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Buharkent’te Fonksiyonel Arazi Kullanımı
Functional land use in Buharkent
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Özet:
Nüfusun artması, ekonomik faaliyetlerin çeşitlenmesi ve boyutlarının büyümesi ile yerleşmelerin arazi kullanım
durumları da değişmektedir. Buharkent idari fonksiyonu ile ön plana çıkmış ve çevresine göre merkez özelliği
kazanmış bir yerleşmedir. Bir yerleşmede kentsel fonksiyonlar, tarım dışı faaliyetlerin artması ile dikkat
çekmekte, bu faaliyetlerde çalışanların oranı ve arazi kullanımındaki payı artmaktadır. Kısmen kentsel özellik
gösterebilen kasabalar kente veya köye dönük olan yerleşmeler olarak sınıflandırılırlar. Bu durum yerleşmede
yaşayan nüfusun ekonomik sektörlere göre dağılımlarına, toplam nüfusun belirli bir seviyenin üzerine çıkmasına
ve yoğunlaşmasına, imar faaliyetlerinin planlar dahilinde yapılması vb. etmenlere göre şekillenmektedir.
Buharkent yerleşmesi de kır-kent ayrımı kriterlerinin bir kısmına göre kentsel özellikler gösterse de kent
olmaktan öte kente dönük bir kasaba yerleşmesidir. İlçe genelinde tarım en önemli ekonomik faaliyet
konumundadır. İlçe toplam nüfusu 12.505’tir. Bunun % 56’sı ilçe merkezi nüfusuna kayıtlı iken % 44’ü ise kırsal
yerleşmelerde yaşamaktadır. Araştırmada Buharkent ilçesinde yerinde gözlemler yapılmıştır. Arazide yapılan
gözlemler neticesinde imar planları ile aradaki farklar, planlanan kullanım amaçları ile günümüzdeki kullanım
şekilleri arasındaki farklılıklar ve yerleşmedeki mevcut arazi kullanımı ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.
Araştırma sahasına ait tüm imar planları alınarak karşılaştırılmıştır. Elde edilen haritalar CBS ortamında ArcGis
10.1 yazılımı kullanılarak sayısal haritalar haline getirilmiştir.
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Abstract:
Land use of settlement may change with the increase of the population, varying of economic activities and growth
of its dimensions. Buharkent is become prominent by its administrative function and gained central features
compared to its periphery. With the increase of non-agricultural activities, urban functions are getting clear in a
settlement and the rate of workers in this activities share of land use getting increase. Some of the towns that
similar with cities in some features can classified as urban like and rural like settlements. This condition can be
formed according to factors like the making of construction activities in a planned way, condensation and increase
of total population, development of some specializations in settlement according to the economic sectors. Also
Buharkent settlement according to the some criteria of rural-urban discriminations show even urban features it
similar urban like town settlement. Agriculture is the most important economic sector in Buharkent. Total
population of district is 12505 and 56 percent of that registered to city centre and 44 percent of population live in
villages and other rural settlements. In the research observations was made in the Buharkent district. As a result
of the observations, differences between the construction plans differences between the planned usage goals and
the forms of used be in present time and present land use tried to be revealed. By reviewing the old and new
construction plans related to research comparisons are made. The maps by using ArcGis 10.1 programme in the
GIS system were become digital maps.
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