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The role of the residence construction cooperatives on city development: Elazığ
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Öz:Türkiye’de kentleşme 1923- 1950 yılları arasında nüfus artışının azlığı ve kentleşme hızının yavaşlığı
nedeniyle düşük ölçüde seyretmiştir. Bu tarihten sonra kentleşme ile birlikte konut ihtiyacı da artmış ve sonuçta
konut üretimi de hızlanmıştır. Alınan tedbirlere rağmen kentlerimizdeki kaçak yapılaşma ve gecekondu üretimi
olanca hızıyla devam etmiştir. 1970 yılından sonra toplu konut türü sunumlar fazlalaşmaya başlamışsa da
kooperatif sayısının azlığı ve olanların da sadece Ankara, İstanbul vb büyük birkaç kentle sınırlı kalması sorunu
çözmede yeterli olamamıştır. Nihayet 1980 yılından itibaren toplu konut kanunu ile birlikte konut problemi
azaltılmaya çalışılmış ve kooperatif üretiminde hızlanma başlamıştır.Bu çalışmada Elazığ kentinin 1980–2004
yılları arasındaki gelişimi Elazığ Belediyesi İmar Müdürlüğü’nce verilen inşaat izinleri değerlendirilerek
incelenmiştir. Elazığ şehrindeki kooperatif türü yapılaşma merkezdeki mahallelerden ziyade doğuda Doğu Kent,
batıda Abdullahpaşa, Sürsürü, Cumhuriyet ve Hilalkent mahallelerinde artmaktadır. Bu yapılaşma nedeniyle
şehir doğu-batı doğrultusunda yaklaşık 15 km boyunca gelişme göstermiş ve yerleşme için uygun olmayan
alanlarda da yerleşilmeye başlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Konut Kooperatifi, Şehir, Elazığ, Şehirsel Gelişme, Konut
Abstract: The ratio of urbanization in Turkey was low between 1923 -1950 since the increase in population and
the pace of the urbanization were poor. Then, the need of the residence went up as well as the urbanization, and
therefore the construction of the residence gained speed. Illegal buildings and the construction of shanties kept
on going fast in spite of the precautions taken before.In the following years of 1970, that the number of the
cooperative constructions was few and they were restricted to only a couple of big cities such as Ankara,
İstanbul was not suffient to solve the problem though the presentation of the type of housing rose. In the end, the
problem of the residence has been tried to be minimized together with the law of housing estate since 1980, and
there has been seen an acceleration in the cooperative construction. In this study, the growth of Elazığ in the
years between 1980–2004 has been examined by evaluating the permission of the constructions given by Elazığ
municipality, Ministry of Public Works and Housing. The cooperative constructions in Elazığ are not only in the
center neighbourhoods, but also are in increase Doğukent in the east, Abdullahpaşa, Sürsürü, Cumhuriyet and
Hilalkent in the west. The city has developed in the course of the east and the west along a15 km-way
approximately because of this formation, and the areas not eligible for settling have begun to be seen as
resindential places.
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Giriş
Türkiye’de kentleşme 1923- 1950 yılları arasında nüfus artışının azlığı ve kentleşme hızının
yavaşlığı nedeniyle düşük ölçüde seyretmiştir (Tümertekin,1973, Keleş,1984,1990). Bu nedenle konut
sorunu başkent Ankara dışındaki kentlerde büyük ölçekte problem olmamıştır. 1950 yılından sonra
tarımda makineleşme ve ulaşımdaki gelişmelerin sonucunda kentlerin aldığı aşırı göç nedeniyle artan
kentleşme ile birlikte konut ihtiyacı artmış ve sonuçta konut üretimi de hızlanmıştır. Ülkemizde 1934
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yılında başlayan konut kooperatifçiliği. 1958 yılında kurulan İmar İskân Bakanlığı ve 1969 yılında
kurulan Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü ile aynı yıl yürürlüğe giren kooperatifler yasasına rağmen tam
işlerliğini sürdürememiştir. Aksine kentlerimizdeki kaçak yapılaşma ve gecekondu üretimi olanca
hızıyla devam etmiş bu olumsuzluğun önüne geçilememiştir. Bu nedenle 1965 yılında toplam konut
sunumu içinde gecekondular %35, bireysel üretim %30, yap sat (Müteahhitlik) %26 paya sahip
olmuştur. 1970 yılından sonra toplu konut türü sunumlar fazlalaşmaya başlamışsa da kooperatif
sayısının azlığı ve olanlarında sadece Ankara, İstanbul vb büyük birkaç kentle sınırlı kalması sorunu
çözmede yeterli olamamıştır. Nitekim 1970 yılına kadar kooperatiflerin konut sunumuna katkısı
%10’ları geçmezken 1970 ile 1980 arası %15 düzeyine ulaşmıştır (Toplu Konut, 2004). Nihayet 1980
yılından itibaren toplu konut kanunu ile birlikte konut problemi azaltılmaya çalışılmış ve kooperatif
üretiminde hızlanma başlamıştır. Nitekim ülkemizde 1984 öncesi yılda ortalama 140 adet konut
kooperatifi kurulurken, bu sayı 1984 sonrasında ise yılda 2700 ulaşmış, 1987 sonunda 5201’e, 2006
yılında ise 37.685 bulmuştur.
Bu çalışmamızda Elazığ kentinin 1980–2004 yılları arasındaki gelişiminde konut
kooperatiflerinin etkisi incelenmiştir. Türkiye genelindeki kooperatif gelişim trendinin alanımızda da
geçerli olmasından dolayı çalışmayı 1980–2004 dönemi olarak sınırlandırdık. Çalışmamızın veri
kaynağını 1980–2004 yılları arasında Elazığ Belediyesi İmar Müdürlüğünce verilen inşaat izinleri
oluşturmaktadır. İnşaat izni verilenler, kooperatifler ve kooperatif dışı olmak üzere tasnifi yapılarak
incelenmiştir. Değerlendirmede hepsi göz önünde bulundurulmasına rağmen ağırlıklı olarak konut
kooperatiflerinin gelişmedeki etkisi ön planda tutulmuştur. Zira bu ayrımda, konut üretiminde
kooperatif ile kooperatif dışı yapılaşmanın şartlarındaki değişiklik etkili olmuştur. Nitekim şehir içi
kesiminde kooperatif türü yapılaşmaya uygun boş arazinin yetersizliği ve arazi fiyatlarının yüksekliği
söz konusudur. Şehrin içinde yer alan eski binaların yıkılıp yeniden yapılması (clearing) yoluyla temin
edilebilecek arazilerde ise arazi sahiplerine verilmesi gereken pay yüzdesinin yüksekliği kooperatif
yoluyla yapılaşmayı engellemektedir. Bu nedenle şehrin merkezi mahallelerinde kooperatifleşme
yoluyla yapılan bina sayısı azalmaktadır. Arazi fiyatlarının merkez kesimlere nazaran düşüklüğü,
kamuya ait arazi miktarının fazlalığı ve geniş arazi temin imkânları, şahıs arazilerinde arazi sahibinin
istediği oranların azalması gibi nedenler kooperatif yoluyla konut üretiminin daha çok şehirlerin kenar
kesimlerinde yoğunluk kazanmasına neden olmaktadır. Bu durum toplu konut projelerinin şehrin
kenar kuşaklarında uygulanmasına imkân vermektedir.
1923–1980 Dönemi Elazığ Şehrindeki yapılaşma ve gelişme
1923–1950 Dönemi
Şehirleşme ile konut ihtiyacı arasında bir paralellik olduğu için önce şehirleşmenin açıklanması
gerekir. Şehirleşme dar anlamda kent sayısının ve kentlerde yaşayan nüfus miktarının artmasını ifade
eder (Keleş,1990,5, Tümertekin,1973,1). Bu nüfus ya doğal artış ile ya da dışarıdan alınan göçlerle
meydana gelmektedir (Keleş,1984,6). Yukarıdaki çerçevede Elazığ şehrini inceleyecek olursak,
Doğu Anadolu Bölgesi Yukarı Fırat Bölümü'nde yer alan Elazığ şehri çok eski bir geçmişe sahip
olmakla beraber bugünkü şehir oldukça yeni bir tarihe sahiptir. Şehir ilk önceleri bugünkü Elazığ
şehrinin kuzeyindeki dağlık bir mevkiye kurulmuş yaklaşık 1833 yılından itibaren Agavat mezrası adı
verilen günümüz Elazığ şehrinin yer aldığı ovalık sahaya inmiştir. Uzun bir süre ilk kuruluş yeri olan
Harput’la rekabeti sürdüğü için gelişmesi yavaş olmuştur. Nitekim 1927–1950 yılları arasındaki nüfus
gelişimi; II. Dünya savaşının dolaylı etkisi, Sanayinin küçük ölçekli ve el sanatlarına dayanması,
Ulaşımdaki yetersizlik ve göç olayının azlığı aynı zamanda merkezin cazibesinin fazla olmaması
nedeniyle düşük düzeyde kalmıştır (Karakaş,1999). Yukarıdaki nedenlerle 1927 yılında 19216 olan
şehir nüfusu 1950 yılında 29317 kişiye ulaşabilmiştir (Çizelge.1). Bu nedenle de şehrin alansal
gelişimi çevreye fazla yayılmadan dar bir saha ile sınırlı kalmıştır. 1930 yılında çıkarılan 1580 sayılı
belediye kanunu ile bütün belediyelere imar planı yapma zorunluluğu getirilmiş, fakat aynı yıl
çıkarılan 1593 sayılı hıfzıssıhha kanunu bu zorunluluğu sadece nüfusu 20.000 ve daha yukarı olan
belediyeleri kapsadığı (Keleş,1990, 125) için imar planı yapılmamıştır. Şehrin ilk imar planı 1933
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yılında çıkarılan 2290 sayılı belediye kanunu çerçevesinde 1944 yılında yapılmıştır (iller bankası,
1949, 713). Bu plan günümüze kadar ulaşmadığı için bir yorum yapmak zorlaşmakla beraber şekilsel
özelliklerden merkezdeki dar bir sahayı içine aldığını belirtebiliriz.
1950–1965 Dönemi
"1950'lerde Türkiye koşullarında önemli değişiklikler olmuştur. Tarım birden ve plansız olarak
makineleşmeye başlayınca kır nüfusunda ani bir işsizlik problemi belirmiş ve kırsal nüfus merkezlere
akın etmiştir. Bu şartlar Elazığ ilinde de gerçekleştiği için çevreden göç almış (Tümertekin,1968) ve
sonuçta 1950 yılında 29.317 kişi olan Elazığ şehri, 1965 yılında 78.605 kişiye yükselmiştir (Çizelge.1).
Bu artışta tarımda makineleşmenin yanı sıra bazı kamu kurumlarının açılması (DSİ 1954, İller
Bankası 1953, Karayolları 1950, SSK Hastanesi 1960) ve sanayi yatırımlarının (Çimento 1954, Şeker
Fabrikası 1956) etkisi fazla olmuştur. Ayrıca 1960 yılından itibaren Keban barajı yatırımı alanın
cazibesini artırmıştır (Karakaş,1999). Nitekim " 1963 yılı kamu yatırımlarında kişi başına Türkiye'de
23.4 TL. düşerken Elazığ'ın 30-40 TL’ lik bir yatırım payı almış olması yine prodüktiv yatırımlarda
Türkiye ortalaması 80 TL. iken Elazığ'ın 200 TL.’den fazla pay alması"(Keleş 1965,1966) ekonomik
canlanmayı doğurmuş ve nüfusun hızlı gelişimini tetiklemiştir.
Çizelge 1.. Elazığ şehri nüfus gelişimi (1927-2007)
Yıl
Nüfus
Artış%
1927
19216
1935
23178
17.09
1940
25465
8.98
1945
23695
-7.47
1950
29317
19.18
1955
41667
29.64
1960
60289
30.89
1965
78605
23.30
Kaynak. Nüfus istatistikleri

Yıl
1970
1975
1980
1985
1990
2000
2007

Nüfus
107364
131415
142983
182296
204603
266495
319381

Artış %
26.79
18.30
8.09
21.57
10.90
23.22
16.55

Böylece Kırsal kesimden gelen nüfusun şehre yakın kırsal alanları tercih etmesi demiryoluna
yakın olan bazı kırsal yerleşmelerin gelişmesini hızlandırdığı için bu kırsal yerleşmeler zaman içinde
mahalle haline getirilerek şehre katılmıştır. 1950–1965 döneminde Şehir, kuzey ve güneyde olmak
üzere iki alanda gelişme göstermiştir. Kuzeyde İzzetpaşa ve Nailbey mahallerinin batı kesimlerindeki
gelişmeler devam etmiş, Kültür ve Yenimahalle'nin ilk temelleri oluşmaya başlamıştır. Güneyde ise
demiryolunun etkisiyle demiryoluna paralel doğu - batı doğrultusunda uzanan Kesrik ve Sürsürü
köylerinin şehre mahalle olarak katılmasıyla merkezden kopuk ama sonrasında tarım arazilerinin
şehirsel gelişme alanı olarak kullanılmasına yol açacak bir gelişmenin temeli de böylece atılmıştır
(Karakaş,1999).
1950 yıllarında ülkemizde apartman tipi konutlara olan bakış tarzının olumsuz olması ayrıca
ihtiyaç, sermaye birikimi, malzeme ve teknolojinin yetersizliği nedeniyle (Balamir, 1994) konutlar hep
bahçe içinde tek veya iki katlı olarak yapılmıştır. Bu durum ileriki yıllarda şehrin nüfusça gelişmesi ve
yeniden yapılanma esnasında bir arazi kaynağı olarak önemli rol oynayacaktır. Kısaca bu dönemde
şehir çevresindeki geniş alanlarda yeni mahalleler oluşurken şehre yakın kırsal yerleşmeler nüfus
çekmeye başlamış ve ayrıca kamuya ait lojmanların varlığı konut sorununun büyümesini engellemiştir.
1965–1980 dönemi: 1965 yılında 78605 olan nüfus 1980 yılında 142983 yükselmiştir. Bu artışta YSE
(1966), gibi bazı resmi kurumların müdürlüklerinin açılması, ayrıca 1969 yılında Keban barajı istimlâk
bedellerinin sanayiye kanalize etmek için oluşturulan Keban holdingin bünyesinde kurulan Sodyum
Bikromat (1967), Plastik boru (1972), Beton Direk Fabrikası (1976) gibi sanayi tesislerinin önemli
katkısı olmuştur (Ergücü, 1991, Karaboran, 1990).
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Diğer yandan 1966 yılında temeli atılan ve 1974 yılından sonra su toplamaya başlayan Keban
barajı altında kalan yerleşmelerden gelen kırsal nüfusun şehre yerleşmesinin (Atay,1991) ve
üniversitenin kuruluşunun etkisi vardır (Karakaş,1999). Nitekim barajdan etkilenen ailelerin % 49’nun
Elazığ şehrini tercih etmeleri şehre olan göçleri artırmış, ayrıca "%5 oranında Erzincan ve Tunceli'den,
%2 oranında Malatya'dan nüfus alması "(Tümertekin, 1968, 67 ) bu oranı daha da yükseltmiştir.
1965 yılında yapılan imar planında şehrin çevresinde yer alan kırsal yerleşmeler gelecekteki
gelişmede problem yaratabileceği düşünülerek plan içine dahil edilmemişlerdir. Bu işlem
gerçekleştirilmiş olsaydı sonradan gelişen plansız ve kontrolsüz yapılaşmanın önüne geçilebilirdi.
Aksine plandan sonraki zamanlarda gelişen kırsal ünitelerin planda yer almamasına rağmen şehre
mahalle olarak katılmasıdır. Kırsal ünitede yer alan konutların yapı niteliklerinin şehirsel alanlardaki
konutlardan farklılığı şehirde nitelik olarak çok tartışılan gecekondu sorununu ortaya çıkmıştır
(Doğanay, 1991, Keleş,1984). Nitekim çalışmalarda "1960 yıllarına kadar şehirde hiç görülmeyen
gecekonduların belirmeye başladığı ve 1965 yılında 12504 konuttan 3000'nin gecekondulardan "
(Buldaç, 1963, 22, 1966, 5, 6) oluştuğu belirtilmektedir. Hâlbuki 1955 yıllarında kırsal yerleşme olan
Aksaray ve Sürsürünün şehre mahalle olarak katılmasının bu unsura katkısı hesap edilmemiş olsa
gerek.
Şehre gelenlerin şehrin çevresindeki kırsal kesime ait olan alanlarda arazi alarak yapılaşmaya
başlamaları ve bazılarının Topografik engellerin olduğu yerlerde yer alan kamu arazilerinde
yerleşmeyi tercih edilmeleriyle "Fevzi çakmak, Yıldız bağları gibi mahallelerde kaçak yapılaşma
(gecekondulaşma) hızlanmıştır" (Çakır, 1987, 78,1991). Burada tartışılması gereken 2 soru var; ilki
imar planı yapılırken bu kırsal yerleşmelerin plan içine dâhil edilmemesi ki eğer dâhil edilseydi
sonradan oluşacak kaçak yapılaşmanın önüne rahatlıkla geçilebilirdi. İkincisi kırsal yerleşmeler
geliştikten sonra şehre katılmasıdır ki, buda kaçak ve denetimsiz yapılaşmayı kendi bünyesine katarak
sorunu büyütmekten başka bir işe yaramamıştır.
1965 yılında en fazla 4 katı kabul eden az katlı ve düşük yoğunluklu bir dokulaşmayı hedef alan
ikinci imar planı yapılmıştır. Fakat bu plan yukarıdaki gelişmeler hesap edilemediğinden yetersiz
kalma durumuna gelmiştir. 1968 yılında Elazığ'ın kalkınmada öncelikli iller arasına alınması, baraj
öncesinde gelen ve gelecek olan nüfusu şehrin kaldıramayacağı ve gecekondulaşma ihtimaline karşı
Zafran'da gecekondu önleme bölgesi ile "Malatya yolu üzerinde Abdullahpaşa (1800 Evler) gibi yeni
alanlar oluşturulmaya "çalışılmıştır (Atay, 1991, 579, Çotur, 1990, 44, 55).
Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı plan kısa sürede yetersiz kalma aşamasına gelmiştir. Her
ne kadar 1974’den önce gelenler maddi açıdan problemli olmamalarına rağmen gerek konut
yetersizliği gerekse geldikleri kırsal alanlardaki alışkanlıkları nedeniyle şehrin yakın çevresinde yer
alan kırsal yerleşimler ikamet için daha fazla tercih edilmiştir. Nitekim bu yoğun göç dalgası nedeniyle
şehrin kenar kesiminde yer alan Safran, Esentepe, Çatalçeşme, Gümüşkavak, Ulukent gibi kırsal
üniteler nüfuslanmaya başlamıştır. Bu gelişme alanda plansız yapılaşma ve denetimsiz konut
oluşumunu hızlandırmıştır. Zira gelenlerin büyük bir kesimi kırsal yerleşmelerden arazi alarak
yapılaşmayı hızlandırmışlardır. Bu olay izinsiz yapılaşmayı tetiklemiş ve şehrin geniş bir alana
yayılmasının ilk sinyallerini vermiştir. Nitekim Çizelge 2’de görülen yerleşmeler 1980 sonrasında
şehre mahalle olarak dahil edilmişlerdir.
Bu dönemdeki gelişmede
1. Karayollarındaki gelişmelerin etkisiyle çevredeki nüfusun hareketlenmesi
2. Kamu ve sanayi yatırımlarındaki artış
3. Keban barajı projesi etkili faktörler olarak gözükmektedir.
Çizelge 2.:Elazığ şehri çevresinde yer alan bazı kırsal yerleşmelerin nüfus gelişimi (1965-1980)
Mahalle
1965
1970
1975
1980
Çatalçeşme
1901
180
822
1188
Gümüşkavak
1416
219
367
494
Ulukent
3820
346
731
1494
Safran
62
117
110
456
Kaynak.:1965-1980 Nüfus Sayımları
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1980–2004 dönemindeki kooperatif yapılaşması
Konut toplum açısından çok karışık işlevlere sahiptir. Barınak, üretilen bir meta, bir tüketim
malı, kişi ve ailelere güvence, enflasyon karşısında paranın değerini koruyan bir unsur kısaca yatırım
aracı olması gibi özelliklere sahiptir (Tekeli, 1993,2). Bu nedenle konut yüzyıllarca barınak ve yatırım
aracı olarak önemini korumaktadır. Ülkemizde konut edinmede kullanım ve yatırım amaçlı olmak
üzere iki faktör önemli rol oynar. Konut üretiminde ise bireysel, yap sat (müteahhitlik), kooperatif
yoluyla üretim ön planda gelir (Türel, 1993, 20–21)
İl genelinde 1975-1980 döneminde göç fazla miktarda olmasına rağmen (Tandoğan, 1989)
Şehir, 1980 yılından itibaren sanayisindeki gelişmeler, Bayındırlık İskan Müd., Gümrük Müdürlüğü
(1984) gibi kamu kurumlarının açılması ve Doğu Anadolu'daki terör nedeniyle çevre illerden
gelenlerin olmasıyla nüfus ve alan açısından gelişme göstermiş ve 1985 yılında nüfusu 182.296'ya
1990 da 204.603'e, 2000’de 266495, nihayet 2007 yılında da 319.381'e ulaşmıştır (Çizelge.1). 1980
yılındaki hızlı gelişme konut sorununu artırdığı için kooperatifleşme hızlanmaya başlamıştır.
Elazığ şehrinde de Kooperatif daire sayısı Türkiye genelindeki duruma uygun olarak 1980
yılından itibaren 1995 yılına kadar sürekli artış göstermiştir (Çizelge 3). 1995 yılından itibaren
TOKİ’nin faaliyetlerinin hızlanmasıyla birlikte düşüş göstermeye başlamıştır. Nitekim toki 2002 yılına
kadar 43.000 konut üretmişken 2003–2006 yıllarında düşük gelir gruplarına yönelik çalışmaları ve
kentsel yenileme projeleriyle artarak bu sayı 170.000 ulaşmıştır (Bayraktar,2006).
Çizelge 3. Elazığ ve Türkiye’de inşa edilen kooperatif daire sayısı (1980-2004)
Yıllar
Elazığ
Türkiye
1980-1985
76563
2074
1986-1990
79730
4636
1991-1995
98600
6361
1996-2004
3157
27209

Elazığ şehrindeki konut ihtiyacı büyük oranda yap sat sistemi ile üretilen konutlarla
sağlanmıştır. Arazi fiyatlarının yükselmesi ile artan maliyetlere, aile gelir azlığı da eklenince
kooperatif türü üretim artmaya başlamıştır. Her ne kadar kooperatif türü konut üretimleri artmaya
başlasa da üretimin ancak %15 ile %35 arasındaki miktarını karşılayabilmiştir. Kooperatifler yoluyla
üretilen daire sayısı yıllara göre değişmekle birlikte 1980–2004 yılları arasında toplam üretilen
dairelerin %24.38 oluşturmaktadır (Çizelge 4)
Çizelge 4. Elazığ şehrinde inşa edilen kooperatif ve kooperatif dışı daire sayısı (1980-2004)
kooperatif
%
kooperatif dışı
%
Yıllar
1980-1985
2074
26.18
5848
73.82
1986-1990
4636
34.53
8790
65.47
1991-1995
6361
27.81
16511
72.19
1996-2004
3157
14.13
19193
85.87
1980-2004
16228
24.38
50342
75.62

Toplam
7922
13426
22872
22350
66570

1980- 2004 yılları arasıdaki yapılaşmada 5 alan dikkati çeker. Bunlar, merkez çevresi,
Abdullahlaşa, Sürsürü, Doğukent, ve Hilalkent’tir. Esas itibariyle kooperatif yoluyla üretimin
merkezdeki mahallelerden ziyade merkez çevresindeki mahallelerde yoğunlaştığı dikkati çeker
(Şekil.1). Bunun ana nedeni merkezdeki arazi fiyatlarının yüksekliği, kooperatif türü yapılaşma için
gerekli geniş parsellerin azlığı, parsel birleştirme çabalarının yetersiz kalması önemli bir etken olarak
karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca arazi fiyatlarındaki yüksekliğin maliyetler üzerinde yaptığı olumsuz etki
merkezde yer alan mahallelerde kooperatifleşmeyi azaltmıştır. Bu nedenle merkez çevresinde düşük
yoğunluklu ve az katlı eski yapılaşmaların yoğun olduğu ve arazi varlığının bulunduğu alanlarda azda
olsa kooperatif türü yapılaşmalar olmuştur. Buralara talebin olmasında da insanların merkezden
uzaklaşmama eğilimlerinin fazlalığı önemli rol oynamıştır.
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Yukarıdaki nedenlerden Elazığ’daki kooperatif türü yapılaşma 1980–1985 yılları arasında
merkez çevresindeki birkaç mahalle ile batı kesimde gecekondu önleme amacıyla oluşturulan
Abdullahpaşa Mahallesi olmak üzere iki alanla sınırlı kalmıştır. 1985 yılından sonra şehrin batı
kısmına olan talebi azaltmak için şehrin doğu kesiminde 3 bir alan tercih edilmiştir. Burada Ankara da
uygulanan batı kent modelinden esinlenerek doğu kent adında yeni bir proje üretilmiştir. Bu proje ile
şehrin doğu kesiminde Ankara’daki örneğe uygun olarak sanayi sitesinin doğusunda yer alan Ulukent
civarında 50 hektarı istimlâk edilmek suretiyle 424 hektarlık bir alan seçilmiştir. 80.000 kişinin
yaşayabileceği çeşitli tiplerde 16500 konuttan oluşması planlanan bu projeye 1985 yılında
başlanılmıştır (Temizer,1990, 241–247, 1991,1–11). Fakat beklenen talep; seçilen alanın şehrin doğu
kesiminde kör bir nokta olarak yorumlanması, tecrit edilmiş gibi düşünülmesi vb. nedenlerden yeterli
olmamıştır. Doğu kent projesiyle şehir doğu kesimde 4–5 km genişlemiş düşünülenin aksine batı
yöndeki gelişme engellenememiştir. Nitekim Doğukent’teki yapılaşmanın hızı projenin başladığı
1985–1990 tarihlerindeki fazlalığı koruyamayarak 1991–2004 döneminde azalma göstermiştir (Şekil.2,
Çizelge 5). Bu talep yetersizliğini 2000 yılı mahalle nüfus miktarlarında da görmek mümkündür.
Nitekim adı geçen yılda Doğukentin nüfusu 8,266 iken Abdullahpaşa 18.021, Sürsürü 18.827 nüfusa
ulaşmıştır.
Türkiye'de 1980 yılından itibaren hızlanan toplu konut uygulamalarında yer seçiminin, coğrafi
çevre şartlarından ziyade arazi varlığına bağlı olarak ana ulaşım aksları ve çevre yollarının çevresinin
seçildiğini görüyoruz (Doğanay,1989). Bu eğilim alanımızda da kendini hissettirmiş bir önceki
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dönemin aksine 1991-2004 döneminde merkez çevresindeki kooperatif türü yapılaşmalar azalmıştır
(Şekil.3, Çizelge.5). Bu azalmada arazi varlığının kooperatifleşme için yetersiz kalmasının etkisi
oldukça fazladır. Nitekim kooperatif yapılaşması için talep, batı yönünde uzanan Elazığ- Malatya
çevre yolu üzerinde yer alan Sürsürü, Bahçelievler ve Abdullahpaşa mahallelerinde artmıştır. Bilhassa
Çizelge 5. Elazığ şehrindeki kooperatif türü yapılaşmanın mahallelere göre miktarı (1980-2004)
Mahalle
1980-1990
1991-2004
Toplam
Sürsürü
4552
1704
2848
Abdullahpaşa
4282
2029
2253
Doğukent
2108
1399
709
Rızaiye
172
154
18
İzzetpaşa
1542
610
932
Kültür
276
200
76
Sarayatik
201
201
Akpınar
109
109
Rüstempaşa
367
304
63
Doğukent
2108
1399
709
Bahçeli
1717
1717
Hilalkent
892
892
Çatalçeşme
10
10
Toplam
6710
9518
16228

Abdullahpaşa Mahallesi tamamen kooperatif türü yapılaşmalarla dolmuştur. Buraya olan talebin
artışında kamuya ait arazinin varlığı ve gelişme trendinin yüksekliği önemli rol oynamıştır. Sürsürü
mahallesine olan talep arazi ucuzluğu yanında 1994 yılında ilave imar planı ile 290 hektarlık yeni bir
alanın yapılaşmaya açılmasının etkisi büyüktür. Elazığ şehrinin büyük bir kesimi deprem açısından
riskli olmasına rağmen daha önce yerleşilen ve sonradan yerleşime açılan sürsürü mahallesinde yer altı
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suyunun yüksekliği nedeniyle problem daha da artmaktadır (Polatoğlu,Tanyolu, 2006) Abdullahpaşa
konut alanının yetersiz gelmeye başlaması sonucunda 1998 yılında 115 hektarlık bir alan kaplayan
yeni bir ilave imar planı yapılarak Abdullahpaşa mahallesinin batı kesiminde yer alan Hilalkent projesi
5 alan olarak yürürlüğe konulmuştur (Şekil.3 Çizelge 5).
Bu proje ile birlikte şehir batı istikamette daha da genişlemiştir. Böylece şehir doğu batı
istikametinde yaklaşık 15 km genişliğinde bir büyüme göstererek alansal olarak büyümüştür.

Sonuç
Elazığ şehri, 1950 yılına kadar alanın özellikleri vb. faktörlerin etkisiyle nüfusça gelişememesi
nedeniyle alansal açıdan fazla gelişme imkânı bulamamıştır. Bu nedenle dar bir sahada gelişme
göstermiştir. 1950 yılından sonraki değişimler nedeniyle nüfusça gelişmiş ve çevredeki kırsal alanlar
ile şehrin çevresinde yer alan geniş sahalar yerleşilmeye başlanılmıştır. Bu dönemde çevredeki bazı
kırsal yerleşmeler şehre dahil edilmiş ve sonrasında gecekondu olarak nitelenen yapılaşma miktarı
artmıştır.
1965 yılında yapılan 2. imar planında Keban barajı yapımının şehre olacak etkisi tam
hesaplanamadığından sonradan meydana gelen gelişmeler planı yetersiz hale getirmiştir. Bunun
sonucunda şehrin yakın çevresinde yer alan Gümüşkavak, Çatalçeşme vb. gibi kırsal yerleşmeler
nüfuslanmaya başlayarak ileride şehrin alansal büyümesinde etken rol oynamışlardır.
Elazığ şehrinde 1980–2004 yılları arasında toplam 66570 adet konut inşa edilmiştir. Bu
miktarın yaklaşık %25’ini oluşturan 16228 âdet konut kooperatif türü sunumlar ile karşılanmıştır.
Şehirdeki Kooperatif türü yapılaşmalar 1980 sonrasında hız kazanmakla beraber ekonomik krizlerin,
alım gücünü etkilemesi, inşaat maliyetlerini yükseltmesi vb nedenlerle yıllar arasında oynamalar
meydana gelmiştir. Bu nedenle Elazığ şehrindeki yapılaşmada dönemler arasında farklılaşmalar
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olmuştur. 1980–1985 yılları arasında merkez çevresi, Abdullahpaşa, ve Sürsürü mahallelerinde olmak
üzere üç alanda yapılaşma yoğunlaşmıştır. 1980–1990 döneminde şehrin uzak çevresindeki alanlarda
yoğunluk kazanan yapılaşma az sayıda da olsa şehrin merkez civarında yer alan bazı mahallelerde de
gerçekleşmiştir. Merkez civarında yer alan mahallelerdeki yapılaşma eski düşük katlı ve geniş alanlı
yapıların yıkılıp yerine yenilerinin yapılmasıyla gerçekleşmiştir. Halkın, merkeze yakın olma isteği,
arazi fiyatlarının kenar kesimlere nazaran yüksekliği bile buralara olan talebi azaltmamıştır. 1985–
1990 yılları arasında şehrin doğusunda Doğukent adında 4 bir alan yapılaşmaya açılmıştır. 1985
yılından itibaren uygulanan Doğukent projesi yeterli talebi görmediği için 1990 sonrasında buradaki
yapılaşma azalmaya başlamıştır. Bu proje ile talebin düşmesi beklenen Sürsürü, Bahçelievler ve
Abdullahpaşa gibi mahallelerde gerileme olmamış aksine çevre yolu üzerinde bulunan bu alanlarda
talep daha da artmıştır. 1990 sonrasında önceki dönemin aksine merkez çevresindeki yapılaşma iyice
azalmış ve Abdullahlaşa, Sürsürü gibi mahallelere olan talep artmaya başlamıştır. Talebi karşılamak
için ilave planlar yapılarak Sürsürünün yerleşim sahası genişletilmiş ve zemin açısından uygun
olmayan alandaki yapılaşma daha da artmıştır. Ayriyeten Abdullahpaşa Mahallesinin batısında yer
alan bir sahada 5. alan olarak Hilalkent projesi uygulamaya konulmuştur. Bu uygulamalarla şehir
doğu-batı hattı boyunca 10–15 km uzunluk kazanmıştır. Bütün bu gelişmeler hem şehrin çok fazla alan
işgal etmesine neden olmuş hem de Doğukent ve Sürsürü başta olmak üzere önemli tarımsal araziler
tarım dışı kullanıma aktarılmıştır. Gelişmeler neticesinde yakın bir gelecekte Elazığ ovası adıyla anılan
saha Elazığ şehri olarak anılacaktır.
Kısaca toplu konut projelerinde yer seçimi çok önemli bir konu olarak ortaya çıkmaktadır. Yer
seçim kararı alınırken yerleşmenin konut gereksinimi, gelişmeyi etkileyecek etmenlerin varlığı, seçilen
arazinin durumu, çevre kirliliği vb. sorunu yaratıp yaratmayacağı gibi unsurlar göz önünde
bulundurulmalıdır. Aksi taktirde yerleşme gereksiz yere büyüyecek ve bu büyüme bir takım sorunları
da beraberinde getirecektir. Şöyle ki yerleşmenin enerji, su, yol vb. alt yapı ihtiyaçları alansal
büyümeye bağlı olarak artacak ve bunların karşılanması için daha fazla personel, araç, gereç temini
gerekecek ve bunlar için yapılacak harcamalar da artacaktır.
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