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Öz: Kocaeli il sınırlarında bulunan Gebze, 1970‟lerde 20.000 nüfuslu bir kasaba iken, yeniden yapılanma
süreçlerinin ülkesel ve bölgesel politikalar üzerindeki etkisi ve İstanbul‟a komşu olmak gibi konumsal avantajları
ile hızlı bir endüstriyel gelişim ve kentleşme sürecine girmiştir. Özellikle 2000 sonrası dönemde küreselleşme ve
yeni ekonomik coğrafya arayışları, yabancı yatırımların şubeleşme yoluyla bölgedeki yer seçimlerini
yoğunlaştırmıştır. Gebze‟de endüstriyel yer seçim süreçleri ile hızla artan ekonomik gelişmenin, sosyal ve çevresel
kaynaklar konularında paralellik göstermiyor oluşu, Gebze bölgesindeki kalkınmanın sürdürülebilirliği ile ilgili
soruları akla getirmektedir. Bu bağlamda çalışmada, endüstriyel yeniden yapılanma süreçleri göz önüne alınarak
kentin mekansal, sosyal ve çevresel yapısındaki değişimler araştırılmıştır. Gebze‟de sanayi gelişiminin hızla arttığı,
bu süreçte ortaya çıkan problemlerin planlı müdahaleler ile çözülememesi nedeniyle, kentsel, sosyal ve çevresel
yapıda olumsuz sonuçlar doğurduğu, bu olumsuzlukların ise sürdürülebilir bölgesel gelişme için kritik koşulları
ortaya koyduğu, çalışmadan çıkan en temel sonuçtur.
Anahtar Kelimeler: endüstriyel yer seçim, yer değiştirme, sanayi desantralizasyonu, beşeri sermaye, sosyal
altyapı, afet ve risk analizi, Gebze
Abstract: Gebze, which is the district of Kocaeli, have a rapid industrial development and urbanization effected by
national and regional restructuring process and having neighbour neighbour of Istanbul while it is a small town
and the population of 20.000 in 1970s. Especially after 2000s globalization and new economic geography
increased the location foreign inverstors in the area. However, rapid economic development based on
industrialization doesn‟t reflect to social and environmental indicators as the componenets of sustainable
developments. So the question arises: how the development would be sustainable in Gebze district. In this context,
changings of spatial, social and environmental structures of Gebze considering industrial restructuring process is
the main focus in this study. Main findings of the study are rapid industrial development doesn‟t interfere within
the framework of planning to problems therefore it causes effects on social and environmental structures. These
damages are producing critical conditions for sustainable regional development.
Keywords: Industrial location, Industrial relocation, Industrial decentralization, human capital, social
infrastructure, hazard and risk analysis, Gebze

1. Giriş
Endüstriyel yer seçim olgusu geçtiğimiz yüzyılın başlarında ortaya çıkan gelişmelere paralel
olarak üzerinde sıkça durulan bir konu olmuş, farklı kuramcılar tarafından farklı boyutları ile
incelenerek derinleştirilmiştir. 1980‘lerde, hızla artan teknolojik gelişmelere ve küreselleşmeye paralel
biçimde gelişen yeniden yapılanma süreçlerinden endüstriyel yer seçim olgusu da etkilenmiştir.
Geleneksel yaklaşımların(Moses,1958; Hoover ve Vernon, 1959; Krumme, 1969) yanına, çağdaş
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(Cyert ve March, 1963; Pred, 1967, Tekeli ve ark., 1991, Barın, 2009) ve evrimci yaklaşımlar(path
dependency konuları) almaya başlamıştır. Bu süreçte, yer seçim literatürü içerisinde değişim yaşayan
kentler için endüstriyel desantralizasyon ve yer değiştirme konseptleri öne çıkan konular
olmuştur(Ünverdi, 2004, Salihoğlu, 2008, Barın, 2009)
Sanayileşme ve kentleşme süreçleri kalkınma literatüründe bölgesel gelişim adına önemli
araçlar olarak tanımlanırken, yalnızca ekonomik odaklı bir kalkınmanın sürdürülebilir olmadığına
ilişkin önemli kanıtlar tarihsel süreçte birçok araştırmada ortaya konulmuştur. Endüstriyel gelişim,
günümüz kuram ve pratiğinde bir bölgenin gelişmesindeki en önemli faktör olarak yer
almaktadır(Tekeli vd. ,1991). Bu durumun en belirgin sebebi, endüstrinin bulunduğu bölgedeki kişi
başı geliri arttırmasıdır. Diğer taraftan, sanayileşme ile birlikte gelen ekonomik büyüme tüm sosyal,
kültürel ve çevresel problemleri çözmede yeterli olmamaktadır. Bazı örnekler, işgücü arzının, bu
amaçla göç eden nüfus dolayısıyla ihtiyaçtan fazla bir yapıda arttığını göstermektedir(Salihoğlu,
2008). Bu durum, nitelikli işgücü problemini doğurmakta, işsizlik sorunu çözülememekte ve sonuç
olarak ekonomik kalkınma hedeflenen düzeye ulaşamamaktadır.
Bu nedenle, gelişme sürecinin sürdürülebilir olması için ekonomik büyüme ile birlikte farklı
yapısal alanlara ait hedeflerin olması gerektiği güncel literatürde üzerinde sıkça durulan bir konudur.
Bölgesel dengesizlikler (Rapley, 2001; Puga ve Venables, 1998; Barrios ve Strobl, 2009; Gezici ve
Hewings, 2003), insan sermayesi(Bebbington, 2004; Mercer, 2002), teknolojik yenilikler ve kurumsal
yapıların kalkınmadaki rolleri(Easterly, 2002; Kambhampati,2002; Lucas, 1993), cinsiyet
konuları(Dedeoğlu, 2004; Chant ve Guttmann, 2002), yoksulluk(Sen, 1982), iklim değişikliği ve
afetler (Pelling, Özerdem ve Barakat, 2002) gibi hususlar gerek akademisyenlerin gerekse kalkınma ile
ilgili kuruluşların(World Bank, OECD), gündemlerinde olan ana konulardır.
Bu çalışma, sanayileşme sonucu oluşan ekonomik büyümenin kalkınmanın tüm aşamalarına
yansıyıp yansımadığını araştırmaktadır. Çalışma alanı olarak seçilen bölge, Türkiye‘de sanayiinin
yığılma gösterdiği en önemli lokasyonlardan Doğu Marmara aksının odağında yer alan Gebze
ilçesidir. Bölge, 1980‘lerden sonra ülkesel ölçekteki sanayi politikalarındaki değişimler,bölgesel
desantralizasyon politikaları, ülkenin en önemli finans ve hizmet merkezi olan İstanbul‘a yakınlık ve
diğer konumsal avantajları nedeniyle farklı endüstriyel üretim kolları tarafından tercih edilen önemli
bir sanayi bölgesi haline gelmiştir. Bölgedeki sanayileşme ile beklenen ekonomik kalkınma, belirli bir
oranda ve belirli bir zaman diliminde gerçekleşmiş olsa da beraberinde; göç, hızlı nüfus artışı, yetersiz
sosyal yatırımlar, çevre sorunları gibi engellenemeyen problemler sonucu oluşan yaşam kalitesi düşük
bir kentsel alan meydana getirmiş, sanayileşmenin olumlu etkilerinin kentsel alanda yeterli düzeylerde
oluşamadığı görülmüştür.
2. Materyal ve Metod
Çalışma, sürdürülebilir kalkınmanın üçayağı olarak sanayiye dayalı ekonomik yapının
araştırılması, sosyal ve demografik yapının araştırılması ve çevresel koşullar ve afet risklerinin
araştırılması alanları çerçevesinde yürütülmüştür. Sonuç ve tartışma bölümleri ise bu üç konunun
birbiri ile etkileşiminin analizine odaklanmıştır.
Çalışmada kullanılan veriler Gebze Ticaret Odası(2008, 2009), Gebze Sanayi Odası, Kocaeli
Büyükşehir Belediyesi(2006), Gebze Belediyesi(2006, 2008), Sosyal Güvenlik Kurumu Gebze
Şubesi(2010), Gebze Sağlık Grup Başkanlığı(2010), Gebze Milli Eğitim Müdürlüğü(2010) ve
TUİK(2010)‘ten elde edilmiş olup CBS programında sayısallaştırılmıştır.
3. Araştırma Bulguları
3.1. Sanayiye İlişkin Bulgular
Araştırmanın bu bölümü, 1980 sonrası dönemde Gebze bölgesindeki endüstriyel yer seçim
dokusunun sektörel ve mekansal yapısının araştırılmasını kapsamaktadır. Araştırma sürecinde yapılan
kabuller ve kısıtlamalar ise şu şekildedir;
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 Gebze Ticaret Odası‘na kayıtlı, imalat sanayiinde faaliyet gösteren 10 ve üzeri sayıda işçi
çalıştıran, küçük ve orta ölçekli sanayi kuruluşları ile büyük sanayi kuruluşlarının tamamı(866 firma)
örneklem alınmış, bu firmalar hakkında mekansal ve yapısal değerlendirmeler yapılmıştır. Bildiri
kapsamında çoğunlukla mekansal analizlerin sonuçları yer seçim ve yoğunlaşmalar açısından ele
alınacaktır. verilecektir.
 Mekansal sınırlar yalnız Gebze ilçesi idari sınırlarını kapsamamaktadır. Çayırova, Dilovası, Darıca
ve Gebze ilçeleri de sanayi dokusunun devamlılığının sağlanması için çalışma kapsamına dahil
edilmiştir.
 İmalat sanayi kuruluşlarının bölgedeki yer seçimleri tarihsel perspektifte incelenmiş ve 4 döneme
ayrılarak tanımlanmıştır. (1954-1979, 1980-1989, 1990-1999,2000-2010)
 Bu tanımlamalar yalnızca bölgede yer seçen firmaları değil, yer değiştiren firmaları da
içermektedir. Fakat yer değiştiren firmaların çoğunun önceki adreslerine ulaşılamadığı için mekansal
hareketlilik izlenememiştir. İstanbul sanayinin desantralizasyonuna yönelen çalışmalardan çıkan
sonuçlarda, İstanbul‘dan çıkan firmalar için Gebze‘nin önemli bir lokasyon olarak görülmesi gerçeği,
çalışma kapsamında kanıtlanamasa bile dikkatle ele alınması gereken bir konudur.
İlgili kurumlardan elde edilen veriler Coğrafi Bilgi Sistemleri.(CBS) ortamında
değerlendirilmiş, mekansal ve tarihsel sorgulamaların yapılabileceği bir veritabanı oluşturulmuştur.
İlk imalat firmasının 1954 yılında kurulduğu Gebze sanayi bölgesi, hammadde kaynaklarına,
ulaşım kanallarına, pazar alanlarına yakınlığı gibi avantajları ile birlikte İstanbul sanayinin desantrilize
edilmesi gibi ulusal stratejilerin sağladığı olanaklarla 1980 sonrası dönemde(özellikle son 20 yılda)
hızla gelişmiştir. Günümüzde bölge, uluslar arası ölçekte üretim yapan firmaların toplam firma sayısı
içerisindeki oranlarının %25‘lere ulaştığı, küresel bir yatırım mekanı haline gelmiştir. Organize
Sanayi Bölgelerinin(OSB) kurulması ile birlikte, 1990‘lara kadar mekanda rastgele yer seçen ve
ulaşım aksları üzerinde konumlanan firmalar, bölgeler arası yer değiştirme eylemlerine başlamışlardır.
Günümüzde bölgede bulunan 4835 ha sanayi alanının %57‘sini OSB‘ler oluşturmaktadır.
.

Şekil 1. Gebze‘nin sanayi coğrafyası
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Şekil 1, Gebze sanayi coğrafyasının oluşumunda önemli olan etkenlerin, merkezi iş
alanı(MİA), ulaşım aksları(D-100 ve TEM), limanlar, tren istasyonları ve OSB‘ler olduğunu
göstermektedir.Ayrıca akademik kuruluşlar, teknoparklar ve serbest bölgeler de yakın bölgelerde yer
almakta, bu durum aktörler arası ilişkileri tetiklemekte ve mekansal dağılımı etkilemektedir
Araştırma kapsamındaki firmaların %26‘sı başka bir konumdan bölgeye taşınmıştır. Bu
durumun temelinde İstanbul‘daki sanayi desantralizasyonu politikası yatmaktadır. Yer değiştiren çoğu
firmanın kuzeydeki OSB‘lere ya da yakın çevresine taşındığı tespit edilmiştir. Diğer firmalar ise
çoğunlukla D–100 karayolu çeperlerinde kümelenmiştir. Bu durum, OSB‘lerin yeni oluşan firmalar
kadar yer değiştiren firmalar için de avantajlı bir bölge olduğunu göstermektedir. 1990 öncesi,
firmaların yer değiştirme eylemleri göz ardı edilebilecek düzeyde iken, özellikle 2000 sonrası
dönemde ihracata yönelik sanayileşmedeki artış ile üretim, taşımacılık ve iletişim teknolojilerindeki
gelişmeler, pazarlara erişimi arttırmış bu nedenle yer değiştiren firmaların sayısında artış görülmüştür.
Yine son yıllarda bölgede kurulan OSB‘lerin(Güzeller OSB, GOSB, TOSB, Plastikçiler OSB,
Dilovası OSB) de firmaların yer seçim stratejilerinin oluşumunda büyük önemi bulunmaktadır.
Çizelge 1. ve Şekil 2.‘de, 1954‘ten itibaren yer değiştiren ve yer seçen firmaların sayıları ve mekansal
dağılımları görülmektedir.
Çizelge 1. Dönemler itibariyle firma yer seçimi ve yer değiştirme

Dönemler
1954-1979

1980-1989

1990-1999

2000-2010

Yer Seçim

64

85

250

463

Yer Değiştirme

20

32

86

84

Dönemiçi Yer Değiştirme Oranı

0.31

0.38

0.34

0.18

Kaynak: Gebze Ticaret Odası ve Sosyal Güvenlik Kurumu‘ndan alınan verilerin derlenmesiyle oluşturulmuştur.

Şekil 2. Yerseçim dokularının mekansal dağılımı
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1980 öncesi dönemde bölgedeki yer seçim ve yer değiştirme eğilimleri oldukça sınırlı sayıdaki
yerel firmadan meydana gelmektedir. Bu dönemde yer seçen 64 firmanın 20‘si başka bir yerden
taşınma yoluyla bölgeye gelen firmalardır. Bu dönemde bölgede yer seçen firmaların mekansal
dağılımları kayda değer bir yığılmanın varlığını işaret etmemektedir.
1980-1989 döneminde bölgede yer seçen 85 firmadan 32‘si yer değiştirme yoluyla bölgeye
gelen firmalardan oluşmaktadır. Bu dönemde bölgeyi doğu-batı yönünde kesen D-100 karayolu
önemli bir yer seçim mekanı olarak ön plana çıkmaktadır. Kuzeybatı-güneydoğu istikametinde bölge
içerisinden geçen TEM otoyolu yakınında daha sonraki dönemlerde ortaya çıkacak sanayi yığılmaları
da bu dönemde hareketlilik kazanmıştır.
1990-1999 döneminde Gebze(1989), Güzeller(1991) ve Plastikçiler(1992) Organize Sanayi
bölgelerinin kurulması ile bölge, ülkesel ölçekte hizmet veren sanayi yatırımlarının mekanı haline
gelmiştir. Ülkesel ölçekte değişen sanayileşme stratejileri(ihracata yönelik sanayileşmeye geçişile
birlikte imalat sanayine verilen teşvikler) sanayi yatırımlarının sayısında artışları beraberinde
getirmiştir. Organize alanlarda yatırımı destekleyen devlet politikaları ve teşvikler, İstanbul‘da nüfus
artışına paralel biçimde kentin yayıldığı alanın mekansal olarak giderek büyümesi nedeniyle eskiden
kent çeperlerinde yer alan sanayi alanlarının artık kentin merkezinde sıkışmış durumda oluşu, iş hacmi
büyüyen firmalara mevcut alanlarının yeterli gelmemesi gibi etkenler İstanbul‘dan sanayi firmalarının
çevre kentlere doğru taşınmalarına, yeni kurulacak firmaların ise ülkenin en önemli finans ve yönetim
merkezi İstanbul‘a en yakın konumlarda yer seçmelerine sebep olmuştur. Bu gelişmeler sonucunda
Gebze kentinde önemli sanayi yığılmaları ortaya çıkmıştır. On yıllık dönemde 250 firma yer seçmiş,
bunların 86‘sı bölgeye yer değiştirme yolu ile başka bir yerden gelmiştir. Bu dönemde diğer
dönemlerdeki yer seçim mekanlarına ek olarak merkezi iş alanının doğusunda Hasköy Sanayi Sitesi
çevresinde de firmaların yer seçtiği gözlenmiştir.
2000‘li yıllarda firma sayılarında ve yapısal özelliklerinde meydana gelen değişmeler ile
birlikte Gebze bölgesi tam anlamıyla ülkesel ölçekte öneme sahip bir üretim mekanı halini almıştır.
Küreselleşmeye paralel biçimde KOBİ kapsamındaki imalat sanayi firmalarının artan önemi, yabancı
sermayeli yatırımlardaki artışla, Honda-Gebze(1997) ile Taşıt Araçları Organize Sanayi
Bölgesi(2001)‘nin kurulmasıyla otomotiv sektörünün bu bölgede kümelenme yönünde gösterdiği
eğilimler ve diğer dönemlerde üzerinde durulan avantajlarının etkisiyle, 2010 yılı itibariyle imalat
sanayinde faaliyet gösteren 10 ve üzeri işçi sayısına sahip firma sayısı diğer dönemlerdeki toplam
firma sayısını 2‘ye katlayarak 866‘ya ulaşmıştır. Gebze bölgesindeki firmaların bugünkü mekansal
dağılımı incelendiğinde, kuzeybatıda yer alan organize sanayi alanlarını içeren Şekerpınar, Kirazpınar
ve Balçık köylerinin mahalle ve köyler bazında en çok firmaya ev sahipliği yapan alanlar oldukları
görülmektedir.
Firmaların işçi sayıları incelendiğinde ise, genellikle 10–49 işçi çalıştıran firmaların
çoğunlukta olduğu görülmektedir. Bu durum da alanda küçük ve orta büyüklükteki
işletmelerin(KOBİ) daha fazla sayıda olduğunu göstermektedir. Ayrıca, yer değiştiren firmaların
çoğunluğunun KOBİ olduğu tespit edilmiştir.
Çizelge 2. Dönemler İtibariyle İşgücü Büyüklüklerine göre Firma Sayıları
İşçi Sayıları
Dönemler
10_24
25-49
50-99
100-199
200-499
500 +

1954-1979
1
18
7
7
15
3

1980-1989
20
28
14
13
4
7

1990-1999
114
76
30
19
8
5

2000-2010
192
152
60
37
18
5

Kaynak: Gebze Ticaret Odası ve Sosyal Güvenlik Kurumu‘ndan alınan verilerin derlenmesiyle oluşturulmuştur.
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OSB‘lerdeki firmaların farklı işçigücü büyüklüğüne sahip olduğu görülürken, OSB dışında
bulunan firmaların genellikle 10–49 işçi çalıştıran KOBİ‘lerden oluştuğu görülmektedir. Çalışan işçi
sayısına göre firmaların dönemler itibari ile sayıları incelendiğinde ise, 500 ve üzeri işçi çalıştıran
firmalar hariç diğerlerinin sürekli bir artışta olduğu tespit edilmiştir. Özellikle 1990 sonrasında 10–24
ile 25–49 işçi çalıştıran firmaların sayısında hızlı bir artış söz konusu olmuştur.

160

02-Madencilik

140

03-Gıda

120

05- Orman Ürünleri, moblya, Kağıt, Matbaa

100

06-Kimya

80

07-Plastiik

60

08-Demir - Çelik

40

09-Fabrikasyon Metal Ürünleri

10-Electrik ve Electronik

20

11-Makine

0
Firma Sayısı

12-Taşıt Araçları ve Yedek Parçaları

Şekil 3. Yerseçen Firmaların Sektörel Dağılımı

Kentte on imalat sanayi kolu aktiftir. Her ne kadar bölgede sektörel bir özelleşmeden söz
edilemese de, Kimya ve Ürünleri Sanayi ile Plastik ve Ürünleri Sanayi, Demir-Çelik Ana Sanayi ile
Fabrikasyon Metal Ürünleri, Makine ve Yedek Parçaları Sanayi ile Taşıt Araçları ve Yedek Parçaları
endüstrileri birbirlerini tamamlayıcı endüstriler olarak birbirlerine yakın konumlanmaktadırlar.
Bölgedeki çoğu firma bu endüstriler arasında kümelenmiştir. Sanayi kollarına göre yer değiştirme ve
yer seçme incelendiğinde, veriler, Orman Ürünleri, Gıda Sanayi ve Madenciliğin diğerlerine göre daha
az sayıda yer değiştirdiğini göstermiştir(bkz. Şekil 3).
Sermaye büyüklüğüne göre firmaların mekansal dağılımı incelendiğinde, büyük ölçekli
firmaların değişik alanlara yayıldığı görülmekle birlikte, çoğunlukla OSB içlerinde yer aldıkları tespit
edilmiştir. Ayrıca D–100 ve TEM çevresinde de yığılmalar söz konusudur.
Gebze bölgesinde 1980 sonrasında başlayan ve son 20 yılda hızla artan sanayi yatırımları
sağladıkları istihdam ve katma değerler ile bölgesel ekonomiye önemli katkılarda bulunmuştur. 1996
yılında DPT tarafından yapılan ―İlçelerin Sosyo-ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması‖nda
872 ilçe içerisinde 4. Sırada yer alan Gebze‘de bugün kişi başına geliri 7600 dolar
seviyesindedir(www.kocaeli.bel.tr). Gebze Kaymakamlığı‘nca yapılan bir değerlendirmede ise Gebze,
tahakkuk eden vergi oranları ve ülke ekonomisine sağladığı katkı açısından Türkiye‘deki ilçeler
arasında 1. Sırada yer aldığı tahmin edilmektedir (http://www.gebze.gov.tr/default_B0.
aspx?content=194). Gebze kentinin ülkesel ölçekteki değerlendirmelerde üst sıralarda yer alan bir ilçe
olması, sanayi yatırımlarının ekonomik kalkınmadaki önemi konusunda önemli bir kanıttır.
Yerleşmeler tarihi açısından oldukça kısa sayılabilecek 20 yıllık bir süreçte Türkiye‘nin ekonomik
gündeminde kentin kazandığı önemin şüphesiz ki en önemli nedeni gerçekleşen sanayi yatırımlarıdır.
Bugün ilçenin erişmiş olduğu ekonomik seviyenin Türkiye‘nin bir çok iliyle rekabet edebilecek
düzeyde oluşu nedeniyle, yerel yönetimin Gebze‘nin il olması yönünde yoğun talepleri bulunmaktadır.
3.2. Sosyal ve Demografik Yapı Araştırmaları
Araştırmanın bu bölümünde, sosyal ve demografik değişimlerin seyri, sanayileşme süreci
paralelinde incelenmiştir. Konular, sanayi gelişiminin seyri ile uygun biçimde ve mahalle ölçeğinde
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incelenmiş, ve değişimleri gözlemlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın bütününde yer alan, fakat bu
çalışmada yalnızca özet sonuçlarına değinilmiş olan konu başlıkları şu şekildedir;
 Kentsel ve kırsal nüfus, kentleşme oranları, nüfus yoğunluğu, göç durumu
 Hane halkı büyüklüğü, yaş ve cinsiyete göre nüfus yapısı
 Eğitim altyapısı, (okul ve öğrenci sayıları, açılan-kapanan okul sayıları)Sağlık altyapısı (hasta
başına düşen doktor ve yatak sayıları)
 Konut alanlarının gelişimi (yapı ruhsatları)
 Çalışma hayatı, işgücünün ekonomik sektörlere göre dağılımı, işsizlik.
2000 yılında yapılan nüfus sayımında ilçenin nüfusu 421.932 kişi iken, 2007 nüfus sayımına
göre nüfus 521.291 kişi olarak açıklanmıştır. Bu durum, nüfusun 7 yılda yaklaşık %25 arttığını
göstermektedir. Gebze kentsel nüfusunun yıllara göre artışı gözlemlendiğinde en fazla nüfus artışının
%76 oranı ile 1975 ve 1980 yılları arasında gerçekleştiği görülmektedir. Bu artış, kentteki sanayileşme
sürecinin bir sonucudur. Yine benzer bir artış %71 oranı ile 1985 ve 1990 yılları arasında
gerçekleşmiştir.
İlçenin nüfus yapısı incelendiğinde, göçün kentin bugünkü nüfus yapısının oluşmasında
önemli bir etken olduğu görülmektedir. TÜİK‘ ten elde edilen 2007 yılına ait ikamet edilen ilçeye göre
nüfusa kayıtlı olunan il istatistiklerine göre, Kocaeli‘ne kayıtlı kişiler tüm nüfusun yalnızca %13‘ünü
oluşturmaktadır. Kentte Kocaeli‘nden sonra en fazla Ardahan ve Erzurum illerine kayıtlı kişiler
bulunmaktadır. İlçe genelinde ortalama hane halkı büyüklüğü 4,2 olmakla birlikte, Kocaeli(3,76) ve
Türkiye(4,16) ortalamasından fazla oluşu, kentin aldığı göçün bir diğer göstergesi olmaktadır. İlçe
merkezinde çeşitli yöntemlere göre yapılan nüfus projeksiyonlarında kentsel nüfusun 2025 yılında
612.000 ile 765.000 kişi arasında olacağı öngörülmektedir.
Kentleşme süreçleri izlendiğinde(Şekil 4.), kentleşme oranının 1975-1990 arası dönemde
sürekli artışta olduğu görülmüştür. 1990 yılında %62 olan bu oranın 1990-2000 arasında %58‘e
gerilediği, 2000‘den sonra ise %60‘a çıktığı belirlenmiştir (Gebze Otoyol Güneyi Planlama Bölgesi
1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Araştırma Raporu, 2008).
Nüfus içinde kadın-erkek oranı birbirine yakın olmakla birlikte, tüm sayımlarda erkek nüfusun
kadın nüfustan daha fazla olduğu görülmektedir. Cinsiyete göre işgücü dağılımında ise, işgücüne
katılmayan kadınların erkeklerin 3 katı olduğunu göstermektedir. TUİK verilerine göre yaş grubu
dağılımına bakıldığında ise aktif nüfusun (15–65 yaş arası) tüm nüfusun %68‘ini oluşturduğu
görülmektedir. Bu durum mevcut ve gelecekteki işgücü potansiyelini de ortaya koymakla birlikte,
toplam nüfus içinde işgücünün oranı %37‘dir.

Şekil 4. Gebze ilçesi yıllara göre kentleşme oranları(Kaynak: TÜİK‘den elde edilen verilerle hazırlanmıştır.)
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Gebze‘nin, yeni idari bölünmeden önceki mahalle nüfusları araştırıldığında, 2000 ve 2007
yılları arasındaki nüfus değişiminin genellikle pozitif yönlü olduğu ve OSB‘lere yakın mahallelerde
artışların fazla olduğu görülmektedir(Şekil5).

Şekil 5. Gebze İlçesi Mahallelere Göre Nüfus Değişim Oranları (İlçe Nüfus Müdürlüğü,2010)

Yoğun göç etkisiyle kamu servislerinde de yıllara göre artış yaşandığı gözlenmektedir. İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğü‘nün verilerine göre oluşturulan ve Şekil 6.‘da gösterilen açılan okul sayıları
incelendiğinde, ilkokul ve meslek liselerinin artışı göze çarpmaktadır. Yıllara göre meslek liselerinin
artışı ile bölgenin sanayileşme süreçlerinin paralellik gösterdiği görülmektedir. Ayrıca, bölgeye hizmet
veren üniversitelerde(Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Kocaeli Üniversitesi) sanayi sektörüne
eleman yetiştirebilecek bölümler de bulunmaktadır.

Şekil 6. Gebze ilçesi yıllar itibariyle açılan okul sayıları (Kaynak: İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 2010)
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Gebze Sağlık Grup Başkanlığı‘ndan alınan verilere göre sağlık hizmetleri bakımından yatak
kapasitesinin artışının hekim sayısındaki artışla paralellilik göstermediği görülmektedir. Bu da ilçenin
nüfus artışına oranla kişi başına alınan sağlık hizmetlerinin yetersizliğini göstermektedir. Bununla
birlikte ilçede 2009 yılı itibariyle tüm sağlık birimleri(sağlık ocağı, devlet hastanesi, özel hastane, aile
planlaması ve ana çocuk sağlığı merkezi, verem savaş dispanseri) bulunmaktadır.

Şekil 7. Gebze ilçesi 10000 kişiye düşen yatak ve doktor sayıları (Kaynak: İlçe Sağlık Müdürlüğü, 2010)

Gebze Belediyesi‘nden elde edilen veriler ile oluşturulan inşaat ruhsatlarının sayıca dağılımı,
hangi bölgelerin daha fazla konut alanına sahip olduklarını göstermekle birlikte, sonuçların yıllar
itibariyle analizi mahallelerin geçirdiği değişimi de göstermektedir. Bu değerlendirme sonucunda en
fazla konut inşaat ruhsatına sahip olan mahallelerin aynı zamanda en fazla okul sayısına sahip
mahalleler olduğu, ayrıca sağlık birimlerinin yoğunlaştığı mahalleler de olduğu görülmektedir. Yine
bu mahallelerin, özellikle E-5 üzerinde yoğunlaşan sanayi alanları ile çevrili mahalleler olduğu(Osman
Yılmaz, Mustafapaşa, Köşklüçeşme, Ulus, Beylikbağı ve Hürriyet mahalleleri) elde edilen veriler
sonucu oluşturulan haritaların çakıştırılması ile görülebilmektedir.
Çizelge 3. Gebze İlçesi İşgücü Verileri

2005
2006
2007

Iş
başvurusu

Işe
yerleştirme

11.940
10.889
11.956

2.521
3.142
3.953

Devreden
işgücündeki işsiz
sayısı
9.419
7.747
8.003

Kayıtlı işgücü

Kayıtlı işsiz

43.500
46.200
54.300

40.800
43.200
50.714

Kaynak: Gebze Ekonomisi ve Sosyal Durumu, 2008; Gebze Ticaret Odası, Gebze, Dilovası, Çayırova, Darıca: Sanayi ve
Ticaret, 2009

Sanayi sektörünün etkisi ile işgücü göçüne sahne olan ilçede, özellikle 2008‘de yaşanan kriz
işgücünün büyük bir bölümünün işsiz kalmasına neden olmuş, fakat bu durumun ülke genelinde
yaşanması, ilçeye olan göçü engellememiştir. Kadınların erkeklere göre işgücüne katılımının oldukça
az olmasında göç nedeniyle değişen sosyo-kültürel yapının etkisi olmakla birlikte, çoğunlukla ağır
sanayi tesislerinin(kimya, plastik, makine ve otomotiv) bölgede yer seçmesi nedeniyle kadın işçi
çalıştıracak bir sektörel yapılanma bulunmadığı görülmektedir. Bununla birlikte, yoğun nüfus
nedeniyle kentleşme faaliyetlerinin görüldüğü ilçede hizmetler sektörü önemli bir pay almaktadır. İlçe
genelinde 2008 verilerine göre tüm ekonomik sektörler içinde imalat sanayi %44, hizmetler sektörü ise
%20 pay almaktadır. İlçe merkezinde geçmiş dönemlerin de etkisiyle %4 oranında tarımsal üretim
yapıldığı görülmektedir(Gebze Otoyol Güneyi Planlama Bölgesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı
Araştırma Raporu, 2008).
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3.3. Kentsel ve Çevresel Risklere İlişkin Bulgular
Sanayi yerleşimi özelliği gösteren Gebze‘de sürdürülebilir kentsel alanlar oluşturabilmek ve
kalkınmayı daimi kılmak için ilçenin afetler ve acil durumlar yönünden değerlendirilmesi ve gerekli
zarar azaltma adımlarının atılması gerekmektedir. Bir kentsel mekânın afetler karşısında dirençli hale
getirilmesi yolunda yapılacak planlama çalışmaları için öncelikle kentsel tehlikelerin, bunu takiben
tehlikelerin hassasiyet unsurları ile birleşiminden kaynaklanan kentsel risklerin ortaya konarak
derecelendirilmesi (risk analizi) ve son olarak da gerekli zarar azaltma stratejileri geliştirilip hazırlıklı
hale gelinmesi gerekmektedir. Çalışma kapsamında da bu yöntem izlenmiş olup, ilk adım olarak
Gebze‘de geçmişte meydana gelen afet ve acil durumlar incelenmiş ve kentsel tehlikeler ortaya
konmuştur. Geçmişte Gebze‘yi etkileyen afetler; 1999 İzmit Körfezi ve Düzce depremleri, 30 Ocak
2010 seli, özellikle Eskihisar‘ı etkileyen hortum (2010) ve her yıl meydana gelmekte olan trafik
kazalarıdır.
Kentsel risklerin ortaya konmasının ardından, bu tehlikeler, eğitim, sağlık ve sanayi tesisleri
gibi kritik tesisler ve arazi kullanımı açısından hassas unsurlarla çakıştırılmış ve Gebze için
―bütünleşik risk haritası‖ oluşturulmuştur. Yoğun kentsel yapılaşmanın görüldüğü alanlar, çevresel
bağlamda hassas alanlar olan orman alanları ve madencilik yapılan alanlar, taşkın alanları ve sanayi
tesisleri arazi kullanımı bakımından Gebze‘de hassas alanlardır. Şekil 6.‘da ifade edildiği üzere,
kuzeydoğu yönünden esen hakim rüzgâr sanayi tesislerinin kentsel alan üzerinde olumsuz etki
bırakabilmesine neden olabilecektir. Bunun yanı sıra, kent içinden akan dereler yerel yönetim
tarafından sürdürülen dere ıslah çalışmalarına rağmen debi aşımı söz konusu olursa kentsel risk
oluşturabilecektir. Ayrıca, deprem riski Marmara Bölgesi genelinde olduğu gibi birinci derece deprem
bölgesinde yer alan Gebze İlçesi‘nde de önemini korumaktadır. Kentsel nüfusun yoğunluk kazandığı
ilçe merkezinde açık alanlardaki yetersizlik ve kent-içindeki akaryakıt dolum tesisleri olası bir
depremde risk oluşturmaktadır. Yine benzer şekilde, sanayi tesisleri üzerinden hâkim rüzgâr
aracılığıyla olası bir patlama sonrası kent merkezi üzerine kimyasal sızıntı ve duman gelmesi söz
konusudur.

Şekil 8. Gebze İlçesi bütünleşik risk haritası
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Afet risklerinin de göz önüne alındığı bir sürdürülebilir kalkınma ve kentleşme stratejisinde
özellikle üzerinde durulması gerekenler;
 Stratejik afet ve acil yardım eylem planlaması ile kent planlamasının hiyerarşik olarak birlikte
ele alınarak bölgesel bütünlük içerisinde değerlendirilmesi,
 Sanayinin sebep olduğu nüfus artışı ve yeni yerleşim alanları ihtiyacının, kimyasal risklerden
uzak durmak adına, doğayı tahrip etmeksizin ve detaylı yerleşime uygunluk çalışmalarının
yapılması ile karşılanması.
4. Sonuç ve Tartışma
Farklı dinamiklerin etkisi ile işletmelerin bir bölgede yığılmaya başlaması, o bölgeyi hızla
zenginleştirmektedir. Bu durum, gelir dağılımına pozitif etkilerde bulunmaktadır. Gelir dağılımındaki
denge, kent ekonomisinin daha istikrarlı olmasına neden olmaktadır. Farklı ihtiyaçlar için çeşitli
talepler oluşmakta ve kentsel ekonomi farklı aktörler arasındaki karmaşık ilişkiler ağı haline
gelmektedir. Bu tür bir kalkınma süreci başlangıcı çoğu bölge için arzu edilen bir süreç olmaktadır.
Fakat birçok araştırma göstermektedir ki salt ekonomik gelişme, bir bölgenin kalkınması için yeterli
değildir. Bu nedenle kalkınma kavramını, ekonomik göstergeler dışındaki sorun alanları ve boyutları
ile ele alma gereği vardır. İnsani kalkınma, çevresel değerlerin korunması ve kalite ekonomik gelişme
yanında ana çerçeveyi oluşturmaktadır. Bu faktörlerin beraberliğinin olmadığı bir ekonomik
gelişmenin istikrarlı olamayacağı vurgulanmaktadır. Bir kent yada bölgenin kalkınması üzerine
yapılan çalışmalarda da, nüfus artışı, gelir dağılımındaki dengesizlikler, yoksulluk, göç, eğitim ve
sağlık altyapısındaki yetersizlikler yanı sıra, doğal kaynaklar üzerinde oluşan yapılaşma baskıları, afet
riskleri ve afetler karşısındaki direnç düzeyi gibi konular ön plana çıkmaktadır.
Sanayileşme süreci paralelinde değişen sosyal ve çevresel koşulların incelendiği bu çalışma
göstermektedir ki, plansız gelişen sanayileşme, ekonomik fırsatlar sunduğu kadar kentsel yaşamı
tehdit eden bir değişim de yaratmaktadır. Araştırmanın konusu olan Gebze bölgesi, sürdürülebilir
kalkınma sürecinde tek başına ekonomik gelişmenin yetersizliğini gösteren bir örnektir. 1990 sonrası
gelişen imalat sanayi firmaları arasında yapılan detaylı araştırmalar, bölgenin, ülkenin diğer
bölgelerine göre rekabet üstünlüğü bulunduğunu göstermektedir. İstanbul‘a yakınlık avantajı,
firmaların bölgeyi seçimindeki en büyük etken olmuştur. İstanbul‘u servis sektörünün merkezi yapma
stratejisinin benimsenmesinden sonra başlayan sanayinin desantralizasyonu ile Gebze‘de yoğunlaşan
imalat sanayi firmalarının gelişim sürecinde paralellik görülmektedir. Araştırma sonucu elde edilen
sosyal ve çevresel veriler, kentin o dönemdeki hızlı gelişime hazır olmadığını göstermektedir.
Örneğin, çoğu firma, ulaşım avantajı nedeniyle D–100 karayolu çeperlerine yerleşmeyi seçmiştir.
Fakat bu alandaki mevcut altyapı tüm firmaların ihtiyacını karşılayamamıştır. Söz konusu bölgelerde
plansız yapılaşma ve gecekondulaşma gibi kentsel ve çevresel problemler görülmeye başlanmıştır.
Ayrıca, hızla gelişen sanayi yapıları ve göçle gelen nüfusu barındırmak için inşa edilen konut alanları
nedeni ile kent, sivil mimarlık örneklerini de kaybetmiştir.
Sanayileşme ile olumsuz yönde paralel giden bir diğer olgu, işçi talebi olmuştur. Kentin
toplam işgücü, hızla artan imalat sanayi işgücü ihtiyacını karşılayamamıştır. Bu nedenle Türkiye‘nin
her ilinden Gebze‘ye işgücü göçü gerçekleşmiştir. Firmaların vasıfsız işçi ihtiyacı doygunluğa ulaştığı
halde bu işgücü arzı artmış, böylece artan işgücünün beraberinde eğitimli işgücünü getirememesi
problemi oluşmuştur. Göçün bu yönde artması, gelir dağılımındaki dengesizlikleri de arttırmıştır.
Sonuç olarak, illegal yapılaşmalar, tarım alanlarının imara açılması, eğitim seviyesinin düşmesi gibi
sosyal ve kentsel sorunlar hızla artmaya başlamıştır. Gecekondulaşmanın yoğun olarak görüldüğü su
kenarları, taşkın ve deprem gibi kentsel afet risklerini arttırmıştır. Nüfusun hızla artışı, eğitim ve sağlık
alanlarındaki yatırımların ihtiyacı karşılamasını engellemiş bu durum kentin yaşam kalitesini olumsuz
yönde etkilemiştir. Endüstriyel yerseçimi ile ilişkili bir kentin gelişim süreci ve sürdürülebilir
kalkınma açısından taşıdığı risklerin ele alındığı bu çalışma, özellikle bir kentin gelişimi için
kalkınmanın tüm boyutlarının etkileşimi ile değerlendirilmesine işaret ederken, sadece sanayi
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yoğunlaşma alanı olarak ele alınmasının, kentteki sosyal ve çevresel sorun alanlarının ihmal
edilmesine neden olacağına vurgu yapmaktadır.
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