1995 YILINDA TÜRKİYE’DEKİ BELEDİYE
ÖRGÜTLÜ YERLEŞMELERİN COĞRAFİ
DAĞILIŞI
Doç. Dr. Ali ÖZÇAĞLAR*

I-GİRİŞ
Yerleşme coğrafyası ve idari coğrafya bakımından Türki
ye’deki belediye örgütlü yerleşmelerin ayrı bir yeri bulunmaktadır.
Belediye örgütlü yerleşmeler, herşeyden önce ülkemizdeki kasaba
ve şehir yerleşmelerini kapsamaktadır. Bu yerleşmelerin nüfus mik
tarlarına göre gruplanarak tasnifinin yapılması, bir bakıma ülkemiz
deki kasaba ve şehir sayılarının genel olarak ortaya çıkmasını sağ
lamıştır. Aynı zamanda bu yerleşmelerden bir kısmı mülki idare
alanlarının yönetim merkezleri (il-ilçe-bucak merkezleri) durumun
dadırlar. Konuya bu açıdan bakıldığında ise, idari merkezlerin
nüfus grupları itibariyle coğrafi bölgelere dağılışları açıkça görül
mektedir.
Belediye örgütlü yerleşmelerle ilgili verileri İçişleri Bakanlığı
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden temin etmiş bulunuyoruz1.
31.12.1995 tarihiyle sınırlandırdığımız verilere göre hazırladığımız
tablo ve haritalarla bu konuyu incelemeye çalışacağız.
II- KONUYLA
AÇIKLAMALAR

İLGİLİ

KAVRAMLAR

HAKKINDA

Asıl konuya girmeden önce konuyla ilgili kavramlar hakkında
açıklamalar yapmak, daha sonraki anlatımlarımızı kolaylaştıracak
tır.
1Belediye : Arapça “B eled”, “B eled î” sözcüğünden türetile
rek dilimize yerleşmiştir. Beled: Memleket, ülke, şehir; Beledî:
* Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Türki
ye Coğrafyası Anabilim Dalı.
1.
Her zaman yakın ilgi ve yardımlarını gördüğüm İçişleri Bakanlığı Mahalli İda
reler Genel Müdürlüğü’nün değerli yöneticilerine ve elemanlarına teşekkürlerimi sunuyo
rum.
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Şehre âit, şehirli anlamındadır. Beledî sözcüğünün karşıtı olan
“Bedevî” ise, ilkel şartlarda göçebe hayatı yaşayanları ifade eder.
Bu açıklamalardan anlaşıldığı gibi, belediye, “beledî” kelimesinden
türetilmiştir. Kasaba ve şehirlerin alt ve üst yapısıyla ilgili bütün
hizmetlerin sağlıklı bir biçimde yürütülmesini üstlenmiş yerel yö
netim örgütleridir. Yöneticileri halk tarafından seçildiği için tüzel
kişilik sıfatlan bulunmaktadır.
2- Belediye örgütlü yerleşm e: Bünyesinde belediye örgütü bu
lunan şehir, kasaba ve köy yerleşmelerini kapsamaktadır.
3- B üyükşehir statüsündeki il m erkezleri: İl idari alanlannın
yönetimiyle ilgili olarak merkezi yönetimce il merkezi tayin edilen
ve bünyesinde büyükşehir belediyesi örgütü bulunan şehirlerdir. Bu
durumda 15 şehrimiz bulunmaktadır. 1892 Anayasası’nın 127.
maddesi 3. fıkrasındaki “Büyük yerleşim yerleri için özel yönetim
biçimleri getirilebilir. ” hükmüne dayanılarak 1984 Temmuz ayında
yürürlüğe giren 3030 Sayılı Kanunla, belediye sınırları içerisinde
semtleşme özelliği gösteren şehirlerimizin büyük semtlerinde ayn
ayn belediye örgütleri kurulmuş, eskiden beri var olan belediye ör
gütleri ise bunlan kucaklayan “Büyükşehir” veya “Ana kent” bele
diyeleri statüsüne kavuşturulmuşlardır. İşte, bu durumda olan il
merkezlerimize “Büyükşehir statüsündeki il m erkezleri” denilmek
tedir. Büyükşehir statüsündeki 15 il merkezimizin 8'inde (İstanbul,
Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Gaziantep, Kayseri ve Konya’da) be
lediye sınırları içerisindeki semtlerde, idari konularda valiliğin yü
künün hafifletilmesi amacıyla, ilçe teşkilatlan kurulmuş ve “Semt
ilçeleri” oluşturulmuştur. Bu özellikteki il merkezlerimizde, semt
ilçelerinin büyükşehir belediyesi sınırlan içerisinde kalan kesimleri
şehir yerleşim alanlannı meydana getirmektedirler. Devlet İstatistik
Enstitüsünün yayınladığı nüfus bültenlerinde bu durumdaki şehirle
rimizin nüfuslan derli toplu olarak tek isim altında değil, semt ilçe
lerine göre ayn ayn verilmektedir. Bu duriımdaki şehirlerimizin nü
fusunu bulabilmek için, bizlerin semt ilçelerinin şehir nüfuslarını
alt alta yazıp toplamamız gerekmektedir. D.İ.E.’nün bu uygulaması
çok hatalıdır. Yukarıda adlan geçen 8 şehrin bünyesinde toplam
olarak 56 semt ilçesi mevcuttur. Bu ilçelerin herbirinde kurulan be
lediye örgütüne de “semt ilçesi belediyesi" adını.vermekteyiz.
Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Mersin, İzmit ve
Samsun’da ise belediye sınırları içerisinde kalan semtlerde, ilçe teş
kilâtı oluşturulmadan doğrudan belediye örgütü kurulmuştur ki, bu
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özellikteki belediye örgütlerine de “alt kademe semt belediyesi”
adı verilmektedir. Bu tipteki semt belediyesi sayısı 21 'dir. Belediye
örgütlü semtlerden oluşan şehirlerde, semtler ayn bir yerleşme ola
rak ele alınmamışlardır. Bunlar bir bütünün parçalan oldukları için,
oluşturduklan şehirler yalnız bir yerleşme olarak düşünülmelidir.
4- D iğer il m erkezleri: Büyükşehir belediyesi örgütüne sahip
olmayan diğer 64 il merkezini kapsamaktadır. Bu yerleşim merkez
leri de mensubu bulunduklan il idari alanlannın yönetimiyle ilgili
olarak merkezi yönetim içerisinde görev almış belediye örgütlü şehirlerimizdir.
5- İlçe m erkezleri: İl sınırları içerisindeki ilçe idari alanlannın
yönetimiyle ilgili olarak, merkezi yönetimce idari görev verilmiş
kasaba ve şehir yerleşmeleridir. Büyükşehir belediyesi örgütlü şe
hirlerdeki semt ilçelerinin merkezleri bu gruba dahil edilmemişler
dir. Bunlann dışında ülkemizde 791 ilçe merkezi bulunmaktadır.
6- Bucak ve Bucak m erkezi: Türkiye’nin mevcut idari bölünü
şü içerisinde köyden sonra ikinci kademede bucak idari üniteleri
yer alır. Bucak, aşağı yukarı belirli bir coğrafi ünitedeki köy idari
ünitelerinin birleşmesiyle oluşan idari ünitedir. Sınırlan içerisinde
çok sayıda devamlı ve geçici kır yerleşmeleriyle bir veya birkaç
şehir ve kasaba yerleşmesi bulunabilmektedir. Bucak sınırlan içeri
sinde bucak müdürlüğü teşkilatının bulunduğu yerleşim merkezi
(bu yerleşim merkezi bir köy yerleşmesi, kasaba veya şehir olabilir)
“bucak m erkezi” olarak isimlendirilmektedir.
1995 yılı sonu itibariyle ülkemizdeki bucak idari ünitelerinin
sayısı 690 idi. Belirtilen 690 bucağın ancak 24'ü aktif bucak statü
sünde olup, halen bucak müdürleri tarafından yönetilmektedirler.
24 aktif bucak merkezinin 20'sinde belediye örgütü bulunmaktadır
(Harita:3). Zonguldak ili Merkez ilçesi’ne bağlı Kilimli Bucak
Merkezi 34475 nüfuslu bir küçük şehirdir. Afyon ili Dinar İlçesi’ne
bağlı Haydarlı Bucak Merkezi de 11485 nüfuslu büyük bir kasaba
yerleşmesidir. Geriye kalan 18 belediye örgütlü bucak merkezinin
12'si 2001-5000; 6'sı 5001-10000 nüfus grubunda yer almaktadır2.
7- Belde: Belde, Arapça bir sözcük olup, “memleket, ülke,
diyar, yöre, şehir, k asaba” anlamına karşılık gelmektedir. Halkı
mız halen bu terimi yaygın olara yukandaki anlamlarına uygun bir
biçimde kullanmaktadır. Ancak, şunu belirtmek gerekir ki, uzunca
bir süredir “belde ” sözcüğünün bu anlamlann dışında kullanıldığı
na tanık olmaktayız. Özellikle resmi yayın organlarımızdan T.R.T.
2.
Belediye örgütlü bucak merkezleri. Harita 3'ün dışındaki diğer haritalarda nüfus
gruplarına göre beldeler içerisinde yer almışlardır.
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başta olmak üzere, diğer özel yayın organları, il merkezi ve ilçe
merkezi durumunda olmayan, fakat bünyesinde belediye örgütü bu
lunan yerleşim merkezlerini “belde” Unvanıyla yayınlamaktadırlar.
Aslında belde, belediye örgütlü yerleşmelerin tümünü kapsayan bir
ünvan olmalıdır. Her nedense, ülkemizde yerleşim merkezleri yay
gın olarak idari Unvanlarıyla isimlendirilmekte, yerleşmelerin geliş
me sürecine bağlı olarak yapısal anlamda kazandıkları coğrafi Un
vanları (kasaba, şehir Unvanları) bir tarafa bırakılmaktadır.
Maalesef bu durum yaygın bir şekilde halen devam etmektedir.
Basın yayın organlarının yanlış bir şekilde kamu oyuna lanse
ettiği “belde” kavramı geniş kitleler tarafından maalesef kabul gör
müş ve biraz sonra tekrar açıklayacağımız anlamda kullanılır ol
muştur. Buna göre belde, il merkezi ve ilçe merkezi durumunda ol
mayan belediye örgütlü yerleşmeleri (belediye örgütlü bucak
merkezleri dahil) kapsayan bir kavram haline dönüştürülmüştür. IIilçe merkezi olmayan belediye örgütlü bir yerleşme kasaba veya
şehir özellikli olabilmektedir. Belde tabiri ile iki ayrı tipteki yerleş
me genelleştirilerek yapısal ve fonksiyonel özellikleri göz ardı edil
mektedir.
8Şehir: Bünyesinde barındırdığı nüfusun ihtiyaçlarını başka
yerleşim merkezlerine muhtaç olmadan yerinde karşılayabilecek
fonksiyonlara sahip olan, alt ve üst yapı bakımından fazlaca bir ek
siği olmayan, 20.000'inin üzerinde veya 20.000'inin biraz altında
nüfusu bulunan belediye örgütlü yerleşmelerdir. Devlet Planlama
Teşkilatının yaptığı incelemeler sonucunda da bugünkü şartlarda
Türkiye’de bir yerleşim merkezinin şehirsel özellikler kazanması
genelde 20.000 nüfusun üzerinde başlamaktadır. Şüphesiz bu raka
mın biraz altında olduğu halde şehirsel özellikler gösteren yerleş
melerimiz bulunmaktadır. Bu gibi istisnai durumları da dikkate ala
rak yukarıdaki tanımı yapmış bulunuyoruz.
Ülkemizdeki şehir yerleşmelerinin büyük kısmına mülki idare
teşkilatımız içerisinde idari bölümlemeye bağlı olarak idari görev
verilmiş, konumlarına göre bu yerleşmeler il merkezi, ilçe merkezi
ve bucak merkezi ünvanlannı almışlardır. Tesbitlerimize göre, Tür
kiye’deki 242 şehir yerleşmesinin 79'u il merkezi, 152'si ilçe mer
kezi ve l'i bucak merkezi (Kilimli)'dir. Geriye kalan 10 şehir yer
leşmesine merkezi yönetimce idari görev verilmemiştir. Bu
yerleşmeler idari fonksiyona bağlı kalmadan kendi güçleriyle yapı
sal gelişme göstermişlerdir.
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9- Kasaba: Fonksiyonları ve yapısal özellikleri bakımından şe
hirler kadar fazlaca gelişmemiş olan, 20.000'den az nüfuslu beledi
ye örgütlü yerleşmelerdir. Ülkemizdeki 2370 kasaba yerleşmesinin
639'u ilçe merkezi, 19'u bucak merkezidir (Harita:3). Geriya kalan
ve çoğunluğu oluşturan 1712 kasabanın ise mülki idare içerisinde
idari görevleri yoktur.
10- Belediye örgütlü köy yerleşm esi: Nüfusu 2000’den az ol
duğu halde belediye örgütüne sahip olan, ilçe merkezliği görevi
üstlenmemiş yerleşmelerdir. 1995 yılı itibariyle Türkiye’de bu
özellikte 112 yerleşme bulunuyordu.
IIIBELEDİYE ÖRGÜTLÜ YERLEŞMELERİN GEÇ
MİŞTEN GÜNÜMÜZE GELİŞİMİ
Cumhuriyet öncesinde Türkiye’deki belediye örgütlü yerleş
melerin sayısı 391 idi3. İlk nüfus sayımının yapıldığı 1927 yılında
460, ikinci nüfus sayımının yapıldığı 1935 yılında 518 belediye ör
gütlü yerleşme bulunmaktaydı. 1965 yılında bu sayı ilk kez 1000'in
üzerine çıkarak 1060 olmuştur. 1970 yılına kadar il-ilçe merkezi
durumundaki belediye örgütlü yerleşmelerin sayısı, belde statüsün
deki yerleşmelerden fazla idi (Tablo: 1). 1970 yılında il-ilçe merke
zi durumundaki yerleşmelerin sayısı 639 iken, beldelerin sayısı
664'e yükselmiştir. Bu duruma göre, 1965-1970 döneminde kırsal
kesimdeki yerleşmelerde hızlı bir kasabalaşma hareketi meydana
gelmiş ve 240 yerleşmede belediye örgütü kurulmuştur.
1984 yılında İstanbul, Ankara ve İzmir şehirlerinde büyükşehir
belediyeleri kurulmuştur. Bu şehirlerin yerel yönetim bakımından
statülerinin değişmesinden sonra, 1985 yılında büyükşehir statüsün
de 3 il merkezi, 64 diğer il merkezi, 558 ilçe merkezi ve 1056 belde
olmak üzere toplam 1681 belediye örgütlü yerleşme bulunmaktay
dı. Bu sayıya İstanbul, ankara ve İzmir’in içerisindeki 22 semt ilçe
si belediyesini eklediğimizde, Türkiye’nin 1985 yılındaki belediye
örgütü sayısının 1703 olduğu ortaya çıkmaktadır (Tablo: 1).
1986
yılında Adana’da, 1989'da Bursa, Gaziantep, Konya ve
Kayseri’de büyükşehir belediyeleri kurulmuş ve 1990 yılında bü
yükşehir belediyesi örgütü bulunan il merkezi sayısı 8'e, bunların
bünyesindeki semt ilçesi belediyelerinin sayısı 43'e yükselmiştir.
Bu arada merkezi idaredeki yapılanmaya bağlı olarak il-ilçe mer
kezleri sayısında da artış meydana gelmiştir: 1990 yılında 73 il
merkezi (8'i büyükşehir belediyesi örgütlü), 786 ilçe merkezi ve
1151 belde olmak üzere toplam 2010 belediye örgütlü yerleşme bu
lunmaktaydı.
3.

Yaşayan, S.: Belediyelerimiz. Türk Belediyelicilik Demeği Yay. Ankara-1987.
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1993 yılında Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, İzmit,
Mersin ve Samsun’da büyükşehir belediyesi örgütleri kurularak bu
statüdeki il merkezlerimizin sayısı 15'e yükselmiştir. 1995 yılı sonu
itibariyle Türkiye’de 79 il merkezi (15'i büyükşehir belediyesi ör
gütlü), 791 ilçe merkezi ve 1853 belde olmak üzere toplam 2723
belediye örgütlü yerleşme bulunmakta idi. Tablo 2'de görüldüğü
gibi, büyükşehir belediyesi sınırlan içerisindeki 56 semt ilçesi bele
diyesi ve 21 alt kademe semt belediyesi ile birlikte 1995 yılı sonun
da belediye örgütü sayısı 2800'e erişmiştir. Belediye örgütlü yerleş
meler olarak beldeler sayısının il-ilçe merkezleri sayısından 2.1 kat
fazla oluşu dikkat çekicidir.
Cumhuriyetin ilk yıllanndan günümüze Türkiye’deki belediye
örgütlü yerleşmelerin sayısında 6,5 misli bir artış meydana gelmiş
tir. Bu rakam aynı zamanda ülkemizdeki kasaba ve şehir sayısında
ki artışla da paralellik göstermektedir.
IV-NÜFUS GRUPLARINA GÖRE BELEDİYE ÖRGÜT
LÜ YERLEŞMELERİN COĞRAFİ DAĞILIŞI
Türkiye’deki belediye örgütlü yerleşmeleri nüfus sayılanna
göre 6 nüfus grubu altında toplamış bulunuyoruz. Şimdi, bu nüfus
gruplanna göre, belediye örgütlü yerleşmelerin coğrafi bölgelere
dağılımlannı ve başlıca özelliklerini inceleyeceğiz.
1- Nüfusu 5000'den az olan belediye örgütlü yerleşmeler:
Bu gruptaki 1880 belediye örgütlü yerleşmenin tamamına yakı
nı “küçük kasaba’’ özelliklidir. Oldukça kalabalık olan bu grubu
kendi içerisinde iki alt gruba ayırmak mümkündür.
a)
N üfusu 2000'den az olan küçük kasabalar: 1930 yılında
yürürlüğe giren 1580 sayılı Belediye Kanunu’na göre, bir yerleşim
biriminde belediye örgütü kurulması için, o yerleşmenin nüfusunun
en son sayım yılındaki miktarı 2000'in üzerinde olmalıdır. Kırsal
kesimdeki bazı köy yerleşmelerinde önceki sayım yıllannda beledi
ye kurulması için hileli yollara başvurularak abartılmış nüfus elde
edilmiştir. Örneğin, köyden aynlarak başka yerlere yerleşenlerin
sayımdan önce köye davet edilmeleri, yolculann, konar-göçerlerin
köy nüfusuna kaydedilmeleri gibi. Bu ve buna benzer yollarla bir
köy yerleşmesinin nüfusu 2000'in oldukça üzerine çıkanlarak bele
diye örgütü kurulmakta, fakat bir sonraki nüfus sayımında gerçek
nüfusun 2000'den az olduğu ortaya çıkmaktadır. Uygulamada uzun
süre devam eden bu durum farkedildikten sonra, yetkili makamlar
“misafir nüfus” dışındaki yerli nüfusun 2000'in üzerinde olup ol-
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madiğini araştırmaya başlamışlardır. Ülkemizde nüfus abartması ile
belediye örgütüne sahip olan yerleşmelerin sayısı 112’dir (Tablo:2,
Harita: 1). Bunların coğrafi bölgelerimize dağılımları sırasıyla şöyledir: İç Anadolu 33, Ege 23, Karadeniz 15, Akdeniz 14, Marmara
13, Doğu Anadolu 13, GD. Anadolu 1. Söz konusu bu yerleşmeler
de belediye örgütleri daha çok özentiye bağlı olarak veya siyasal et
kilerle kurulmuş bulunmaktadır. Fonksiyonları itibariyle kır yerleş
mesi özellikleri ağır basan bu yerleşmelerde belediye teşkilâtının
kurulması oranın mutlaka kasaba olduğuna kanıt oluşturmamakta
dır. Bu gibi yerleşmelerde yapısal olarak bazı gelişmeler meydana
gelmekte ve bu gelişmenin düzenli ve plânlı bir biçimde devam et
tirilebilmesi için belediye örgütü kurulmaktadır. Burada şunu açık
ça belirtmek gerekir ki, eğer bir yerleşmede belediye örgütü kurul
masını zorunlu kılacak önemli ölçüde gleşimeler meydana
gelmişse, nüfusu 2000'den az da olsa o yerleşme bünyesinde bele
diye örgütü kurulmalıdır. Nüfusu 2000'den az olduğu halde beledi
ye örgütüne sahip olan belde statüsündeki yerleşmelerin çoğu kasa
ba özelliği taşımamaktadırlar. Bu yüzden bunlara “belediye örgütlü
köy yerleşm esi” diyoruz.
Bünyesinde belediye örgütü bulunmayan nüfusu 2000'den az
olan bir köy yerleşmesi, mülki idare bölünüşündeki düzenlemeler
gereği merkezi yönetimce “İlçe merkezi” tayin edilebilmektedir.
Böyle durumlarda nüfus miktarına bakılmaksızın bu gibi yerleşme
lerde yasal zorunluluk nedeniyle belediye örgütleri kurulmaktadır.
Türkiye’de bu durumda olan 22 adet ilçe merkezi bulunmaktadır
(Tablo:2, Harita: 1). Bu tip yerleşmelerin idari fonksiyonları olduğu
için, yapısal gelişmeleri diğerlerinden daha hızlı olmakta ve kısa
sürede çevre yerleşmelerden nüfus toplayarak kasabalaşmaktadırlar. İlçe merkezi durumunda olan bu gruptaki küçük kasabalardan
18'inin nüfusu 1000-2000 arasında, geriye kalan 4'ünün nüfusu
1000'den azdır. 1990 yılı sayım sonuçlarına göre nüfusu 1000'den
az olan ilçe merkezleri şunlardır: Malatya-Kale (818), KastamonuDoğanyurt (802), Kilis-Musabeyli (668), Kilis-Polateli (473).
23.2.1993 tarih ve 403 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname
ile nüfus sayımlarının 10 yılda bir yapılması hükmünün getirilmesi
nedeniyle, 1995 yılında nüfus sayımı yapılamamıştır. Nüfusu
2000'den az olan yerleşmelerin çoğunun nüfusunun arttığını tahmin
etmekteyiz. Bu yüzden 1995 yılındaki bütün belediye örgütlü yer
leşmelerin nüfusları zorunlu olarak 1990 yılına göre verilmiştir.
b) 2001-5000 nüfus grubundaki küçük kasabalar: Bu nüfus
grubundaki küçük kasamalann toplam sayısı 1746’dır. En fazla be
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lediye örgütlü yerleşmeye sahip olan 2001-5000 nüfus grubundaki
yerleşme sayısı Türkiye’deki toplam belediye örgütlü yerleşmelerin
%64'ünü oluşturur. Bu gruptaki küçük kasabaların 2 14’ü ilçe mer
kezi, 1532'si belde statüsündedir. 1995 yılında, belde statüsündeki
1532 beldenin 12'si aktif halde bucak merkezi idi. İlçe merkezi ve
belde aynmı yapmadan bu gruptaki toplam 1746 küçük kasaba yer
leşmesinin coğrafi bölgelere göre sayısal dağılımları şöyledir: İç
Anadolu 353, Akdeniz 324, Karadeniz 319, Ege 304, Marmara 182,
Doğu Anadolu 185, Güneydoğu Anadolu 79.
Bu gruptaki küçük kasabaların %12'sini ilçe merkezleri,
%88'ini beldeler oluşturmaktadır. Bunların coğrafi bölgelere göre
sayısal dağılımları da şöyledir:
-İlçe merkezleri: Karadeniz 66, Doğu Anadolu 54, İç Anadolu
30, Ege 22, Akdeniz 20, Marmara 12, Güneydoğu Anadolu 10,
Toplam 214.
-Beldeler: İç Anadolu 323, Akdeniz 304, Ege 282, Karadeniz
253, M armara 170, Doğu Anadolu 131, Güneydoğu Anadolu 69,
Toplam 1532. Beldelerden 12'sinin aktif bucak merkezi olduğunu
yukarda belirtmiştik. Bunların açık olarak isimleri ve bulundukları
coğrafi bölgeler ile idari üniteler aşağıda tablo halinde gösterilmiş
tir.
Bucak merkezi durumundaki
kasabanın adı (Belde adı)

1990 yılı
nüfusu

Bulunduğu coğrafi
bölgenin adı

İli

İlçesi

Gündoğdu (Hamidiye)
Kozcağız
Derecik
Kırka
Emiralem
Göbel
Çalı
Döşemealtı
Kızılkaya
Dumlu
Çağlayan
Güneşli

4699
3869
3059
4090
3128
2849
2648
3348
2687
4396
2215
2110

Karadeniz
Karadeniz
Karadeniz
İç Anadolu
Ege
Marmara
Marmara
Akdeniz
Akdeniz
Doğu Anadolu
Doğu Anadolu
İç Anadolu

Rize
Bartın
Trabzon
Eskişehir
İzmir
Balıkesir
Bursa
Antalya
Burdur
Erzurum
Erzincan
Kayseri

Merkez
Merkez
Akçaabat
Seyitgazi
Menemen
Susurluk
Nilüfer
Merkez
Bucak
Merkez
Merkez
Merkez

2meler:

5001-10000 Nüfus Grubundaki Belediye Örgütlü Yerleş

Bu gruptaki belediye örgütlü yerleşmeler “orta büyüklükteki
kasabalar"dan oluşmaktadır. Türkiye’deki 2723 belediye örgütlü
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yerleşmenin %14.5'i bu grupta bulunmaktadır. 216 ilçe merkezi ve
180 beldenin 6'sı halen aktif durumda bucak merkezidir. Akdeniz,
Ege ve Marmara bölgelerinde ilçe merkezi durumunda olan yerleş
melerin sayısı, beldelerin sayısından azdır. Karadeniz, İç Anadolu,
Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise, ilçe mer
kezlerinin sayısı beldelerin sayısından fazladır (Tablo:2, Harita:4).
Nüfusu 5001-10000 arasında olan 396 orta büyüklükteki kasa
banın coğrafi bölgelere göre sayısal dağılımları şöyledir: Akdeniz
85, Karadeniz 77, Ege 69, İç Anadolu 66, Doğu Anadolu 43, Mar
mara 41, Güneydoğu Anadolu 15.
Bu gruptaki ilçe merkezleri ile beldelerin coğrafi bölgelere
göre sayısal dağılımları da şöyledir:
-ilçe merkezleri: Karadeniz 57, İç Anadolu 38, Akdeniz 37,
Ege 28, Doğu Anadolu 27, Marmara 18, Güneydoğu Anadolu 11.
-Beldeler: Akdeniz 48 (l'i bucak merkezi), Ege 41 (l'i bucak
merkezi), İç Anadolu 28 (l'i bucak merkezi), Marmara 23 (2'si
bucak merkezi), Karadeniz 20 (l'i bucak merkezi), Doğu Anadolu
16, Güneydoğu Anadolu 4.

1995 yılı sonu itibariyle aktif haldeki bucak merkezi durumun
daki belediye örgütlü yerleşmelerin (beldelerin) bulundukları coğ
rafi bölgelere ve idari ünitelere göre dağılışları şöyledir:
Aktif halde bucak merkezi
olan beldenin adı

1990 yılı
nüfusu

Bulunduğu
coğrafi bölge

İli

İlçesi

Hadımköy
Görükle
Yenikent
Umurlu
Gözne
Hisarönü

6486
5404
5058
9157
7655
6121

Marmara
Marmara
İç Anadolu
Ege
Akdeniz
Karadeniz

İstanbul
Bursa
Ankara
Aydın
İçel
Zonguldak

B. Çekmece
Nilüfer
Sincan
Merkez
Merkez
Çaycuma

3leşmeler:

10001-20000 Nüfus Grubundaki Belediye Örgütlü Yer

Çoğunlukla büyük kasaba yerleşmelerinden oluşan bu grupta
toplam 206 yerleşme bulunmaktadır. Türkiye’deki toplam 2723 be
lediye örgütlüyerleşmenin %7.6'sım ihtiva etmektedir. Bu grupta 1
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il merkezi (Ardahan: 16761), 187 ilçe merkezi ve 18 belde (l'i aktif
bucak merkezi) mevcuttur. Bu yerleşmelerin bir kısmı kasaba-şehir
arası fonksiyonlara sahip olup, geçiş özelliklidirler. Hatta araların
da küçük şehir özellikli olanlarda bulunmaktadır. İl-ilçe merkezi
durumunda olmayan belediye örgütlü büyük kasabaların sayısının
bu grupta oldukça azalarak 18'e indiği görülmektedir. Geriye kalan
187 kasaba ise ilçe merkezi durumundadır.
Büyük kasaba yerleşmelerinin coğrafi bölgelerimize göre sayı
sal dağılımları şöyledir: Karadeniz 41, Ege 34, Marmara 31, İç
Anadolu 30, Doğu Anadolu 30, Akdeniz 28, Güneydoğu Anadolu
12, Toplam 206.
Bu gruptaki ilçe merkezleri ve beldelerin coğrafi bölgelere da
ğılımları da şöyledir:
-İlçe merkezleri: Karadeniz 40, Ege 33, İç Anadolu 30, Doğu
Anadolu 29, Marmara 24, Akdeniz 19, Güneydoğu Anadolu 12,
Toplam: 187.
-Beldeler: Bu gruptaki 18 belde statüsündeki büyük kasabanın
coğrafi bölgelere göre ayrıntılı dağılımını şu şekilde tablolaştırmış
bulunuyoruz:

Beldenin adı

1990 nüfusu

Coğrafi bölge

ili

Mezitli
Huzurkent
Harbiye
Karaağaç
Karayılan
Serinyol
incirlik
Side
Şamandıra
Dilovası
Hereke
Çekme
Arifiye
Tepecik
Gürpınar
Haydarlı (Bucak M.)
Ortaklar
Çatalağzı

17735
17410
17248
13888
13883
13046
11339
11333
19524
18590
13872
13523
13111
12240
10191
11485
10006
12892

Akdeniz
Akdeniz
Akdeniz
Akdeniz
Akdgniz
Akdeniz
Akdeniz
Akdeniz
Marmara
Marmara
Marmara
Marmara
Marmara
Marmara
Marmara
Ege
Ege
Karadeniz

İçel
İçel
Hatay
Hatay
Hatay
Hatay
Adana
Antalya
İstanbul
Kocaeli
Kocaeli
İstanbul
Sakarya
İstanbul
İstanbul
Afyon
Aydın
Zonguldak
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420001-100000 Nüfus Grubundaki Belediye Örgütlü Yer
leşmeler:
Bu nüfus grubundaki yerleşmelerin tümünü “küçük şehirler”
başlığı altında toplamak mümkündür. Buna göre genel bir değerlen
dirme yapacak olursak, ülkemizde 198 küçük şehir yerleşmesi bu
lunmaktadır. Bunların 39'u il merkezi, 148'i ilçe merkezi, 1 l'i belde
statüsündedir. Oldukça kalabalık olan “küçük şeh irler” grubunu
kendi içerisinde ikiye ayırarak 20001-50000 ve 50001-100000 nü
fuslu küçük şehirler şeklinde ele alacağız.
a) 20001-50000 nüfus grubundaki küçük şehirler: Bu grupta
138 adet küçük şehir yerleşmesi bulunmaktadır. Bunların coğrafi
bölgelere göre sayısal dağılımları şöyledir: Karadeniz 28, Marmara
23, Akdeniz 22, Ege 22, Iç Anadolu 18, Doğu Anadolu 13, Güney
doğu Anadolu 12, Toplam: 138. Tablo 2 ve Harita 6'da görüldüğü
gibi, bu gruptaki küçük şehirlerin 16’sı il merkezi, 114’ü ilçe merke
zi, 8'i belde (l'i bucak mrk.) statüsündedir. Bu gruptaki 138 yerleş
menin %94.2'sinin merkezi yönetimce idari merkez olarak tayin
edilmesi oldukça ilginçtir. Bunların dışındaki 8 yerleşme ise, il-ilçe
merkezi olmadan da küçük şehir özelliği kazanmamışlardır. Belde
statüsünde bulunan 8 adet küçük şehrin coğrafi bölgelere dağılımla
rı şöyledir:
M arm ara Bölgesi: Sakarya -Erenler (31383), Serdivan
(25598), lstanbul-Sangaz/(22125), Arnavutköy (21143), KocaeliYalıdeğirmendere (20219).
Karadeniz Bölgesi: Zonguldak -Kozlu (36947), Kilimli (Bucak
M. 34475),
A kdeniz Bölgesi: Hatay- Yakacık (Payas) (29969).
b) 50001-100000 nüfus grubundaki küçük şehirler: Bu grupta
60 adet küçük şehir yerleşmesi bulunmaktadır. Bunların coğrafi
bölgelere göre sayısal dağılımları şu şekildedir: Marmara 14 (3 İl
M., 8 İlçe M., 3 Belde), Karadeniz 10 (6 İl. M., 4 İlçe M.), İç Ana
dolu 9 (6 İl M., 3 İlçe M.), Güneydoğu Anadolu 9 (3 İl M, 6 İlçe
M.), Ege 7 (1 il M., 6 İlçe M.), Akdeniz 6 (1 İl M., 5 İlçe M.),
Doğu Anadolu 5 (3 İl. M, 2 İlçe M.).

Harita 7'de adlan yazılı olan küçük şehir yerleşmelerinin 23'ü
il merkezi 34'ü ilçe merkezi, 3'ü belde statüsündedir. Belde statü
sündeki küçük şehirlerin hepsi Marmara bölgesindedir. Bunlann
bağlı oldukları idari birimler ve 1990 yılı nüfusları aşağıda gösteril
miştir:
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Belde statüsündeki
küçük şehrin adı

1990 Yılı
nüfusu

İli

İlçesi

Esenyurt

70280

İstanbul

Büyükçekmece

Derince

69250

Kocaeli

Merkez

Danca

53560

Kocaeli

Gebze

5100001-200000 Nüfus Grubundaki Belediye Örgütlü
Yerleşmeler
Bu gruptaki yerleşmeleri “orta büyüklükteki şeh irler” olarak
nitelendirebiliriz. 1 büyükşehir belediyesi örgütlü il merkezi
(İzmit), 18 normal statüdeki il merkezi ve 4 ilçe merkezi durumun
da olmak üzere toplam 23 şehirden oluşan bu grup, Türkiye’deki
2723 belediye örgütlü yerleşmenin %0.8'ine tekabül eder. Bünye
sinde büyükşehir belediyesi örgütü bulunan İzmit şehrinin 1990 yı
lındaki gerçek nüfusu 187632'dir. Devlet İstatistik Enstitüsünce ya
yınlanan sayım bülteninde İzmit’in nüfusu Derince’nin nüfusu
(69250) ile birleşik yazıldığı için 256882 olarak kaydedilmiştir. De
rince, İzmit büyükşehir belediyesinin sınırları içerisinde yer alma
yan, ayrı bir belediyesi bulunan belde statüsünde bir şehirdir. Aslın
da İzmit ile Derince birbirine bitişik durumda olan ve ilişkileri
bakımından birbirlerinden aynlamayan yerleşim üniteleridir. Derin
ce’nin en kısa sürede İzmit büyükşehir belediyesi sınırlan içerisine
alınması ve buradaki belediyenin “Semt belediyesi” ne dönüştürül
mesi gerekmektedir. Burada üzerinde durulması gereken bir konu
ise, büyükşehir belediyesine sahip olan İzmit’in gerçekte büyük
şehir özelliği gösterip göstermediğidir. İzmit şehri bugünkü haliyle
orta büyüklükte bir şehirdir. Gerek yayılım alanı, gerekse nüfusu
itibariyle metropolitan bir yerleşme olmaya adaydır. Bu durumun
gerçekleşebilmesi için, kendisine bitişik yerleşmelerle en kısa süre
de bütünleşmesi gerekmektedir.
Orta büyüklükteki şehirlerimizin coğrafi bölgelere göre dağılımlan şöyledir:
-M arm ara bölgesi: İzmit (BYŞ. Bel. Örg. 187632), Adapazan
(171225), Balıkesir (170589), Edime (102345); Gebze (İlçe Mrk.
159116). Toplam 5 şehir.
-Akdeniz bölgesi: Antakya (123871), İsparta (112117), Tarsus
(İlçe M. 187508), İskenderun (İlçe M. 154807), Osmaniye (İlçe M.
122307). Toplam 5 şehir.
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-Karadeniz bölgesi: Trabzon (143941), Zonguldak (116725),
Çorum (116810), Karabük (105373), Ordu (102107). Toplam 5
şehir.
-Ege bölgesi: Manisa (158928), Kütanya (130944), Aydın
(107011), Uşak (105270). Toplam 4 şehir.
-Güneydoğu Anadolu: Batman (147347), Adıyaman (100045).
Toplam 2 şehir.
-İç Anadolu bölgesi: Kırıkkale (185341). Toplam 1 şehir.

-Doğu Anadolu bölgesi: Van (153111). Toplam 1 şehir.
6meler:

Nüfusu 200000'den Fazla Olan Belediye Örgütlü Yerleş

Bu gruptaki 20 adet şehir yerleşmesinin hemen hemen tamamı
nı “Büyük şe h ir” olarak vasıflandırabiliriz. tamamı il merkezi duru
munda olan bu gruptaki 14 şehirde büyükşehir belediyesi örgütü
bulunmaktadır (Harita:8). Matalya (281776), Şanlıurfa (276528)
Kahramanmaraş (228129), Sivas (221512), Elazığ (204603) ve De
nizli (204118) şehirlerinde büyükşehir belediyesi örgütü bulunma
maktadır. daha önce bahsettiğimiz gibi, alansal gelişim bakımından
geniş bir yer kaplayan büyük ölçüde semtleşme özelliği kazanmış
şehirlerimizde büyükşehir belediyesi örgütleri kurulmaktadır. Sade
ce nüfus miktarının fazla olması büyük şehir özelliği kazanmak için
yeterli bir ölçüt değildir. Yapısal olarak fazlaca gelişememiş kala
balık bir şehirde sadece nüfusuna bakılarak burası büyükşehirdir di
yemeyiz. Genel araştırmalarda bu gibi özel konulara ayrıntılı bir şe
kilde değinilemeyeceği için, söz konusu olan şehirlerin yerinde
araştırılması gerekir.
Nüfusu 200000'in üzerindeki şehirlerimizi iki ayrı grupta topla
mak mümkündür. Bunlardan birincisi 200001-500000 nüfus gru
bundaki büyük şehirler, İkincisi ise, 500000'in üzerinde nüfusa
sahip olan gerçek anlamdaki büyük şehirlerdir.
a)
200001-500000 nüfus grubundaki büyük şehirler: Bu grupta
13 şehir bulunmaktadır. Bunların 7'sinde (Kayseri, Eskişehir, Mer
sin, Antalya, Diyarbakır, Samsun, Erzurum) büyükşehir belediyesi
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kurulduğu halde, 6'sında (Sivas, K. Maraş, Ş. Urfa, Denizli, Malat
ya, Elazığ) kurulmamıştır (Harita:8). Bu şehirlerin coğrafi bölgele
re dağılımları şöyledir:
İç Anadolu bölgesi: Kayseri (421362), Eskişehir (413082),
Sivas (221512).
Akdeniz bölgesi: Mersin (422357), antalya (378208), K. Maraş
(228129).
Doğu Anadolu bölgesi: Malatya (281776), Erzurum (242391),
Elazığ (204603).
Güneydoğu Anadolu bölgesi: Diyarbakır (381144), Ş. Urfa
(276528).
Karadeniz bölgesi: Samsun (303979).
Ege bölgesi: Denizli (204118).
b)
hirler:

Nüfusu 500000'den fazla olan gerçek anlamdaki büyük şe

Gerek nüfus, gerekse yapısal gelişmişlik bakımından gerçek
anlamda büyük şehir özelliği gösteren yerleşme sayısı 7'dir. 1990
yılı nüfus sayımı sonuçlarına göre 4 büyük şehrin (Adana, Bursa,
Gaziantep, Konya) nüfusları 500000-1000000 arasında; geriye
kalan 3 şehrin (İstanbul, Ankara, İzmir) nüfusları 1000000’un üze
rinde bulunuyordu. Bu rakamların 1996 yılına kadar hızla artarak
yüksek değerlere ulaştığını gözlemekteyiz. Gerçek anlamdaki
büyük şehirlerimiz, geniş alanlara yayılan metropolitan özelliğe bü
rünmüş veya bürünmekte olan yerleşmeler halindedirler. Bu grup
taki şehirlerimizin coğrafi bölgelere göre dağılımları ve 1990 yılı
nüfusları şöyledir:
Marmara Bölgesi: İstanbul (6620241), Bursa (834576)
İç Anadolu Bölgesi: Ankara (2584591), Konya (513346)
Akdeniz Bölgesi: Adana (916150)
Ege Bölgesi: İzmir (1757414)
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Gaziantep (603434)
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V-TÜRKİYE’DEKİ BELEDİYE ÖRGÜTLÜ YERLEŞ
MELERİN İLLERE GÖRE COĞRAFİ DAĞILIMI
Türkiye’nin en fazla belediye örgütlü yerleşmeye sahip ili
Konya (115), en az belediye örgütlü yerleşmeye sahip ili de Kilis
(5)'tir. Fazla ayrıntıya girmeden toplam değerlere göre gruplamalar
yaptığımızda, ülkemizdeki il idari alanlarını belediye örgütlü yer
leşme sayılarına göre şöyle tasnif edebiyoruz (Harita:9):
1- Belediye Örgütlü Yerleşme Sayısı 5-10 Arasında Olan İller
(11 adet): Kilis, Karabük, İğdır, Bayburt, Bartın, Ardahan,
Hakkâri, Ağrı, Batman, Tunceli, Kars.
2- Belediye Örgütlü Yerleşme Sayısı 11-20 Arasında Olan
İller (13 adet): Sinop, Yalova, Gümüşhane, Bingöl, Artvin, Siirt,
Şımak, Bitlis, Bilecik, Karaman, Van, Uşak, Şanlıurfa.

3- Belediye Örgütlü Yerleşme Sayısı 21-50 Arasında Olan
İller (38 adet): Rize, Kastamonu, Muş, Kırklareli, Edime, Adıya
man, Giresun, Burdur, Bolu, Kırıkkale, Gaziantep, Eskişehir, Kır
şehir, Erzincan, Elazığ, Diyarbakır, Çankırı, Tekirdağ, Amasya,
Zonguldak, Mardin, Çorum, Aksaray, Çanakkale, Erzurum, Sakar
ya, Sivas, Kocaeli, Samsun, İstanbul, Nevşehir, Muğla, Niğde,
Yozgat, Malatya, Kütahya, İsparta ve Balıkesir.
4- Belediye Örgütlü Yerleşme Sayısı 51-100 Arasında Olan
İller (17 adet): Bursa, Ankara, Tokat, Aydın, Adana, Kahramanma
raş, Kayseri, İçel, Trabzon, Ordu, Hatay, Antalya, İzmir, Manisa,
Denizli, Afyon, Konya.
5- Belediye Örgütlü Yerleşme Sayısı 100'den Fazla Olan İl (1
adet): Konya (165).
Harita 9 incelendiğinde, 22 ilde (Bilecik, Eskişehir, Bolu, Ka
rabük, Kastamonu, Sinop, Giresun, Rize, Artvin, Ardahan, Kars,
İğdır, Ağrı, Van, Erzurum, Bingöl, Tunceli, Siirt, Batman, Diyarba
kır, Şanlıurfa, Kilis) il-ilçe merkezi durumundaki belediye örgütlü
yerleşmelerin belde statüsündeki yerleşmelerden fazla olduğu görü
lür. Geriye kalan 57 ilde ise, belde statüsündeki belediye örgütlü
yerleşmelerin çoğunlukla olduğu dikkati çekmektedir.
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VINÜFUSU 2000'İN ÜZERİNDE OLDUĞU HALDE BE
LEDİYE ÖRGÜTÜ BULUNMAYAN KÖYLER
Köy İdari üniteleri içerisindeki daimî yerleşmelerde belediye
örgütü kurulabilmesi için mevcut yasaya göre nüfus miktarının
2000'den fazla olması gerekmektedir. Ancak, nüfusun 2000'in üze
rinde olması tek başına yeterli koşul değildir. Bir daimî kır yerleş
mesinde 2000’in üzerindeki nüfus yanında hızlı bir yapısal gelişme
nin başlamış olması, orada yaşayan seçmenlerin çoğunlukla
belediye örgütü kurulmasını istemesi, birbirinden uzak mesafelerde
dağınık yerleşim ünitelerinden oluşan köylerde merkez tayin edile
rek belediye örgütü kurulacak yerleşim ünitesinin diğer yerleşmele
re olan uzaklığının en fazla 2500 m. olması zorunludur. 2500 met
reden uzak mesafede bulundukları halde birleşerek 2000'in
üzerinde nüfusa erişilen ve belediye örgütü kurulan yerleşim ünite
lerimiz de mevcuttur. Uygulamada mevcut yasal kurallara uyulma
dığını çok yerde gözlemiş bulunmaktayız. İşte, yukarıda açıkladığı
mız şartlardan sadece nüfusu yeterli miktarda olan bazı köylerde
belediye örgütlerinin kurulmadığı dikkatimizi çekmektedir.
Devlet İstatistik Enstitüsü’nün yayınladığı Genel Nüfus Sayımı
Bültenlerinde köy nüfusları, köy idari üniteleri içindeki toplam nü
fusu yansıtmaktadır. Bir köy idari ünitesinde tek bir yerleşme bulu
nabildiği gibi, çok sayıda ayrı ayrı yerleşim üniteleri (mahalleler ve
geçici kır yerleşmeleri) bulunabilir. Sayımın yapıldığı gün bu yer
leşmelerde bulunan ve sayılabilen nüfus toplanarak sadece bir köy
ismi altında yayınlanmaktadır. Birbirinden oldukça uzak mesafeler
de bulunan, dağınık yerleşim ünitelerinden oluşan köylerde nüfus
2000'den fazla olabilmektedir. Bu özellikteki köylerde merkezî bir
yapılanma meydana gelmediği için, belediye örgütü kurulamamak
tadır. Gene, toplu bir yerleşme özelliğine sahip olan köy yerleşme
sinde, yapısal ve fonksiyonel bazı gelişmeler oluşamamışsa, nüfusu
2000'den fazla olduğu halde, belediye örgütü kurulamamaktadır.
Belediye örgütü kurulması için gerekli olan bütün şartlan taşıyan
bazı köylerde ise, “Belediye Kanunu”, “Vergi Kanunu”, Hıfzısıhha
Kanunu”nun getireceği yükümlülüklerden kaçış nedeniyle belediye
örgütleri kurulamamaktadır.
Yukarıda belirttiğimiz nedenlerle nüfusu 2000'in üzerinde ol
duğu halde belediye örgütü kurulamamış 199 köyümüz (idari ünite
olarak) bulunmaktadır. Bu köylerin nüfus gruplarına ve coğrafi böl
gelere göre sayısal dağılımlan şöyledir:
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Nüfus Grubu

261

Belediye örgütsüz
Köy sayısı

2001-3000

176

3001-4000

11

4001-5000

5

5001-10000

6

10001+

1

Toplam

199

2000+Nüfuslu Belediye
Örgütsüz Köy Sayısı

Coğrafî Bölge
Akdeniz Bölgesi

49

Karadeniz Bölgesi

42

GD. Anadolu Bölgesi

32

Doğu Anadolu Bölgesi

31

Ege Bölgesi

23

Marmara Bölgesi

17

İç Anadolu Bölgesi

5

Toplam

199

Nufusu 2000'in üzerine olduğu halde, belediye örgütü kurulma
mış köylerin coğrafi dağılışları Harita 10'da gösterilmiştir. Bu köy
lerin hepsinin adlarını ve bağlı oldukları idari üniteleri ve nüfusları
nı bu makale kapsamında verememekteyiz. Ancak, 5000'in
üzerinde nüfusu bulunan belediye örgütsüz köylerimizi şu halde
tablolaştırmış bulunuyoruz:
1990 Yılı Nüfusu

Bulunduğu
Coğrafi Bölge

Kocalar

11597

Kayabaşı

9190

Köyün Adı

İli

İlçe

GD. Anadolu

Mardin

Kızıltepe

Merkez

Marmara

İstanbul

K.Çekmece

Merkez

Bucağı

Fethiye

6672

Iç Anadolu

Ankara

Kazan

Merkez

Toklu

6556

Karadeniz

Trabzon

Merkez

Merkez

Özbaşı

5939

Ege

Aydın

Söke

Merkez

Beşirli

5492

Karadeniz

Trabzon

Merkez

Merkez

Muratöıen

5120

Doğu Anadolu

Muş

Merkez

Merkez
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Yukarıdaki tabloda ilk sırada yer alan 11597 nüfuslu Kocalar
köyü, ülkemizdeki en fazla nüfusa sahip belediye örgütsüz köydür.
Ankara ili Kazan ilçesine bağlı Fethiye köyünün gerçek nüfusu
6672 değildir. Bu köyün 1985 yılı nüfusu 480 iken, köy sınırlan dı
şında başka bir idari ünitede yer alan tesislerin nüfusu 1990 yılında
Fethiye köyünün nüfusuna dahil edilmiştir. Aslında Fethiye köyün
de şimdi 500-600 kişi yaşamaktadır. Bu türlü durumlan D.İ.E.’nün
bültenlerinde göremediğimiz için, 6672 nüfuslu bir köyde niçin be
lediye örgütü kurulmadığı sorusu aklımıza gelmektedir. Bu itibarla
nüfusu 2000'den fazla olduğu halde belediye örgütü bulunmayan
köylerin tek tek ele alınıp incelenmesi gerekmektedir.
VII-SONUÇ
Son yıllarda yaygın olarak ülkemizdeki yerleşmelerin “k ır” ve
“kent” yerleşmeleri şeklinde bir tasnife tabi tutulduğunu gözlemek
teyiz. Kent=şehir olarak düşünülüyorsa, “kasabalar” nerede yer
alıyor? Eğer kasaba ve şehirler birleştirilerek “kent” adı altında
toplanıyorsa niçin bu yola başvuruluyor? Kasaba ve şehirler birbir
lerinden farklı özelliklere sahip yerleşmeler olduklanna göre, mut
laka ayn ayn ele alınmalıdırlar. Son zamanlarda belde terimini yan
lış olarak “kasaba” yerine kullananlar da bulunmaktadır. Belde,
hem kasabalan, hem de şehirleri kapsamaktadır. İdari terim olarak
belde, il-ilçe merkezi görevi bulunmayan belediye örgütlü yerleş
meleri, yani kasaba ve şehirleri ifade etmektedir. Belediye örgütlü
yerleşmeleri nüfus grupları ve İdarî fonksiyonları itibariyle değer
lendirerek genel hatlarıyla Türkiye’deki kasaba ve şehirlerin sayısı
nı belirlemiş bulunmaktayız. Buna göre 1995 yılı itibariyle ülke
mizde 2370 kasaba ve 241 şehir yerleşmesi bulunmaktadır.
Bu tasnifi yaparken -2000 nüfus grubundaki 112 belde (beledi
ye örgütlü köy yerleşmesi) kasaba olarak değerlendirmeye alınma
mıştır. -2000 nüfus grubundaki 22 ilçe merkezi, 2001-5000 grubun
daki 1746, 5001-10000 grubundaki 3 9 6 ' ve 10001-20000
grubundaki 206 belediye örgütlü yerleşmenin tamamı Kasaba;
20000'in üzerinde nüfusu bulunan 241 yerleşme ise şehir olarak ni
telendirilmiştir. Daha önce de belirttiğimiz gibi, kasaba ve şehir aynmının en sağlıklı biçimde yapılabilmesi için mutlaka yerleşmele
rin yakından incelenmesi gereklidir.
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İLÇE

MERKEZİ

DURUMUNDA

OLMAYAN

KÖr YERLEŞMELERİ

( BELDELER

112

ADET )
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İL MERKEZİ-İLÇE MERKEZİ DURUMUNDA

OLMAYAN

ŞEHİRLER

( BELDELER)

3 ADET
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