işletme tip ve genişlikleri
belirlenebilir.



İşletme Tip, 
Boyut ve 
Parselasyon 
Planlaması

 İşletme tip ve genişliklerinin belirlenmesi;

 İşletme avlu genişliğine,

 İşletmede bulunabilecek yapı çeşitlerine ve boyutlarına,

 İşletmelerin tarla parsellerine olan uzaklığına,

 Kırsal alan istihdam sorununa,

 Yerleşim desenine, hizmet merkezlerinin seviye ve
kapasitelerine,

 Parselasyona

etkili olmaktadır.



Yerleşim 
Planlaması

 Kırsal bölgenin üretim biçimi, halkın sosyal gelişmişlik derecesi ve
diğer fiziksel faktörler de göz önüne alınarak yerleşim deseninin
oluşturulması ve yerleşim düzenlenmesi çalışmalarıdır.



Çevre ve Peyzaj 
Planlaması

 Dinlenme, spor alanları ve çevre kirliliğinin önlenebilmesi için
gerekli tesis ve alınacak tedbirlerin düzenlenmesi çalışmalarıdır.



KIRSAL ALAN 
FİZİKSEL 
PLANLAMASI

 Yukarıda anlatılan planlama kümelerinin bir bütün olarak ele 
alındığında fiziksel planlamanın geniş anlamı ifade edilmiş olur. 
Kısaca, kırsal bölge planlaması diyebiliriz.  



KIRSAL ALAN 
FİZİKSEL 
PLANLAMASI

 Kırsal alan fiziki planlamasının uygulanması ya boş bir alan
üzerinde yeni bir köy kurulması ya da mevcut bir köyün yeniden
düzenlenmesi olabilir. Planlamada, yeni yerleşime açılan alanlarda
daha az zorlukla karşılaşılmaktadır.



KIRSAL ALAN 
FİZİKSEL 
PLANLAMASI

 Önemli noktalar;

 Köyün ve köyü teşkil eden arazinin, yolların sınırlarının
belirlenmesi ve yerleştirilmesi

 Arazi kullanım yoğunluğu, işletmeler arası uzaklık, işletme tip ve
büyüklükleri

 Mekanizasyon seviyesine göre trafik akışı, su, kanalizasyon,
elektrik, iletişim sistemleri

 Uygulamada öncelik sırasına göre iş ve zaman programı



KIRSAL ALAN 
FİZİKSEL 
PLANLAMASI

 Yukarıda sayılan bu dört unsurun birbirleri ile ilişkili olduğu
unutulmamalıdır. Kullanılacak araçlar düşünülmeden, arazinin
kullanım tasarımı ve yol planlaması yapılamaz. Tarımsal ürünlerin
tüketim ve işlenme yerlerine taşınması, küçük yerleşim
merkezlerinin daha büyük merkezlere bağlanması da gerekir.

 İşletmeler arası uzaklıklar ve yerleşme birimindeki yoğunluklar
planlamada oldukça önemli olmaktadırlar. Yerleşme deseninin
oluşmasına etki ederler. Bu nedenle tarım işletmelerinin gelişim
aşamaları fiziksel planlamada göz önünde bulundurulmalıdır.



Üretim 
Aşamalarına Göre 
İşletme Tip ve 
Genişliklerinin 
Belirlenmesi

 Tarımsal aile işletmeleri ülkenin ekonomik ve sosyal gelişim
süresince yapısal olarak değişim gösterirler. Bu değişimler ise
fiziksel çevrede yansımaktadır. Ekonomik ve sosyal gelişimle
birlikte teknolojik ve fiziksel değişimler kırsal peyzajın
görünümünde devamlı bir biçimlenmeye yol açar.



Üretim 
Aşamalarına Göre 
İşletme Tip ve 
Genişliklerinin 
Belirlenmesi

 Kırsal alanda değişim gösteren temel elemanlar;

 İşletme genişlikleri

 Tarla parsellerinin yeri ve biçimi

 İşletme merkezinin yeri, genişliği

 İşletme – tarla arasındaki uzaklık

 Kırsal toplumun büyüklüğü

 Hizmet ve destekleme birimlerinin mekânsal
dağılımları



1. Başlangıç 
Aşamasındaki 
İşletmeler

 Bu aşamadaki işletmelerde kapalı bir aile ekonomisi vardır.
Tarımsal arazi, aile işgücü ve kullanılan ekipmanlara bağlıdır ve
çoğunlukla da küçük boyutlardadır. İşletme merkezinin büyüklüğü
de fazla değildir. İşletme ve tarla arasındaki ilişki de mevsimlere
bağlı olarak değişmekle birlikte sıkı değildir.

 İşletmenin dışa açılımı zayıftır. Gereksinim duyulan sosyal ve
ekonomik gereksinimler çok azdır. Araç yokluğu işletmeciyi
zorlayan bir etmendir.

 Arazi üretim kapasitesinin düşük olduğu yerlerde, genellikle
dağınık yerleşim deseni görülür. Bir aileyi geçindirecek işletme
büyüklüğü fazladır.



1. Başlangıç 
Aşamasındaki 
İşletmeler

 Dağınık yerleşim deseninden farklı olarak, doğrusal yerleşim
deseni biçimi de görülür. Bu tür yerleşmelerde konutlar bir yol ya
da su yolu boyunca dizilmişlerdir. Arazileri konutlara bitişik ve arka
kesimde uzanmış bir durumdadır. Özellikle Filipinler ve Seylan’da
görülen bir yerleşme biçimidir.

 Diğer bir yerleşim biçimi ise toplu yerleşmedir. Çoğunlukla üretim
kapasitesinin yüksek olduğu yerlerde görülür. Emniyet, su
yetersizliği, sosyal koşullar toplu yerleşmeyi gerektiren
durumlardır. Tarım arazileri konutlardan daha uzak bir alanda
bulunurlar. Konutlar ise birbirlerine çok yakın yerleşmişlerdir.



2. Çok yönlü 
tarımsal işletmeler

 Bu tür işletmeler hayvancılık üretim faaliyetlerine girmiştir. Belirli
bir üretim miktarı pazar için ayrılmıştır. İşletmedeki fiziksel
yapılar da üretimin türüne göre bir önceki aşamadaki işletmelere
göre farklılaşmıştır. İşletme merkezi büyüklüğü artar. Hayvan
yemlerinin işlendiği alanın işletmeye yakın olması gerekir. Uzaklık
etmeni, bu aşamadaki işletmeler için önemli olmaktadır (Pazar ve
diğer faaliyetler için).

 Bu aşamadaki işletmeler, girdi temini, üretimin pazarlanması ve
kredi olanakları yönünden yeterli bir sisteme gereksinim duyarlar.
Bu nedenle, yeterli hizmet birimleri ve altyapının hızla
geliştirilmesi gerekir.

 Yaşam seviyesinin yükselmesi ile birlikte eğitim, sağlık ve kültürel
hizmetlere olan gereksinimler de artacaktır. Bu hizmetlerin tüm
ailelerin yararlanabileceği yeterli bir uzaklıkta ve kapasitede
bulunması gerekir.



2. Çok yönlü 
tarımsal işletmeler

 Bu aşamadaki işletmelerin fiziksel planlamasında, iki karşıt görüş
vardır.

1. İşletme arazisi işletmeye bitişik olursa daha elverişli bir tarımsal
faaliyet gerçekleşir. Bu düzenlemede, işletmeler ile hizmet
üniteleri arasındaki uzaklık artar.

2. Konutlar ile tarım arazilerinin birbirlerinden farklı yerde olması
görüşü savunulmaktadır. Bu durumda, yerleşik alanla işlenen
araziler arasındaki uzaklık artmasına karşılık hizmetlerden
yararlanma daha fazla artar. Bu görüşün uygulanması ise,
hayvancılık alanlarının daralmasına yol açabilir.



2. Çok yönlü 
tarımsal işletmeler

 Birinci görüşe göre ortaya çıkan yerleşme deseni dağınık
yerleşimdir. İtalya’da toprak reformu uygulama alanlarında bu tür
yerleşmelere yer verilmiştir. İkinci görüşe göre ise fazla nüfuslu
toplu yerleşim desenleri ortaya çıkmaktadır. Bu şekilde aile başına
düşen yatırım masraflarının (özellikle altyapı masrafları)
azaltılması sağlanır. Meksika’da oldukça yaygındır.



2. Çok yönlü 
tarımsal işletmeler

 Her iki görüşün yararlı yönleri ele alınarak optimum bir model
ortaya konabilir. Bu model, dağınık yerleşme deseni ile toplu
yerleşme deseninin bir karışımından oluşur. Doğrusal yerleşim
deseni bu modele örnek verilebilir. Konutlar yan yana bir yol
boyunca dizilirken, işletmelere ilişkin hayvancılık ve yem alanı
işletme merkezine bitişik olarak yerleştirilir. Tarım arazileri de köy
içerisinde belirli bir uzaklıkta dağılabilir. Hizmet üniteleri ise
merkezi bir yerde toplu olarak planlanır. Uzaklık etkisinin
azaltılması için köydeki aile sayısı en fazla 100’e kadar çıkarılabilir.



3. İhtisaslaşmış 
İşletmeler

 Teknoloji ve bilginin geliştiği aşamada bu işletmelerin ekonomik
yapılarının fiziksel yapıyı da etkileyeceği açıktır. Teknolojik gelişim
bu tür işletmelerin dağınık yerleşim deseni oluşturmasını
gerektirse de gelişmiş ulaşım araçları nedeniyle işletme sahibinin
kendi arazisinde yerleşmesini de gerektirmez. İşgücünün tüm
mevsimlere dağıtılması gerekli değildir. Tek bir tarımsal faaliyet
vardır. Bu nedenle işletme merkezinin genişliği küçüktür. Üretim
sonucu, tarladan doğrudan fabrikaya ya da pazara iletim
gerçekleşir.



3. İhtisaslaşmış 
İşletmeler

 Bu tür işletmeler için toplu yerleşmelerin yararları vardır. Hizmet
ünitelerine yakınlık, modern işletmecilikte önemli bir etmendir. Bu
nedenle, hizmet-destek üniteleri toplu olarak, bütün işletmelere
yaklaşık aynı uzaklıkta bulunmalıdır.



Sonuç 

 Kırsal alanda yerleşmelerin düzenlenmesinde, sosyal ve ekonomik
koşulların belirlenmesi ve bu koşullara uygun işletme tip ve
büyüklüklerinin ortaya konulması gerekir. Mevcut aşamadaki
işletmelerin bir üst aşamaya ilerlemelerine engel olacak her türlü
kısıt çözülmeye çalışılmalıdır. Fiziksel yapının planlanması da
geleceği öngörerek gerçekleştirilmelidir.
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TARIM 
İŞLETMELERİNİN 
PLANLANMASI



 İşletme merkezinin planlanması, genellikle bir sorunun
gündeme gelmesi nedeniyle ortaya çıkar. Örneğin yeni bir
işletmenin kurulması, mevcut bir binanın modelinin
değiştirilmesi veya mevcut atık sisteminin yenilenmesi yada
yeni yapılacak bir binanın yerleşim yerinin belirlenmesi
işletme merkezinin düzenlenmesini gerekli kılabilir.
Dolayısıyla planlama gereksinimi; genişleme, performansın
artırılması, kapasitenin yükseltilmesi ve daha iyi işgücü
kullanımı düşünceleri sonucunda ortaya çıkabilir.



 İyi bir planlama, işletmenin mevcut ve yakın gelecekteki
durumunu ve daha uzun süredeki geleceğini dikkate
almalıdır.Diğer bir deyişle, mevcut ve gelecekteki sorunların
tümüne birden olabildiğince objektif bir gözle bakılması
gerekir. Plan üzerindeki bir hatanın giderilmesi kolaydır.
Ancak araziye uygulandıktan sonra karşılaşılabilecek bir
hatanın giderilmesi oldukça zordur ve ek yatırımları gerektirir.
Bu nedenle planlama aşamasında tasarım mühendisinin
aklına gelen tüm soruları, sorunları, çözüm yollarını ve
kararlarını net bir şekilde ortaya koyması ve planlamayı bu
doğrultuda yapması gerekir.



 İşletme merkezi planlamasında, gerekli yapı ve tesislerin
tasarımı ile ilgili sorunların çözülmesi ve olanak oranında
gelecekteki değişikliklere karşı esnekliklerinin sağlanması
gerekir. Planlama yapılırken işletmedeki tüm faaliyetler göz
önüne alınmalı ve sadece mevcut sorunların değil gelecekte
ortaya çıkabilecek sorunların da değerlendirilmesi gerekir.
Örneğin bir binanın yerleşim yerinin yanlış olması
gelecekteki 20 yılda çeşitli sorunların ortaya çıkmasına yol
açacak, birkaç hatanın yapılması ise işletme merkezinin
etkinliğini ve kullanılabilirliğini olumsuz yönde
etkileyecektir.



 İşletme sahibinin düşünceleri, istekleri ve amaçları, işletme merkezinin
planlanmasındaki gereksinimleri ortaya koyacaktır.İşletme merkezinin
planlanmasını gerektiren bazı amaçlar şunlar olabilir;

• Mevcut hayvansal üretim yapılarının genişletilmesi ve
böylece gelirin artırılması,

• Mevcut yapısal durumda herhangi bir değişiklik
yapmadan işgücü etkinliğini artırmak için yeni tesislerin
eklenmesi,

• Yeni bir işletme merkezinin kurulması,
• İşletme sahibinin yaşam alanlarında ortaya çıkan

genişleme gereksinimleri,
• İşgücü ve mekanizasyon kullanımını kolaylaştıran ek

yatırımın yapılması,
• Konutun yeniden yapılması yada modelinin

değiştirilmesi,
• İşletmedeki trafik güvenliğinin artırılması yada hayvansal

üretim yapılarından gelen kokuların veya herhangi bir
yangının verebileceği zararların azaltılması için gerekli
yatırımın yapılması.



 Çoğu tarım işletmesinde işletme merkezi, hem ailenin yaşama

alanı hem de tarımsal üretimin yapıldığı ve faaliyetlerin

yürütüldüğü merkez konumundadır. Etkili bir tarımsal üretim ile

aile yaşamı için iyi bir ortamın sağlanması her zaman için

birbirleri ile uyum göstermeyebilir. Bu nedenle hem üretim ve

hem de aile yaşamı için yeterli alan bırakılmalıdır. Ayrıca koku,

toz, gürültü ve trafik yoğunluğu gibi işletme ailesi üzerinde

olumsuz bir çevreye neden olabilecek sorunlar önlenmelidir.



İŞLETME MERKEZİ YERİNİN SEÇİMİNE ETKİLİ FAKTÖRLER



 İşletme merkezinin araziye göre yerinin seçilmesinde

tarlaların yeri ve dağılımı göz önünde bulundurulmalıdır.

İşletme merkezi bütün tarlalara ve faaliyet merkezlerine en

uygun tarzda erişebilecek konumda olmalıdır. Hayvanlar

otlaklara ulaşmak için en az yol almalı, alet ve makineler en

kısa yoldan kullanılacağı yere erişmelidir.

İŞLETME 
MERKEZİNİN 
ARAZİYE GÖRE 
KONUMU



 İşletme merkezi kurulacak yerin biraz yüksekçe olması ve

drenaj koşullarının iyi olması gerekir. İşletme binalarının

arazinin yüksek kısımlarına yerleştirilmesi hem drenaj

yönünden hem de arazinin kontrolünün kolaylığı açısından

önemlidir. Binaların çevre drenajının iyi olması insan ve hayvan

sağlığını ve depolanan ürünlerin korunmasını sağlar. Binaların

kullanım ömürleri artar. Uygun eğimli bir işletme merkezi

yerinin seçimi ile drenaj tesislerinin maliyeti de düşmektedir.

TOPOĞRAFİK 
KOŞULLAR



SU TEMİNİ
 İşletmenin gereksinimi olan içme ve kullanma suyunun

işletme içerisindeki bir kaynaktan temin edilmesi tercih

edilmelidir.



TOPRAK KOŞULLARI
 İdeal bir işletme merkezinde verimli ve verimsiz toprak

kombinasyonu bir arada olmalıdır. Verimli topraklar

işletme merkezi içerisindeki bitkisel üretim,

ağaçlandırma vb. işlemler için kullanılırken; verimsiz

topraklar üzerine de binalar yerleştirilmelidir.



YÖN VE MANZARA
 İşletme binalarının yönü yılın bütün mevsimlerinde güneş

ışınlarından en iyi yararlanacak şekilde belirlenmelidir. Konut

ve hayvan barınaklarının geniş pencereleri güneye

bakmalıdır. Kış mevsiminde güneş ışınlarından en fazla yarar,

yazın ise ışınların olumsuz etkilerinden korunma

sağlanmalıdır. Özellikle konutun güzel bir görüş ve

manzaraya sahip olmasına özen gösterilmelidir.



HAKİM RÜZGARLAR

 Hakim rüzgar yönü, işletme binalarının düzenlenmesinde ve
rüzgar siperlerinin yerlerinin seçilmesinde önemlidir. Genellikle
hakim rüzgar yönü konuttan diğer binalara esecek şekilde
planlama yapılmalıdır.

 Kış rüzgarlarından korunma ve yaz meltemlerinden yararlanma
sağlanmalıdır. Kış rüzgarlarına karşı doğal veya yapay rüzgar
siperleri kullanılabilir. İşletme avlusundaki ağaçlar veya yapay
rüzgar siperleri uygun bir şekilde düzenlenirse kış rüzgarlarından
korunma sağlanır.

 Hakim rüzgarların hayvan barınaklarının arzu edilmeyen
kokularını konut ve diğer servis binalarına taşımamasına özen
gösterilmelidir. Rüzgarın yönüne bağlı olarak herhangi bir binada
çıkabilecek yangın tehlikesi de dikkate alınmalıdır.



Rüzgar siperleri
 Rüzgar siperleri farklı büyüklükteki birkaç sıra ağaçtan oluşur.

Bunların yaz mevsiminde olduğu kadar kışın da işlevlerini yerine
getirmeleri için yaprak dökmeyen ağaçlar tercih edilmelidir.

 Rüzgar siperlerinin uzunluk ve genişlikleri hakim rüzgarların
şiddet ve yönüne bağlıdır. Tek sıralı olabilecekleri gibi 50-60 m
genişlikte rüzgar siperleri de yapılabilir. Normal koşullarda 10-
20 m genişlik yeterli olmaktadır.









İŞLETME MERKEZİNDE BULUNAN BİNALARIN 

DÜZENLENMESİNDE GENEL İLKELER



 Binalar arasındaki yürüme mesafesinin en az düzeye

indirilmesi avlunun kullanışlılığında en önemli etkendir. Avlu

içerisinde her gün yapılacak aktiviteler ile haftalık, mevsimlik,

yıllık aktiviteler belirlenmelidir. Ayrıca birbirleri ile sürekli

ilişkide olan binalar da birbirlerine yakın konumlandırılmalıdır

(yem deposu – hayvan barınağı).

 Binaların avlu merkezi etrafında düzenlenmeleri en uygun

yerleşim olmaktadır. Avlu genişliği araçların hareketini

kısıtlamamalıdır. Genişlik en az 20 m, uzunluk ise 30-60 m

kadar olmalıdır. İşletme avlusunu ana yola bağlayan yolun

genişliği ise en az 5 m olmalıdır.

İŞ EKONOMİSİ



 Yangından korunma için, hakim rüzgarlar dikkate alınarak

binalar arasında belirli bir açıklık bırakılmalıdır.

YANGINDAN 
KORUNMA



GELECEKTEKİ 
GENİŞLEME

 İşletme merkezi gelecekteki gelişmelere göre

planlanmalıdır. İşletme binalarının kapasitelerinin

artırılması genellikle uzunluklarının artırılması ile mümkün

olmaktadır. Bu nedenle işletme binaları her zaman

uzatılabilecek şekilde düzenlenmeli ve gerekli alan

bırakılmalıdır.



ESTETİK FAKTÖRLER

 İşletme merkezindeki yapılar, konuttan bakıldığında güzel bir

kır görünümü sağlayacak şekilde düzenlenmelidir. Her ne

kadar işletme binalarının boyutları birbirleri ile uyum

içerisinde olmasa da, kullanılan yapı malzemeleri ve renkler

açısından bir uyum yaratılmaya çalışılmalıdır.

 İşletme merkezinde yeşil alanların oluşturulması vb. peyzaj

düzenlemesi ile güzel bir görünüm elde edilebilir.



İŞLETME MERKEZİ PLANLARININ GELİŞTİRİLMESİ



Topoğrafik harita

 İşletme merkezinin yeri seçildikten sonra topoğrafik haritası çıkarılır. Bu harita
üzerinde tesviye eğrileri, yollar, hakim rüzgar yönü ve manzara durumu
gösterilir. Bu amaçla hazırlanan haritaların ölçekleri genellikle 1/200 – 1/500
arasında değişmektedir.



 Büyük kapasiteli tarımsal işletmeler için üretim yapıları ile aile konutu birbirlerinden
ayrı tasarlanmalıdır. İşletme merkezi tasarımının zonlara (kuşaklara) ayrılarak
yapılması iyi bir tasarım yönünden önerilebilir.

 Tasarımda öncelikle mevcut duruma göre bir planlama yapılmalı, daha sonra olumlu
ve olumsuz yönleri değerlendirilmeli ve en son olarak da gelecekteki gereksinimler
tahmin edilmeye çalışılmalıdır. Detaylı bir tasarıma başlamadan önce işletme
merkezinin kurulacağı alana ait en az bir haritanın elde bulunması gerekir. Hava
fotoğrafları ayrıntılı bir planlama için yararlı olur. Tesviye eğrili haritalar; drenaj
sistemlerinin planlanması, binaların yerleştirilmesi, yollara, açık alanlara ve drenaj
kanallarına gerekli eğimlerin verilmesi için gereklidir.



 İşletme merkezinin yeri belirlendikten sonra alanın zonlara ayrılması, hem yeni
tasarlanacak işletme merkezleri ve hem de yenileme yapılacak işletme merkezleri için
yararlı bir yoldur. Zon genişlikleri 30 m ve daha fazla olabilir. 30 m den daha dar zon
genişlikleri yapıların fazla iç içe geçmelerine neden olduğundan istenmez. İşletme
sahibi ve ailesinin yaşaması için konutun bulunduğu işletme merkezleri için konutun
planlama zonlarının ortasına yerleştirilmesi gerekir. Konutun bulunmadığı işletme
merkezlerinde ise, işletme avlusu(meydanı) genellikle planlama zonlarının ortasında
bulunur. Çünkü araç ve gereçler ile işgücünün faaliyetleri esas olarak işletme avlusunda
başlar.



 Harita üzerinde konutu yada işletme avlusunu esas alarak 30 m aralıklarla çizilen
dairelerle zonlar oluşturulmalıdır. Bu 30 m lik zonlar faaliyet alanlarını belirlemekte
olup, ana faaliyet alanlarının yerleştirilmesine yardımcı olurlar. Ayrıca işletme
sahibi ve ailesi için uygun çalışma koşullarının sağlanmasında , mevcut faaliyetler
ile gelecekteki genişleme olanakları için yeterli alanın bırakılmasında da yararlı
olur. İlk üç zonda en temel binalar ve ekipmanlar bulunur.



 Zon 1 İşletme ailesinin yaşama alanı ; Konut , yeşil alanlar, rekreasyon alanları, çiçek ve
sebze bahçeleri ile misafir park yerleri bu zonda yer almalıdır. Bu zon olabildiğince ses,
koku ve toz gibi zararlı unsurlardan korunmuş olmalıdır.

 Zon 2 Alet ve makine depolama alanı ; Atölye, hangar ve ilgili hizmetlerin yürütülmesi
için gerekli yapılar bu zonda yer alır. Bu yapıların konutun görüş alanı içerisinde
olmaması veya engellenmesi gerekir. Araç yollarının büyük bir kısmı ve işletme avlusu bu
zonda yer alabilir. Yakıt deposunun, bu zonun dış kenarına yakın olacak şekilde veya
tercihen yangın tehlikesini azaltmak için konuttan 60 m uzağa yerleştirilmesi gerekir.



 Zon 3 Ürün koruma, depolama,işleme ve bazı hayvansal üretim alanı; tahıl ve yem
depolama, işleme, küçük hayvanların yada az sayıdaki hayvanın barındırıldığı yapılar,
doğum ve hasta hayvan bölmeleri, hobi amacıyla yetiştirilen hayvan barınakları bu
kuşak içerisinde yer almalıdır. Bu alanda genellikle toz, koku ve gürültü oluşumu, trafik
yoğunluğu fazladır. Tahıl ve yemin depolanması ve işlenmesi, elektrik gücü ve iyi araç
trafiğini gerektirir. Ancak konutlar ağır araç trafiğinden ve yangın tehlikesinden
korunmalıdır.



 Zon 4 Ana hayvansal üretim alanı; Kapalı yada açık tipteki ana hayvancılık
tesislerinin bulunduğu kuşaktır. Bu zonda hayvanlar, drenaj sistemleri, atık yönetimi,
yem dağıtımı, hayvan yönetim tesisleri ve diğer servis yapıları için yeterli alan
bırakılmalıdır. Bu zonda da koku, toz, gürültü oluşumu ve trafik yoğunluğu söz
konusudur. Gelecekteki genişleme için mutlaka yeterli alan bırakılmalıdır. Gerekirse
hayvansal üretim ile ilgili diğer tesisler 4. zondan sonra oluşturulacak zonlarda da
devam edebilir.



 İşletme merkezi planlamasında diğer önemli bir konu da ana yolun yerleştirilmesidir.
Aşağıdaki şekilde; kışın hakim rüzgarın kuzey-batı ve batıdan, yazın ise kuzey-batı,
güney-batı ve güney-doğu yönlerinden estiği kabul edilerek ana yolun geçirilmesine
ilişkin işletme merkezi tasarımları görülmektedir.

 Şekil (a) da binalar arasında yeterli alan bırakılmış olup, binalar arasında bir avlu ve
rüzgarlı dönemler için de bir rüzgar perdesi tesis edilmiştir. Ancak konutun hayvansal
üretim yapılarının güneydoğusunda kalması kış rüzgarlarının koku ve tozları yaşama
alanlarına iletmelerine neden olacaktır. Olanak varsa konutun uzak batıya, hayvansal
üretim yapılarının da kuzeydoğuya doğru yerleştirilmesi sorunun çözümü açısından
yararlı olacaktır.





 Şekil (b) de, işletme merkezi ile ana yolu birbirine bağlayan yolun düz yapılması kuzey
ve kuzeybatıdan esen rüzgarları işletme avlusuna iletecektir. Buna karşın bu yolun
kavisli yapılması, konutun güneye, hayvansal üretim yapısının da güneydoğuya
kaydırılması, diğer bir deyişle konut ile hangarın yer değiştirmesi daha uygun olacaktır.

 Şekil (c) ve (d) de, konut, hayvansal üretim yapısı, rüzgar perdesi ve ana yol arasında
uygun bir düzenleme yapılmıştır.





Yaşama alanında ; konut , yeşil alanlar, rekreasyon alanları,
çiçek ve sebze bahçeleri ile misafir park yerleri bulunur. Ancak
tarım işletmelerinin büyük bir çoğunluğunda işletme
merkezinde sadece konut bulunur.

Bir işletme merkezi tasarımı yapılırken, tüm tasarım kriterleri
göz önünde tutularak öncelikle konut yerleştirilmelidir. Kırsal
yaşamın avantajlarını (alan,özgürlük,manzara vb.) kullanarak
işletme sahibi ve ailesi için uygun bir yaşama ortamı
oluşturulmalıdır. Aileye rahatsızlık verecek yoğun üretim
merkezleri yakınına konutlar yerleştirilmemelidir.

YAŞAMA ALANININ PLANLANMASI



Konut 

 İkinci aşamada işletme merkezine giriş yolu, konut ve servis
avlusu ana hatları ile harita üzerine yerleştirilir.

 Konut işletme merkezinin en yüksek ve havadar kısmında
olmalıdır. Yaz meltemleri ve kış rüzgarları işletme içerisinden
konuta doğru olmamalıdır. Konut ana yoldan en az 30 m
içeride olmalıdır. Konutun oturma odası ve mutfağından
işletme merkezi girişi ve diğer binalar izlenebilmelidir.

 İçme ve kullanma suyunun temini için konut yakınında bir
kuyunun açılması düşünülebilir. Ayrıca septik bir tank
yapılarak pis suların uzaklaştırılması da sağlanmalıdır.



 Konutu çiftlik faaliyetlerinden uzağa yerleştirmek, doğal
alanının avantajlarını elde etmede daha büyük bir serbestlik
sağlar.

 Konut; doğal çevreye uyum sağlayacak, aile yaşamını
kolaylaştıracak ve kısıtlamaları en aza indirecek şekilde
yerleştirilmelidir.

 Konut; dış yaşama karşı bir gizliliğe sahip olmalı, ancak dış
ortamdan da tam olarak soyutlanmamalıdır.

 Konut, ana yola yakın ve işletme avlusuna giriş yolu üzerine
yerleştirilmelidir. İşletmeye dışarıdan girerken öncelikle
konutun görülmesi tercih edilir.

 Konut için düşünülen yer, olanak oranında işletmenin en yüksek
ve havadar kısmında olmalıdır.



 Konut, ana yoldan en az 30 m içeride olmalıdır.Ana yoldaki
trafik yoğunluğunun fazla olması durumunda bu mesafe
50-60 m ye kadar çıkarılabilir.

 Konut ile ana yol arasında bir ağaçlık alanın olması, toz ve
gürültünün engellenmesi açısından yararlı olur.

 Konut; hayvansal üretim yapılarından kötü koku, toz ve
zararlıların hakim rüzgarlar ile taşınmasını engellemek için
rüzgarlar konuttan hayvansal üretim yapılarına esecek
şekilde yerleştirilmelidir.

 Konutun oturma odası ve mutfağından yollar, işletme
avlusunun girişi ve faaliyet alanları görülebilmelidir.



 Konutun diğer faaliyet alanlarına uzaklıkları en az aşağıdaki gibi
olmalıdır;

Alet ve makine koruma yapılarından 30 m,

Yem depolama ve işleme yapılarından 60 m,

Küçük hayvansal üretim yapılarından 60 m,

Ana hayvansal üretim yapılarından 90 m,

Çok büyük kapasiteli hayvansal üretim

merkezlerinden 1 km



 Sebze bahçesi, konuta yakın 1. ve 2. Zonlarda, güneş gören,
yeterli drenaj koşullarına sahip ve ağaçlarla kapatılmamış uygun
bir yere yerleştirilmelidir.

 Meyve ağaçları, rüzgar perdesini destekleyici nitelikte
kullanılabilir.





Üretim Yapıları

 Üçüncü aşamada işletmenin tipine göre binalar, konutla ilişkileri
de dikkate alınarak avlu etrafına yerleştirilir.





Bu alanın planlanmasında;

- Hayvanlar için mutlaka yeterli miktar ve kalitede, içme ve
kullanma suyu bulunmalıdır. Su kısıtının bulunması, hayvansal
üretimin yapılmasını engeller.

- Mutlaka yeterli drenaj koşullarının bulunması gerekir.Yetersiz
drenaj, çok çeşitli sorunların ortaya çıkmasına neden olur ve
hayvansal üretimin başarısını etkiler.

- Hayvansal üretim yapıları tercihen yüksek alanlara
kurulmalıdır.Böylece yağış sularının ve atık suların hayvansal
üretim yapılarının çevresinden uzaklaştırılması mümkün
olabilir.

HAYVANSAL ÜRETİM ALANLARININ PLANLANMASI



- Üretim hacmi, yem dağıtımı,gübre idaresi, sağım işlemi gibi
günlük faaliyetlerin yürütülme şekli, mekanizasyon
kullanımı, hayvan ve araç trafiği, koku, toz ve gürültü
oluşumu,sağlık ve hijyenik koşulların sağlanması mutlaka
dikkate alınmalıdır.

- Hayvansal üretim merkezi için %2-6 lık güneye doğru bir
eğim olması arzu edilir.

- Hayvansal üretim yapılarının konuttan ve diğer yapılardan
olan uzaklığı;hayvanın türüne, yaşına, üretim
hacmine,bakım gereksinimine, binaların açık veya kapalı
olmasına, yemlemenin açıkta yapılıp yapılmamasına,
hayvansal ürünün işlenip işlenmemesine bağlı olarak
farklılıklar gösterir.



Genç hayvanlar, yetişkin hayvanlara göre daha fazla bakım ve
ilgiye gereksinim duyarlar. Bu nedenle, bu hayvanların
barındırıldığı binaların konuta daha yakın olması gerekir.

İşletme merkezinin tasarımında hayvansal üretim yapılarının
yerleştirilirken aşağıdaki çizelgeden yararlanılabilir;

Hayvan sayısı Zon Konuta en az 

Uzaklık, m

1-20 2 veya 3 30

20-75 3 60

75-500 4 90



Hayvan Barınakları

 Tarım işletmelerinde en önemli servis binaları hayvan
barınaklarıdır. Hayvan barınaklarının uzunlukları
kapasitelerine göre değişir. Genellikle uzun eksenleri, çift
sıralı ahırlarda kuzey-güney, tek sıralı ahırlarda ise doğu-
batı yönünde yerleştirilir. Yem deposu hayvan barınaklarına
yakın yerleştirilmelidir. Koku, sinek ve gürültünün
önlenmesi amacıyla konuttan en az 30-40 m uzaklıkta
olmalıdırlar. Yem depoları için 15-20 m açıklık taşıma ve
yangından korunma için yeterlidir.

 Yemleme ve yumurta toplamada verimliliği sağlamak için
kümesler konuta yakın (30 m uzakta) yerleştirilir.
Kümeslerin cephesi güneye bakmalıdır ve önünde bir
gezinme yeri olmalıdır.



 Koyun ağılları ve besi hayvanları sürünün büyüklüğüne
ve meraların yerine göre hayvan barınaklarına ayrılan
alanlara yerleştirilir. Ancak, bunlar daha çok işletme
merkezinin tarlaya yakın olan kısmına yerleştirilir.

Hayvan Barınakları



Alet – Makine 
Hangarları

 Yangın tehlikesi ve gürültüye karşı bir önlem olarak alet
ve makine koruma yapıları (hangarlar) hayvan
barınaklarından en az 15 m mesafede olmalıdır. Bu
yapılar tarla ile ilişkili olduğundan işletme merkezinin
tarla yoluna yakın kısmında bulunmalıdır.



Alet ve makine koruma yapıları ile birlikte bir tamir ve bakım
atölyesinin de planlanması gerekir. Atölye ayrı bir yapı olarak
yada koruma yapısı içinde tasarlanabilir.

Bu alan ile yaşam alanı arasında bir ağaç perdesinin
oluşturulması, muhtemel toz ve gürültünün yaşam alanlarına
ulaşmasını ve bu alanın görünmesini engeller.

Alet ve makine depolama yapılarının yerleştirildiği yerin drenaj
koşullarının iyi olması ve her türlü hava koşulunda araç trafiğine
izin vermesi gerekir.

ALET VE MAKİNE DEPOLAMA ALANININ 
PLANLANMASI



 Gelecekteki genişletilebilme olanakları göz önünde
tutulmalıdır.

 Bir cephesi açık olan alet ve makine koruma yapılarının bu
cephesi tercihen güney veya doğuya bakmalı, çevresinde
rüzgar etkileri ve kar birikimi engellenmelidir.

 Fuel oil, ticari gübreler, tarım ilaçları ve diğer kimyasal
maddeler de genellikle bu alanda depolanır. Bu malzemelerin
konuta yeterli uzaklıkta bulunması, koku, yangın ve insan
güvenliği açısından gereklidir.



Bu alanın; yeterli elektrik gücüne sahip, araç trafiğine uygun, 
genişleme olanakları bulunan, drenaj koşulları iyi ve hayvansal 

üretim yapılarına yakın olması arzu edilir.

Bu alanın tesviye edilmiş düz bir arazi üzerine yerleştirilmesi,
yeterli toprak altı ve yüzey drenajının sağlanmış olması gerekir.

Bu alanın tasarımında, ne kadar sıklıkta ve ne kadar süre ile
kullanılacağı, hangi büyüklükte araçların giriş çıkış yapacağı göz
önünde tutulmalıdır.

ÜRÜN KORUMA, DEPOLAMA VE İŞLEME ALANININ 
PLANLANMASI



Büyük kapasiteli depolama alanlarında toz oluşumu, trafik
yoğunluğu ve gürültü fazladır. Bu durum, komşu alanlarda
rahatsızlık yaratabilir. Bu nedenle ürün depolama alanları 3.
zona yerleştirilir ve konuttan yeterli uzaklıkta bulunması
gerekir.

Yollar ağır araç trafiğine uygun olmalı ve her türlü hava
koşulunda kullanılabilmelidir.



Diğer Yapılar

 Dördüncü aşamada diğer servis binalarının yerleri
seçilir. Bu binalardan en uygun şekilde verim alınacak,
işgücü ve zamandan en iyi biçimde tasarruf edilecek
şekilde düzenleme yapılmalıdır.

 Bina gruplarının, hayvanların gezinme yerlerinin
çevrelenmesinde çit ve padokslara gereksinim vardır.



Binaların 
Yerleştirilmesi

 Beşinci aşamada, işletme merkezi planına son şekli
verilir. Her bina işletme merkezi içerisinde ölçekli olarak
harita üzerine çizilir. İşletme merkezinde bulunacak
sebzelik, meyvelik, yeşil alan ve rüzgar siperleri vb.
yerler belirtilir.
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KIRSAL PLANLAMA VE ÜLKEMİZDEKİ DURUMU ve SORUNLAR

 Kırsal alan planlaması, ülkemizde çeşitli boyutlarda yürütülen politikalarla yapılmaktadır.

Ülkemizde bu politikalar daha çok bölgedeki tarımsal faaliyetlerle ilişkilendirilerek

oluşturulmaktadır. Projeler yürütülürken tarımdan ayrı bir kırın varlığı, doğanın tarım dışında

sunduğu olanaklar, kırda uzun yıllar boyunca oluşmuş tecrübeler, biyoçeşitlilik ve en önemlisi

de kültürel farklılığın getirdiği avantajların dikkate alınması gerekmektedir.

 Kırsal alanlara dönük politikaların kentleşme sonucu ortaya çıkan sorunlara çözüm aramak

çerçevesinde ele alındığı ülkemizde, toprakların büyük bir bölümü kırsal arazi olmakla birlikte

kırsal alanların sosyal, ekonomik gelişiminin yanında, yapısal gelişimini hedefleyen

politikalara da ihtiyaç bulunmaktadır.



 Ülkemizde planlama alanları, en küçük yerleşme birimi olan obadan başlayıp ülke yüzeyine

kadar sıralanmaktadır. Planlama politikalarının ve kalkınma planlarının bu alanları içermesi,

sosyal, ekonomik, idari, hukuki ve politik verilerin göz önüne alınması gerekirken, günümüze

kadar yapılan planlama çalışmaları ülke, bölge, kent düzeyinde kalmakta ve köy düzeyine

yeterince inememektedir. Bu politikaların tek tek yerleşme birimleri ile değil, yerleşim

sistemleri ile mekansal ilişkilerinin kurulması gerekmektedir.

 Ülkemizde kırsal bölgelere yönelik ilk düzenleme 18 Mart 1924’te Köy Kanunu’nun

çıkarılmasıdır. Köy Kanunu hazırlanırken çeşitli bölgelerdeki köyler ve şartları göz önünde

bulundurulmakta; köyün tanımı, sınırları, imarı yolların yapımı, evlerin planı, sağlık, eğitim

gibi köylüyü yakından ilgilendiren konulara yer verilmektedir. Fiziksel olarak ilk düzenleme

ilkelerinin belirlediği kanun kapsamında, köylerin sınırlarının belirlenmesi dışında herhangi

bir yerleşme planından bahsedilmemektedir.





 Köy Kanunun o dönem için en önemli anlamı köyü modernleştirme
boyutunun, hukuk alanında formüle edilmesidir. On bölümden oluşan
Kanun uygulandığında Cumhuriyet’in “örnek köy modeli”
şekillenmektedir. Cumhuriyet’in ideal köy modelinin bir ütopya
olmadığı, kanunun uygulanması halinde köydeki olumlu değişmelerin
neler olacağını halka göstermek amacıyla “örnek köyler” yapılması
önerilmiş; bu düşünce yunan işgali sırasında yakılıp yıkılan köylerin
yeniden kurulması ve Türkiye’ye getirilecek göçmenlerin
yerleştirilmesi için yeni köyler yapılması gereği ile uygulamaya
dönüşmüştür (Çetin, 1999).

 Köy Kanunu, çıkarıldığı dönemde, modern kırsal yerleşmeler
oluşturmayı öngörmüştür. Ancak, aradan geçen uzun süreye rağmen
hedeflenen noktaya yaklaşılamamıştır. Kırsal alanın en önemli
örgütlenmelerinden biri olan köylerle ilgili olarak 1924 tarih ve 442
sayılı Köy Kanunu’nun günün gereklerine uygun olarak yeniden
düzenlenmesi gerekmektedir.



 Kırsal alanlara dönük çalışmalar farklı hükümet programları ile

farklı kavramlarla gündeme gelmektedir. Projelerin bazen

bitirilemediği, durdurulduğu, kapsamının değiştirildiği,

güncelleştirildiği görülmektedir. Bu projelerin en kapsamlılarından

biri; 1961 yılında, hizmet götürmeye yönelik bir yaklaşımla,

İstanbul’da seçilen dört köyde “pilot köy”. “örnek köy” olarak

adlandırılan çalışmalardır. Fakat I. Beş yıllık kalkınma planında bu

dört köy için yüksek maliyetli çalışmalar yapıldığı görülmüştür. Bu

şekildeki çaba ve olanakların belli bir köye yığılmasının toplu

kalkınma ilkesine aykırı düştüğü gerekçesiyle, daha çok coğrafi ve

yönetsel bir bölge içinde bulunan kırsal yerleşmelerin

düzenlenmelerine ilişkin yaklaşımlar önem kazanmıştır (Çetiner,

1980).





 Kalkınmayı temel alarak hazırlanan daha sonraki dönemlere ilişkin Beş Yıllık Kalkınma

Planlarında kırsal alanlara ilişkin genel bazı kararlar yer aldığı görülmektedir. Bu politikalar

daha çok ekonomik bağlamda ele alınan tarımsal üretim ve bu bölgelere götürülecek alt yapı

hizmetlerine ilişkin hedefler şeklindedir.

 Kırsal kalkınma hedefleri iktidar partilerinin siyasal tercihi olarak 1973- 1977 dönemini

kapsayan III. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda “merkez köy”, IV. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda

“köy-kent”, bir diğer yaklaşım olarak “tarım-kent” ifadeleriyle gündeme gelmiştir. Son

dönemlerde hükümet politikası kapsamında “tarım-köy” kavramı gündeme girmiştir. Bu

çalışmalar daha çok hükümet programlarına göre biçimlenen faaliyet dalları olarak

değişmekte, temelde aynı amaçlarla farklı isimler aldığı görülmektedir.



 Merkez köyler, “kamu örgütlerinin köye ve köylüye götürmekle

yükümlü olduğu hizmetlerin örgüt, kurum, personel ile ilgili

öğelerinin toplandığı merkezi yerleşim yerleri” olarak

tanımlanmaktadır. Bu konuda en önemli nokta, merkez köylerin ve bu

merkeze bağlı kılınan yerleşmelerdeki nüfusun, bu hizmetlerden

gerçek anlamda yararlanmasına olanak verecek biçimde seçilmesi

gerektiği ifade edilmektedir (Çakı, 1983). Merkez köyler, kırsal alanın

planlanmasında en büyük sorunlardan biri olan yerleşmelerin dağınık

düzenine bir çözüm olarak sunulmakla birlikte bu düzenleme ile kırsal

alana yönelik hizmetlerin daha rasyonel götürülmesi, endüstri

faaliyetleri için uygun mekanın geliştirilmesi ve teşkilatlanmada

birliğin sağlanabilmesi amaçlanmaktadır.



 Köy-kent, gelişme dinamikleri çerçevesinde yerleşimler arasında

işbölümüne dayanan, kır ile kenti kalkınma için bütünleştirmeye

yönelik yeniden yapılanma ve mekansal düzenleme modelidir.

Kalkınmanın köyden değil köylüden başlaması ilkesine dayanan köy-

kent projesinde hizmetlerin toplandığı bir merkez olmaktan başka

üretimin sanayiye dönüştürüldüğü, istihdam yaratıcı yatırımların

gerçekleştirildiği, kentteki hizmetlerin sunulduğu merkezler olma

yaklaşımı benimsenmektedir, (Gülçubuk, 2000; Polat, 2000). Bu

yaklaşım ile daha geniş kapsamlı ekonomik, sosyal örgütlenme

aşamasına varmayı hedefleyen bir planlama düşünülmektedir. Fakat

projenin birkaç kırsal alanda kalması ve kentsel sorunlardan bağımsız

bir örgütlenme içinde ele alınmasının bütünsel ilişkilerin gelişmesi

açısından yeterli değildir ve yerleşmeler sistemi ile kalkınma planları

arasında sosyal-mekansal ilişkilerin sistematik bir bütün içinde ele

alınması gerekmektedir (Göksu, 1982).





 Kırsal alanlarda tarımsal gelişmeyi sağlamak, köylünün kalkınma olanaklarını, üretim gücünü

ve gelirini arttırmak gibi politikalar doğrultusunda bölgesel çalışmalar bulunmaktadır. Kırsal

alana ilişkin ulusal düzeydeki ve bölgesel ölçekteki planlama politikaları, çoğunlukla yerleşme

ölçeğindeki sosyal ve kültürel mekana yansımaları dikkate alınmaksızın, halkın katılımını

sağlayamadan, merkeziyetçi anlayışla oluşturulmakta; çoğu zamanda tamamlanamadan siyasi

otoritelerce kapsam, kavram, yaklaşım, uygulama alanları değiştirildiği için verimli sonuçların

alınamadığı görülmektedir.

 Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Kırsal Kalkınma Özel İhtisas Komisyonu Raporu

üstüne düşen vazifeyi bu dönem için de yerine getirerek; mevcut durumu, sorunları, önerileri

detaylıca anlatmaktadır. Raporda kırsal bölgelere ilişkin bir çok konu ele alınmaktadır.

Bunların içinde fiziksel düzenlemelere ilişkin temenniler de belirtilmekte; sürdürülebilir

gelişmeler için bir imar planı gerekliliği vurgulanmaktadır (DPT, 2000).



 Kırsal alanlara götürülecek hizmetlerin örgütlenmesinde de

yeni bir yapılanma söz konusudur. 5286 Sayılı Kanun ile

Köy Hizmetleri Müdürlüğü kaldırılmış, söz konusu

hizmetler il özel idarelerine, iskan konuları ise Bayındırlık

ve İskan Bakanlığı’na devredilmiştir. Yeni düzenlemeler,

söz konusu hizmet birimlerinin, merkeziyetçilikten çıkarılıp,

yörelerin kendi bölgesel şartlarına göre yeniden

düzenlenebilmesi açısından olumlu olarak görülebilir. Fakat

söz konusu hizmetlerin gerçekleştirilmesinde, ilgili alanlar

arasında koordinasyonun ve örgütlenmenin sağlanması

önemli bir konudur.



 Ülkemizde büyük bir orana sahip olan kırsal yerleşimlerin fiziksel, ekonomik, toplumsal

açıdan birçok soruna sahip olduğu bilinmektedir. Ülkemizde sosyo-ekonomik sorunların ana

nedenleri kırsal yerleşmelerin sayısal fazlalığı, dağınıklığı ve bunların yanı sıra yerleşme

nüfusunun azlığıdır. Ayrıca aile yapısı, çocuk sayısı, toplumsal özellikler, toprak-aile ilişkileri,

isletmelerin büyüklüğü, tarımda verimin düşüklüğü ve ailelerin gelir durumları bu sorunların

nedenlerindendir. Sektörler arası gelir durumundaki farklılıklar kırsal alanlardan kente göç

olayını artırmaktadır. Kırsal alanda gelirin düşük olması, tarımsal gelişme hızının az, verimin

düşük, teknolojinin eksik olmasından ileri gelmektedir (Anonymous, 2006a; Yıldırım, 2006).



 Kırsal alandaki hizmetlerin çoğunluğu kamu kuruluşları aracılığı ile götürülmektedir. Bu

bağlamda gerek hizmeti alan ve gerekse hizmeti verenler acısından birçok sorun

bulunmaktadır. Bu sorunu tetikleyen ana unsur ise kırsal yerleşmelerin sayılarının fazlalığı ve

yerleşimlerin genelde dağınık olmasıdır. Ülkemizde kırsal yerleşimlere yönelik donatı

hizmetlerinin yürütülmesi görevi Koy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün (KHGM) kapatılması

ile İl Özel İdarelerine verilmiştir. Ayrıca 2006 yılında uygulamaya konulan Köylerin Alt

Yapısını Destekleme Projesi Kapsamında (KOYDES) İl Özel İdarelerine doğrudan kaynak

tahsisleri yapılmıştır (Anonymous, 2006c; Anonymous, 2007).



 Ülkemizin önemli sorunlarından bir tanesi de kırsal alandan kentsel alanlara olan düzensiz

göçlerdir. Ülkemizde 1990'dan 2005 yılına kadar olan süreç içerisinde tarım nüfusu 8.2

milyondan 6.8 milyona düşmüştür. Aktif tarım nüfusu son 15 yıl içerisinde 1.4 milyon nüfus

kaybetmiştir. Göç eden aktif tarım nüfusu aileleriyle birlikte yaklaşık 7.5 milyonu

bulmaktadır. Bunun anlamı sudur ülkemizde son 15 yıl içerisinde 7.5 milyonluk bir nüfus

kırsal alandan kentsel alanlara göç etmiştir. Bu durum ülke nüfusunun alansal olarak dinamik

bir yapı kazanmasına, nüfus aktarımının yasadığı alanlarda ise ciddi sosyal, ekonomik,

kültürel ve güvenlik sorunlarını da beraberinde getirmektedir (Anonymous 2006b;Günaydın,

2006)



KAYNAKLAR

 Anonymous, 2006b. Yıllara Gore Kırsal Nüfus ve Genel Nüfus İçinde Sayısal Oran http://www.die.gov.tr.

 Anonymous, 2006c. Köye Götürülen İçme Suyu Hizmetleri. http://www.khgm.gov.tr.

 Anonymous, 2007. Dokuzuncu Kalkınma Planı, 2007-2013. http://www.dpt.gov.tr.

 Anonymous, 2010. Kırsal Kalkınma Planı, 2010-2013 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, DPT, http://www.dpt.gov.tr.

 Çakı, A., 1983, Kırsal Alan Planlamasında Bir Araç Olarak Merkez Köylerin Fonksiyonu, DPT: SPB, Ankara

 Çetin, T., 1999, Modern Türkiye Yaratma Projesinin Orijinal Bir Boyutu: Örnek Köyler, 75 Yılda Köylerden Şehirlere, Tarih Vakfı

Yayınları, Numune Matbaası, İstanbul.

 Çetiner A., 1990. Kırsal Yerleşmeler ve Fiziki Düzenleme İlkeleri. İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İstanbul.

 Doğanay F. 1993. Kırsal Kalkınma. D.P.T. Yayınları, Ankara.

 DPT Yayınları, 2000. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Ankara.

 Göksu, Ç., 1982, Kümelenmiş Kentsel Sistemler Mekan Örgütlenmesi İçin Bir Model Araştırması, Karadeniz Teknik Üniversitesi Basımevi,

Trabzon.

 Gülçubuk, B., 2000, GAP Alanı Özelinde Kırsal Kalkınma Politikalarının Etkinliği, Kırsal Çevre Yıllığı, Kırsal Çevre ve Ormancılık Araştırma

Derneği, Ankara.

 Günaydın, G. 2006. Türkiye Tarımının Mevcut Durumu. Türkiye, Avrupa Birliği ve Tarım Politikaları. Heinrich Boll Stiftung Derneği Yayınları,

İstanbul.

 Okuroğlu, M., V. Yağanoğlu, İ. Örüng, 1994. Kırsal Yerleşim Tekniği. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:165, Erzurum.

 Öztürk, T., M. Mengüloğlu, Sürdürülebilir Kalkınmada Fiziksel Kırsal Alan Planlaması, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi,

2008,23(3):209-215, Samsun.

 Polat, S., 2000, Köy-kent ve Merkez Köy Uygulamaları, Köy-kentler/Yönetim Ve Kırsal Kesime Bakış, 3. Şehircilik Semineri, Mimar Sinan

Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Şehir ve bölge Planlama Bölümü (basılmamış seminer notları), İstanbul

http://www.dpt.gov.tr/
http://www.dpt.gov.tr/


KIRSAL YERLEŞİM TEKNİĞİ
DOÇ.DR. HAVVA EYLEM POLAT

11. HAFTA



11. HAFTA

KÖY FİZİKİ PLANLAMASI



Yerleşim Yerinin 
Seçimi

 Köy iskan gelişme veya yeni yerleşme alanlarının seçiminde yasal
ve teknik zorunlulukların göz önünde tutulması gerekir.



Teknik 
Zorunluluklar

 Topografik etmenler

 Morfolojik etmenler

 Jeolojik etmenler

 Klimatolojik etmenler

 Sosyal ve ekonomik etmenler



Teknik 
Zorunluluklar

 Yeni kurulacak köyler için optimum koşulları oluşturmak büyük
sorunlar oluşturmaz. Mevcut köylerin geliştirilmesinde ise farklı
sorunlarla karşılaşılabilir. Mevcut köylerde yenileme çalışmaları
yapılabildiği gibi, yerleşim için yeni alanlar da tercih edilebilir.



Teknik 
Zorunluluklar

 Yerleşim alanının eğimi %2-10 arasında olmalıdır.

 Bütünlüğü bozacak biçimde doğal engeller olmamalıdır.

 Fazla hafriyata neden olacak topografya tercih edilmemelidir.

 Doğal afetlerin olduğu, jeolojik sorunların bulunduğu alanlar da
yerleşim yeri olarak seçilmemelidir.

 İskan yerinin zemini, yapılardan gelecek yükleri emniyetle
taşıyabilmelidir.

 Yerleşim alanının gelecekteki genişleme olanaklarının bulunması
gerekmektedir.



Sosyal ve 
Ekonomik 
Zorunluluklar

 Toplumun sosyal yapısında sorun yaratmadan planlama
çalışmaları yapılmalıdır.

 Toplumun gelenek ve görenekleri göz önünde bulundurulmaldır.

 Yeni ve eski yerleşimlerin sosyal açıdan uyumuna dikkat
edilmelidir.

 Ekonomik etmenler yerleşim yerinin seçimini doğrudan etkiler.

 Köyün kendi kaynakları ile olan ilişkisi göz önüne alınmalıdır. Belirli
kaynakların birim maliyetlerini farklı iskan alanı alternatifleri için
karşılaştırmak gerekir. Sonuçta en ekonomik olan alan iskan alanı
olarak seçilebilir.



Ekonomik 
Kaynak Analizi

*Analiz sonucuna göre, 

Y yerleşme yeri tercih 
edilmelidir. 

Kaynaklar Hipotetik 
Merkezlerden 
Uzaklık (km)

Birim 
Maliye

t

Seçenekler 

X Y X Y

Su 0.1 0.5 10 1.0 5.0

Arazi 2.0 1.0 5 10.0 5.0

Mera 2.5 1.5 3 7.5 4.5

Akaryakıt İstasyonu 2.5 2.0 3 7.5 6.0

Yapı Malzemesi 3.0 2.0 1 3.0 2.0

Toplam 29.0* 22.5*



Yer (İskan Alanı) 
Seçimi Analizi

 Tarımsal işlemlerde kullanılan arazinin belirli bir merkeze göre
ağırlıklı değerlendirmesi yapılır. Bu merkezin saptanmasında, bir
koordinat sisteminin dört ayrı bölümündeki ağırlıklı değerlerin
birbirine eşit olması istenir. Bunun için koordinat sisteminin
merkezi iskan merkezi olarak seçilir.

 Burada en önemli konu, plancının alternatifler arasında rasyonel
ilişkiyi kurarak en uygun yeri seçmesidir.



Yer (İskan Alanı) 
Seçimi Analizi Burada ;

Ai = Her parsel-alan için toplam maliyet

Qi = Üretim Miktarı

Ni = Yıllık işgücü saati

Mi = Yıllık makine gücü saati

C, S, t = Birim saat maliyeti

A1

A2

A3

A4
A5 A6 A7

A13

A11

A12A10

A9A8



Yerleşim alanı büyüklüğü; yerleşim yerinde oturacak aileler için
gerekli işletme avluları alanı, toplam altyapı hizmetleri alanı ve
gelişme alanı toplamından oluşur.

Her bir işletme avlusu için ayrılacak alan büyüklüğü, işletmenin tipine
göre m² olarak belirlenir.

YENİ YERLEŞİM 
ALANI 
BÜYÜKLÜĞÜNÜN 
BELİRLENMESİ



Yerleşim alanı büyüklüğü her bir aile için ortalama 1000 m²
büyüklüğünde işletme avlusu alanı ayrılabilir.

Yerleşim alanının çok küçük olduğu, zorunlu yerleştirme sorununun
çıktığı yerlerde bu alan 600 m²’ye kadar düşebilir.

Seçilecek yerleşim yerinin zorunlu olarak birinci sınıf tarım arazisi
olduğu yerlerde ise işletme avlusu için ayrılabilecek alan en fazla 400
m² olması önerilir.

YENİ YERLEŞİM 
ALANI 
BÜYÜKLÜĞÜNÜN 
BELİRLENMESİ



Köy içi yolları, yeşil alanlar, sosyal ve ekonomik merkez ve
buralardaki yapılar için altyapı alanı olarak 75 işletmeden fazla olan
büyük yerleşimlerde işletme başına 500 m², 75 işletmeden az olan
küçük yerleşimlerde ise 600 m² alan ayrılabilir.

Yerleşim alanının çok küçük olduğu, zorunlu yerleştirme sorununun
çıktığı yerlerde bu alan 600 m²’ye kadar düşebilir.

YENİ YERLEŞİM 
ALANI 
BÜYÜKLÜĞÜNÜN 
BELİRLENMESİ



Yerleşim yerinin gelecekte olabilecek gelişmesi yönünden bırakılması
gerekli gelişme alanı, işletme avluları ve altyapı için ayrılan toplam
alanın yaklaşık % 20’si kadar olmalıdır.

Gelişme alanı belirlenirken yerleşim yerinin nüfusu, artış durumu,
ekonomik ve sosyal gelişme olanakları göz önünde tutulmalıdır.

YENİ YERLEŞİM 
ALANI 
BÜYÜKLÜĞÜNÜN 
BELİRLENMESİ



Yeni yerleşim alanının büyüklüğünün belirlenmesinde iki kriter göz 
önüne alınır. Bunlardan birincisi dıştan içe doğru yerleşimin 
oluşturulması, ikincisi ise içten  dışa doğru yerleşimin oluşturulması 
şeklindedir.

YENİ YERLEŞİM 
ALANI 
BÜYÜKLÜĞÜNÜN 
BELİRLENMESİ



Yeni yerleşim alanının büyüklüğü, çeşitli alanların toplamı olarak
aşağıdaki eşitlikle gösterilebilir;

Ya = Aa + As + Ua + Ma + Da + Ga

*Ya =Yerleşim alanı büyüklüğü (m2)

*Aa = Her bir işletme avlusu alanı (m2)

*As =Yerleşim yerinde oluşturulacak işletme sayısı,

*Ua = Köy içi yolları için ayrılacak alan (m2)

*Ma = Sosyal ve ekonomik hizmet merkezi alanı (m2)

*Da = Ayrılacak yeşil alan (m2)

*Ga = Gelişme alanı (m2)

YENİ YERLEŞİM 
ALANI 
BÜYÜKLÜĞÜNÜN 
BELİRLENMESİ



Yerleşim yerlerinde gelecekteki gelişmeler göz önüne alınarak
ayrılması gerekli gelişme alanı büyüklüğü de aşağıda verilen eşitlikle
saptanabilir.

Ga = (Aa + As + Ua + Ma + Da + Ga) x 0,20

YENİ YERLEŞİM 
ALANI 
BÜYÜKLÜĞÜNÜN 
BELİRLENMESİ



Yerleşim yeri seçilip büyüklüğü belirlendikten sonra yerleşim yeri
durum planının yapımına geçilir. Bu planda;

İşletme avlularının parsel durumu, köy içi yolları, içme ve kullanma
suyu, elektrik gibi altyapı tesisleri ile sosyal gereksinimin
karşılanacağı toplum hizmet yapılarının yerleri gösterilir. Yeşil
alanların yerleri ve konumları da durum planında belirtilir.

Durum planları yeni yerleşim alanı için yapıldığı gibi var olan yerleşim
için de yapılabilir.

Yerleşim Yeri 
Durum 
Planlaması



Yerleşim tipi nasıl olursa olsun yerleşim yerinin fiziksel varlığını
oluşturan ve planla düzenlenmesi gereken unsurlar;

Yerleşim yerinin seçimi ve düzenlenmesi,

Köy içi ve köy dışı yolları,

İçme ve kullanma suyu sağlanması,

Köy elektrifikasyonu,

Sosyal hizmet merkezi,

Açık alanlar ve diğerleri olarak sıralanabilir.

YERLEŞİM YERİ 
FİZİKSEL 
PLANLAMASI 
İÇİNDE ELE 
ALINAN 
UNSURLAR
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KIRSAL YOLLAR;

 Bağlantı yolları

 Tarımsal yollar

 Köy içi yolları



BAĞLANTI YOLLARI

 Bağlantı yolları, kırsal yerleşim merkezlerini, dağınık yerleşim

sisteminde işletme gruplarını, doğal koşulların ayırdığı tarım

alanlarını birbirine ya da genel ulaşım sistemine bağlayan

yollardır. Bu yollarda hız 30-50 km/h ve yol enkesit toplam genişliği

6-7 m olarak planlanır.



TARIMSAL YOLLAR

 Tarımsal yollar büyüklük ve kapasiteye göre ana yollar ve tarla 

ulaşım yolları olarak ikiye ayrılabilir. 

 Ana yollar, büyük arazi grupları olan blokları işletme merkezine ya 

da doğrudan bağlantı yollarına bağlayan yollardır. Karşılıklı geçişi 

sağlayacak genişlikte olmalıdır. Bu yollarda hız ortalama 20 km/h 

ve toplam genişlik 5-6 m arasında olmalıdır. 

 Tarla ulaşım yolları (tali yol), parsellerin doğrudan ana yollara 

bağlanamadığı yerlerde parselleri ana yollara bağlarlar. Bazen iki 

ana yolu yer yer birbirine bağlamak için de yapılırlar. Bu yollarda 

ortalama hız 10 km/h ve toplam genişlik 3-5 m arasında alınabilir. 



 Yolların özellikleri, arazinin topografik yapısına göre değişir. 

Özellikle minimum kurp yarıçapı, maksimum eğim ve toplam 

genişlik arazinin düz veya engebeli ve yol üst-alt yapısına göre 

değişim gösterir. 

 Kırsal yerleşim merkezleri ana trafik arteri üzerinde olmamalıdır. 

Normal koşullarda kır yerleşim merkezi hiç değilse genel trafik 

yoluna 100-500 km uzaklıkta olmalıdır. 



 Köy içi yolların köyün ekonomik, sosyal durumu ve bölge ikliminin 

etkisine göre planlanmalıdır. Yolların ulaşım için gerekli ihtiyacı 

karşılayabilmesi gerekir.



Seçilen yerleşim yerine en ekonomik bir şekilde içme ve kullanma suyu

getirilebilmelidir.

Yeni bir yerleşim için içme ve kullanma suyu planlaması iki şekilde yapılabilir.

Bunlardan birincisi; köyün belirli noktalarına kurulacak çeşmelere yakındaki su

kaynağından suyun iletimi, ikincisi ise yerleşim yerindeki her işletmeye su

kaynağından basınçlı suyun götürülmesidir.

İÇME VE KULLANMA SUYU SAĞLANMASI



Özellikle köy fiziksel yapısını oluşturan tarım işletmeleri avlularında elektrik

enerjisinin kullanılması günümüzde bir gereksinim olmaktadır. Gerek

işletmelerde, gerekse köy içi yollarının aydınlatılmasında ve işletme avlusundaki

üretimle ilgili çalışmalarda elektrik enerjisinden yararlanılması sağlanmalıdır.

KÖY ELEKTRİFİKASYONU



Özellikle yeni oluşturulacak yerleşim birimlerinde yer alması gerekli sosyal hizmet

merkezi; içinde okul, cami, alışveriş yerleri, sağlık ocağı, muhtar odası gibi

kısımlardan oluşan ve olanaklar ölçüsünde yerleşim yerinin ortasında bulunan

bir alandır.

SOSYAL HİZMET MERKEZİ



Sosyal hizmet merkezinde okul binası, öğretmen evi ve okul bahçesini içerecek yeterli 

büyüklükte bir alanın ayrılması gerekir.

KÖY İLKOKULU



Yerleşim yerlerinin, yerleşim yeri içerisinde olanaklar ölçüsünde fazla sayıda açık

alalara sahip olması gerekir. Açık alanlar yeşillendirilmeli ve ağaçlandırılmalı,

çocukların oyun ve spor, büyüklerin dinlenme ve eğlenme yeri biçiminde

planlanmalıdır. Büyük yerleşim yerlerinde açık alanların uzun şeritler şeklinde

planlanması yeğlenmelidir.

AÇIK ALANLAR VE DİĞERLERİ


