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Öz: Bu çalışma, ekonomi coğrafyası alanı içerisinde görece az çalışılmış olan, hizmetler coğrafyası alanına
ilişkin bir çalışmadır. Hizmet faaliyetlerinin mekansal örgütlenmesini Ankara örneğinde ilişkisel mekan
anlayışına dayanan bir perspektiften incelemek amacında olan bu çalışma, ilk olarak, mekansal örgütlenmeye
yönelik kuramsal çerçeveleri ve bu çerçevelerin açıklamadaki yetersizliklerini irdelemiş, daha sonra hizmet
faaliyetlerine ve bu faaliyetlerin özniteliklerine odaklanarak amacına ulaşmak için gerekli olan kavramsal ve
analitik çerçeveyi ortaya koymaya çalışmıştır. İlişkisel yaklaşıma uygun nicel mekansal çözümlemenin hangi
gösterge, matematiksel teknik ve prosedürler ile gerçekleştirilebileceği tartışıldıktan sonra, hizmet faaliyetleri ile
ilgili olarak yoğunlaşma örüntüleri, dağılma örüntüleri ve mekansal biraradalık örüntülerini ortaya koyan
görgül çalışma yapılmıştır. Görgül çalışma, 2005 yılı Eylül ayında vergi veren tüm Ankara firmalarının sokak ve
mahalle düzeylerinde çözümlenmesine dayanmaktadır. Görgül çalışma ile elde edilen Ankara merkezi iş
alanının yapısı, planlama literatüründe ana hatları ile belirtilen, üretici hizmetlerinin genel yerseçimsel
eğilimleri çerçevesinde irdelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Hizmetler, yoğunlaşma ve dağılma örüntüleri, mekansal biraradalık, ilişkisel yaklaşım
Abstract: This study is part of the domain of service geography, a relatively less studied subfield within the
economical geography. It basically aims to study the spatial organization of service activities in Ankara from a
relational perspective. It examines, firstly, the theories of spatial organization and their explanational
inabilities, and then, it focuses on the attributes of services in order to formulate a new conceptual and
analytical framework. Following the discussion about the mathematical techniques, indexes and procedures that
are suitable for quantitative spatial analysis of relational approach, the empirical study, aiming find out the
concentration patterns, dispersion patterns and spatial cohesion of service activities, is carried out. The
empirical study bases on the complete list of tax paying firms in September 2005 in Ankara as the database, and
district and street maps as the cartographic resources. In the conclusion part, the spatial structure of central
business district, obtained through the empirical study, is evaluated with reference to locational tendencies of
producer services that are outlined in the planning literature.
Keywords: Services, concentration and dispersion patterns, spatial cohesion, relational approach

1. Giriş
Son yıllarda hizmet faaliyetleri, mekan bilimleri içerisinde, önemli düzeylerde akademik ilgi
çekmeye başlamıştır. Bu akademik ilginin temel nedeni, gelişmiş batı toplumları için geçerli olan
sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş sürecinin başlamış olması ve bu geçişin, ekonomik yapı
içerisinde hizmet faaliyetlerini ön plana çıkarması ile ilişkilidir. Bu artan ilgi, hizmet faaliyetleri ile
ilişkili birçok konunun derinlemesine irdelemesine neden olmaktadır. Bilgi ve iletişim
teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak hizmet faaliyetleri sunma biçimindeki değişmeler, yeni
hizmet faaliyetleri, hizmetin gerçekleştirilmesine ilişkin organizasyonlarda değişmeler, e-hizmetler bu
konulardan birkaçıdır. Ancak hizmet faaliyetleri ile ilgili yeterinde çalışılmamış bazı konular
bulunmaktadır. Bu konulardan birisi, hizmet faaliyetlerinin kentsel ölçekteki mekansal
örgütlenmesidir.
Bu konunun yeterli düzeylerde incelenmemesi, bu örgütlenmelerin kompleks ve bağlambağımlı örgütlenmeler olması nedeniyle bilimsel incelenmesi aşamasında ortaya çıkan zorluklardır.
Mekansal örgütlenmelere yönelik mevcut kuramsal çerçevelerin yetersiz olması, bu incelemeyi daha
da zor ve karmaşık hale getirmektedir. Bu çerçevede yapılması gereken, yeni bir kavramsal çerçevenin
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sınırlarını çizmek, bu kavramsal çerçeve içerisinde hizmet faaliyetlerinin mekansal organizasyonunu
incelemek için gerekli kavramlar alanını belirlemek ve daha sonra bu kavram alanın nasıl bir analitik
çerçeve ile incelenebileceğini ortaya koymaktır.
Bu çalışma, bu yöndeki çabalara katkı sağlayan küçük bir adım olarak değerlendirilmelidir.
Temel olarak, ekonomik faaliyetlerin özel bir grubunu oluşturan hizmet faaliyetlerinin mekansal
örgütlenmesini Ankara örneğinde ilişkisel mekan anlayışına dayanan bir perspektiften incelemeyi
amaçlamaktadır. Çalışmada ilk olarak, kentsel ölçekte hizmetler coğrafyasına ilişkin kuramsal çerçeve
ortaya konulacaktır. Farklı hizmet faaliyeti kategorileri ve bu kategorilerin yerseçimsel özellikleri
kısaca özetlendikten sonra, hizmet faaliyetleri ile ilişkili temel mekansal örüntüler ele alınacaktır. Bu
bölümdeki temel inceleme alanları, yoğunlaşma ve dağılmanın mekansal örüntüleri ile mekansal
biraradalık örüntüleridir. Bir sonraki bölümde, hizmet faaliyetleri ile ilişkili mekansal örüntülerin nasıl
bir analitik çerçeve içerisinde incelenmesi gerektiği; bu çerçeveye dayalı nicel mekansal
çözümlemenin hangi farklı betimleyici matematiksel teknikler, göstergeler ve metodolojik prosedürler
ile kurgulanabileceği belirlenmeye çalışılacaktır. Görgül çalışmanın bulunduğu bölümde,
çözümlemede kullanılacak verilerin ve kartografik kaynakların tanıtılmasından sonra, hizmet
faaliyetleri ile ilişkili mekansal örüntüler ortaya konulacaktır. Görgül çalışmada, Shearmur ve
Alvergne (2002) tarafından ortaya konulan ve Levent (2007) tarafından geliştirilen N50% göstergesi,
hizmet faaliyetlerinin yoğunlaşma örüntülerini; N100%-N90% göstergesi ise, dağılma örüntülerini
ortaya koymak için kullanılacaktır. Farklı hizmet faaliyetlerinin benzer yerseçimsel davranışlarına
karşılık gelen mekansal biraradalık örüntüleri ise, benzemezlik göstergesi (dissimilarity index),
kümeleme analizi (cluster analysis) ve mütekabiliyet analizinin (correspondence analysis) birarada
kullanıldığı bir prosedür ile çözümlenecek ve çözümleme sonuçları haritalandırılacaktır. Bu
çözümlemedeki özgün yan, bir yandan mekansal örüntüleri betimleme aşamasında ortaya çıkabilecek
sorunları azaltmaya yönelik olarak mekansal çözünürlük düzeyinin mümkün olduğunda yüksek
tutulması ve sokağın mekansal analiz birimi olarak seçilmesidir. Bu bölüm, haritalandırılmış hizmet
faaliyetleri mekansal örüntüleri üzerinden yapılacak Ankara merkezi iş alanının mekansal yapısının
irdelenmesi ile sonlandırılacaktır. Çalışmanın sonuç bölümü, Ankara merkezi iş alanının yapısı
üzerinden hizmet faaliyetlerinin, özellikle üretici hizmet faaliyetlerinin, yerseçimsel eğilimlerini
irdeleme amacı taşımaktadır.
2. Mekansal Örgütlenmeye İlişkin Kuramsal Çerçeveler
Şehir ve bölge plancıları, mekansal dağılımlar ve örgütlenmelerin, planlamanın temelinde
yattığı gerçeğinin farkındadırlar (Lozano, 1990). Planlama kararları geliştirmenin temel aşamalarının,
mevcut mekansal dağılım ve örgütlenmeleri çözümlemek, bunlarla ilişkili problemleri tespit etmek ve
bu problemlerin çözümünü de içeren geleceğe dair dağılım ve örgütlenmeleri belirlemek olduğunu
varsaymaktadırlar. Ancak bu yeni dağılım ve örgütlenmeleri belirlemenin, mevcut mekansal durumu
sağlıklı bir biçimde ortaya koymak ile ilişkili olduğunu, çünkü mevcut durumu çözümleyerek elde
edilen bilgi temelinin, kentleri daha iyi bir geleceğe taşımak için gerekli planlama pratiklerini
oluşturma aşamasında bir şart olduğunu bilmektedirler (Wong, 2001:1825).
Son yıllarda mekansal örgütlenmenin giderek artan düzeylerde kuramsal ilgi çekmesi, kentlerin
geçirdiği dönüşümler ile ilgilidir. Bu dönüşümlerin açık sonuçlarından birisi, yeni kentsel mekansal
örgütlenmelerin ortaya çıkmasıdır. Bu yeni örgütlenmeleri anlamak-açıklamak mekan bilimlerinde
merkezi önemde olsa da, bu örgütlenmeleri çözümlemenin önünde bazı zorluklar bulunmaktadır. Bu
zorluklardan ilki, mekansal örgütlenmeleri kavramsallaştırma paradigmalarındaki değişimdir. Bu
değişim, ―mekandaki örgütlenme‖den ―mekanın örgütlenmesi‖ne doğru bir değişimdir ve ağlar,
ilişkisel mekan, mesafenin ölümü gibi, mevcut kuramsal çerçevelerin kural koyucu soyutlamaları ile
kolayca ele alınamayacak kavramlar üretmektedir. İkinci zorluk, mekansal örgütlenmelerin yeni
özellikleridir. Ölçeklerinden bağımsız olarak her mekansal örgütlenme, komplekslik ve bağlamsallık
ile eşleşmektedir ve bu özellikler, mekansal örgütlenmelerin evrensel kurallar ve genelleştirmeler ile
çözümlenmesini zorlaştırmakta ve karmaşıklaştırmakta; çözümlenme yapılsa bile, temsil düzeyinin
düşük olmasına neden olmaktadır (Levent, 2007).
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Her ne kadar bu yeni kavramlar ve özelliklerin, popüler kullanımı mekan bilimlerinde yaygın olsa da,
bu kavramları incelemek için seçilen yöntem ve teknikler konusunda bir istikrar bulunmamaktadır. Bu
noktada yapılması gereken, yeni kavramları ve mekansal organizasyonların yeni özelliklerini bir arada
ele almaya olanak sağlayan bir çözümleme çerçevesinin ortaya konulmasıdır. Bahsedilen çözümleme
çerçevesi ihtiyacı, hizmet faaliyetlerinin kentsel ölçekteki mekansal örgütlenmesi için de geçerlidir,
çünkü bu örgütlenmedeki değişimler, çoğu kentsel ölçekte de gözlemlenebilir durumdadır (Macleod,
Raco ve Ward, 2003).
Kentsel ölçekte ekonomik faaliyetlerin, özellikle hizmet faaliyetlerinin, dağılımsal
örüntülerine ve mekansal örgütlenmesine olan akademik ilgi, gerçekte 1980‘li yılların sonu ile birlikte
artmıştır (Shearmur ve Alvergne, 2002; Coffey, 2000). Bu ilginin arkasında, yeni hizmet
faaliyetlerinin ortaya çıkması ve, özellikle üretici hizmetlerde, hizmet sunma biçimlerinin bilgi ve
iletişim teknolojileri ile yürütülmeye başlanması dolayısıyla yeni yerseçimsel tercihlerin ortaya
çıkması bulunmaktadır. Bu değişim, kaçınılmaz olarak, hizmet faaliyetlerinin mekansal
örgütlenmesini etkilemiştir ve bu değişimi ortaya koymaya yönelik bir çok kuramsal ve görgül çalışma
yapılmıştır (Gaschet, 2002; Krätke, 2000; Aguilera-Belanger ve Arabeyre-Petiot, 2001; Gong ve
Wheeler, 2002). Ancak batı örneklerine odaklanan bu çalışmalar, ontolojik perspektifleri nedeniyle
kısmen sorunludur. Bu çalışmalar, kendileri ya dekonsantrasyon-desentralizasyon süreçleri ile
eşlemekte ve bu süreçleri ortaya çıkarmaya çalışmakta, ya da tam tersi bir duruş sergilemektedirler.
Dekonsantrasyon-desentralizasyon süreçlerine vurgu yapan çalışmalar genellikle merkezi iş
alanlarının öldüğünü ileri süren çalışmalardır. Bu çalışmalar, çok merkezli kentsel oluşumları,
dağılmış faaliyet kümelerini, merkezkaç kuvveti etkisiyle oluşan heterojen saçaklanmaları ve
faaliyetlerin tüm kente saçılmasını gündeme getirmektedirler (Greene, 1980; Griffith, 1981; Kumar,
1990; Garreau, 1991; Freestone ve Murphy, 1998). Konsantrasyon-sentralizasyon süreçlerinin altını
çizen çalışmalar ise, tüm dekonsantrasyon-desentralizasyon süreçlerine rağmen geleneksel
merkezlerin öneminin azalmadığını, bu konumların hala önemli miktarlarda hizmet faaliyetini
barındırdığını ileri sürmektedirler (Airoldi vd., 1997; Aguilera-Belanger ve Arabeyre-Petiot, 2001). Bu
iki grup çalışmada, çalışmaların nerede gerçekleştirildiğine, hangi varsayımları olduğuna, görgül
çalışma için hangi yöntem ve tekniklerin kullanıldığına bağlı olarak gerekçelendirilebilmiş sonuçlar
üretebilmektedir. Ancak her iki grup çalışmada, hizmet faaliyetlerinin aynı anda hem dağılma hem de
yoğunlaşma eğiliminde olabileceğini ihmal etmektedirler.
Mevcut ekonomik bağlam içerisinde, hizmet faaliyetleri sürekli olarak yeni yerseçimsel
stratejiler geliştirmektedir (Stanback, 1991:2). Bu stratejilerin arkasındaki temel motivasyon, bu
faaliyetlerin pazar paylarını koruma ve/veya geliştirmeleri ve karlarını en çoğa çıkarma talepleridir
(Adams vd., 2002). Bu yerseçim süreçlerinin dinamik doğası içerisinde, hizmet faaliyetleri, diğer
faaliyetlerle sürekli olarak yeni mekansal ilişkiler üretmekte ve kentsel ölçekteki mekansal
örgütlenmeleri sürekli olarak değişmektedir. Bu değişim hali, mekansal örgütlenmelerin kuramsal
olarak yorumlamasını zorlaştırırken, aynı zamanda gerekli hale getirmektedir.
Kentsel ölçekteki mekansal örgütlenmeleri yorumlamaya yardımcı olan dört kuramsal çerçeve
bulunmaktadır. Bu kuramsal çerçeveler, ekoloji yaklaşımı, fayda maksimizasyonu yaklaşımı,
morfolojik yaklaşım ve sistem yaklaşımlarıdır. Bu yaklaşımlar, farklı perspektiflerden, kentlerin
dinamik doğasını vurgulamakta, mekansal örgütlenmeleri etkileyen etmenlerin altını çizmekte ve
kentsel örgütlenmelerin mekansal modellerini sunmaktadırlar (Levent, 2007).
Ekoloji yaklaşımı, kentsel olgunun genel bir mekansal modelini elde etmeye çalışan ilk
bilimsel çaba ve kentsel mekansal örgütlenme üzerine giden ilk sistematik yaklaşımdır (Park, Burgess
ve McKenzie, 1967). ―İnsan ilişkileri ve faaliyetleri, mekansal düzen içerisindeki konumlarından
etkilenir‖ varsayımından hareket eden bu yaklaşım, Darwinist kuralları kentsel yaşama uyarlayarak
kentlerin ekolojik örüntülenmesindeki benzerlik ve düzenlilikleri sistematik ilkeler ve soyut kurallar
ile temsil etmeye çalışmaktadır (Gist ve Halbert, 1956; Reissman, 1964).
İkinci yaklaşım fayda maksimizasyonu yaklaşımıdır. Bu yaklaşım, önerdiği nicel teknikler ile,
kentsel mekansal örgütlenmenin en güçlü kuramsal yorumlarından birisini sağlamaktadır (Wong,
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2001:1828). Neoklasik ekonomi kuramının nicel temelini mekansal çözümlemede kullanan bu
yaklaşım, mekansal davranışların rekabetçi piyasa koşulları altında oluştuğunu, bu rekabetçiliğin
kentsel mekansal örgütlenmeyi bir bütün olarak belirleyen bir dağıtım mekanizması yarattığını ve
kentsel mekansal örgütlenmeyi anlamak için bu dağıtım mekanizmalarının incelenmesi gerektiğini
ortaya koymaktadır (Hoover ve Vernon, 1959; Richardson, 1977; Chapin, 1971:149; Green, 1969).
Üçüncü yaklaşım, kentlerin fiziksel formunu inceleyen, temel olarak coğrafya alanı içerisinde yer alsa
da, mimarlık ve planlama alanları ile güçlü ilişkileri olan morfoloji yaklaşımıdır. Bu yaklaşımın temel
odağı, sosyal ve ekonomik güçlerin fiziksel sonuçları, bir başka deyişle, mekansal farklılaşmadır.
Kenti belirli parçalara ayırma ve bu parçaları tanımlama amacında olan bu yaklaşım, farklı ölçeklerde
insan faaliyetleri ile kentin fiziksel biçimlenişi arasındaki ilişkileri çalışmaktadır (Moudon, 1997;
Wong, 2001; Vance, 1990).
Dördüncü ve son yaklaşım, 1950‘li yıllardan sonra yaygın olarak benimsenmiş ve karmaşık
sorunları ve sorunsalları çözmek için geliştirilmiş olan sistem yaklaşımıdır. Bu yaklaşımın mekan
bilimlerindeki karşılığı, faaliyetlerin dağılımlarındaki karmaşıklığın yarattığı kompleks sorunları ve bu
kentsel sistemlerde yarattığı tutarsızlıkları aşmaya yönelik kentsel siyasa geliştirme ihtiyacıdır
(Lozano, 1990; Rogers, 1967). Bu yaklaşım, mekansal örüntüleri, doğal, sosyal ve ekonomik etkilerin
dinamiği olarak yorumlamakta ve neden bir faaliyetin bulunduğu alanda gerçekleştiğini ve sistemdeki
diğer faaliyetler ile nasıl bir mekansal ilişki içerisinde olduğunu işlevsel karşılıklı bağımlılıklar
çerçevesinde anlama ve açıklamaya çalışmaktadır (Rogers, 1967:109; Wong, 2001:1828). Bu sayede,
kişilerin mekana adaptasyonu sürecindeki düzenlilikleri keşfetme, açıklama ve geleceğe yönelik
olarak öngörme amacını taşımaktadır.
Tüm bu kuramsal çerçevelerin, güçlü ve zayıf yanları bulunmaktadır. Bu güçlülük ve zayıflık,
bu çerçevelerin hangi disipline referans ile ortaya çıktığına bağlıdır. Farklı kavramlar üzerinden
geliştikleri için, bu kuramsal çerçeveleri, mekansal örgütlenmenin çözümlenmesine yönelik farklı
katmanlar olarak ele almak olanaklıdır. Kenti, gelire, sosyal sınıfa, etnik kökene göre farklılaşmış
sosyo-ekolojik kolonilerin kompleks bileşimi olarak gören ve bu kolonileri ilişkisel olarak ele alan
ekoloji yaklaşımı, mekansal pozisyon için rekabetin teorisi olarak ele alınmış ve kentleri organik
bütünler olarak kavramsallaştırırken hizmet faaliyetlerinin mekansal örgütlenmesinde temel bileşenin
merkezi iş alanı olduğunu ortaya koymuştur (Reissman, 1964:96; Hall, 1997). Ancak merkezi iş
alanının iç yapısını derinlemesine irdelememiştir. Fayda maksimizasyonu yaklaşımı, yerseçim teorisi
ve neoklasik ekonomi teorisinden beslenerek, arazi kullanım örüntüleri ve faaliyet sistemlerindeki
tanımlanabilir mekansal düzenlilikleri ortaya koymaya çalışmaktadır (Brown, 1993:186; Johnston,
1983:35). Kenti, tüm bireylerin fayda ve karlarını en çoğa çıkarabilecekleri konumu aradıkları bir
toplam optimizasyon birimi olarak kavramsallaştıran bu yaklaşım, halka formunun kentin mekansal
modeli olduğunu ortaya koymakta ve ekoloji yaklaşımına benzer bir biçimde, halkanın ortasındaki
boşluğu merkezi iş alanı olarak ele almaktadır (Richardson, 1977). Morfolojik yaklaşımda, kentlerin
tek merkezli modellemesini devam ettirmektedir. Ancak mekansal süreçlere odaklanan ekoloji
yaklaşımından ve bireysel yerseçimsel tercihlere yoğunlaşan fayda maksimizasyonu yaklaşımından
farklı olarak, morfoloji yaklaşımı kentsel çevreye yönelmektedir. Kenti farklı kültürel gelenekler
tarafından yönlendiren eylemlerin bir araya geldiği ve biriktirildiği bir yer olarak kavramsallaştıran bu
yaklaşım, faaliyetler ve kentsel fiziksel düzenlemeler arasındaki ilişkiye bakmakta ve kentlerdeki
mekansal farklılaşmayı anlamaya çalışmaktadır. Merkezi iş alanlarına mekansal olarak yoğunlaşarak,
bu alanları kuramsal tanım boyutundan çıkararak iç yapısını ve mekansal sınırlarını tanımlamayı
amaçlamaktadır ve her ne kadar dekonsantrasyon-desentralizasyon süreçlerin ihmal etse de, merkezi
alanlarda ve yakın çeperlerinde hizmet faaliyetlerinin mekansal örgütlenmesi üzerine daha kapsamlı
açıklamalar getirebilmektedir. Mekansal yapıların kompleksliğini anlamaya çalışan sistem yaklaşımı,
kenti işlevsel karşılıklı bağımlılıkların kompleks ağı olarak kavramsallaştırmaktadır. Mekansal
sistemleri parçalara ayırma ve bu işlevsel alt parçaları tanımlama amacında olan sistem yaklaşımı, bu
özellikleri ile hizmet faaliyetlerinin mekansal örgütlenmesini açıklama düzeyini görece
arttırabilmektedir.
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Tüm bu yaklaşımlar, belirli açılardan hizmet faaliyetlerinin mekansal örgütlenmesini
anlamaya yönelik açılımlar sağlasa da, kapsamlı bir açıklama için tüm bu kuramsal çerçevenin olumlu
özelliklerini eklektik olmayan bir biçimde bir araya getiren bir kuramsal çerçeveye ihtiyaç
duyulmaktadır. Bu çerçeve, ekoloji yaklaşımına benzer bir biçimde, faaliyet kategorilerini ilişkisel
olarak ele alan; fayda maksimizasyonu yaklaşımındaki gibi, faaliyetlerin mekansal dağılımlarını
niceliksel olarak çözümleyen ancak bunu bireysel firma bazında değil, hizmet faaliyetlerinin
yerseçimsel sistemi içerisinde yapan; morfoloji yaklaşımında olduğu gibi mekan ve faaliyetleri bir
arada ele alan; ve hizmetler sisteminin parçalarını tüm kent ölçeğini ele alarak gerçekleştiren bir
yaklaşıma sahip olmalıdır.
3. Hizmet Faaliyetlerinin Genel Özellikleri
Kentlerin işlevsel yapısının temel bileşenleri, sınırsız sayıda ve bileşende olan faaliyet
sistemleridir. Bu sistemler, benzer faaliyetlerin güçlü etkileşimleri ile ortaya çıkan kümeler ile temsil
edilmektedirler ve benzer mekansal davranışlara ve örüntülere sahiptirler (Bourne, 1971:345). Hizmet
faaliyetleri de, kentin en önemli faaliyet sistemlerinden birisini oluşturmaktadır.
Hizmetler sistemini bilimsel olarak inceleme aşamasında ilk yapılması gereken, bu
faaliyetlerin sınıflandırılması meselesinin ele alınmasıdır. Bu sınıflandırma, hizmet faaliyetlerinin, ne
sundukları, kime sunduklarına göre değişmektedir. Ancak, hizmet faaliyet sınıflarını belirleyen
akademik uzlaşının olmaması nedeniyle bu sınıflandırma sorunlu bir alandır (Marshall vd., 1987).
Hizmet faaliyetlerinin sınıflandırması üzerine birçok çalışma bulunmaktadır. Gerçekte, hizmet
faaliyetleri üzerine gerçekleştirilen, kuramsal veya görgül, her çalışma, farklı ölçütler çerçevesinde
kendi sınıflandırma sistemini de önermektedir. Bu durum, çalışmaların sonuçlarını doğrudan
etkilerken, çalışmalar arasında geçerli karşılaştırmalar yapmayı da zorlaştırmaktadır.
Hizmet faaliyetlerinin sınıflandırma çalışmaları incelendiğinde, Stein (2002) tarafından
önerilen sınıflandırmanın, literatürdeki sınıflandırmalar ile benzeşen ve kullanışlı bir sınıflandırma
olduğu görülmektedir. Hizmet alt kategorilerinin, birbirinden farklılaşan bir yerseçimsel karaktere
sahip olduğunun farkında olan Stein (2002), üretici hizmetleri iki alt kategoriye ayırmıştır. Bankacılık,
sigortacılık, gayrimenkul hizmetleri gibi faaliyetleri içeren finansal hizmetleri ilk üretici hizmet alt
kategorisi, reklamcılık, pazarlama, profesyonel müşavirlik ve araştırma-geliştirme gibi faaliyetleri
kapsayan iş hizmetlerini ise ikinci üretici hizmet alt kategorisi olarak tanımlamıştır. Tüketici hizmet
kategorilerini ise, üç alt kategoride tanımlamış; birinci alt kategoride eğitim, sağlık, sosyal güvenlik
gibi sosyal hizmetleri; ikinci alt kategoride restoranlar, seyahat acenteleri, eğlence ve kültür gibi hane
halkı hizmetlerini; son alt kategoride perakende ve toptan ticaret gibi dağıtıcı hizmetleri
konumlandırmıştır.
Kentler, bireylerin sürekli olarak verdikleri kararlardan oluşan kompleks sistemlerdir. Bu
kararların temel boyutlarından birisi, kenti biçimlendiren etmen olan, yerseçimdir. Yerseçim kararların
önemi, mekansal örgütlenmelerin yerseçime ilişkin tercihlerin toplam sonucu olmasından
kaynaklanmaktadır (Atkinson, 1998). Ancak konu hizmet faaliyetleri olduğunda, çok çeşitli
yerseçimsel stratejilerin mümkün olabilmektedir (Aguilera-Belanger ve Arabeyre-Petiot, 2001:5).
Açıktır ki, hizmet faaliyetleri, kentsel alanlarda yoğunlaşmışlardır. Ancak yerseçim tercihlerinin
etkileyen faktörler tam olarak belirli değildir. Hizmet faaliyetleri üzerine yapılmış çok sayıda görgül
çalışma olsa da, bu çalışmalar, hizmet faaliyetlerinin yerseçimsel özellikleri hakkında derinlemesine
kuramsal genellemeler yapmaya olanak sağlamaz, sadece farklı örneklerde yerseçimsel özellikler
hakkında genel eğilimleri ortaya koymaya olanak sağlamaktadırlar.
Hizmet faaliyetlerinin yerseçimine ilişkin genel zorluğuna rağmen, tüketici hizmetlerin
yerseçimsel tercihleri daha kolay kavramsallaştırılabilmektedir. Bu hizmetler, varlıklarını devam
ettirebilmek için, hizmeti kullananlar ile güçlü ilişki kurmak durumundadırlar (Aguilera, 2003:43;
Gilli, 2003). Daha açık bir deyişle, mekanda bu hizmeti talep edenlerin konumlarına göre yerseçmek
durumundadır. Bu bağlam içerisinde, genel yerseçimsel tercihleri ―hizmet müşteriyi izlemelidir‖ ilkesi
doğrultusunda şekillenmektedir. Tüketici hizmetlerin mekansal dağılımı, nüfusun mekansal
dağılımının bir yansıması gibidir. Birincil müşterileri mekanda dağılmışsa, bu hizmetlerde dağılmakta;
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birincil müşterilerinin dar alanda yoğunlaştığı kompakt kentlerde, daha çok merkezi iş alanı etrafında
kümelenme eğiliminde olmaktadırlar (Brown, 1987:154; Davies, 1984; Dawson, 1983; AguileraBelanger ve Arabeyre-Petiot, 2001:8).
Üretici hizmetlerin yerseçimsel tercihleri daha zor kavramsallaştırılabilmektedir. Bunun temel
nedeni, üretici hizmetlerin üretici firmalar ile organik bağlarını koparmış olması, ekonomik ilişkiler
sisteminde bağımsız birimler haline gelmesi ve üretim-tüketim ilişkilerinin çeşitlenmesi ile birlikte
birincil müşterilerin kolayca tanımlanamamasıdır. Bu noktada, üretici hizmetlerin yerseçimindeki
temel motivasyon, kullandıkları bilgi ve yüz yüze etkileşim gereksinimi ile şekillenmektedir. Bu
durum, görgül çalışmalardan damıtılacak genellemeler ile üretici hizmetlerin yerseçimsel özelliklerini
ortaya koymayı zorlaştırmaktadır (Aguilera-Belanger ve Arabeyre-Petiot, 2001:4). Gerçekte, üretici
hizmetler de müşterilerine yakın olma eğilimindedir. Ancak, bu hizmetlerin müşterileri, sadece kent
içine değil, kent dışına da dağılmış durumdadır ve tanımlanmaları çok kolay değildir. Ayrıca, bu
hizmetler, farklı yeteneklere ihtiyaç duyduğundan ve farklı çevresel koşulları talep ettiğinden dolayı,
farklı yerseçimsel örüntüleri izlemektedirler (Shearmur ve Alvergne, 2002:1144).
Bu bağlam içerisinde, üretici hizmetlerin kentsel mekanda eşit ve tesadüfi dağıldığını ileri
sürmek olanaklı değildir (Airoldi vd., 1997:112). Konumları, alternatif yerlerin göreli avantaj ve
dezavantajlarına göre belirlenmektedir (Stanback, 1991:57). Önemli olan üretici hizmetleri
yerseçimlerindeki temel gerekçelerinin ne olduğunun ortaya konulmasıdır. Üretici hizmetlerin kentsel
ölçekte beş ayrı yerseçimsel eğilimi bulunmaktadır (Airoldi vd., 1997):
Birçok üretici hizmet için en önemli mekansal eğilim, şehir merkezinde yeralmaktır. Bu
faaliyetlerin merkezi konumu, bir yandan bu bölgelerdeki yüksek kira bedellerini karşılayabilme
güçleri, diğer yandan ise bu bölgelerde yerseçmiş üretici firma merkez ofislerine yakın olma tercihleri
ile açıklanmaktadır. Bu nedenle, genellikle farklı kentlerde gözlemlenen, kent merkezinden
uzaklaştıkça, üretici hizmet faaliyeti yoğunluklarının azalmaya başlamasıdır.
İkinci eğilim, üretici hizmetlerin kümelenme eğilimleridir. Bu aktiviteler, bu faaliyetler, sanayi
bölgeleri, üniversiteler gibi önemli ekonomik cazibe merkezlerinde kümelenme eğiliminde olmasıdır.
Daha stratejik olan hizmetler, daha merkezi konumlarda, daha az önemli olanlar çeperde yerseçme
eğilimindedir.
Merkezi iş alanlarının doygunluğa ulaştığı durumlarda, üretici hizmetlerin merkezden uzak
konumlara dağılma eğilimi göstermesi sıkça karşılaşılan bir durumdur.
Hizmetlerin doğası, arz ve talep arasındaki üst düzey etkileşime gönderme yapmaktadır. Bu
etkileşimin gerçekleştirilebilmesi için ulaşım altyapısının ve mevcut erişilebilirlik örüntülerinin üretici
hizmetlerin yerseçiminde etkili olduğunu söylemek olanaklıdır.
Yapılı çevrenin kalitesi, üretici hizmetlerin kentsel bağlam içerisindeki konumlarını açıklama
aşamasında kullanılabilecek bir diğer ölçüttür. Bina özellikleri ve yapılı çevrenin kalitesi, yeni
faaliyetleri belirli noktalara çekmekte etkilidir.
Bu çalışma, sonuç bölümünde, bu eğilimlerin Ankara örneğinde ne kadar geçerli olup
olmadığını tartışmayı amaçlamaktadır. Bunun amaca ulaşmak için ilk olarak, hizmet faaliyetlerinin
mekansal örgütlenmesi ortaya koyulacaktır ve bu, yeni bir metodolojik çerçeve ile –ilişkisel yaklaşım
ile- yapılacaktır.
4. Mekansal Örgütlenmeleri İncelemenin İlişkisel Yöntemi
Mekansal çözümlemede ilişkisel yaklaşım, ilişkisel mekan anlayışı ile ortaya çıkmıştır. Bu
mekan anlayışı, mekansal örgütlenmelerde gözlemlenen yeni ilişkilerden kök almaktadır. Bu yeni
ilişkilerin en ayırt edici özelliği, kendilerini hem öklidyen mekan, hem de öklidyen olmayan
örgütlenmeler ile eşlemeleri, ve bu nedenle, konvansiyonel kavramsallaştırmalar ile yeterli düzeylerde
temsil edilememeleridir (Smith, 2003). Bu çerçevede ortaya çıkan ilişkisel mekan anlayışı görece
gerçekçi bir perspektif ile kendinden önceki mekan anlayışlarını aşan ve mekansal çözümlemeye yeni
bir yön veren bir kavramsallaştırma haline gelmektedir (Sayers, 1985; Duncan, 1989). Bu ele alışta,
mekan tekil bir varlık olarak değil, sosyal birimler arasında diyalektik bir ilişki olarak ele alınmaktadır
(Şengül, 2001), ancak bu ilişki bir kez ortaya çıktıktan sonra, tekrar sosyal birimlere
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indirgenememektedir (Sayers, 1985; Urry, 1981; Şengül, 1998). Bu özellikleri ile ilişkisel mekan
anlayışı, herhangi bir kuvvetin varlığına ihtiyaç duymadan var olabilen ve sosyal olguların
gerçekleştiği bir sahne olarak kavramsallaştırılan öklidyen mutlak mekan anlayışını (Tekeli, 1977;
Şengül, 1998:123) ve mekanın sosyal birimlere ve süreçlere gömülü olduğunu varsayan göreli mekan
anlayışını aşan bir açıklama potansiyeline sahiptir.
Mekansal örgütlenmeleri ilişkisel olarak incelemek, temel olarak, bu anlayış çerçevesinde
geçerli ve anlamlı kategoriler üretmeye ve bu kategorileri nitel ve nicel çözümlemede kullanmaya
dayanmaktadır. Bu kategoriler, özniteliklerin sayısal büyüklüklerine göre değil, mekanla kurdukları
ilişkileri veya mekansal ilişki örüntüleri içerisindeki konumlarından oluşmaktadır. Çözümleme
kategorilerini bu şekilde tanımlamak, çözümlemede tözel kategoriler kullananlar için yabancı olsa da,
ilişkilere dayanan bu kategoriler, geçici olmayan, ufak değişimlere dirençli, temsil ve çözümleme
açısından güvenilir kategorilerdir (Güvenç, 2001; Güvenç, 2004).
Açıklama için ilişkisel kategoriler kullanmanın üç temel avantajı bulunmaktadır (Güvenç,
2004). Bunlardan birincisi, ilişkisel kategorilerin dinamik doğasının, hızla değişen dinamik yapıları
temsil etmedeki başarısı; ikincisi, sadece detaylandırma veya sadece genelleştirmeye değil, ikisi
arasında salınmaya olanak sağlaması ve, son olarak, sonuçların kolaylıkla yorumlanabilir olmasıdır.
Bu üç avantaj, ilişkisel kategoriler ile mekansal çözümlemedeki coğrafik temsil problemini aşmayı
(tözel kategoriler üzerinden gerçekleştirilene göre) görece kolay hale getirmektedir. Ancak kuramsal
düzeyden kılgısal düzeye inme aşamasında, kullanılacak teknik ve izlenecek prosedürler, mekanın
ilişkisel çözümlemesi için önem kazanmaktadır.
5. Hizmet Faaliyetlerinin Mekansal Örgütlenmesi: Ankara Örneği
Hizmet faaliyetlerinin mekansal örgütlenmesini ortaya koymak, bir yandan hizmetlerin
yoğunlaşma ve dağılma örüntüleri ile ilişkisel biraradalığını mekansal olarak tanımlamak ile
mümkündür. Yoğunlaşma ve dağılma örüntüleri, mekansal örgütlenmenin sınırlarını ortaya çıkarmaya
olanak sağlarken, mekansal biraradalık ortaya koyulan mekansal örgütlenmenin iç yapısını ve
parçalarını derinlemesine anlamaya olanak sağlamaktadır.
Ancak Ankara örneğinde bu nicel mekansal çözümlemelere geçmeden önce yapılması gereken
ön çalışmalar bulunmaktadır. Bu ön çalışmalar iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada, veri
tabanlarının düzenlenmesi işi bulunmaktadır. Veritabanı, 2005 Eylül vergi veren ve yaklaşık 172500
firmanın bilgilerinden oluşmaktadır. Ankara metropoliten alanının tamamına dağılmış olan bu
firmaların ekonomik faaliyetleri, NACE rev. 1.1.‘e göre kodlanmıştır. Bu firmaların adres bilgisi,
sokak düzeyinde yeniden üretilmiş ve her sokak için oluşturulan tekil sokak kodları veri tabanına
işlenmiştir. Bu sayede, bu sayede kartografik kaynaklar ve veri tabanları arasındaki ilişki
kurulabilmiştir. İkinci aşama, kartografik kaynakların hazırlanması işidir. Mahalle ve sokak haritaları,
taranmış harita imajlarının CBS ortamında ekran üzerinde vektörize edilmesi ile koordinatlı olarak
üretilmiş, bu sayede farklı haritaları üst üste çakıştırma fırsatı elde edilebilmiştir. Vektörize edilmiş
sokak parçası yaklaşık 90000, sokak sayısı ise 3000 ve mahalle sayısı ise 400‘dür. Sokaklar ve
mahalleler koordinatlı olarak üretildikten sonra, nokta dağılımı tipi mekansal temsile olanak veren
ağırlık merkezi (centroid) haritası üretmek de olanaklı hale gelmiştir. Veritabanları düzenlendikten ve
kartografik kaynaklar hazırlandıktan sonra, çözümlemeler yapılabilmiştir.
5.1. Yoğunlaşma ve Dağılma Örüntüleri
Yoğunlaşma örüntüsünü ortaya çıkarmaya yönelik görgül çalışmalar, genellikle, yığınlaşma
katsayısı, gini katsayısı ve entropy gibi standart ölçüler kullanmaktadır (Shearmur ve Alvergne, 2002;
Levent, 2007). Ancak, sadece yoğunlaşmayı ölçen bu geleneksel yöntemler tatmin edici sonuçlar
vermemektedir; çünkü bu geleneksel ölçüler tek boyutludur. Bu tek boyutluluk, herhangi bir mekansal
dağılımın aynı anda hem yoğunlaşma hem de dağılma örüntüleri sergileyemeyeceği varsayımına
dayanmaktadırlar. Ancak, hizmetler coğrafyası ile ilişkili literatür, hizmet faaliyetlerinin aynı anda
hem yoğunlaşma hem de dağılma eğilimi sergileyebileceğini ve bu nedenle ikili bir yapıda olduğunu
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ortaya koymaktadır (Aguilera-Belanger ve Arabeyre-Petiot, 2001; Airoldi vd., 1997; Shearmur ve
Alvergne, 2002:1150).
Hizmet faaliyetlerinin bu ikili yerseçimsel davranışı, yoğunlaşma ve dağılmayı ölçme sürecini
zorlaştırırken, bu kompleksliği anlamaya yönelik yeni göstergeler tasarlanması gerekliliğini de ortaya
koymaktadır. Bu bağlam içersinde, hizmet faaliyetlerinin mekansal yoğunluğunu ortaya koymak için
Shearmur ve Alvergne (2002) tarafından geliştirilen N50% isimli gösterge, basitçe, bir faaliyetin ilk %
50‘lik payının kaç mekansal çözümleme birimine dağıldığını ortaya çıkarma amacı taşımaktadır. Bu
gösterge ile elde edilen küçük değerler, yüksek yoğunlaşma anlamına gelmektedir1. Bu gösterge,
hizmet faaliyetlerinin yoğunlaşması hakkında bilgi verse de, bu yoğunlaşmanın konumu hakkında
bilgi vermemektedir. Sözgelimi, bir faaliyet grubu iki mekansal birimde yoğunlaşabilir, ancak bu
mekansal birimlerin yan yana olup olmadığı, bir başka deyişle yoğunlaşmanın mekansal örüntüsünün
ne olduğu, bu faaliyet grubunun yoğunlaşmasını anlamak için önemlidir. Bu bağlamda, Levent (2007)
çalışmasında, bu tekniği kısmen geliştirmiş, mekansal birim sayısı üzerinden elde edilen sonuçları
haritalandırarak açıklama düzeyini arttırmıştır.
İlk olarak, N50% göstergesi ile kategorik sınırlamaya tabi tutulmadan Ankara‘daki tüm hizmet
faaliyetleri için uygulanmıştır (Şekil 1). Gerçekte Ankara‘da ekonomik faaliyetlerin en fazla
yoğunlaştığı konumlar, Siteler, Ostim-İvedik Sanayi Sitesi, OSB ve Şaşmaz Sanayi Siteleridir. Ancak
bu alanlar, temel olarak hizmetlerin dışındaki faaliyetleri, daha açık bir deyişle, üretim faaliyetlerini
içerdiğinden, tüm sanayi ve toptancı siteleri çözümleme dışında bırakılmıştır. Bu çözümlemenin temel
sonucu, hizmet faaliyetlerinin temel yoğunlaşma alanının oldukça küçük olması (çözümleme alanının
% 2,9‘u), ancak ekonomik faaliyetlerinin % 30,6‘sını içerdiğidir. Sanayi siteleri ve toptancı siteleri
dışarıda bırakıldığından bu oranın, daha çok hizmet faaliyetleri ile ilişkili olduğunu söylemek olasıdır.
Bu çözümlemenin ikinci sonucu, merkezi iş alanı etrafında eşmerkezli yayılmanın bulunduğudur. Son
olarak, kentin kuzeyindeki dağılma örüntülerinin oldukça belirgin olduğu, ancak, bu hizmet odakları
arasında ilişki kurmaya olanak veren bir ulaşım aksının olmaması, bu bölgenin bir hizmet faaliyeti
yoğunlaşma alanı olmasını engellemektedir. Salt tüketici hizmetler ile elde edilen harita ortaya
konulmuş genel yapı ile benzeşirken (Şekil 2), üretici hizmetler ile elde edilen harita, literatürde
tanımlanan eğilimler ile benzer bir biçimde, kent merkezinde ve çok sınırlı alanlarda yerseçtiği
gözlenmektedir (Şekil 3).
Dağılma, yoğunlaşmaya göre daha zor ölçülebilmektedir. Bunun nedeni, yoğunlaşmayı
ölçmeye odaklanmış ve yoğunlaşmanın ölçülemediği durumda dağılmanın olduğunu bildiren
konvansiyonel istatistik tekniklerdir. Bu yüzden, Shearmur ve Alvergne (2002) basit bir teknik
geliştirmiştir. N%100-%90 isimli bu teknik, herhangi bir ekonomik faaliyetin son % 10‘luk diliminin
kaç mekansal birime dağıldığına dayanmaktadır. Son % 10‘luk dilime yoğunlaşılmasının amacı, o
faaliyet grubunda yüksek yoğunlaşmaya sahip mekansal birimleri dışarıda bırakmaktır. Bu gösterge ile
elde edilen yüksek değerler, küçük sayıda hizmet faaliyetinin çok sayıda mekansal birime dağıldığını
göstermektedir2. N50% göstergesine benzer bir biçimde, dağılmanın konumunu görebilmek için, bu
gösterge de Levent (2007) tarafından geliştirilmiş ve bir faaliyet grubunun son % 10‘luk diliminin
yayılma alanını, toplam inceleme alanına bölünmesiyle yeni bir gösterge elde edilmiştir.
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Şekil 1. Hizmet faaliyetlerin yoğunlaşma örüntüleri
Kaynak: Levent, 2007

Şekil 2. Tüketici hizmetlerinin yoğunlaşma örüntüleri
Kaynak: Levent, 2007

Bu yeni gösterge ile Ankara‘daki hizmet faaliyetlerinin dağılma örüntüleri incelendiğinde,
tüketici hizmetlerin son % 10‘luk diliminin, üretici hizmetlere göre daha çok sayıda mahalleye ve daha
geniş alanlara yayıldığı, üretici hizmetlerin kentin tam yapılaşmamış çeperine değil, daha çok
yapılaşmış alanlarına yayıldığı görülmektedir. Ancak genel hatları ile yayılma, hem tüketici
hizmetlerde hem de üretici hizmetlere, ufalanma biçimindedir (Şekil 4, Şekil 5)
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Şekil 3. Üretici hizmetlerinin yoğunlaşma örüntüleri
Kaynak: Levent, 2007

Şekil 4. Tüketici hizmetlerinin dağılma örüntüsü
Kaynak: Levent, 2007

Şekil 5. Üretici hizmetlerinin dağılma örüntüsü
Kaynak: Levent, 2007
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5.2. Mekansal Biraradalık
Hizmet faaliyetlerinin mekansal biraradalığı, hizmet faaliyetlerinin mekansal örgütlenmesini
anlamanın ikinci boyutunu oluşturmaktadır. Bu çalışma, hizmet faaliyetlerinin aynı anda hem
yoğunlaşma hem de dağılma örüntüleri sergileyebileceği varsayımına dayanmaktadır. Hizmet
faaliyetlerin ilişkisel biraradalığının mekansal tanımı ise, farklı faaliyetlerin benzer mekansal ve
yerseçimsel tercihleri olabileceği düşüncesinden temel almakta ve benzer yerseçimsel tercihleri olan
faaliyetleri gruplandırılması ile elde edilmektedir. Bu grupları tespit etmek zordur, çünkü aynı anda
tüm faaliyetleri incelemeyi gerektirmektedir. Aynı zamanda adlandırmakta zordur, çünkü farklı
faaliyet kategorileri ve alt kategorilerinden oluşmaktadır. Ancak bu biraradalığın ortaya konulması ile,
hizmetler sisteminin mekansal alt parçalarını tanımlamak olanaklı hale gelmektedir.
İlişkisel biraradalığın mekansal tanımı için, mekan ve özniteliklerin aynı anda ele alındığı ilişkisel
kategorilerin oluşturulduğu süreçlerin geliştirilmesi gerekmektedir. Hizmet faaliyetlerinin mekansal
örgütlenmesini ortaya koymayı amaçlayan bu çalışmada, mekansal biraradalık aşağıdaki prosedür ile
belirlenmiştir:
Benzemezlik göstergelerinin hesaplanması3
Benzemezlik göstergelerinden oluşan çapraz tabloya kümeleme analizinin uygulanması ve
bu sayede, benzer mekansal davranışları olan hizmet kategorilerinin bir araya
getirilebilmesi4
- Hizmet faaliyetleri kümeleri ve mekansal birimlerin mütekabiliyet analizine tabi tutulması
- Mütekabiliyet analizinin sonucu olan mütekabiliyet haritasında, mekansal birim olarak
sokakların ve öznitelik olarak da hizmet kümelerinin koordinatlarının belirlenmesi ve elde
edilen koordinatların yeniden kümeleme analizine tabii tutularak sokaklar ve hizmet alt
kategorilerinden oluşan ilişkisel kategorilerin oluşturulması
- İlişkisel kategorilerin haritalandırılması
Bu prosedür ile elde edilen resim Şekil 6‘da görüldüğü gibidir (Şekil 6).

Şekil 6. Hizmet alt kategorilerinin genel mekansal biraradalığı
Kaynak: Levent, 2007
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Bu çözümleme sonucunda elde edilen birinci küme, temel olarak hanehalkı hizmetlerini
içermektedir. Aynı zamanda gayrimenkul hizmetlerini barındırsa da, bu kümeye hakim olan faaliyet
perakende ticarettir. Bu grubun mekansal davranışı, literatürde de belirtildiği üzere, ―hizmet müşteriyi
izlemelidir‖ ilkesine uygun bir biçimde hemen hemen tüm Ankara‗ya yayılmıştır. Ancak 11 farklı
konumda yoğunlaşma gözlemlenmektedir. Bu konumlar, Sincan, Dikimevi, Demetevler, Bahçelievler,
Dikmen, Kavacık Subayevleri, İncirli, Aşağı Eğlence, Şenlik, Aktepe ve Etimesgut‘tur. Bu alanlar
yoğun konut dokuları içerisinde ortaya çıkmakta ve genellikle kentin kuzey kısımlarında
bulunmaktadır. İkinci küme, toptan ticaret ve inşaat faaliyetlerini içermektedir. Açıktır ki, toptan
ticaret faaliyetleri genel olarak Anadolu Bulvarı üzerinde toptancılar sitelerinde yoğunlaşmışlardır. Bu
konumda yeralan Gimat, Ankara Ticaret Borsası ve Özankara Toptancılar Siteleri, toptan ticaretin
%87‘sini içermektedir. Ancak bu sitelerde yer alan faaliyetler, çözümlemeye dahil edilmediğinden, bu
grubun konumsal tercihleri inşaat hizmetleri ile ilgili faaliyetler tarafından belirlenmekte ve bu
faaliyetlerde tüm kente yayılmaktadır. Üçüncü küme, hukuk müşavirliği, finans ve sigorta hizmetleri
gibi merkezi iş hizmetleri; güvenlik ve temizlik gibi diğer iş hizmetlerini; odalar, sendikalar ve
birlikler gibi diğer sosyal hizmeti kategorilerini kapsamaktadır. Bu nedenle, bu küme, merkezi iş alanı
bileşeni olarak da adlandırılabilmektedir. Tüm bu faaliyetler, hemen hemen aynı yerseçimsel tercihleri
sergilemektedirler. Bir başka deyişle, hukuk müşavirliklerinin gözlemlendiği sokaklarda neredeyse
daima finans ve sigorta faaliyetleri de bulunmaktadır. Tüm kümeler içerisinde en farklı mekansal
örüntü bu kümenindir ve tüm Ankara‘da, sadece Sıhhiye bölgesinde, çok sınırlı bir alanda
bulunmaktadır. Dördüncü küme, özel sağlık ve eğitim hizmetlerinin biraradalığından oluşan bir
kümedir. Bu kümede merkezi iş alanı bileşeni olarak adlandırılabilecek bir kümedir. Tüm bu
faaliyetlerin yaklaşık ¼‘ü, merkezi iş alanında çok kısıtlı bir alanda, sadece 10 sokak üzerinde
yoğunlaşmış durumdadır. Beşinci küme, profesyonel danışmanlık, bilgisayar destekli hizmetler,
reklamcılık, seyahat acenteleri gibi diğer iş hizmetlerini içermektedir. Bu faaliyetler, temel olarak,
kentin güneyinde dağılmışlardır ve konut alanlarına sızma eğilimi göstermektedirler. Altıncı küme,
ulaşım ile ilgili hizmet faaliyetlerini içermektedir. Bu faaliyetler, iş hizmetleri yoğunlaşma alanı
dışında, konut yoğunlukları ile ilişki içerisinde tüm Ankara‘ya yayılmışlardır. Yedinci küme, sadece
314 iletişim ile ilgili faaliyeti içermekte ve belirgin bir mekansal örüntü sergilememektedir. Aynı
durum, kısıtlı sayıda sosyal hizmetler, leasing, Ar-Ge faaliyetlerini içeren sekizinci küme içinde
geçerlidir. Bu küme içerisinde yer alan 422 firmanın dağılımından yola çıkarak, belirgin bir mekansal
örüntüden bahsetmek çok da olanaklı değildir.
Tüm bu yoğunlaşma ve mekansal biraradalık ilişkileri düşünüldüğünde, ortaya çıkan resim
kentin tek merkezli bir yapıda olduğunu ortaya koymaktadır (Şekil 7). Ancak bu merkez, homojen
yapıda bir tek merkez değildir. Sıhhiye‘den Kavaklıdere‘ye uzanan alan, merkezin temel çekirdeği
gibidir. Bu alan içerisinde yer alan 50 sokak Ankara‘daki tüm iş hizmetlerinin % 50‘sini içermektedir.
Bu alan aynı zamanda, sosyal hizmetlerinde yoğunlaştığı bir alandır. Tüm sosyal hizmetlerin % 43‘ü
bu alanın güneydoğu kısmında yer almaktadır. Bu merkez yapısı içerisinde Ulus ve Çankaya‘da ikincil
merkez çekirdekleri bulunmaktadır. Kentin genel fiziksel yapısı ve arazi kullanım örüntüleri
incelendiğinde, bu alanları ayrı ve alternatif merkezler olarak tanımlamak çok doğru görülmemektedir.
Ulus‘daki ikinci merkez çekirdeği, daha az sayıda firmayı içerse de, daha yoğun; güneydeki,
Çankaya‘daki ikincil çekirdek ise, daha fazla sayıda firmayı kapsamakla birlikte, daha az yoğun ve
yayılmış bir yapıdadır. Bu ikincil çekirdekler yanında, Çankaya ikinci merkez çekirdeğinin doğusunda
yer alan bir iş hizmetleri saçaklanma alanı ve bu çekirdeğin güneyinde yeralan bir üretici hizmet
saçaklanma alanından söz etmek olasıdır. Bu alanlar, Çankaya ikincil merkez çekirdeğinin gelecekte
gelişebileceği rezerv alanlarını da tanımlamaktadır. Tüm bunların yanında, bu merkez yapısının
tüketici hizmet uzantıları bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, Çetin Emeç Bulvarı ve ona bağlanan
caddeler boyunca batıya doğru yeralan uzantı, ikincisi Maltepe üzerinden Mebusevleri, Bahçelievler
ve Emek mahallelerini kapsayan batı yönlü uzantı ve sonuncusu ise, Ziya Gökalp Caddesi üzerinden
doğu yönelimli uzantıdır.
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Şekil 7. Ankara‘daki hizmet faaliyetlerinin kent merkezindeki mekansal örgütlenmesi
Kaynak: Levent, 2007

6. Sonuç
Bu çalışma, bir yandan, 2005 yılı firma bilgileri üzerinden merkezin mekansal tanımını
yapmayı, diğer yandan ise üretici hizmetler ile ilgili eğilimlerin Ankara kenti için ne derece geçerli
olup olmadığını da sorgulama amacı taşımaktadır.
Ankara‘da üretici hizmet faaliyetleri, planlama yazınında belirtildiği üzere, temel olarak kent
merkezinde yeralmaktadır ve kent merkezinden uzaklaştıkça, bu faaliyetlerin yoğunlukları da
azalmaktadır. Bu faaliyetler, bu merkez alanlarında yer seçerek, hem üretici firma merkez ofislerine,
hem de diğer üretici hizmet faaliyetlerine yakın olmayı başarabilmektedirler.
Ancak, literatürde bahsedildiğinden farklı olarak, üretici hizmet faaliyetleri, sanayi siteleri,
üniversiteler gibi ekonomik cazibe merkezleri etrafında kümelenme eğilime girmemiş, bu bölgelerde
uzmanlaşmış alt merkezler oluşturamamıştır. Bunun temel nedeni, bu cazibe merkezlerinin kentin
çeperinde konumlanmış olması ve etrafında üretici hizmet faaliyetlerini barındırabilecek kentsel
dokuların bulunmamasıdır. Bu çerçevede, kent merkezi, bu faaliyetlerin yerseçebileceği tek alan
olmakta ve bu faaliyetlerin gelişimi, merkez alanlarının çeperlerinde gerçekleşmektedir.
Genelde üretici hizmetlerin, özelde iş hizmetlerinin saçaklanma alanı düşünüldüğünde, kent
merkezinin doygunluğa ulaştığını ve bu gelişmenin üretici hizmetlerin merkez alanları dışına ittiğini
söylemek zordur. Üretici hizmetler, kent merkezinin yakın çeperindeki konut alanlarına sızma ve bu
alanlardaki konut-işyeri dengesi değiştirme eğilimindedir. Bu durum, üretici hizmetlerin merkez
dışında gelişmemesinin de bir nedeni olarak karşımıza çıkmaktadır.
Hizmetler coğrafyası ile ilgili çalışmalar, doğası gereği hizmetlerin arz ve talep arasındaki üst
düzey etkileşim talebinde olduğu ve bu etkileşim talebinin gerçekleşebilmesi için ulaşım altyapısının
ve mevcut erişilebilirlik örüntülerinin önemli olduğunu söylemektedirler. Daha açık bir deyişle,
mevcut ulaşım altyapısı ve buna bağlı olarak oluşan erişilebilirlik örüntüleri, üretici hizmetlerin
yerseçiminde oldukça etkilidir. Ankara örneğinde de, üretici hizmetler, kentin en erişilebilir
konumunda bulunan merkez çekirdeği ve bu çekirdeğin yakın çevresinde yerseçmiştir. Kentin ulaşım
altyapısına yapılan müdahaleler, merkez çekirdeğinin bulunduğu alanlardaki erişilebilirliği
arttırdığından, merkezin bu tekil yapısının yakın gelecekte değişmeyeceği söylenebilmektedir.
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Üstelik bu eğilim, üretici hizmet saçaklanma alanındaki fiziksel çevrenin kalitesi ile de
desteklenmektedir. Bu alanlardaki, fiziksel çevre koşulları ve yapılı çevrenin kalitesi, üretici
hizmetlerin bu konumlarda yerseçmesinin temel motivasyonlarından birisi oluşturmaktadır.
Ancak sonuç bölümünde ortaya konulan bu ilişkilerin, daha fazla irdelenmesi ve test edilmesi
gerekmektedir. Bu konuda yapılabilecek her türlü çalışma, hizmetler coğrafyası alanına Türkiye‘den
yapılabilecek bir katkı olacaktır.
Notlar
1. N50% göstergesi, [ Ʃ (r=1→n) Prsi50 ] = i faaliyet grubunun %50‘si koşulunu sağlayan mekansal birim sayısı olarak ifade
edilebilmektedir. Prsi50 r sıralamasına sahip s mekansal biriminde bulunan i faaliyet grubundaki firmaların yüzdesidir. i
faaliyet grubundaki en fazla firma yüzdesine sahip mekansal birimin sıralaması daima ‗1‘dir veya bazı mekansal birimlerde, i
faaliyet grubundaki firmalardan yoksa, N100% toplam mekansal birim sayısından azdır.
2. N100%-90% göstergesi,
[ Ʃ (r=1→n) Prsi100 ] – [ Ʃ (r=1→k) Prsi90 ]
koşulunu sağlayan mekansal birim sayısını göstermektedir. Prsi100 i faaliyet grubundaki firmaların tamamının, Prsi90 ise aynı
faaliyet grubundaki firmaların % 90‘ının dağıldığı mekansal birim sayısını göstermektedir. Bu göstergenin sonucu daima
mutlak sayıdır. Göstergenin sonucu arttıkça, dağılma artmaktadır.
3. Mekansal çözümlemeye giren özelliklerin sayısı, okunabilir haritalardaki lejant kategorisi sayısından fazlaysa,
mütekabiliyet haritalarından önce benzemezlik göstergeleri belirlenir. Benzemezlik göstergeleri (bazen farklılaşma
göstergeleri diye de adlandırılmaktadır) dağılımda bütünleşme ve ayrışmanın ölçüldüğü en popüler özet istatistiklerden
birisidir (Kestenbaum, 1980:275). Daha çok büyük veritabanlarının üretildiği sosyal bilimlerde kullanılmaktadır (Agresti,
1996:162). Bu gösterge, mekansal yakınlık ve yakın konumlardaki şeylerin biraradalığını ölçen bir göstergedir. Benzemezlik
göstergesinin formülü:
DI=1/2 Ʃ (i→n) |xi-yi|
Burada xi, i gözlem birimindeki x özelliğinin kolon yüzdesi, yi ise i gözlem birimindeki y özelliğinin kolon yüzdesidir
(Güvenç, 2001:33). Benzemezlik göstergesinin yorumlanması da oldukça basittir. Bu göstergenin alabileceği en düşük değer
‗0‘dır ve bu değer, özelliklerin her gözlem biriminde tam olarak bir arada bulunduğunu (tam bütünleşme durumu)
göstermektedir. Bu göstergenin alabileceği en yüksek değer ise ‗1‘dir ve bu değer, özelliklerin her gözlem biriminde hiçbir
şekilde bir arada bulunmadığını (tam ayrışma durumu) göstermektedir.
4. Bu ve dördüncü adımda Ward tekniği ile hiyerarşik kümeleme analizi kullanılmıştır.
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