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ÖZET 
 
Yapılı çevrede kentsel dinamikleri etkileyen, mevcut nüfus ve işgücünün yer değiştirmesi olarak tanımlanan “kentsel yenileme” 
kavramı, kentin dezavantajlı bölgelerine yapılan bir müdahale biçimi olarak değerlendirilmektedir. Çok paydaşlı ve farklı 
taleplere açık olan yenileme süreci, özellikle metropoliten kentlerde gündeme gelmektedir ve kentin gelişiminin orta ve uzun 
vadede sürdürülebilir hale gelmesi amaçlanmaktadır. Kentsel yenileme kavramı, hem kentin mevcut dokusunda farklılıklar 
yaratmakta, hem de müdahale edilen bölgelerin nüfus ve işgücü değerlerini değiştirmektedir. Yapılan çalışmanın konusu, İzmir 
metropoliten kentinde planlanan yenileme uygulamalarının işgücü yapısında meydana getireceği değişimlerdir. 1/25000 ölçekli 
İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planı Revizyonu (IKBNIPR) kararları çerçevesinde, İzmir kentinde 9 ilçede 11 farklı bölgede 
yenileme uygulaması gerçekleştirilecektir. Projeksiyon yılı olarak 2030 yılı belirlenmiştir. Planlamada klasik sayısal 
yöntemlerden biri olan Lowry - Garin modeli kullanılarak, işgücünde meydana gelecek değişim tespit edilmiştir ve sonuçlar plan 
kararları ile karşılaştırılmıştır. Buna göre, 2030 yılı için, kentsel dönüşüm uygulamasının gerçekleştirildiği durumda, 9 ilçeye 
toplamda yaklaşık 1.335.000 kişinin farklı sektörlerin işgücüne dâhil olacağı saptanmıştır. Bir başka deyişle, 2009 yılındaki 
mevcut işgücüne yaklaşık üç katı kadar ek işgücü gelecektir. Farklı sektörlerdeki işgücü birimlerinin, Konak, Karşıyaka, Bornova 
ve Bayraklı ilçelerinde yoğunlaşacağı saptanmıştır. Narlıdere, Gaziemir ve Çiğli ilçelerinde ise bu birimlerin sayısı göreceli 
olarak daha azdır. Yapılan tespitlere göre, belli ilçelerde işgücü birimlerinin yoğunlaşmasının sebepleri arasında, bu ilçelere 
erişilebilirliğin daha fazla olması, pek çok kentsel aktiviteyi içermesi ve işgücü birimlerinin stoğunun mevcut talebi karşılaması 
sayılabilir. Elde edilen sonuçların, IKBNIP plan kararları ile karşılaştırılması yapılmıştır. Buna göre, 2030 yılı için elde edilen 
işgücü artışı plan kararları ile tutarlılık göstermemektedir. 2009 yılına ait işgücü verileri kullanılarak yapılan işgücü 
tahminlerinde, temel ve yerel sektörlerde beklenen artış plan kararlarına göre oldukça azdır. Tespit edilen değişimler Coğrafi 
Bilgi Sistemleri (CBS) yazılımları kullanılarak haritalandırılmıştır. CBS’nin kullanılmasının iki amacı vardır: İlki, kentsel 
yenilemenin uygulanacağı ilçelerde yerleşime uygun alanlar ve ilçeler arası mesafelerin ölçülebilmesi; ikincisi ise, sayısal 
modelin sonuçlarının görselleştirilebilmesidir. 

Anahtar Sözcükler: Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), IKBNIPR Plan Kararları, Kentsel Yenileme, Lowry – Garin Modeli 

 
ABSTRACT 
 
ASSESSMENT OF THE PROBABLE EFFECTS OF PLANNED INVESTMENTS IN URBAN 
RENEWAL AREAS ON LABOUR FORCE: THE CASE OF IZMIR 

Urban renewal is considered as a form of intervention in disadvantaged areas that is defined as the concept affecting urban 
dynamics and the displacement of the existing population and labor force in built environment. The renewal process which 
includes various stakeholders and different demands comes up especially in metropolitan cities and aims the sustainable 
development of the city in medium and long term period. This concept not only creates differences in the existing fabric of the 
city, but also changes the values of population and labor force in the areas of intervention. The subject of the study is the 
changes that applications within urban renewal in the metropolitan city of Izmir will cause. In the scope of the plan decisions of 
1/25000 scale Izmir Urban Regional Master Plan Revision (IKBNIPR), various applications in 11 renewal areas in 9 districts 
defined as "Rehabilitation-Renewal Program Areas" will be realized. The projection year is identified as 2030 year. The 
probable changes have been found to occur in the labor force and the results are compared with the plan decisions of IKBNIPR 
with using Lowry-Garin model that is one of classical numerical methods is planning. Accordingly, when urban renewal 
applications are carried out, a total of nine districts will be included about 1.335,000 people from different sectors in labor force 
by the year 2030. In other words, additional labor will be added which is nearly three times as much as the current labor force in 
year 2009. Labor units in different sectors are concentrated in the districts of Konak, Karşıyaka, Bornova and Bayraklı. In 
Narlıdere, Gaziemir and Çiğli districts the number of these units are relatively less than. According to the findings, the reasons 
for the concentration of labor force in certain districts are that these districts are more accessible, include many urban activities 
and are available to meet the demand for the labor force. The results obtained from scenarios have been compared with 
IKBNIPR plan decisions. Accordingly, the increase in labor force by the year 2030 is not consistent with the plan decisions. The 
labor force estimates are obtained using data of 2009 year and the expected increase in basic and service sectors is less than the 
decisions of plan. The changes which are identified are mapped using Geographic Information Systems (GIS) software. There 
are two main reasons for using GIS: The first is to measure the distances between districts and areas that are suitable for 
implementation of urban renewal; second one is to visualize the results of numerical model.   
 
Keywords: Geographic Information Systems (GIS), IKBNIPR Plan Decisions, Urban Renewal, Lowry – Garin Model 
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1. GİRİŞ 
 
Günümüz kentlerinde sıkça karşılaşılan ‘kentsel çöküntü alanları’, bütüncül planlama yaklaşımı çerçevesinde kentin 
tamamında fiziksel, sosyal, ekonomik ve çevresel dinamikleri etkilemektedir. Özellikle 1980’lerden sonra ülkemizin 
kentsel planlama çalışmaları kapsamına giren ve iç ve dış faktörlerin etkisi altında kentin müdahale gerektiren belirli 
bölgelerinde uygulamaya konan kentsel yenileme projeleri, genel olarak, “sürdürülebilir plânlama” çalışmalarıdır ve 
bir bölgenin orta ve uzun dönemde gelişim planlamasını ve canlılığını hedeflemektedir. Kentsel yenileme kavramı, 
ele alınış biçimi ve yukarıda genel çerçevesi verilen yenileme projeleri sonunda amaçlananlar doğrultusunda, farklı 
biçimlerde tanımlanabilmektedir. “Kalitesiz yaşam mekanlarının” düzenlenmesine yönelik ortaya çıkan, sosyal, 
ekonomik ve fiziksel koşulların iyileştirilmesi ve sağlıklaştırılmasını amaçlayan bu kavram, “kentsel dejenerasyon” 
sonucunda ortaya çıkan fırsat ve sorunlara bir yanıt olarak da değerlendirilmektedir (Aksu, 2007; Öner,2007). 
 
Kentsel yenileme hakkında verilen genel çerçevenin ardından, çalışma konusu, planlama sürecinde kentsel yenileme 
uygulamalarını kapsayan senaryolar ve bu senaryolara göre çalışma bölgelerinin işgücü yapısında meydana gelecek 
değişim olarak belirlenmiştir. Çalışmanın amacı ise, İzmir metropoliten kenti merkez kent alanında yer alan ve 
kentsel yenileme yatırımlarının planlandığı ilçelerde mevcut ve öneri işgücünün nasıl dağıldığını geliştirilen 
senaryolar ışığında belirlemek ve değerlendirmektir.  

 
Çalışmaya bölgesi olarak, 1/25000 ölçekli İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planı Revizyonu (IKBNIPR) plan 
kararları ile belirlenen, İzmir’de merkez kent alanında yer alan 9 ilçe ve bu ilçelerde toplam 11 farklı yenileme alanı 
belirlenmiştir. Bu alanların kapsamında yer alan ilçeler şunlardır: Konak, Karabağlar, Karşıyaka, Gaziemir, 
Bayraklı, Çiğli, Bornova ve Narlıdere ilçeleridir (Bkz. Şekil 1). IKBNIPR plan kararlarına göre, bu ilçelerde 
belirlenen ve kentsel yenileme uygulamasının gerçekleştirilmesi planlanan bölgeler, ‘Sağlıklaştırma – Yenileme 
Program Alanları’ olarak tanımlanmıştır (IKBNIPR, 2007) (Bkz. Şekil 2). Ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediyesi 
tarafından hazırlanan ve sunulan 1/25000 ölçekli IKBNIPR plan kararlarına göre, nüfus ve işgücü projeksiyonları 
hedef yılı olarak belirlenen 2030 yılı için yapılmıştır. IKBNIPR kapsamında yer alan ve yenileme uygulamalarının 
gerçekleştirileceği mahallelerin özellikleri şunlardır: Düşük nitelikli konut stoğunun yer alması, özellikle iç göçlerle 
nüfusun oldukça artması, nüfus yoğunluğunun yüksek olması, işgücü oranlarının düşük olması, konutların ve yerel 
işgücü birimlerinin nitelik ve nicelik bakımından yetersiz olması, alt ve orta – alt gelir düzeyinde insanların ikamet 
etmesi, fiziki ve sosyal açıdan yoksunluk yaşanması, kaçak yapılaşmanın gün geçtikçe artması, yaşam 
standartlarının düşük olması.  

 
IKBNIPR plan kararları doğrultusunda, kentsel yenileme yatırımlarının planladığı bölgelerde işgücü yapısında 
meydana gelecek değişimler, Lowry-Garin modeli kullanılarak iki senaryoda incelenmiştir. Her iki senaryoda da 
sonuçların elde edilmesi için, veri türlerinden mesafe matrisi, mevcut ve önerilen işgücü, yerleşilebilir alan 
büyüklüğü kullanılmıştır. İşletilen senaryolar şu şekilde açıklanabilir: 

 
Senaryo (1): IKBNIPR plan kararları doğrultusunda planlanan kentsel yenileme uygulamalarının gerçekleştirilmesi, 
 
Senaryo (2): IKBNIPR plan kararları doğrultusunda planlanan kentsel yenileme uygulamalarının 

gerçekleştirilmemesi. 
 

 
Şekil 1: Kentsel Dönüşüme Giren ve Girmeyen İlçeler (Kaynak: Partigöç, 2011) 

Şekil 2: Sağlıklaştırma – Yenileme Program Alanları (Kaynak: IKBNIPR, 2007) 

Kentsel Yenileme Kapsamına Giren ve 
Girmeyen İlçeler 

İlçele
r Kentsel Yenileme Kapsamına Girmeyen 

Kentsel Yenileme Kapsamına Giren 
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2. VERİ 
 
İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planı Revizyonu (IKBNIPR) plan kararları doğrultusunda, İzmir kenti 
merkezinde yer alan 9 ilçede kentsel yenileme uygulaması için toplam 11 farklı bölge çalışma alanı olarak 
seçilmiştir. Geliştirilen senaryolara göre işgücü yapısında meydana gelen değişim sayısal modeller kullanılarak 
hesaplanmıştır. Bu amaçla seçilen ve kullanılan sayısal model, Lowry-Garin modelidir. Modelin yapılan 
çalışmaya uyarlanabilmesi için gerekli veriler şu şekilde sıralanabilir: İşgücü, yerleşilebilir alan büyüklüğü, 
mesafe matrisi ve Lowry-Garin modeli parametre değeri. 
 
Bu çalışmada ilçe ölçeğinde veri toplanarak analizler yapılmıştır. Bunun nedenleri, her ne kadar kentsel 
yenileme uygulamaları mahalle ölçeğinde tartışılsa da, çalışmanın verimliliği açısından çok daha sağlıklı 
olacağının düşünülmesi ve 1/25000 ölçekli IKBNIPR plan kararlarında yenileme alanı olarak ilçelerin işaret 
edilmesi gösterilebilir.  
 
2.1 İşgücü 
 
İzmir’de merkez kent alanında yer alan ilçelere ait işgücü verileri 2002 yılına aittir ve ilçe ve ekonomik faaliyet 
kısımlarına göre yerel birim sayısı ve istihdam değerlerini içerir. 2002 yılına ait işgücü değerleri, TUİK tarafından 
2002 yılına ait olarak gerçekleştirilen ve İzmir kenti bütününde işyerlerinin sayımları ile elde edilen “4.İstatistiki 
Bölge Birimleri Sınıflaması, ilçe ve ekonomik faaliyet kısımlarına göre yerel birim sayısı ve istihdam” 
değerlerinden elde edilmiştir. Çizelge 1 ekonomik faaliyet kısımlarına göre yerel birim sayısı ve istihdam 
değerlerinin listesini göstermektedir. 
 
“4.İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması, ilçe ve ekonomik faaliyet kısımlarına göre yerel birim sayısı ve istihdam” 
değerleri baz alınarak, yenileme kapsamına giren ilçelerin farklı yıllara ait işgücü verileri tahmin edilmiştir. Buna 
göre, her ilçenin işgücü değerinin, 2002 yılına ait toplam işgücü değerine oranı sabit kabul edilmiştir. Bu değerler 
kullanılarak, mevcut artış / azalma eğiliminin devam edeceği varsayılarak, diğer yıllara ait işgücü verisi 
hesaplanmıştır. Tüm bu hesaplamalar için, Yer Seçimi Katsayısı tekniği (Location Quotient (LQ)) kullanılmıştır. 
Yer seçimi katsayısı tekniği, bir sektörün yerleşkedeki görece konsantrasyonun bir ölçütüdür ve aşağıda yer alan 
formül kullanılarak hesaplanmaktadır (Çubukçu, 2008): 
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ei = yerleşkede i sektöründe çalışan işgücü, 
Ei = yerleşkede çalışan toplam işgücü, 
Ei = ülkede i sektöründe çalışan işgücü, 
ET= ülkede çalışan toplam işgücü. 
 

Çizelge 1: Ekonomik faaliyet kısımlarına göre yerel birim sayısı ve istihdam değerleri (Kaynak: TUİK, 2002) 
 

İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ (2002 YILI) 

SEKTÖR SEKTÖR ADI EKONOMİK 
AKTİVİTE 

TÜRKİYE’DEKİ 
İŞGÜCÜ 

İZMİR’DEKİ 
İŞGÜCÜ LQi 

C Madencilik Servis 74,154 1,987 0.375477 
D Endüstri Temel 1.887,456 155,995 1.213065 
E Elektrik, Su, Gaz Servis 96,430 4,240 0.645363 
F İnşaat Servis 224,874 13,068 0.852943 
G Toptan, Perakende Tic. Temel 1.876,525 128,521 1.005240 
H Restoran, Otel Servis 545,167 34,835 0.937857 
I Ulaşım, İletişim Servis 612,814 36,778 0.880865 
J Finans Servis 173,151 10,020 0.849362 
K Gayrimenkul Temel 339,502 31,225 1.349927 
M Eğitim Temel 79,129 6,592 1.222733 
N Sağlık Temel 101,193 7,400 1.073325 
O Diğer Servis 177,924 12,084 0.996842 
TOPLAM   6.497,040 442,655 11.402999 
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2.2 Yerleşilebilir Alan Büyüklüğü 
 
Yerleşilebilir alan büyüklüğü, 1/25000 ölçekli IKBNIPR plan kararları doğrultusunda, her ilçeye gelecek ek 
nüfus verisi kullanılarak hesaplanmıştır ve birim olarak ‘kişi’ kullanılmıştır. Çalışma alanı içerisinde bulunan 
ilçelere gelecek kişi sayısı, iki ayrı senaryoya göre hesaplanmıştır. Buna göre, Çizelge 2’de görüleceği üzere, 
Senaryo (1) uygulandığında, her ilçeye ve merkez kent alanına gelecek toplam ek nüfus daha fazladır. Buna 
göre, yerleşime uygun konut alanı büyüklüğü de fazla olmaktadır. Senaryo (1) uygulandığı durumda, 
yerleşilebilir alan büyüklüğünün en fazla Çiğli ilçesinde olduğu tespit edilmiştir. Ek olarak, Bayraklı, Buca, 
Narlıdere, Bornova ve Karabağlar ilçelerinde alan büyüklüğünün, diğer ilçelerden kısmen daha fazla olması 
beklenmektedir. Senaryo (2) uygulandığında ise, kent merkezinde yer alan Konak ilçesinin yerleşilebilir alan 
büyüklüğünde herhangi bir artış beklenmemektedir. Mevcut kentsel faaliyetler, ulaşım ağları, konut ve işgücü 
birimlerinin yoğunluğundan dolayı, ilçenin taşıma kapasitesi aşılmıştır. Ayrıca, bu ilçeye gelecek ek nüfusun 
yerleşmesi için açılacak yeni alanlar bulunmamaktadır. Tüm bu sebeplerle, projeksiyon yılı olarak hedeflenen 
2030 yılı için bu ilçede yerleşilebilir alan büyüklüğünde bir artış öngörülmemiştir.  
 

Çizelge 2: Senaryolara göre yerleşilebilir alan büyüklükleri (Kaynak: Partigöç, 2011) 
 

 
2.3 Mesafe Matrisi 
 
Kentsel yenileme uygulaması kapsamına giren 9 ilçenin hem birbirlerine olan uzaklıkları, hem de her ilçenin kendi 
merkezinden o ilçenin en uzak noktasına olan uzaklığı hesaplanmıştır ve buna göre bir mesafe matrisi oluşturulmuştur 
(Bkz. Çizelge 3). Mesafe matrisinin oluşturulması için çeşitli yöntemler uygulanabilir: İlk olarak, Google Earth ve 
CitySurf gibi uygulamalı yazılımların kullanılarak, İzmir metropoliten kentine ait uydu görüntülerinin elde edilmesi 
ve bu görüntüler üzerinden kuş uçuşu mesafelerin ölçülmesi yöntemi kullanılabilir. Buna ek olarak, çalışma 
kapsamında yararlanılan bir uygulama olan OPET Rota Uygulaması kullanılabilir. OPET Rota Uygulaması, kalkış ve 
varış noktalarının tarif edilmesiyle, bu iki nokta arasındaki en kısa mesafeyi ve süreyi hesaplamaya yarayan bir 
yazılımdır.  
 
Çizelge 3: Mesafe Matrisi (dakika) 

(Kaynak: Partigöç, 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İlçeler 
Senaryo (1)’e Göre  

Yerleşilebilir Alan Büy. (Kişi) 

Senaryo (2)’ye Göre Yerleşilebilir 

Alan Büyüklüğü (Kişi) 
İlçelere Gelecek Ek Nüfus (Kişi) 

Bayraklı 64408 28031 36377 

Buca 72159 58833 13326 

Bornova 72990 27887 45103.3 

Çiğli 191094 179640 11454 

Gaziemir 50509 30591 19918 

Karabağlar 69187 7331 61856 

Karşıyaka 45966 40149 5817 

Konak 13302 0 13302 

Narlıdere 72640 66569 6071 

TOPLAM 652253 439029 213224.3 
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İzmir Merkez Kent Alanında Yer Alan Yol Tipleri 
ve Yol Kademelenmesi 

Çevreyolu 
1. Derece Yollar 
2. Derece Yollar 
Sokaklar 

Yol Tipleri 

 
 
Mesafe matrisinin oluşturulması sırasında, ilçeler arasında belirlenen güzergâhlarda en kısa mesafenin bulunması 
amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, o güzergâhlarda bulunan yol tipleri kategorize edilmiştir ve her tip yol için 
ortalama hız belirlenmiştir. Yol tiplerinin ortalama hızları şu şekilde sıralanabilir: (a) 1. Derece Yollar (Ortalama hız 
45 km/sa), (b) 2. Derece Yollar (Ortalama hız 25 km/sa), (c) Çevreyolu (Ortalama hız 65 km/sa). Bu veriler 
kullanılarak elde edilen sonuçlar, mesafe matrisinde gösterilmiştir. Resim 3’de İzmir kentinde yer alan yolların 
kademelenmesi yer almaktadır. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 3: Yolların Kademelenmesi (Kaynak: Partigöç, 2011) 
 
3. KULLANILAN YÖNTEM ve ARAÇLAR 
 
3.1 Lowry-Garin Modeli 
 
Ekonomik Bazlı Modeli esas alan Lowry - Garin modeli, hem konut alanlarının hem de işgücünün konumlanmasını 
içeren, bir tür Yer Çekim Modelidir. Bu modeli, 1960’lı yıllarda geliştirilen ve 1970’li yıllarda dünya çapında 
araştırmacıların dikkatini çeken ve “operasyonel model” olarak nitelendirilen bir model olmuştur. Ayrıca, 
Avrupa’dan Avusturalya’ya, Moskova’dan Kuzey Amerika’ya kadar pek çok farklı ülkede ve bilimsel çalışmalarda 
başarıyla kullanılmış ve sürekli geliştirilmiştir (Foot, 1981; Çubukçu, 2008). Lowry - Garin modelinin hem 
uygulama alanında hem de bilimsel çalışmalarda başarıyla kullanılmasının nedenleri şunlardır: Mekânsal verilerle 
çalışıldığı için, daha alt ölçeklerde oluşan çeşitli farklılıkları giderebilmesi; mesafenin coğrafi veriler üzerinde 
yarattığı azaltıcı etki model bünyesinde parametre olarak kullanıldığından, coğrafi verilerin mekandaki 
dağılımlarının başarılı şekilde yapılması; modelin mekansal etkileşim etkisinin kolay aktarılabilir bir yapıda olması; 
alınabilecek tüm alternatif kararların kentsel sistem üzerinde bıraktığı etkilerinin tür ve şiddetinin saptanması için 
sınanabilir ipuçları içermesidir (Güvenç, 1987). 

Lowry Modeli’nin orjinaline göre, kentsel sistemlerde seçilen bölgenin yerleşim yapısını oluşturan üç ana bileşen 
vardır: Nüfus, işgücü ve bu iki bileşen arasındaki etkileşimdir. Modelde izlenen yola göre; çalışılacak bölge, alanlara 
ayrıldıktan sonra, her bir alanın nüfus ve işgücü rakamları, yapılan yolculuklar ve erişilebilirlik endeksleri bulunur 
ve tüm bu veriler için bir karşılaştırma tablosu oluşturulur (Foot, 1981; Lee, 1973). Belirli yıllara ait ve sayım 
sonucuna göre ulaşabilen toplam nüfus, çalışılacak bölgelerin nüfus büyüklükleri, kalibrasyon yapılacak yıla ait 
toplam istihdam verisi, kalibrasyon yapılacak yıla ait toplam bölgeler arası mesafe ölçümü gibi veriler, modelde 
kullanılan veri türleridir. Modelin varsayımları incelendiğinde ise, hedeflere ilişkin toplam nüfus kestirimleri ve 
hedef yıllara ilişkin toplam nüfus mekânsal dağılım kestirimleri göze çarpmaktadır (Güvenç, 1987, Çubukçu, 2008). 

Ei = Eb + Es 
 
Ei = i bölgesindeki toplam işgücü, 
Eb = i bölgesindeki temel işgücü, 
Es = i bölgesindeki servis işgücü. 



N.S.Özcan, K.M.Çubukçu: Kentsel Yenilemenin İşgücü Yapısına Olan Etkilerinin Saptanması: İzmir Örneği 
 

 
IV. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (UZAL-CBS 2012), 16-19 Ekim 2012, Zonguldak 

 
 
Es= Pi * β 
 
Es = i bölgesindeki servis işgücü, 
Pi = i bölgesindeki toplam nüfus,  
β = Fonksiyon parametresi. 
 
Pi = Ei * α 
 
Pi = i bölgesindeki toplam nüfus, 
Ei = i bölgesindeki toplam işgücü, 
α = Fonksiyon parametresi. 
 
 
3.2 Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) 
 
Son yıllarda birçok alanda etkin bir araç olarak kullanılmaya başlanan Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), genel olarak, 
farklı alanlarda yürütülen çalışmalarda kullanılabilen bir bilgisayar sistemi olup, belli bir amaca yönelik veri 
toplama, depolama, işleme, güncelleme, analiz etme, kontrol etme ve haritalandırma gibi işlevleri kapsamaktadır 
(Carter, 1994; Maguire, 1991). Hem mekânsal verilerin, hem de mekânsal olmayan verilerin (attribute data), CBS 
uygulamalarında kullanıldığı bilinmektedir. Özellikle mekânsal verilerin elde edilmesi birkaç farklı biçimde 
olmaktadır. Bu teknikler arasında, Uzaktan Algılama (RS) teknikleri ve uydu fotoğrafları yer almaktadır (Tecim, 
2008; Aksu, 2007). 1990 yılında Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde başlatılan çalışmalar ve CBS uygulamaları, farklı 
alanlarda giderek yaygınlaşmaktadır.  Buna örnek olarak, iklim değişikliklerinin saptanması, sağlık ve eğitim 
alanında yapılan araştırmalar, afet riski analizleri, alt yapı ve üst yapı sistemleri, çevre etki değerlemesi, hava ve su 
kirliliğinin tespit edilmesi ve biyolojik çeşitlilik hakkında yapılan araştırmalar verilebilir (Thrall, 1997). 
 
Coğrafi Bilgi Sistemleri’nin, kentsel yenileme uygulamalarının işgücü yapısı üzerindeki olası etkilerinin 
değerlendirildiği bu çalışmada iki önemli rolü vardır: (1) Çalışma bölgelerinin alanlarını ve birbirlerine olan 
uzaklarının ölçülmesi, (2) Sayısal model kullanılarak elde edilen sonuçların haritalandırılması. CBS yazılımlarının 
belli başlı özellikleri, kullanılan sayısal modelin uygulanması ve elde edilen sonuçların aktarılması aşamasında 
karşımıza çıkmaktadır. Sistemin bu çalışmada neden ve nasıl kullanıldığı şu şekilde aktarılabilir: 
 

 CBS kullanılarak çok katmanlı analizler yapılabilmektedir. Sistemin bu özelliği, planlama ve karar destek 
süreçlerinde son derece önemlidir. Bu yönüyle, sistem bir metot olarak kullanılmıştır.  

 Planlama süreci ve CBS uygulamaları, izlenen yol ve aşamalar açısından benzerlikler göstermektedir. Bu 
aşamalar, veri toplama, veri işleme, analiz, sentez, senaryoların ve alternatiflerin oluşturulması, planlama 
ve sonuçların sunulması olarak sıralanabilir. Bu yönüyle, sistem bir süreç olarak kullanılmıştır.  

 CBS kullanıcılarına karar destek süreçlerinde yön göstericidir. Planlama süreçlerinde ve uygulamalı 
örneklerde, yer seçim kararlarının doğru verilmesi, sürecin ve projenin başarısı için son derece önemlidir. 
Sistem ve geliştirilen yazılımları, hem istatistiklerin ve nüfus projeksiyonlarının yapılmasını, hem de 
senaryoların ve alternatiflerin 
üretilmesini sağlamaktadır. 
Dolayısıyla, kullanıcılarına önemli 
avantajlar sağlamaktadır. Bu 
yönüyle, sistem bir araç olarak 
kullanılmıştır.    
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Şekil 4: Coğrafi Bilgi Sistemleri’nin Bileşenleri (Kaynak: Tecim, 2008) 
4. SONUÇLAR 
 
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 1/25000 ölçekli IKBNIPR plan kararlarına göre, 2030 yılı nüfus 
ve işgücü projeksiyonlarının yapıldığı hedef yıl olarak belirlenmiştir. Geliştirilen senaryolar ışığında, Lowry-Garin 
modeli kullanılarak her ilçeye gelecek öneri temel ve yerel (servis) işgücü hesaplanmıştır. Yapılan bu hesaplamalar, 
karşılaştırmalı sonuçların elde edilmesini ve yorumlanmasını sağlamıştır. Ayrıca, ilçelerin birbirlerine göre 
uzaklıkları hesaplanarak mesafe matrisi oluşturulmuş ve ilçe bazında yerleşilebilir alan büyüklükleri belirlenmiştir. 
 
Lowry-Garin modelinin uygulanmasıyla geliştirilen senaryonun sonuçlarına göre, 2002 yılında İzmir kent 
merkezinde temel ve servis (yerel) sektörlerde çalışan kişi sayısı toplam 470,140 iken, 2030 yılına gelindiğinde bu 
rakam toplamda 1.806,159 kişiye ulaşacaktır. Çalışma kapsamında toplam 9 ilçede her iki sektörde çalışan kişi 
sayısı yaklaşık 1.335,000 kişi artacaktır (Bkz. Çizelge 4 ve 5).  
 
Elde edilen sonuçlar temel işgücü bakımından karşılaştırıldığında, zaman içerisinde en fazla artış Bayraklı, Bornova 
ve Karşıyaka ilçelerinde görülecektir. Diğer ilçelerde temel sektörlerde çalışan kişi sayısında göreceli olarak daha az 
artış olacaktır. Servis (yerel) işgücü bakımından incelendiğinde ise, Bornova, Buca, Karşıyaka, Karabağlar, Konak 
ve Bayraklı ilçelerinde 2030 yılında ciddi bir artış görülürken iken, diğer ilçelerde ise artış oranı daha düşüktür 
(Bkz. Şekil 5 ve 6). Bu durumun nedenleri arasında, ilçelerin coğrafi konumunun önemi, kentsel aktivitelere 
erişiminin fazla olması, kentsel yenileme uygulamasının mahalle ölçeğinde en fazla uygulanacağı ilçe olması ve 
işgücü talebinin ilçede oldukça fazla olması gibi nedenler sayılabilir.  
 
Toplam işgücü dağılımı bakımından ise, genel olarak, Bayraklı, Karşıyaka ve Karabağlar ilçelerinde öngörülen 
işgücü diğer ilçelere göre daha fazladır. İlçelerin 
kentin merkezine yakın olması, önemli ulaşım 
güzergahları üzerinde olması, nüfus ve işgücü 
talebinin oldukça fazla olması gibi nedenler, bu 
ilçelerde yenileme yatırımlarının yapılmasını 
sağlayan nedenler arasında sayılmaktadır. Diğer 
yandan, Konak ve Gaziemir ilçelerine gelecek ek 
işgücü, diğer ilçelere göre oldukça azdır. Mevcut 
konut ve işgücü birimlerinin yoğunluğu nedeniyle, 
Konak ilçesinde yeni yerleşimler için gelen taleplerin 
karşılanamaması ve Gaziemir ilçesinde, diğer ilçelere 
oranla, gelişme potansiyelinin düşük olması, 
yukarıda yapılan tespitin nedenleri arasındadır.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İŞGÜCÜ (2030 Yılı) 

İlçeler Temel 
 İşgücü 

Servis 
 İşgücü 

Toplam 
İşgücü 

Toplam 

İŞGÜCÜ (2002 Yılı) 

İlçeler Temel 
İşgücü 

Servis 
İşgücü 

Toplam 
İşgücü 

Toplam 
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Önerilen Toplam İşgücü (2002) 

2002 Yılı İçin Mevcut Toplam İşgücü  

 
 
 
 
 
 

 
Çizelge 4: 2002 yılı itibariyle her ilçenin karşılaştırmalı işgücü değerleri  (Kaynak: Partigöç, 2011) 

 
Çizelge 5: 2030 yılı itibariyle her ilçenin karşılaştırmalı işgücü değerleri  (Kaynak: Partigöç, 2011) 

 
 
 
 
 

 
Şekil 5: 2002 yılı için ilçeler bazında mevcut toplam işgücü (Kaynak: Partigöç, 2011) 

 
Şekil 6: 2030 yılı için ilçeler bazında öngörülen toplam işgücü (Kaynak: Partigöç, 2011) 

 
 

5. DEĞERLENDİRME 
 
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve sunulan 1/25000 ölçekli İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar 
Planı Revizyonu (IKBNIPR) plan kararları doğrultusunda, yapılan çalışmada iki senaryo geliştirilmiş ve işletilmiştir 
(Bkz.Şekil 7). Bu senaryolar, yukarıda belirtildiği gibi, şu şekilde açıklanabilir: Senaryo (1): IKBNIPR plan kararları 
doğrultusunda planlanan kentsel yenileme uygulamalarının gerçekleştirilmesi; Senaryo (2): IKBNIPR plan kararları 
doğrultusunda planlanan kentsel yenileme uygulamalarının gerçekleştirilmemesidir. Lowry-Garin modeli 
kullanılarak senaryolardan elde edilen sonuçlar ile İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve IKBNIPR 
plan kararları doğrultusunda merkez kentte yapılması düşünülen yatırımlar karşılaştırılmıştır. Buna göre hangi 
senaryonun, paralel yönde olduğu tespit edilmiştir. Bu karşılaştırmanın sonuçları şu şekilde sıralanabilir: 
 

 Senaryolara göre, 2030 yılında ilçelerin toplam işgücü değerlerinde meydana gelen değişim en fazla Buca, 
Bayraklı ve Karşıyaka ilçelerinde görülecektir. İlçelerin yerleşik düzeninin oturması, ilçeler arası ağın 
kurulması, daha erişilebilir olması, hali hazırda kente hizmet sunan sektörleri bulundurması, yerleşilebilir 
alan büyüklüğünin göreceli olarak daha fazla olması, gelişmeye açık ve taşıma kapasitesini henüz 
doldurmamış ilçeler olması, konut ve işgücü birimlerine olan talebin fazla olması, elde edilen sonucun belli 
başlı nedenleridir.  

 Diğer yandan, elde edilen sonuçlara göre, Gaziemir, Bornova, Karabağlar, Konak, Çiğli ve Narlıdere 
ilçelerinde işgücü değerlerinde meydana gelen artış göreceli olarak daha azdır. Yenileme uygulaması 
yapıldığı durumda, özellikle nüfus ve işgücü yoğunluğu yüksek olan, ulaşılabilirlik endeksi yüksek olan ve 
kentsel aktiviteler açısından merkezi konumda bulunan bu ilçelerde, artacak konut talebine yanıt verilmesi 
çok zor olacaktır.  Ayrıca, bu ilçelerde hali hazırda konut ve işgücü birimlerinin oldukça yoğundur ve 
ilçelerin taşıma kapasitesi aşılmıştır. Bu sebeplerden ötürü bu ilçelere gelecek ek işgücünün daha az olması 
beklenmektedir.  

 

2030 Yılı İçin Öngörülen Toplam İşgücü  

Önerilen Toplam İşgücü (2030) 
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Şekil 7: İlçelerin karşılaştırmalı işgücü değerleri (Kaynak: Partigöç, 2011) 
Geliştirilen senaryoların IKBNIPR plan kararları ile karşılaştırılmasından şu sonuçlar elde edilmiştir:  
 

 Plan kararlarına göre, kentsel yenileme uygulaması kentsel aktiviteler ve konut birimleri üzerindeki 
yığılmayı etkileyecektir. Bu yığılma, kent merkezine ve aktivitelere yakın, ulaşım ağları üzerinde yer alan 
ve talep fazlası olan ilçelerde meydana gelecektir. Senaryo (1) ile IKBNIPR plan kararları, nüfusun ve 
işgücünün hangi yönde ve nasıl değişeceği konusunda geliştirdiği önerilerde benzerlik göstermektedir.  

 
 Senaryo (2) gerçekleştiğinde öngörülen nüfus değişiklikleri ile IKBNIPR plan kararları birbiriyle 

çelişmektedir. Çünkü plan kararlarına göre, hali hazırda bir bölgede yığılma görülüyorsa, bu bölgede yer 
alan nüfus taşıma kapasitesinin altına düşürülmeli, nüfus yoğunluğu ise azaltılmalıdır. Konak ilçesi, bu 
karar için verilebilecek en güzel örnektir. Dolayısıyla, Senaryo (2) ile IKBNIPR plan kararları, nüfusun ve 
işgücünün  hangi yönde ve nasıl değişeceği konusunda geliştirdiği önerilerde benzerlik göstermemektedir. 
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