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Öz: Keçiören; Ankara gibi megalopolisin önemli bir parçasıdır. Doğal olarak kentteki insanlar sürekli
hareket halindedirler. Sürekli bir şeyler satın almak veya bir işi halletmek için hareket halindedirler.
Bu durum büyük bir kentsel dinamik meydana getirmiştir. Dinamik ve büyük Keçiören’in problemlerini
çözmek bir hayli zor bir süreç olmuştur. İkinci önemli zorluk nüfus ve mekan yoğunluğudur. Araştırma
sahası mekanları ile yaşayan nüfus ile her m2’si insanlar ve insanın oluşturduğu inşa edilmiş bir ortam
ile kuşatılmıştır. Ayrıca Keçiören her tipten, her sosyal ve iktisadi gruptan insanı çekmektedir. Var olma
mücadelesi içerisinde farklılıklar benzerliklere üst üste oturmuştur. Böylece değişken-heterojen bir
arazi kullanımı, Keçiören’in kentsel karakterleri ve analiz edilmesi gerekli metodolojik problemler
olarak kendisini göstermiştir. Keçiören kent morfolojisi, Ankara’da yaşanan hızlı kentleşme sonucunda
sürekli nüfus artışına bağlı olarak yeni konut alanlarının ortaya çıkmasıyla şekillenmeye başlamıştır.
Keçiören kent morfolojisi, cumhuriyetin kuruluşundan günümüze kadar farklı süreçlerin etkisi altında
kalmıştır. Bu serüvende topografya işlenmiş ve kentsel alan bugünkü halini almıştır. Keçiören kent
morfolojisini; Bağ evleri, Gecekondular, Kentsel konutlar (apartman blokları) ve Cadde-sokak
sistemleri ile kent içi ulaşım oluşturmaktadır. Kent Morfolojisine biçim ve şekil veren unsurlar ise
Doğal ortam karakteri ve beşeri unsurlardır.
Anahtar Kelimeler; Coğrafya, Keçiören, Kentleşme, Şehir Morfolojisi, Ankara
Abstract:Keçiören is an important part of the megapolis Ankara. Naturally, people in the city are in
constant move. They are moving in order to buy something or to perform an action. This situation
created a big urban relief. It is a difficult process to solve the problems of dinamic and big Keçioren.
Second difficulty is about population and space.the research area is full of living population and the
construction created by them. In addition, Keçioren could attract people from every social and economic
group. In the struggle to survive, similarities and differences overlap. Therefore, changingheterogeneous land use appeared as the methodological problems that should be analyzed. Keçioren
Urban Morphology is shaped by the emergence of new housing zones due to constant population growth
caused by rapid urbanization in Ankara. Keçioren urban morphology has been under the impact of
various processes since the establishment of the Republic. In these processes, topography has been
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treated and gained its today’s shape. The elements that constitute Keçioren urban morphology are:
vineyard houses, slums, urban houses (apartment blocks) , street systems and urban transportation. The
factors that shape the urban morphology are; natural environment features and human factors.
Key words: Geography, Keçioren, urbanization, urban morphology, Ankara
1. Giriş
Keçiören; İç Anadolu Bölgesinin yukarı Sakarya bölümünde, Ankara İline bağlı bir ilçe
merkezidir. Aynı zamanda Keçiören, Ankara il merkezinin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Genel
olarak engebeli ve volkanik araziler üzerine kurulmuş olup; kuzeydoğu ve doğudan Pursaklar, güney ve
güneydoğudan Altındağ, güneybatı ve batıdan Yenimahalle, kuzeybatıdan Kazan, kuzeyden de Çubuk
ilçeleriyle çevrilidir. Doğusunda Hüseyin Gazi dağı ve 1985 m yüksekliğindeki İdris dağı, kuzeyinde
Karyağdı dağı ile Ufuk tepe ve Batısında Yüksel tepe bulunur. Çubuk Çayı, Keçiören’in güney sınırını
oluşturarak, Hatip ve Ankara çayları ise Keçiören’in güneybatısından geçmektedir (Harita 1).
Kent morfolojisi, yerleşmelerin yapısını, oluşum ve dönüşümünü, mekânsal bünyesini ve
karakterini tarih içerisinde geçirdiği evreleri ve yerleşmeleri oluşturan unsurların anlaşılmasına yardım

eden bir yaklaşımdır. Bu niteliğiyle kent morfolojisi, kentlerin tarih içerisinde geçirdikleri evreleri, kent
dokusunda meydana gelen değişikliklerin belirlenmesinde önemli bir yöntem olarak kullanılmaktad ır.
Morfoloji veya fizyonomi şekil, biçim anlamına gelmektedir. Şekil kelimesi “bir nesnenin dış çizgiler i
bakımından niteliği, dıştan görünüş biçimi olarak tanımlanmaktadır” (Türkçe Sözlük, 1983, s.115).
Kavram coğrafyada özellikle yerleşme coğrafyasında yerleşmelerin şekilsel bileşenleri olarak
tanımlanabilir (Tolun Denker, 1976, s.4).
Yerleşmenin şekil özellikleri ise, onun ana unsuru olan konutların arazi (yerleşim alanı/sit alanı)
üzerindeki dağılım düzeniyle ilişkilidir (Özçağlar, 2000, s.64). Şehir mimarisinin gerçekliği, şehrin
biçimidir ki buda kentsel artifaktların, kökenleri dâhil bütün kökenlerini özetler gibidir. Şehir
Morfolojisi; biçimle ilgili bir betimleme, ampirik olguların hepsini hesaba katar ve ancak titiz bir
gözlem aracılığıyla niceliksel olarak ifade etmektir (Rossi, 1982, s.13). Smailes, kavramı şehir
morfolojisi olarak ele almış, “Urban Landscape” veya “Townscape” (şehirsel görünüm) olarak
nitelemiştir. Buna göre “Twonscape”, şehrin fiziksel formu, alan ve binaların yerleşme alanı üzerindeki
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düzeni olarak tanımlanabilir (Smailes, 1957, s.84). Başka bir anlatımla “Townscape’in” üç önemli
bileşeni bulunmaktadır: Bunlar, cadde ve sokak planı veya düzeni, binaların mimari stil ve dizaynı ve
arazi kullanımıdır (Herbert, Thomas, 1982, s.12).
Kent morfolojisini ortaya koyabilmek için birçok bileşene ihtiyaç duyulur. Bu bileşenler ise o
yerleşimin özelliklerini belirleyen unsurlardır;
1.
2.
3.
4.
5.
2.

Kentsel cephe sistemleri
Yerleşime açık ve kapalı alanların yoğunluğu,
Yerleşimin plan tipolojisi,
Sokak görüntüleri,
Düğüm noktaları gibi unsurlardır.
Keçiören’in Kent Morfolojisinde Doğal Ortamın Etkisi

Keçiören’de kent morfolojisini etkileyen doğal etmenler,
1. Topografya, zemin yapısı ve toprak niteliği
2. İklim
3. Bitki örtüsüdür.
Keçiören farklı jeomorfolojik birimler üzerinde gelişmiş kentsel bir yerleşmedir. Genel olarak
arızalı bir topografyaya sahip olmasına rağmen, kentsel arazi kullanımı olumsuz etkilenmemiştir. Arızalı
topografya üzerinde, kent yükseltiye bağlı olarak kısmen sınırlandırılmasına rağmen, büyümeye devam
etmiştir. Keçiören ilk yerleşim morfolojisine sadık kalarak büyümemiştir. Yerleşmenin ilk çekirdekleri
850-1000 m arasında gelişmiş olmasına rağmen, bugün kentleşme 800-1400 m arasında değişmektedir.
Keçiören’de ilk yerleşim birimleri olan Etlik ve Keçiören (Asfalt-Dutluk ve Kalaba), alçak sekiler ile
yüksek sekiler arasında topografik koşullara bağlı olarak gelişmiştir. Ankara’nın başkent olması ile
başlayan süreçte kentleşme K, KD ve KB yönlerinde devam etmiştir. Topografik şartlar elverişli
olmamasına rağmen kentleşmenin görüldüğü alanlar ise başta Aktepe Mahallesi olmak üzere, Atapark,
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Sanatoryum, Köşk mahallesinin bulunduğu alanlarda hem kent dokusu sıktır hem de karmaşıktır. Bu
alanlarda topografya engebeli ve arızalıdır (Harita 2). Bu durum binaların zaman içinde zeminin
kaymalarına bağlı olarak çökmelere, yıkılmalara sebep olmaktadır.
Keçiören’de kentleşmeyi etkileyen bir diğer faktörde yükseltidir. Keçiören kentinin 800-1400
metre yükseltiler arasına yerleştiği görülmektedir (Harita 2). Bu durum yerleşmelerin yer seçimlerinde
ve kent dokusunda belirleyici olmuştur. Kentsel arazi kullanımının %78‘i 800 ile 1100 metre
arasındadır. 1200 metreden sonra kentsel alan kullanımı %3 düzeyindedir. Kuzeyde Bağlum beldesi
sınırları içinde kalan bu yükselti aralıklarında 2000 yılından sonra kentsel alan kullanımı artmaya
başlamıştır. Fakat Sosyo-ekonomik farklılaşmaya bakıldığında güneyden kuzeye, batıdan doğuya doğru
farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Çünkü kentsel rantın etkili olduğu bu mekânlarda kentleşme 1960’lardan
önce kooperatiflerle başladığı için kentsel mekân daha değerli ve kıymetli hale gelmiştir. Aynı zamanda
orta yükseltide bulunan düzlük sahalar 3-4 katlı apartmanlar ile örtülüdür. Ancak sarp, dik ve arızalı
topografyalar ise geçmişin gecekondusu günümüzde ise 10-13 katlı skyline sağlıksız, plansız kentsel
konutları ile kaplıdır. Fakat gelişen teknoloji ve artan nüfus-konut ilişkisi doğrultusunda kent
topografyası her gecen gün işlenmekte ve kentleşme sürdürülmektedir.
Konutların yer seçiminde zeminin durumuda (litoloji) etkili olmuştur. Keçiören’in güneyinde
Çubuk çayı havzasında taban suyu yüksek ve zeminin taşıma gücü düşük olduğu için Gümüşdere,
Basınevleri mahallelerinde kentsel yoğunluk daha azdır. Çubuk çayı havzası boyunca Kuvaterner
arazilerine rastlanmaktadır. Bu alanlar en genç tabakalar olmakla birlikte yerleşme için en elverişsiz
alanların başında gelmektedir. Bu doğal ortamlar yerleşmeden daha çok, kentsel eğlendinlen mekânları
olarak tercih edilmelidir. Fakat Keçiören’de kentleşme gecekondularla birlikte gelişmeye başladığı için
bu alanlar istila edilmiş ve yerleşim birimi olarak kullanılma açılmıştır. KD’da Altındağ-Keçiöre n
Sınırında İrfan Başbuğ Caddesi boyunca Çubuk çayına paralel olarak konut yoğunluğu fazladır. Fakat
araştırma sahasının kuzeyine doğru yükseltinin artmasıyla birlikte kent dokusu, biçimi ve yoğunluğunda
sıkılaşmalar olmaktadır. Bu durum Keçiören’de kentsel ulaşımdan binaların kat sayısına kadar birçok
unsuru etkilemektedir. Keçiören’de yerleşmeye uygun alanlar jeolojik açıdan, yerleşmeye uygun
olmayan alanlar ise jeomorfolojik açıdan sakıncalı alanlardır (Harita 2-3). Örnegin Cubuk çayı boyunca
Kalaba vadisinde özellikle kuvaterner arazileri üzerine çok katlı konutlar yapılmıştır. Cubuk çayı
boyunca zemin sıvılaşmasına bağlı olarak çökmeler meydana gelmesi muhtemeldir. Ayırca
jeomorfolojik olarak yerleşmeye uygun olmayan araştırma sahasının kuzeyinde sit ve sitiasyona bağlı
olarak kent sınırlandırılmıştır. Ancak jeolojik olarak yaşlı formasyonlar olmasından dolayı yerleşmeye
daha uygundur.
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3. Keçiören Kent Morfolojisinin Antropojen İlişkileri
Kentlerin kuruluş amaçları kent morfolojisine yani yerleşme biçimine etki yapar. Başka önemli
faktörler olmadığı müddetçe, yerleşme biçimleri sadece kuruluş nedenlerinin etkisi ile biçimlenirler ve
bazı kent planlarının incelenmesi sırasında bu nedenler en önemli özellik olarak göze çarpar. Ancak
yerleşme biçimini etkileyen kuruluş nedenlerinin yanı sıra bazı diğer durumlar da kentin karakterini
etkileyebilirler (Bayhan, 1969, s.13).
Kentlerin kuruluş sebepleri ve kentsel büyümenin toplumsal nedenleri, şehrin sunduğu şu
avantajlarda bulunuyordu (Weber, 2012, s.20).
1. Sosyal ve ekonomik nedenler,
2. Coğrafi sebepler,
3. Askeri nedenler ve devlet reislerinin arzusu
4. Eğitim
5. Eğlence
6. Daha yüksek yaşam standardı
7. Entelektüel kuruluşların cazibesi
8. Kentsel ortama alışmak
9. Şehir yaşamının değerlerine ait bilgisi
Şehirlerin ortaya çıkışı ile ilgili birçok teori olmasına rağmen araştırma sahasında şehirleşmenin
görülmesinde yegâne sebep idari ve bunun sonucunda göçle gelen nüfusun konut ihtiyacını
karşılamak için yerleştikleri mekânların gelişmesi ile açıklanabilir. Bilindiği gibi Ankara’nın başkent
olması idari fonksiyonlarının gelişmesi, bununla beraber sanayi, ticaret ve hizmet sektöründe yaşanan
değişmelerle birlikte kırdan kente nüfus çekmeye başlamıştır. Kırsal alanlardan gelen göçmenlerin ilk
yerleşim alanlarından birinin Keçiören olması, Ankara kent alanının horizontal olarak büyümesine
sebep olmuştur.
Ankara kenti 1927 yılında 300 hektarlık bir alana yayılırken, kentin aldığı göç hızı ve büyüyen
kent çevresinde kaçak yapılaşma alanları ile makro formu her geçen gün genişlemekte ve kent
jeomorfolojik çanak içerisinde gelişmektedir. Bu dönemde 300 hektarlık alanda 74.553 kişi
yaşamaktaydı ve hergün yeni nüfus eklenmekteydi. O dönemde yapılan arazi kullanım çalışmalarınd a
kent sınırları net olarak çizilememektedir. Çünkü kaçak yapılaşma önemli boyutlara ulaşmış ve kent
horizontal olarak büyümektedir. 1956 yılında kentsel alan 3650 hektar, mevcut nüfus ise 451.241’dir.
1956 yılında nüfus yoğunluğu ise hektar başına 124 kişidir. Bu dönemde kent yatay olarak gelişm e
eğilimini sürdürmesinde uygulanan imar planları etkilidir. Çünkü Jansen İmar palanında kentin daha
çok yatay olarak büyümesine olanak tanınmıştır. Keçiören’de bulunan 3-4 katlı konut tipi
uygulamalarının temelleri bu dönemde atılmıştır. 1960 yılından sonra Keçiören’de değişen konut
tipolojisinde kat sınırlaması etkili olmuştur. 1985 yılına gelindiğinde kent hem yatay hem de dikey
olarak büyümeye devam etmektedir. Toplam kentsel yerleşik alan 27.000 hektara, nüfus ise
2.304.166’ye yükselmiştir. Kentsel alanda nüfus yoğunluğu artarken, kaçak yapılaşma ve skyline
büyüme eğilimleri de devam etmektedir. 1990 yılından sonra ise kentsel alan kullanımı önceki yıllara
oranla artarken, değişen konut mimarisi ve uygulanan imar mevzuatları kentin gelişiminin batıya doğru
çok katlı konutlar şeklinde olmasına olanak sağlamıştır.
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Çizelge 1: Ankara’da Kentsel Alan Kullanımı (1927-2000)
Kentsel Alan (ha)

Arazi Kullanımı
Artışı (%)

Nüfus

Nüfus Artışı (%)

1927

300

74.553

1932

710

122.720

136

47,5

1945

1900

226.712

167,0

100,0

1956

3650

451.241

92,1

106,8

1970

14000

1.236.152

283,5

171,6

1985

27000

2.304.166

92,8

86.3

1990

56000

2.584.594

107,4

12,1

1997

62000

2.949.771

10,7

14,1

66000
3.356.877
6,4
9,7
2000
Kaynak: İmar ve İskan Bakanlığı Ankara Metropoliten Alan Nazım Bürosu 1970 ve 2010 çalışmaları,
Akçura, T., 1971 Altaban, Ö., 1986 Altaban, Ö., 1998

2005 yılında Nazım İmar Ofisi tarafından yapılan arazi çalışmasında, kentsel yerleşik alanın
16.000 alanını konut alanı oluşturduğu, bu konut alanlarında yaklaşık 11.000 hektarı olan %70’e yakın
bölümü düzenli konut alanlarından oluştuğu, bu alanlarda kentte yaşayan nüfusun yaklaşık %77.5’i
yaşadığı belirtilmiştir. Mahalle sınırları baz alınarak, mahalle nüfusları ve her bir mahalle bazında
dönüşen alanların tespit edilmesi ile elde edilen bilgiler, düzensiz konut alanlarının kentteki konut
yaklaşık %30’unu kapsamakla birlikte bu alanlarda yaşayan nüfus, kentsel nüfusun %27,5’ine karşılık
gelmektedir (Nazım İmar Planı açıklamalı raporu, s.67). Bu durum düzensiz yani gecekondu alanlarında
yaşayan nüfusun daha az yoğunlukta olduğunu göstermektedir. Ankara kent merkezi daha çok skyline
olarak büyümekte ve nüfus yoğunluğu artmaktadır. Kullanılan kentsel alanın artması ve nüfus
yoğunluğundan dolayı kent morfolojisinin de değişmesine sebep olmuştur. Konut dokusu, yoğunluğu
ve biçimi değişmektedir.
Keçiören kentsel alan içerisinde önemli bir yer teşkil etmektedir. Cumhuriyetin ilk yıllarınd a
birbirinden bağımsız çekirdek yerleşmeler ve coğrafi mekânda dağınık olarak bağ evleri kent dokusunun
ana unsurunu oluşturmaktadır. Artan nüfus ve değişen arazi kullanıma göre kent formu
şekillenmektedir. Keçiören’de nüfus artışı, kentsel mekânın istilası olarak mekânda, pota-barut yani
kentsel mekâna toplanma ve saçılma şeklinde olmuştur. 1960-1980 yılları arasında Etlik ve Keçiören
farkı iki yerleşim birimiyken ulaşım ağlarının gelişmesi ve konut artışından olayı özek çevresinden
yayılarak büyümeleri sonucunda kentsel birleşme yani agglomeration (conurbation, konut
kümelenmesi) yaşanmıştır. Bu birleşme, kentsel mekânda toplanma (pota) olmasına ve kent
topografyasının özekler ve çevresinden başlayarak istila edilmesine neden olmuştur. Bu istila özekler
çevresinde, boş araziler üzerinde gecekondular ile yaygınlaşmıştır. Artan gecekondu sayısının
kentleşmeyi olumsuz yönde etkilemesini durdurmak için yasalar çıkartılmıştır. Bu dönemde araştırma
sahasının kuzeyinde Aktepe Gecekondu Önleme alanı olarak ilan edilmiştir. Fakat her ne kadar yasa
çıkartılırsa çıkartılsın, artan nüfusunun konut sıkıntısına çare olamamış ve çarpık kentleşme ürünü
olarak gecekondular yaygınlaşmıştır. Aynı zamanda hızlı bir yapılaşma dönemi yaşanmıştır. Bu
dönemde kentte yapsatçılar yani küçük girişimci müteahhit tarafından Keçiören, çok katlı binaların
yapıldığı bir dönemi yaşamıştır. Kent özeği ve çevresi nüfus-konut artışı, toplanma ve yığılma
şeklindedir. 1980’den sonra ise özekler çevresinin nüfus taşıma kapasitesinin sınırlarına ulaşması, kentin
gelişmeye uygun koşullara sahip alanlara doğru saçılmasına yani barut gibi merkezden çevreye
yayılmasına neden olmuştur. Bu yayılma ulaşım ağlarına bağlı olarak gerçekleşmiştir. Keçiören’de
kuzeyde Ufuktepe, Kanuni ve Bağlum gibi yerleşmeler büyümeye ve gelişmeye başlamıştır (Harita 4).
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Keçiören’de mahalle bazında arazi kullanımı ve nüfus yoğunluğuna bakıldığında 2000 - 2012
yılları arasında, arazi kullanımında önemli bir değişiklik olmadığı görülmektedir (Cizelge 2). Ancak
mahallelerin nüfus yoğunlukları incelendiğinde önemli değişiklikler gözlenmektedir. 12 yıllık sürede
mahalle sınırları baz alınarak yapılan hesaplamalar ile nüfus yoğunluğu önemli ölçüde artmıştır. Örneğin
önemli kentsel nüfus toplanma alanlarından olan Kavacık Subayevlerinde 137 ha. alanda 2000 yılında
116 olan nüfus yoğunluğu özellikle idari yapıda değişiklik ve üst düzey yöneticilerin Subayevlerine
yerleşmesi 2012 yılında nüfus yoğunluğunun 134’e çıkmasına sebep olmuştur. Genel olarak nüfus artış
hızı kentleşme hızından fazla olan Keçiören’de kentsel arazi değişmezken, nüfus yoğunluğunun hemen
her yerde artığı görülmektedir. Ancak Aşağı Eğlence mahallesinin MİS alanı olmasından dolay ı
özellikle 2012 yılında nüfus yoğunluğu düşmüştür. Bu alanda artık binaların sadece alt katları değil
komple iş ve ticaret alanı olarak kullanılmaya başlanması etkili olmuştur (Harita 5 ).
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Çizelge 2: Keçiören’de Kentsel Alan Kullanımı (2000-2013)
Mahalle Adı ALANI(ha)

NÜFUS

Nüfus Yoğunluğu

Mahalle Adı

2000

2013

2000

137

15994

18463

116

134 Uyanış

Çaldıran

44

6340

15093

144

343 Basınevleri

Hasköy

28

3516

4400

124

155 Emrah

Kamil ocak

59

15234

16393

260

279 A. Eğlence

K. Subayevleri

ALANI(ha)

2013

NÜFUS

Nüfus Yoğunluğu

2000

2013

2000

2013

61

10479

16178

172

266

69

15214

16736

220

242

142

15481

10013

109

70

93

30201

28870

323

309

81

16877

18362

208

226 Ayvalı

201

32209

42780

160

212

Senyuva

435

3979

4433

9

10 Etlik

131

32209

32209

247

247

Yeşiltepe

91

5023

9643

55

106 Ovacık

890

2905

3009

3

3

Yeşilöz

53

8384

3994

158

75 Sancaktepe

111

8614

9958

78

90

Çiçekli

48

11728

12400

247

261 Şehit kubilay

154

13847

20378

90

132

Güçlükaya

78

18524

20975

238

270 Yayla

230

14359

31760

62

138

Kalaba

42

15874

13525

377

321 Yükseltepe

528

12218

9799

23

19

Karargahtepe

55

13466

13849

244

251 Esertepe

184

17919

30679

97

167

Sevkat

74

30768

29226

418

397 Gümüşdere

120

27085

25818

225

215 İncirli

Yakacık

40

17074

15811

428

Atapark

172

13882

25671

81

Bademlik

96

8708

20374

91

268

10818

17186

40

Kuşcağız

29

15899

39882

556

Pınarbaşı

20

33137

35069

1677

Osmangazi

76

7674

18756

101

Ufuktepe

55

5115

15796

92

Senlik
T epebaşı

Kanuni

79

2428

1419

31

18

113

27603

34695

245

308

396 Ondokuz mayıs

88

27403

29204

313

333

149 Adnan menderes

56

10999

16267

197

291

213 Aktepe

34

4876

10030

145

298

64 Bağlarbası

123

21487

34945

175

284

1395 Güzelyurt

1494

2591

1377

2

1

1774 Köşk

1565

7257

11920

5

8

32

5023

9262

156

287

246 Yirmiüç Nisan
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2000 ve 2012 yıllarında mahallere göre nüfus dağılışı incelendiğinde nüfusun en yoğun olduğu
alanlar araştırma sahasının güneyidir. Kuzey Ankara çevre yolu ile Çubuk çayı arasında bulunan
mahallelerde nüfus yoğunluğu fazladır (Harita 5). Ancak Kuzeyde Bağlum beldesi bir yol boyu yerleşim
birimidir. Yükseltinin 1100-1300 metre arasında olduğu beldede yol boyu nüfus toplanmaktadır. 2000
ile 2012 yıllarında mahalle nüfuslarında büyük değişimler yaşanmıştır. Özellikle yeni kent
merkezlerinin oluşması, ana yolların çevresinde nüfus yoğunluğu artmıştır. 2000 yılında araştırma
sahasının KB ’da Yeşilyurt, Yeşiltepe ve Yeşilöz mahallelerinde nüfus yoğunluğu 2012 yılına göre daha
fazladır. Çünkü Kuzey Ankara Kentsel dönüşümünden dolayı bu vadi ve yamaçlarda bulunan
gecekonduların büyük bir çoğunluğu boşaltılmıştır. Bu yüzden 2012 nüfus dağılış haritası
incelendiğinde bu bölge daha seyrek nüfuslu görülmektedir. Fakat Projenin tamamlanmasıyla tamamı
çok katlı konutlar ile kaplanacak bu mahalleler muhtemelen yoğun nüfuslu alanlar haline gelecektir.
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Şehiriçi arazi kullanımında da antropojen etkiler kendisini göstermektedir. Kentsel mekân
sosyal bir mekândır. Süreç içerisinde toplumun sosyokültürel ve ekonomik ihtiyaçlarına ve bu
ihtiyaçların karşılanma biçimine bağlı olarak üretilir. Kentsel mekân aynı zamanda parçalanmış bir
mekândır. Etnik, sınıfsal ve kültürel farklılıkların yanı sıra ekonomik işlevler ve coğrafi faktörlere göre
bölgelere ayrılmıştır. Lefebvre'nin (1991) mekân anlayışından hareketle, kentte her bölgenin işgal
edildiği gruplarca dönüştürüldüğü ve yeniden üretildiği ifade edilebilir. Toplumsal olarak üretilen
mekân, bu dönüşüm sürecinde çeşitli biçimler alır ve onu işgal eden kişilerin yaşamları üzerinde etkide
bulunur (Çetin, 2012, s. 161).
Keçiören’de mekân dizimi (spacesyntax), sosyo-kültürel gruplar tarafından mekânın
biçimlendirilmiş ve kendi dinamiklerine göre şekil vermişlerdir. Bu mekânın dönüşüm ve yeniden
yapılandırılması çerçevesinde kırsal yaşamın hâkim olduğu dönemlerde bağ evleri, 1960’larda yeni
kentli yoksullar tarafından değiştirilmiş ve kentin boş alanları süratle gecekondularla kaplanmıştır.
Gecekondularda yaşayanlar arasında hemşericilik, akrabalık dayanışmasının yüksek olması bu bölgelere
yerleşmelerinde önemli rol oynamıştır (Aytaç, Akdemir 2003 s.57). Bu gecekondu alanlarının
topografyayı örtmesiyle birlikte kent içinde kültürel farklılıklara, bu farklılıklar ise farklı arazi
kullanımlarına neden olmuştur. Özellikle 1970 yılında kent morfolojisi , cadde sokak sistemleri ve ada
parsel düzeni yeni bir görünüm almaya başlamıştır. 1970’li yıllarda Aktepe Gecekondu önleme
projeleriyle başlayan kent reliefindeki değişimler, 2000’li yıllarda gecekondu dönüştürme projeleri ile
birlikte kent mekânı değişmekte ve yeni bir görünüm kazanmaktadır.
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Şehir morfolojinin bileşenlerinden biri cadde ve sokak sistemidir. Cadde ve sokak, kısaca yol
sistemi bir çok faktörün etkisiyle ortaya çıkmaktadır. Bu faktörleri eski mahalle sistemi (organik yapı),
topografya, iklim (Arû, 1998: 177), şehir eski çekirdeğine ulaşan yollar, demir yolu istasyonunun şehre
göre konumu ve planlamanın rolü şeklinde sıralamak mümkündür(Aliağaoğlu 2003, s. 66). Keçiören’de
yol sistemlerini etkileyen en önemli faktörler topografya ve sitüasyondur. Keçiören farklı jeomorfolojik
birimlere sahip olduğu için ana yollar ve semt dağıtıcı yolları, kuzey-güney doğrultulu iken,
topografyanın şekillendirdiği mesken alanlarındaki yollar ise genel olarak doğu batı doğrultuludur. Ana
yolların kuzey güney doğrultulu olmasında ana neden topografyadır ancak anakent merkezine
erişebilirlik de etkili olduğundan bu şekilde bir uzanış sergilemektedir. Çünkü Keçiören, anakentin
kuzeyinde yer aldığı için yollar kuzey-güney doğrultulu bir uzamış sergilemiştir. Keçiören’de yol
sistemleri gelişme döneminde topografik birimler ile korelasyon göstererek gelişirken, günümüzde
ulaşım ağları jeomorfolojik birimleri aşan, kesen, çok yönlü bir gelişme göstermektedir. Bu durum kent
morfolojisini doğrudan etkilemektedir (Harita 6).
Keçiören’de kent içi ulaşım ve kent morfolojisi arasında doğrudan ilişkiler bulunmaktadır.
Fakat kentsel ulaşım alt yapısının kapasitesi ve ihtiyaçları kentsel nüfusunun ihtiyaçlarına göre
şekillenmektedir. Planlı kentlerde bu sistemler nüfus projeksiyonlarına göre oluşturulurken, hızlı
kentleşmeye bağlı olarak gelişen Keçiören gibi kentlerde ise mevcut nüfusun ihtiyacına göre
şekillenmektedir. Kentsel ulaşım sistemlerinin mekâna etkisi ise kent doku ve biçimini şekillendir ic i
olarak ortaya çıkar. Keçiören’de bulunan ana yollar kentsel hareketliliğin temelini oluşturmaktadır.
Araştırma sahasında ana yollar nüfus yoğunluğundan dolayı cadde ve bulvarlardan oluşmaktadır. Bu
yollar, İrfan Başbuğ Caddesi, Fatih Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Kızlar Pınarı Caddesi, Sanatoryum

Caddesi ve Etlik Caddesi-Yozgat Bulvarında bulunan yollardır. Bu yollar kentsel hareketliğin temelini
oluştururken, toplayıcı yollardan gelen trafiği, ana kent içinde dağıtıcı bir rol üstlenmektedir. Ana
dağıtıcı olan bu yollarda belirli saatlerde trafik yoğunluğu artmaktadır. Özelikle sabah ve akşam mesai
saatleri arasında trafikte kilitlenmeler olmaktadır. Kuşkusuz bunda en önemli sebep Keçiören’in

350

iktisadi faaliyetlerde çok gelişmemiş olması ve bu yüzden farklı semtlerde bulunan çalışma
alanlarına gidilmesidir. Keçiören’de semt dağıtıcıları yolların en önemli sorunu ise artan nüfus ve araç
sahipliği sonucunda trafik yoğunluğunun her gecen gün artması ve dolayısı ile bu yolların trafik taşıma
hacimleri artmasıdır. Bu sorunu ortadan kaldırmanın ön önemli yolu arazi kullanımın ı maksimum
düzeye çıkarmaktır. Fakat bunda önemli bir sorun yol kenarlarında mülkiyet sahipliliğidir.
4. Sonuç
Keçiören’in, Ankara’nın kentleşme sürecinde ayrı bir yeri, özgün bir konumu vardır. Çünkü
Başkent Ankara Cumhuriyet’in kuruluşundan günümüze kadar önemli kentleşme ve kentlileşme
eğilimleri göstermiştir. Bu eğilimler sonucunda ülke kentleşmesinin olumlu ve olumsuz yönlerinin ilk
ortaya çıktığı kenttir. Kent farklı parçaların bir araya geldiği entegre bir yapıda olduğu için her bir nüve
doğal ortam karakterine uygun olarak gelişim göstermiştir. Özellikle 1950 yılına kadar Ankara içinde
Çankaya ve diğer yerleşmeler olarak bir ayrım söz konusudur. Bu dönemlerde kent ölçeğinde Çankaya
gelişip büyürken, Keçiören’inde içinde bulunduğu kent özeklerine yakın merkezler hızlı kentleşme
sonucunda ortaya çıkan sorunların kaynağı durumuna gelmişlerdir. Keçiören, Ankara içinde önemli
kamu yatırımlarına, kooperatiflere tanıklık ederken aynı zamanda kentte yaşanan sağlıksız kentleşmeye,
hızlı nüfus artışına, arsa spekülasyonlarına tanıklık etmiştir. Özellikle 1960 yılıyla birlikte Keçiören’in
yoğun bir nüfuslanması ve bu nüfus artışına hazırlıksız yakalanan kentin tek yönlü bir kentleşme
yaşanmasına neden olmuştur. 1960’larla başlayan bu süreçle kent çevresinde yaşanan değişimlere ayak
uyduramayan geleneksel bağ evleri birer birer yok olup giderken, alt kentleşmenin (suburbanization)
ilk mimarisi gecekondular kentsel alanda yayılmaya başlamıştır. Artan nüfusun konut ihtiyacı kentsel
topografyanın işgaline neden olmuştur. Jeolojik ve topografik olarak yerleşmeye uygun olmayan alanlar
ilkin gecekondular günümüzde apartmanlar tarafından kullanıma açılmıştır.
Hızlı kentleşme konut tipolojisini doğrudan etkilemiştir. Kent özekleri olan Etlik ve Keçiören
merkezlerde 3-4 katlı konutlar yaygınken, 1965-1990 yılları arasında özekler çevresinde
gecekondular,1990 sonrası gecekondu dönüşümleriyle çok katlı konutlar gelişim göstermiştir.
Sonuç olarak Keçiören’de kent morfolojisi; cumhuriyetin kuruluşundan günümüze kadar fark lı
süreçlerin etkisi altında kalmıştır. Bu serüvende topografya işlenmiş ve kentsel alan bugünkü halini
almıştır. Ayırca planlı kent morfolojisinin ise, Keçiören gibi eğimli, arızalı topografyada kentsel
sorunların daha şiddetli yaşanmasınına katkı yaptığı önemli bir bulgudur. Keçiören kent morfolojisini;
Bağ evleri, Gecekondular, Kentsel konutlar (apartman blokları) ve Kamusal alanlar oluşturmaktadır.
Kent Morfolojisine biçim ve şekil veren unsurlar ise Doğal ortam karakteri ve beşeri unsurlardır.
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