
www.kalkinma.gov.tr   
  

Necatibey Cad. No: 110/A 06100 Yücetepe - ANKARA 
Tel: 4-90 (312) 294 5000 Faks: -90 (312) 294 69 77 

ISBN NO: 978-605-2270-16-5 
  

ISIW1Nİ10 NINISILIIYAI WWSVA TISININ 
  pe HH 

KALKINMA BAKANLIĞI 

ÖLÇÜLMESİ 

  
  

le İİİ AA Aİ 
Kİİ 
ei 

Uzmanlık Tezi 
Özlem İNAN 



ye CUM, Ne Hu, 

* OR * vo. v n © — KALKINMA BAKANLIĞI 
z © — Yayın No: 2982 ya ayın No: 

KENTSEL YAŞAM KALİTESİNİN 
ÖLÇÜLMESİ 

Uzmanlık Tezi 
Özlem INAN 

BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL UYUM 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Nisan 2018 



ISBN 978-605-2270-16-5 
  

Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazara aittir. 
Yayın ve referans olarak kullanılması Kalkınma Bakanlığının iznini gerektirmez. 

  

    Bu tez Hayri MARAŞLIOĞLU başkanlığında, Cumhur Menderes BOZ, Deniz AKKAHVE, 
Nihal ERCAN ve Sedat ÇETİK'den oluşan Planlama Uzmanlığı Yeterlik Sınav Kurulu tarafından 

15 Kasım 2017 tarihinde değerlendirilmiştir. 
  

Bu yayın 500 adet basılmıştır. 

  



TEŞEKKÜR 

Çalışmanın her aşamasında önemli yorum ve önerileri ile bana yol gösteren 
danışmanım Planlama Uzmanı Sayın Volkan İdris SARI'ya, 

Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Kentsel ve Mekânsal 
Gelişme Dairesi Başkanı Sayın Fatih GÖKYURT'a, 

Çalışmaya ayırdığı zaman ve yaptığı değerli katkılar için Dünya Bankası 
Uzmanı Sayın Ahmet KINDAP'a, 

, o Çalışmaya verdikleri kıymetli katkılar için Planlama Uzmanları Sayın Belma 
USTUNIŞIK'a, Sayın Ahmed Alper YILMAZ'a, Sayın Mustafa Caner MEYDAN'a 
ve Sayın Ahmet ŞİMŞEK''e, 

Kapak tasarımı için Grafiker Sayın Tezcan Şeniz KOBAL 'a, 

Değerli promosyon arkadaşlarım Merve BENER KARABIYIK'a ve Damla 
YAZAR”a, 

Tüm yaşantım boyunca yanımda olan, maddi ve manevi desteklerini 
esirgemeyen sevgili annem Nurten YAKIN'a, babam İbrahim YAKIN'a ve 
kardeşlerime, 

Son olarak çalışmaya sağladığı değerli katkılarının yanı sıra manevi 
desteğiyle de hep yanımda olan sevgili eşim Ahmet İNAN?a, 

en içten teşekkürlerimi sunarım. 

Özlem İNAN 



ÖZET 

Planlama Uzmanlığı Tezi 
KENTSEL YAŞAM KALİTESİNİN ÖLÇÜLMESİ 

Özlem İNAN 

Küreselleşmeyle birlikte kentler arasında artan rekabet ve gelir ve refah 
düzeyindeki iyileşme kentlerde yaşam kalitesini daha önemli hale getirmiş ve kentlerde 
yaşayanların bu yöndeki beklentilerini yükseltmiştir. Bu durum kentsel yaşanabilirliğe 
ilişkin politikaların önemini artırmıştır. Kentsel yaşam kalitesinin iyileştirilmesine 
yönelik politikaların etkin bir şekilde uygulanabilmesi için politika sonuçlarının 
izlenmesi, sağlıklı bir şekilde izleme yapılabilmesi için de kentsel yaşam kalitesinin 
düzenli olarak ölçülmesi gereklidir. 

Uluslararası kuruluşlar dünya genelinde kentsel yaşam kalitesinin ölçülmesine 
yönelik çalışmalarını uzun zamandır sürdürmektedir. Türkiye'de ise yaşam kalitesinin 
ölçülmesine yönelik çalışmalara başlanmakla birlikte söz konusu çalışmaların 
sürdürülebilirliği konusunda sorunlar yaşanmaktadır. Onuncu Kalkınma Planında 
“Yaşanabilir Mekânlar, Sürdürülebilir Çevre” başlığı altında kentlerin yaşanabilirlik 
düzeyinin yükseltilmesinin amaçlandığı açıkça vurgulanmaktadır. Bu kapsamda, 
kentlerde yaşam kalitesinin ölçülmesine yönelik bir yaklaşımın geliştirilmesi önem arz 
etmektedir. Bu çerçevede, çalışmanın temel amacı kent bazında güvenilir verinin 
üretilmesi, kentlerde yaşam kalitesinin ölçülmesi, izlenmesi ve kentler arasında 
karşılaştırma yapılmasına yönelik bir yaklaşım ve sistem geliştirmektir. 

Bilim adamları, politika yapıcılar ve kamuoyunun kentsel yaşam kalitesinin 
ölçülmesi ve değerlendirmesine yönelik ihtiyaç duyduğu veri ve bilgi düzeyi farklılık 
göstermektedir. Bilim adamları için uluslararası çalışmalarda öne çıkan göstergeler 
(ideal göstergeler) önemlidir. Politika yapıcılar için göstergelerin bir araya getirilerek tek 
bir değer elde edildiği bileşik endeks pratik bir yöntem olacaktır. Kamuoyu için ise öznel 
değerlendirmelerden etkilenmeyen Temel Bileşenler Analizi (TBA) en uygun 
yöntemlerden biri olarak değerlendirilmektedir. 

Türkiye'de kentsel yaşam kalitesinin düzenli bir şekilde ölçülebilmesi için kent 
bazında istatistiklerin çeşitlendirilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte, kentsel yaşam 
kalitesi endeksi düzenli aralıklarla üretilmeli ve söz konusu endeks bir kamu politikası 
aracı olarak politika geliştirme süreçlerinde dayanak olarak kullanılmalıdır. Endeks 
sonuçlarına göre üst sıralarda yer alan kentlere yönelik teşvikler verilirken alt sıralarda 
yer alan kentlerin de eksik olduğu alanlara yönelik yatırım talepleri desteklenmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Yaşanabilir mekânlar, kentsel yaşam kalitesi, kentsel 
hizmetler, sürdürülebilirlik, kentsel göstergeler 
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ABSTRACT 

Planning Expertise Thesis 

MEASURING ÇUALITY OF URBAN LIFE 
Özlem İNAN 

Increasing competition among cities through globalization and raise in the level 
of income and weli-being have made guality of life more important in cities and 
increased the expectations of those dwell in cities. This has increased the importance of 
policies on urban livability. Policy outcomes need to be monitored in order to effectively 
implement policies for improving the guality of urban life. It is also necessary to 
measure the guality of urban life regularly so that monitoring can be done in a sound 
way. 

International organizations have long been working to measure the guality of 
urban life worldwide. The studies about the measurement of life guality have got 
underway in Turkey, however there are issues encountered about the sustainability of 
these studies. In the Tenth Development Plan, it is clearly emphasized that it is aimed to 
raise the livability level of the cities under the heading "Livable Spaces, Sustainable 
Environment". In this context, it is important to develop an approach for measuring the 
guality of life in cities. In this framework, the main aim of this thesis is to develop an 
approach and system for producing reliable city-based data, measuring and monitoring 
the guality of life in cities and comparing cities. 

The level of data and knowledge needed by scientists, policy makers and the 
public to measure and assess the guality of urban life varies. For scientists, indicators 
that stand out in international studies (ideal indicators) are important. For policy makers, 
a composite index is a practical method by which a single value is obtained by 
combining the indicators. For the public, the Principal Component Analysis (PCA), 
which is not influenced by subjective evaluations, is considered as one of the most 
appropriate methods. 

In order to regularly measure the guality of urban life in Turkey, city-based 
statistics need to be varied. After all, the Ouality of Urban Life Index should be produced 
periodically and the index should be used as a basis for policy development as a public 
policy tool. According to the results of the index, incentives should be given to the 
higher ranking cities, and investment demands of the lower ranking cities should be 
supported. 

Key Words: Livable spaces, guality of urban life, urban services, 
sustainability, urban indicators 
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GİRİŞ 

Dünya nüfusunun yarısından fazlasının kentlerde yaşıyor olması!, kentlerin 

ekonomik kalkınmanın motoru haline gelmesi ve ülke sınırlarını aşarak birbirleriyle 

rekabet etmeye başlaması, politikaların kentler üzerine yoğunlaşmasına sebep 

olmuştur. 

Kentlerde artan nüfusa bağlı olarak yetersiz gelen hizmet arzı ve sosyal 
problemler kentleşme sorunlarını da beraberinde getirmiştir. Öte yandan, bireylerin 

gelir seviyesindeki artış kentlerdeki yaşam kalitesine ilişkin beklentilerini artırmış ve 

bulundukları çevreye dair daha kaliteli yaşama taleplerini ortaya çıkarmıştır. Bu 
durum kentsel yaşam kalitesinin iyileştirilmesine yönelik politikaların önem 

kazanmasına neden olmuştur. Kentsel yaşam kalitesinin geliştirilmesine yönelik 

politikaların etkili bir şekilde yönetilebilmesi için uygulamaların izlenmesi; doğru 

izleme yapılabilmesi için de yaşam kalitesinin düzenli ve kararlı bir şekilde 

ölçülmesi gerekmektedir. 

Kentsel yaşam kalitesi, soyut insan haklarının kentsel yaşama yansıması 

olarak ifade edilmekte olup kentli haklarının karşılanma düzeyi, kentsel hizmetlerin 

herkes için eşit ve erişilebilir olması ile ilişkilendirilmektedir. Kentsel yaşam 
kalitesinin ölçülmesine ilişkin genel yaklaşım kentlerdeki yapılı ve doğal çevre 

koşulları Oile bireylerin bu koşullara ilişkin omemnuniyetlerinin ( birlikte 
değerlendirilmesidir. 

Literatürde kentsel yaşam kalitesinin ölçülmesine yönelik yapılmış birçok 

çalışma bulunmaktadır. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), Birleşmiş 

Milletler (BM), Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Avrupa Birliği (AB) gibi 
uluslararası kuruluşlar yaşam kalitesi araştırmalarını uzun zamandır sürdürmektedir. 

Türkiye'de kentleşme oranının yüzde 88,2'ye” ulaşmasına ve kentlerin 

kalkınmadaki rollerinin artmasına karşılık kent bazında yeterli veri üretilemediği için 

kentlerin mevcut durumunun tespit edilemediği görülmektedir. Türkiye'de kentsel 

  

12015 yılı Dünya Bankası verilerine göre Dünya nüfusunun yüzde 53,9'u kentlerde yaşamaktadır. 
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yaşam kalitesinin ölçülmesine ilişkin çalışmalara başlanmış olmakla birlikte henüz 

önemli bir ilerleme sağlanamamıştır. Yapılan çalışmalar incelendiğinde, çalışmaların 

ya gösterge belirleme aşamasında kaldığı ya da göstergelerin uygun maliyette 

ulaşılabilir ve ölçülebilir olmaması gibi sebeplerle düzenli hale getirilemediği 

görülmektedir. 

2014-2018 dönemini kapsayan Onuncu Kalkınma Planında “yaşanabilir 

mekânlar, sürdürülebilir çevre” başlığı altında iş ve yaşam ortamlarının kalitesinin 

temel kalkınma ve refah göstergelerinden biri olduğu ifade edilmiştir. Dengeli bir 
mekânsal gelişme ve şehirleşmenin sağlanması için insanı ve yaşam kalitesini 

merkeze alan bir yaklaşıma ihtiyaç olduğu belirtilmiştir.? 2014-2023 dönemini 
kapsayan Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisinde ise kentsel yaşam kalitesinin 

bölgesel gelişmenin başarı faktörlerinden biri olduğuna değinilmiştir. 2016 ve 2017 

Yılı Programlarında “kentlerin tarihi ve kültürel değerlerine uygun bir yaşanabilirlik 
çerçevesi ve standartlarının geliştirilmesi” tedbirine” yer verilmiştir. geliş y Ş 

Kalkınma Planında ve ulusal strateji belgelerinde kentsel yaşam kalitesi 

kavramına vurgu yapılmasına karşılık bu kavramın ölçülmesi ve değerlendirilmesine 

ilişkin bir yaklaşımın geliştirilmediği görülmektedir. Kentlerin yaşam kalitesini 

ölçen, izleyen, değerlendiren ve karşılaştıran düzenli bir yapıya ihtiyaç 
duyulmaktadır. 

Bu çerçevede çalışmanın temel amacı kentlerde güvenilir veri üretilmesi, 

kentsel yaşam kalitesinin ölçülmesi, izlenmesi ve kentlerin karşılaştırılmasına 
yönelik bir yaklaşım ve sistem geliştirmektir. 

Beş bölümden oluşan tezin birinci bölümünde kent, yaşam kalitesi ve kentsel 

yaşam kalitesi kavramları açıklanmakta ve yaşanabilirlik, sürdürülebilirlik ve refah 

kavramları ile yaşam kalitesi kavramı arasındaki ilişkiye değinilmektedir. Bu 

bölümde ayrıca kentsel yaşam kalitesi kavramının uluslararası düzeyde izlediği 
gelişim ve kentsel yaşam kalitesinin ölçülmesine ilişkin yaklaşımlar ele alınmaktadır. 

  

3 Onuncu Kalkınma Planı Paragraf No:891 
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İkinci bölümde OECD, BM ve AB gibi uluslararası kuruluşların 
araştırmalarında, araştırma şirketlerinin yaşanabilirlik endekslerinde ve örnek ülke 
uygulamalarında kentsel yaşam kalitesinin ölçülmesine yönelik kullanılan yöntem, 

gösterge ve sistemler incelenmektedir. 

Üçüncü bölümde Türkiye'de üst politika belgelerinde ve ulusal stratejilerde 
kentsel yaşam kalitesinin nasıl ele alındığına yer verilmektedir. Bununla birlikte, 

mevcut mevzuatta kentsel yaşam kalitesine ilişkin düzenlemelerin neler olduğu 
ortaya konulmakta ve yeterli olup olmadığı irdelenmektedir. Ayrıca Türkiye'de 

yapılan yaşam kalitesi çalışmalarında kullanılan yöntem ve göstergeler 

incelenmektedir. 

Dördüncü bölümde, ikinci ve üçüncü bölümde yer alan çalışmalardan 

yararlanılarak kentsel yaşam kalitesi kategorileri belirlenmekte ve kentsel yaşam 

kalitesinin ölçülmesine ve değerlendirilmesine yönelik bilim adamları, politika 

yapıcılar ve kamuoyu için en uygun modeller değerlendirilmektedir. Ölçüm 
yöntemleri test edilerek elde edilen çıkarımlara yer verilmektedir. Son olarak bu 
modellerin avantajları ve dezavantajları ortaya konularak karşılaştırması 

yapılmaktadır. 

Son bölümde ise, kent bazında sağlıklı ve güvenilir veri üretilmesi, 
kentlerdeki yaşam kalitesinin düzenli ölçülmesi ve izlenmesi ile kentlerdeki yaşam 

kalitesinin geliştirilmesine yönelik önerilere yer verilmektedir. 



1. KENTSEL YAŞAM KALİTESİ KAVRAMI 

1.1. Kent Tanımı 

Kent kavramı, tarihin neredeyse bütün dönemlerinde farklı anlamlara sahip 
olabilen dinamik bir kavramdır. Her ülke için her dönem geçerli olabilecek bir kent 

tanımı yapmak mümkün değildir.” 

Kentbilim Terimleri Sözlüğü'ne göre kent; “sürekli toplumsal gelişme içinde 
bulunan ve toplumun, yerleşme, barınma, gidiş-geliş, çalışma, dinlenme, eğlenme 

gibi gereksinmelerinin karşılandığı, pek az kimsenin tarımsal uğraşılarda 

bulunduğu, köylere bakarak nüfus yönünden daha yoğun olan ve küçük komşuluk 

birimlerinden oluşan yerleşme birimi” olarak tanımlamaktadır." 

Literatürde ve uygulamada, kent ve şehir kelimelerinin genellikle 
birbirilerinin yerine kullanıldığı görülmektedir. Şehir kelimesi dilimize Farsça şehr 

kelimesinden geçmiştir. Şehr, çalışma çağındaki nüfusun çoğunluğunun sanayi, 

ticaret ve idari işlerde çalıştığı büyük yerleşim yerleri olarak ifade edilmektedir. 
Osmanlı döneminde şehir, “cuma kılınır, pazar durur yer” olarak tanımlanmıştır.” 
Soğdça'dan“ Türkçe'ye geçen kend sözcüğü de Orta Asya Türkleri tarafından şehir 
kelimesinin karşılığı olarak kullanılmıştır.” 

Geçmiş dönemlere bakıldığında cife, polis, medine ve civitas kelimelerinin 

kent ile benzer anlamlarda kullanıldığı görülmektedir. Ciz€ kelimesi Fransızca'da 
küçük bir devlet anlamına gelirken polis sözcüğü eski Yunanda daha çok savunma 

gerekliliğini açıklamak üzere kale anlamında kullanılmıştır.!9 Latince civifas ve 
Arapça medine kelimeleri de bir yerleşimden ziyade bir yaşam biçimi ve uygarlığı 
ifade etmektedir. '! 

Louis Wirth'e göre kent, toplumsal açıdan benzerlik göstermeyen bireylerden 
oluşan, görece geniş, yoğun nüfuslu ve mekânda sürekliliği olan bir yerleşim 
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yeridir.'? Max Weber'e göre bir yerleşimin kent sayılması için beş temel unsura 

sahip olması gerekmektedir. Bunlar; kale, pazar, mahkeme, kendine has bir 
toplumsal ilişki biçimi ve kendi kendini yönetebilme özellikleridir. ? 

İlhan Tekeli kenti, “tarım dışı üretim yapılan ve tüm üretimin denetlendiği, 
dağıtımının koordine edildiği, belirli teknolojilerin beraberinde getirdiği, büyüklük, 
yoğunluk, heterojenlik ve bütünleşme düzeylerine varmış yerleşme türü” olarak ifade 
etmektedir. !* 

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından yapılan Kent Eşiği 
Araştırmasında ise kent şu şekilde tanımlanmaktadır: 5 

“Kent, tarım dışı ve tarımsal üretimin denetlendiği, dağıtımın 

koordine edildiği, ekonomisi bunu destekleyecek şekilde tarım dışı 

üretime dayalı bulunan, teknolojik gelişmenin beraberinde getirdiği 

teşkilatlanma, ihtisaslaşma ve iş bölümünün en yüksek dereceye 

ulaştığı, geniş fonksiyonların gerektirdiği nüfus büyüklüğüne ve 

yoğunluğuna varmış, toplumsal heterojenlik ve entegrasyon düzeyi 

yükselmiş karmaşık ve dinamik bir mekanizmanın sürekli olarak 

işlediği bir insan yerleşmesidir.” 

Sanayi devrimine kadar kent kavramı, bir topluluk ve medeniyet anlamlarıyla 
eş değer olarak kullanılırken bu dönemden sonra fonksiyonel anlamlar ağırlık 

kazanmış, kentler ticaret ve üretimin gerçekleştiği yerleşimler olarak ifade edilmeye 
başlanmıştır. 

Kent tanımlamasında kullanılan ölçütler idari sınır, nüfus, ekonomik, 

sosyolojik ve fonksiyonel ölçütler olarak sınıflandırılabilmektedir:!© 

İdari sınır ölçütü: Bu ölçüte göre idari bir birimin sınırları içinde kalan 

yerleşimler şehir, bu sınır dışında kalan yerleşimler ise köy olarak 

adlandırılmaktadır. 
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Nüfüs ölçütü: Bu yaklaşıma göre belirli bir nüfus büyüklüğüne sahip 

yerleşimler kent, bu büyüklüğün altında kalan yerleşimler ise kır olarak kabul 

edilmektedir. 

Ekonomik ölçüt: Farklı bir yaklaşım olarak, bir yerleşim yerinin kent olarak 

kabul edilebilmesi o yerleşim yerinin çalışma çağındaki nüfusun çoğunluğunun tarım 

dışı faaliyetlerde çalışması ve iş bölümü sebebiyle yapılan işler bakımından birbirine 
bağlı olmasıdır. Bu yaklaşıma göre kent, “mal ve hizmetlerin, üretim, dağıtım ve 

tüketimi sürecinde toplumun sürekli olarak değişen gereksinimlerini karşılamak için 
ortaya çıkan bir ekonomik mekanizmadır. ”V 

Sosyolojik ölçüt: Bu yaklaşımda kent tanımlamasında kullanılan ölçütler 

yoğunluk, iş bölümü, uzmanlaşma ve heterojenliktir. Wirth'ün tanımı bu ölçüte 
örmek olarak gösterilebilir. 

Fonksiyonel ölçüt: Bu yaklaşıma göre kent belirli işlevlerin gerçekleştiği 

yerleşimlerdir. Weber'in tanımı, Osmanlı”da kullanılan şehir tanımı ve OECD'nin 

kullandığı kent tanımı buna örnek verilebilir. 

Uluslararası kuruluşların kent tanımları incelendiğinde Dünya Bankası ve 
BM yaptığı araştırmalarda ülkelerin kendi tanımlarını kullanırken OECD ve AB 

yaptığı çalışmalarda ortak bir kent tanımı geliştirmektedir. Yeni tanımlamada idari 

sınırlar yerine 1 km?lik karelerden oluşan ızgara sistemi! üzerine yerleştirilen nüfus 
verisi kullanılarak analiz yapılmaktadır. Bu alanlarda nüfus yoğunluğu ve iş için 

yapılan seyahat akışları ölçütleri kullanılarak tanımlama yapılmaktadır. Nüfus 

yoğunluğu kent merkezlerini belirlemede, iş seyahat akışları ise işlevsel kent 

alanlarını belirlemede kullanılmaktadır. Bu yöntemle kent merkezlerinin birbirleriyle 

ve çevreleri ile etkileşimleri tespit edilerek kent sınırları belirlenmektedir. !? 

Türkiye'de hangi yerleşimin kent sayılacağı yerel yönetimlere yönelik 

yapılan yasal düzenlemelerde yer almaktadır. Yasal düzenlemelerde farklı nüfus 

ölçütlerinin kullanıldığı görülmektedir. 
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Halen yürürlükte olan 1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununa” göre 
“Nüfusu 2.000'den aşağı olan yerleşmelere köy, nüfusu 2.000-20.000 arasında 

olanlara kasaba ve 20.000'den çok nüfusu olanlara ise şehir denir.” ifadesi yer 

almaktadır. 

1580 sayılı Kanunu?! yürürlükten kaldıran 2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye 

Kanununa” göre nüfusu 5.000 ve üzeri olan yerleşimlerde belediye kurulmaktadır. 
5393 sayılı Kanunda kent tanımı yoktur ancak belediyelere verilen görevler ve gelir 
kaynakları incelendiğinde bu birimlerin kent yönetimi olarak tasarlandıkları 

görülmektedir. Bu nedenle, bir yerleşim yerinde belediye idaresinin olması onun 
“kent” olarak tanımlanmasında bir ölçüt olarak kabul edilmektedir. 442 sayılı 

Kanuna göre 20.000 olarak belirlenen kent olma sınırı 5393 sayılı Kanuna göre 5.000 
olarak belirlenmiştir.” 

Yasal düzenlemelere benzer olarak kurumlar arasında da hangi yerleşimlerin 

kent sayılacağına ilişkin bir fikir birliği bulunmamaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) yayınlarında il ve ilçe merkezlerinde yaşayan nüfusu, kentsel nüfus olarak 

sayılmıştır. Bu yaklaşımda şehir-köy ayrımı, idari sınırlar ölçüt kabul edilerek 

yapılmıştır.24 

1982 yılında DPT tarafından gerçekleştirilen Kent Eşiği Araştırmasına” göre 

nüfusu 20.000”den büyük olan yerler kent eşiğini aşmaktadır. Bu nedenle, kalkınma 
planlarında 20.000 ve üzeri nüfus kent nüfusu olarak kabul edilmiştir. DPT'nin 442 

sayılı Kanuna benzer şekilde 20.000 nüfus kıstasını dikkate aldığı görülmektedir. 

OECD, AB ve Türkiye'deki kent tanımlamalarında kullanılan ölçütlerin 
karşılaştırması Tablo 1.1”de görülmektedir. 
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ölçütler 

Nüfus Nüfus 4 İCİN! Özel Durumlar İçin 
Büyüklüğü Yoğunluğu (OY Farklı Göstergeler 

AB * * * * 

Türkiye * - - ¬             
  

Kaynak: Gökyurt ve ark., 2015: 28 

Türkiye'de kent tanımlamada sadece nüfus ölçütünün kullanılması, belirlenen 

nüfusun altında kalan ancak kentsel nitelik kazanmış yerleşim yerlerinin kent olarak 

kabul edilmemesi sonucunu ortaya çıkarabilmektedir. Ayrıca, bir idari birimin yalnız 

nüfusu yüksek olduğu için o idari sınırın içine giren her yere kent denilmektedir. 

Türkiye'de kent tanımı konusunda üzerine uzlaşılmış bir tanım olmadığı gibi 
kentlerin boyutları konusunda da bir sınıflandırma mevcut değildir. Nüfusu 20.799 

olan Datça İlçesi de nüfusu 15 milyon olan İstanbul kadar kent kabul edilmektedir.? 
Mevzuattaki tek ayrım 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda”) yer alan 

“toplam nüfusu 750.000”den fazla olan illerin il belediyeleri kanunla büyükşehir 

belediyesine dönüştürülebilir” ifadesiyle ortaya konulan “büyükşehir” ibaresidir. 

Dolayısıyla 5216 sayılı Kanunla nüfus ölçütü esas alınarak büyükşehir-şehir 

ayrımına gidildiği görülmektedir. Buna göre toplam nüfusu 750.000'den fazla olan 
şehirler büyükşehir kabul edilerek bu şehirlere özgü bir yerel yönetim modeli 

benimsenmiştir. 

2012 yılında ilan edilen ve 2014 yılında yürürlüğe giren 6360 sayılı Kanunla 
tüm büyükşehirlerin belediye sınırları il mülki sınırlarına genişletilmiş, büyükşehir 

sayısı 16'dan 30'a yükseltilmiş ve büyükşehir sınırları içindeki belde ve köylerin 
tüzel kişilikleri kaldırılmıştır. Bu düzenleme il sınırları içindeki tüm alanın kent 

olarak değerlendirilmesi sorununu ortaya çıkarmış ve kentleşme oranının çok yüksek 
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seviyelerde görünmesine sebep olmuştur. Öyle ki idari sınırlar dikkate alınarak 
belirlenen şehirleşme oranı 2017 yılı ADNKS verilerine göre yüzde 92.5 seviyesine 

ulaşmıştır. 

1.2. Yaşam Kalitesi 

Yaşam kalitesi, yaşamı tüm yönleriyle değerlendirmeyi amaçlayan kapsamı 
geniş bir kavram olup politikacıların, plancıların ve yerel yönetimlerin ilgi alanına 

giren disiplinler arası bir çalışma alanıdır. Farklı disiplinler tarafından 
gerçekleştirilen çalışmalarda, farklı yönleri ön plana çıkarılarak ele alınmaktadır. 

Tekeli”ye?5 göre yaşam kalitesi, insan hakları bakımından; ekonomik 
politikaların belirlenmesinde ve sağlık politikalarının yönlendirilmesinde, kentleşme 
politikaları (o açısından oise yerel oekonomik ogelişmeleri (o hızlandırmada 

gerçekleştirilmesi gereken temel bir amaç haline gelmiştir. 

Van Kamp et al.” yaşam kalitesini, çevrenin ölçülebilir mekânsal, fiziksel ve 
sosyal bileşenleri ile bu bileşenlerin algılanma biçimlerinin bir arada ele alındığı bir 

kavram olarak tanımlamaktadır. 

Szalai”, yaşam kalitesini, insanın refahı ve hayattan memnuniyet düzeyi ile 

ilişkilendirmektedir. Yaşam kalitesinin bir yandan nesnel gerçekler ve unsurlarla, 

diğer yandan ise bireysel algı ve değerlendirmelere dayalı öznel unsurlarla 
şekillendiğini belirtmektedir. 

Yaşam kalitesini bireylerin içinde bulundukları yaşam koşulları ile bu 

koşullara ilişkin bireysel memnuniyet ve algıların bir arada değerlendirildiği bir 
kavram olarak niteleyen yaklaşımların yanında yalnızca bireylerin memnuniyet ve 

algısıyla ilişkilendiren yaklaşımlar da bulunmaktadır. 

Campbell e? a/..3! yaşam kalitesini bireylerin algılama, değerlendirme ve 

memnuniyetlerinin ölçülmesi olarak ele almakta, bireylerin yaşamlarının 

değerlendirilmesi ve karşılaştırma yapılabilmesi için kullanılabilecek en uygun 
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ölçütün bireylerin yaşamın değişik boyutları ile ilgili memnuniyetlerinin ölçülmesi 

olduğunu ifade etmektedir. 

Marans'a> göre bireylerin yaşadıkları ortama ilişkin memnuniyeti, yaşanılan 

ortamın özelliklerinin algılanma ve değerlendirilmesinin yanı sıra, bireyin özellikleri 

ve geçmiş deneyimlerinden de etkilenmektedir. Bireyler, şimdiki deneyimlerini 
geçmiş deneyimleriyle karşılaştırarak odeğerlendirmektedir. . Bunun yanında, 

bireylerin yerleşme biriminin özelliklerini değerlendirme ve algılaması, yerleşme 
özellikleri ile doğrudan ilişkilidir. 

Kavramın birçok çalışmanın kapsamına girmesi ve kavrama ilişkin birçok 

farklı tanım bulunmasına karşın bu tanımların ortak tarafı, yaşam kalitesinin bireyin 
hayatına ilişkin nesnel değişkenlere ve bireyin kendi algısı doğrultusunda şekillenen 

öznel değişkenlere bağlı olmasıdır. 

1.2.1. Yaşam kalitesi kavramına ilişkin yaklaşımlar 

Yaşam kalitesine dair yaklaşımlar temel olarak öznel, nesnel ve karma olarak 

üçe ayrılmaktadır. Öznel yaklaşımlar genel olarak bireysel değerlendirmelere 
dayanırken, nesnel yaklaşımlar bilimsel olarak ölçülebilen verilere dayanmaktadır. 
Karma yaklaşımlar ise her iki yaklaşımı bir arada kullanarak bunları 

sentezlemektedir. 

Yaşam kalitesini öznel olarak değerlendiren yaklaşımlar hazcılık, yararcılık, 

istek kuramı, ihtiyaçlar hiyerarşisi kuramı, sağlık odaklı yaklaşımlarken nesnel 

olarak değerlendiren yaklaşımlar kapasite yaklaşımı, insan hakları odaklı yaklaşım 
ve çevre odaklı yaklaşımlardır. Kent odaklı yaklaşımlar nesnel ve öznel yaklaşımları 

bir arada değerlendirerek analiz yapmaktadır. 

Hazcılık yaklaşımı, yaşam kalitesini öznel ve göreli bir bakış açısı ile ele 
almakta olup bir faaliyetin kişide doğurduğu etkiyi dikkate almaktadır.”* Jeremy 
Bentham ve John Stuart Mil'in ahlak ve siyaset ilkesi olarak belirlediği yararcılık 
yaklaşımı ise yararın çoğaltılmasını yaşamın temel ilkesi olarak görmekte, yararın 

ölçülebilir ve politikaya yol gösterebilir biçimde tanımlanmasına odaklanarak 
  

3 Marans, 2007 
3 Scanlon, 1993: 186 
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hazcılıktan farklılaşmaktadır. Kuramsal olarak yararın her birey için farklı 

nitelenebileceği söylenebilmektedir. Ancak yararcılık bireylerin farklılığını geri 
plana itmekte, toplumdaki ortalama bireyi standartlaşmış bir birey olarak ele 

almaktadır.** Bu yaklaşımın toplumsal iyiyi belirleme yaklaşımı yalın ve 
mekanikleşmiş bulunduğundan yetersiz görülmektedir. 

İstek kuramına göre bir kişinin yaşam kalitesi, o kişinin isteklerinin ne 
kadarının gerçekleşmiş olduğuna göre ölçülmektedir. İsteklerin karşılanmasına 
dayanan bu yaklaşım isteklerin gelecekte değişebileceği ve olumsuz alanlara 

kayabileceği görüşüyle eleştirilmektedir.*” Yaklaşım, yaşam kalitesini sadece öznel 
olarak değerlendirmektedir. 

1960'lı yıllarda Maslow tarafından geliştirilen ihtiyaçlar hiyerarşisi kuramı 

insanların yaşamlarını sürdürürken ihtiyaç duydukları işlevler arasında zorunluluk 
derecesi açısından beşli bir kademelenme olduğunu öne sürmektedir.” Birinci 

kademede en temel ihtiyaçlar olan fizyolojik ihtiyaçlar yer almaktadır. Tüm 

fizyolojik ihtiyaçların karşılanmasından sonra ikinci kademede olan güvenlik ihtiyacı 
oluşmaktadır. Üçüncü kademede sevgi ve ait olma ihtiyacı bulunmaktadır. İnsanlar 
sevildiklerine ve yalnız olmadıklarına inandıktan sonra dördüncü düzeydeki 
saygınlık ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. İnsanlar çevresindekilerden saygı gördüğünde 
ve kendine olan saygısını koruduğunda kendine güveni artar ve en üst kademedeki 

kendini o gerçekleştirme Oo gereksinimini o hisseder. oMaslow, bu ihtiyaçlar 
karşılanmadığında tam bir iyi olma halinden bahsedilemeyeceğini öne sürmektedir. 

Maslow bir alt kademedeki ihtiyacın karşılanmadan bir üst kademeye 
geçilemeyeceğini belirtmektedir. Bu nedenle, ihtiyaç kademelenmesi en altta 

fizyolojik ihtiyaçların, en üstte kendini gerçekleştirme ihtiyacının yer aldığı bir 

piramit olarak şekillendirilmektedir. En üst kademeye doğru daralan bir şekil 
olmasının nedeni alt kademelerin aşılıp üst kademedeki ihtiyaçların oluşmamış 

olmasıdır (Bkz. Şekil 1.1). 

  

4 Tekeli, 2010: 86 
3 Megone, 1994: 34-35 
3 Maslow, 1968 
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Şekil 1.1. Maslow'un İhtiyaçlar Hiyerarşisi 

      
    

       

  
   
  

Kaynak: Maslow, 1968 

Maslow'un İhtiyaçlar Hiyerarşisi her ne kadar insanlar için tasarlanmış olsa 
da kentlere de uyarlanabilir niteliktedir. Bir kentte bireylerin temel ihtiyaçları ve 
güvenliği karşılanmadığında o kentin yaşanabilirliğinden bahsetmek söz konusu 

değildir. 

WHO'nun temel aldığı sağlık odaklı yaklaşımda kaliteli bir yaşamda ön 

koşulun sağlık olduğu öne sürülmektedir. WHO sağlığı “fiziki, ruhi ve sosyal tam 

iyilik hali” olarak tanımlamaktadır.*” Sağlık sadece hastalığın sıklığı veya şiddeti ile 
ölçülmemekte, aynı zamanda sağlık hizmetleriyle bağlantılı olarak yaşam 

kalitesindeki iyileşme ile de ölçülmektedir. WHO yaşam kalitesini “hedefleri, 

beklentileri, standartları, ilgileri ile ilişkili olarak kültür ve değer yargılarının bütünü 
içinde kişilerin bulundukları durumu algılama biçimi” olarak tanımlamaktadır.” 

Diğer bir ifadeyle yaşam kalitesi bireyin yaşadığı sosyal ve kültürel ortamda sağlığını 
algılaması olarak tanımlanmaktadır. 

Sağlık alanında yaşam kalitesi ile ilgili birçok çalışma yapılmaktadır. 

Yapılan yaşam kalitesi analizleri tedavi ve hastalık süreçlerinin günlük yaşamdaki 
fiziksel, sosyal ve ruhsal etkilerini analiz ederek hastaların ihtiyaç duydukları ortamı 

belirlemeyi sağlamaktadır. 

  

37 WHO, t.y. (a) (erişim tarihi: 29.03.2016), http://www.who.int/about/definition/en/print.html 
* WHO, t.y. (b) (erişim tarihi:29.03.2016), http://www.who.int/mental health/media/68.pdf 
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Amartya Sen tarafından geliştirilen kapasite (capability) yaklaşımında 
insanın yetenek ve kapasitesi ön plana alınmaktadır. Sen refahı, insanların istenilen 

eylemleri gerçekleştirebilme ve istenilen bir duruma ulaşma kapasitesine sahip 

olması olarak tanımlamaktadır. Kapasite yaklaşımı, insan özgürlüğünü hesaba 
katarak diğer yaşam kalitesi yaklaşımlarından ayrılmaktadır.*? Sen, refah ve yaşam 

kalitesini tanımlamada ekonomik göstergelerin ötesine giderek insana dair 
göstergelerin de ölçülmesini öngörmüştür. Bu yaklaşım 1990 yılından beri BM 

tarafından her yıl yayımlanan İnsani Gelişme Raporlarında benimsenen yaklaşımın 
kavramsal altyapısını oluşturmaktadır. İnsani gelişme yaklaşımı insanı insan yapan 
özgürlük, kişilik gibi faktörler ile insanın temel ihtiyaçlarına erişme düzeyini bir 

arada değerlendirmekte ve kalkınma içerisindeki insan rolünü ön planda tutmaktadır. 

İnsan hakları odaklı yaklaşım kaliteli yaşamı, soyut kavramlar olan insan 
haklarının gerçek yaşamda uygulanarak somut hale getirmesi olarak ifade 

etmektedir.*9* Bu yaklaşıma göre yaşam kalitesi insan haklarının karşılanma düzeyi 
ile ilişkilendirilmektedir. 

Çevre merkezli yaklaşım çevrenin yaşam kalitesine nasıl katkıda bulunduğu 

üzerine ve insan-doğa ilişkisine odaklanmaktadır. Günümüzde çevre konusunda 
egemen olan kavram sürdürülebilirliktir. Ekonomik ve sosyal açıdan ilerleme 

sağlanırken bireylerin çevre duyarlılığı ve bilincinin artırılması, bugünün ve gelecek 
nesillerin sınırlı doğal kaynaklardan faydalanmasının güvence altına alınması çevre 

odaklı yaklaşımın temel amacıdır. 

Kent odaklı yaklaşım ise ilk olarak Harvey Perloff'un “The Ouality of Urban 
Environment” isimli çalışmasında ele alınmış ve bir kentsel yerleşimdeki bireylerin 

yaşam kalitesinin doğal ve yapılı çevrenin karşılıklı ilişkisiyle belirlendiği üzerinde 

durulmuştur." Doğal çevrenin kalitesi iklim, hava, su, toprak, bitki örtüsü gibi 
bileşenlerin kalitesiyle ilişkilendirilmektedir. Yapılı çevrenin kalitesi ise yalnız 

kentsel forma dair fiziksel faktörlerle değil aynı zamanda bireylerin kente dair 
hissettikleri aidiyet duygusu, yaşadıkları deneyimler, anılar ve tarihsel süreklilik gibi 

  

3 Sen, 1993: 30-53 
“ Tekeli, 2010: 93 
4! Perloff, 1969 
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faktörlerle de belirlenmektedir. Bu sebeple kentsel yaşam kalitesinin hem nesnel hem 

de algısal bir boyutu vardır. 

Günümüzde kentsel sorunların artış göstermesi ve kentsel hizmetlerin etkili 
dağıtımındaki problemler kent odaklı yaşam kalitesi çalışmalarının yoğunlaşmasına 

sebep olmuştur. Tez kapsamında bu yaklaşım tercih edilmekte olup bu konu Bölüm 

1.3”de daha detaylı ele alınmaktadır. 

1.2.2. Sürdürülebilirlik, yaşanabilirlik, ve refah 

Yaşam kalitesi, sürdürülebilirlik, yaşanabilirlik ve refah kavramları 

birbirlerinden kesin bir sınırla ayrılmamakta, birbirini tamamlayıcı özellik 
göstermekte ve sıklıkla benzer anlamlarda kullanılmaktadır. 

“Sürdürülebilirlik” kavramı ilk kez 1987 yılında yayımlanan ve Brutland 

Raporu olarak da bilinen Ortak Geleceğimiz Raporu ile literatüre girmiştir. Söz 
konusu raporda sürdürülebilirlik; “bugünün gereksinimlerini, gelecek kuşakların da 

kendi gereksinimlerini karşılayabilme olanağından ödün vermeksizin karşılamak” 
olarak tanımlanmıştır.” 

Sürdürülebilirlik literatüre girdiğinden bu yana genel olarak ekonomik, 

çevresel ve sosyal olmak üzere üç boyutta ele alınmaktadır. Bu boyutlar bir araya 
geldiğinde sürdürülebilir bir sistemden bahsetmek mümkün olmaktadır.” Ekonomik 

sürdürülebilirlik mevcut tüketim seviyelerini gelecekteki ihtiyaçları göz ardı 
etmeksizin karşılayan bir üretim sistemini tanımlamaktadır. Sosyal sürdürülebilirlik 

genel olarak yoksulluğun azaltılmasını temel almakta ve ekonomik büyümenin 

sosyal eşitliği bozmayacak düzeyde gerçekleşmesini gerektirmektedir. Çevresel 

sürdürülebilirlik ise mevcut ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarını ekosisteme zarar 

vermeden karşılamak anlamına gelmektedir.” Ekonomik, sosyal ve çevresel 
sürdürülebilirliğin ölçütleri Tablo 1.2”de yer almaktadır. 

  

ZBM,1991:51, 71 
*# Holmberg ve Sandbrook, 1992: 25 
*“ Basiago, 1999 
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Tablo 1.2. Sürdürülebilirliğin boyutları ve ölçütleri 

Kalkınma 

Verimlilik 
Ekonomik sürdürülebilirlik 

Damlama teorisi 

ebilirlik 

Katılım 

Kurumsal kararlılık 

Yetkilendirme 

Bi 

Çevresel sürdürülebilirlik T 
Eko-sistem 

  
Kaynak: Basiago, 1999 

Sürdürülebilirlik insan hayatını tek başına etkileyebilecek bir kavram olmayıp 

yaşam kalitesi kavramı ile gerçekleştiğinde anlamlı bir hale gelmektedir.” 
Sürdürülebilirlik politika belgelerinde genel bir amaç iken yaşam kalitesi doğrudan 

bireyi etkileyen, bireyin bulunduğu durum ve çevreyle ilişkili olan bir kavramdır. 
Sürdürülebilirlik anlayışı merkezine çevrenin korunması, iklim ve ekoloji gibi 

değişmez öğeleri alırken yaşam kalitesi merkezinde kentsel donanım ve konfor 

öğelerini de barındırmaktadır.” 

1996 yılında İstanbul'da düzenlenen Habitat II Konferansı ile Türkiye 
“yaşanabilirlik” kavramının Habitat metinlerinde yer almasını sağlamış ve bu şekilde 
söz konusu kavram literatüre girmiştir. Konferans için hazırlanan Türkiye Ulusal 

Raporu ve Eylem Planında, yaşanabilirlik tanımı şu şekilde yapılmıştır”: 

  

* Tekeli, 2010: 100 
“ Şeker, 2011: 23 
“BM, 1996 

15 



“Yaşanabilirlik, toplumların yerleşmelerde gerçekleştirmesi gereken 
başarı ölçütleriyle tanımlanabilir. Bu ölçütler insan haklarının 
yaşama geçirilmesi niteliğindedir. Ayrıca, tarihseldir, yeni kültürel 
göreliliğe ve gelişmeye açıktır. Yaşanabilirliğin bir boyutu insanın 
beden ve akıl sağlığı için gerekli koşulların bulunmasıdır. Bu, bir 
yerleşmede yaşayanlara yeterli ve sağlıklı su, temiz hava 
sağlanmasından atıkların sağlık koşullarına uygun 
uzaklaştırılmasına, o güvenliğe, (o insanların (gürültüye o karşı 
korunmasına, yeterli konut, yeterli ulaşım olanakları sağlanmasına 
kadar uzanan pek çok nesnel öğeyi içerdiği gibi, yaşayanların kültürel 
beklentilerini karşılamak, aidiyet ve kimlik duygularını vermek, 
yaratıcı bir ortam yaratmak gibi öznel öğeleri de içerecektir. ” 

“Yaşanabilir kent” kavramı Eflatun”dan beri bazı kuramcılar tarafından nüfus 

ve büyüklükle, Yunan uygarlığı döneminde ise tüm kent halkının etkin bir katılımla 
kenti yönetebilmesi ile ilişkilendirilmiştir. Günümüzde ise sağlık, eğitim, barınma, iş 

olanakları, gelir durumu, alışveriş ve kültürel etkinlikler, erişilebilirlik, kamusal 

mekânlar ve topluluk kavramları ile ilişkilendirilmektedir.* 

Van Kamp ef al'a göre yaşam kalitesi, yaşanabilirlik ve sürdürülebilirlik 

kavramları; insan ve çevre (doğal, yapılı, sosyal, ekonomik ve kültürel) ilişkisinin 

farklı açılarını içermektedir. Birbirlerinden farklı olarak oyaşanabilirlik ove 

sürdürülebilirlik daha çok çevre ile ilgili iken, yaşam kalitesi daha çok insan ile 

ilgilidir. Sürdürülebilirlik daha çok gelecek ile ilgili iken, yaşanabilirlik ve yaşam 
kalitesi şimdiki zaman ile ilgilidir.” 

Kalkınmayı ve gelişmeyi içine alan, yaşam çevresi, sağlık, barınma, gelir, 

sosyal ilişkiler ve aile yaşantısını kapsayan refah kavramı, bireylerin ve toplumun iyi 
olma derecesi olarak ifade edilmektedir.i* Refahın ölçülmesinde hem nesnel (gelir, 

eğitim, sağlık, barınma vb.) hem de öznel göstergeler (mutluluk, memnuniyet, algı 

vb.) tercih edilmektedir.” 

OECD son yıllarda insanların refahı ve toplumların gelişmişliği üzerine 

araştırmalarını artırmıştır. OECD, Daha İyi Yaşam Çalışması (Better Life Initiative) 
ile refahın ölçülmesine ilişkin yöntemler geliştirmekte ve insanların bulundukları 

fiziksel koşullara ve yaşam kalitelerine göre OECD ülkelerinde refah 
  

4 Oktay, 2007 
* Van Kamp etal., 2003: 11 
> Van Praag and Carbonell, 2004 
5! Gökdemir ve Veenhoven, 2014: 339 
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değerlendirmesini yapmaktadır.”? OECD'nin yaklaşımında refahın yaşam kalitesini 

de kapsayan bir kavram olduğu anlaşılmaktadır. 

Tez çalışmasında kentlerin yaşanabilirliği ve kentsel yaşam kalitesi aynı 
anlamda kullanılmaktadır. Bir kentin yaşanabilir olması o kentin yaşam kalitesinin 

yüksek olduğunu göstermektedir. 

1.3. Oo Kentsel Yaşam Kalitesi 

1.3.1. Kentsel yaşam kalitesi kavramının gelişimi 

Yaşam kalitesine ilişkin ilk yol gösterici çalışma 1939*da Thorndike”nini? 
göstergeleri altı kategoride gruplandırarak yaşam kalitesini değerlendirdiği 
çalışmadır. 1960'lar ve 1970'lerde yapılan çalışmaların büyük bir kısmında 

Thorndike'nin bu yaklaşımı kullanılmıştır. Refahın yalnızca ekonomik büyüme ile 

ölçülemeyeceği görüşü bu konuda yapılan çalışmaları artırmıştır. Söz konusu 
çalışmalar sosyal politika araştırmalarının gelişmesini etkilemiş ve Sosyal 

Göstergeler Hareketi'nin doğmasını sağlamıştır.”* 

İlk olarak Amerika Birleşik Devletlerinde ortaya çıkan Sosyal Göstergeler 

Hareketi, ortaya konulan göstergelerle sosyal alandaki sorunların saptanabilmesi, 

değişimlerin otespit oedilmesi ve uygulanacak politikaların buna göre 
şekillendirilmesini amaçlamaktadır.” 

1969 yılında kentsel çevrenin yaşam kalitesine etkisini ilk kez ele alan 

Perloff bir kentsel yerleşmede yaşayan bireylerin yaşam kalitesinin doğal ve yapılı 
çevrenin etkileşmesiyle belirlendiğini ifade etmiştir.” 

1976 yılında Kanada'nın Vancouver kentinde düzenlenen Habitat | 
konferansında, o dönemdeki kırdan kente göç hareketinin hızlı seyretmesinin bir 

sonucu olarak barınma ve kentleşme konularının küresel düzeyde değerlendirilmesi 

  

> OECD, 2013:2 
5 Thorndike,1939, Land et al.den, 2012: 1 
5 Marans and Stimson ed., 2011: 1 
“Akder, 2004, (erişim tarihi: 07.05.2017), 
http://www.aso.org.tr/kurumsal/media/kaynak/TUR/asomedya/mayis2004/dosyamayis2004.html 
5 Perloff, 1969 
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üzerine fikir birliğine varılmıştır.” Vancouver Deklarasyonunda yerleşimlerdeki 

koşulların yaşam kalitesini büyük oranda belirlediği belirtilmiştir. Ayrıca, 

yerleşimlerde istihdam, konut, sağlık hizmetleri, eğitim ve dinlenme gibi temel 
ihtiyaçların tam olarak karşılanması için iyileştirmenin bir ön şart olduğu ifade 

edilmiştir.” 

1986 yılında WHO tarafından Avrupa kentlerinde karar vericilerin 
gündemine sağlığı koyabilmeyi amaçlayan “Sağlıklı Kentler Projesi” başlatılmıştır. 

İlk beş yıllık uygulama aşamasında “herkes için sağlık” söyleminin ve Ottawa 
Şartının”? somut eylemlere geçirilmesi üzerine çalışılmıştır. Söz konusu proje uzun 

dönemli bir kalkınma projesi olup kentte yaşayanların fiziki ve psikolojik refahını ve 
kentlerin yaşam kalitesini artırmayı hedeflemektedir.“9 WHO'nun bu konudaki 

çalışmaları günümüzde de devam etmektedir. “Sağlıklı Kentler Projesi” kapsamında 

oluşturulan “Sağlıklı Kentler Birlikleri”ne Türkiye'den Bursa, İstanbul, Antalya, 
Trabzon, Aydın ve Kocaeli büyükşehir belediyeleri olmak üzere toplam 64 belediye 

üyedir. 

1987 yılında yirmi ayrı ülkeden gelen katılımcılardan oluşan Dünya Çevre ve 

Kalkınma Komisyonunca (The World Comission on Environment and Development¬ 

WCED) hazırlanan “Ortak Geleceğimiz Raporu”, BM tarafından onaylanmış ve 
yayımlanmıştır. Rapor 1960'lı yılların kalkınmacı ideolojisiyle 1970'li yılların 

çevreci ideolojisini bir araya getiren sürdürülebilirlik yaklaşımını ortaya 

koymaktadır.5 Sürdürülebilirlik kavramı Bölüm 1.2.2'de detaylandırılmıştır. 

1990 yılında ölçümleri başlayan İnsani Gelişme Endeksi, Birleşmiş Milletler 
Gelişme Programı (UNDP) İnsani Gelişme Rapor Ofisi tarafından yayımlanmaktadır. 
Bu endeks ile “uzun ve sağlıklı yaşama”, “eğitilmiş olma” ve “iyi yaşam 

standartlarına sahip olma” olarak üç kategoride ölçüm yapılmaktadır. Kullanılan 
  

“BM, t.y. (a), (erişim tarihi: 31.03.2016), https://www.habitat3.org/the-new-urban-agenda/about 
* BM, t.y. (b), (erişim tarihi: 24.11.2016), http://habitat.igc.org/vancouver/van-decl.htm 
” 17-21 Kasım 1986 tarihlerinde Birinci Uluslararası Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Konferansında, 2000 
yılına kadar “Herkes İçin Sağlık” amacına ulaşmak için harekete geçmek üzere Ottawa Şartı imzalanmıştır. 
Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile tüm sektörlerde ve düzeylerde bulunan politika yapıcıların gündemine 
sağlığın yerleştirilmesi, kararlarının sağlık açısından sonuçları hakkında bilgi sahibi olmaları ve sağlığa yönelik 
sorumluluklarını kabul etmeye yönlendirilmesi hedeflenmektedir. 
© Gürel, 2009: 32 
#L WCED, 1987 
“> Tekeli, 1996: 26 
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göstergeler yaşam ömrü, yetişkin okur-yazarlığı, ilkokul, ortaokul ve liseye kayıt, 

satın alma gücü paritesi ile kişi başına düşen gelirdir. Ülkeler İnsani Gelişme 
Endeksi sonuçlarına göre yüksek, orta ve düşük gelişmiş olmak üzere üç grupta 
sınıflandırılmaktadır.? Türkiye 2016 yılı İnsani Gelişme Endeksi'nde 188 ülke 
arasında 71. sırada yer almıştır. Aynı sıralamayı Venezuela ile paylaşmıştır.6* 

1992 yılında Avrupa Konseyi, Avrupa Yerel Yönetimler Konferansı'nda 

Avrupa Kentsel Şartını kabul etmiştir. Şart, kentli hakları alanındaki en önemli belge 

olup diğerlerinden farklı olarak hükümetlerin değil yerel yönetimlerin imzasına 
açılmıştır. Kent sorunlarında yaşanan değişim ve gelişmeler nedeniyle Avrupa 

Kentsel Şartı'nda bazı değişiklikler yapılmış, Avrupa Konseyi 2008 yılında Avrupa 
Kentsel Şartı 2'yi kabul etmiştir. 

1993 yılında BM tarafından Kentsel Göstergeler Programı“ başlatılmıştır. 
Programın amacı kentsel sorunların azaltılması ve kentsel yaşamın iyileştirilmesi 
kapsamında, geliştirilecek politikalar ve alınacak kararlara dayanak oluşturacak 

nitelikte kentsel veri ve bilginin üretilmesini sağlamaktır. Kentsel Göstergeler Veri 

Tabanı kullanılarak yapılan ve kentleri gelişmişliğe göre sıralayan Kent Gelişim 

Endeksi 1995 ve 2001 yıllarında yayımlanmıştır. 

1996 yılında İstanbul'da düzenlenen Habitat Il Konferansı'nda kabul edilen 
İstanbul Deklarasyonu'nun yaşam kalitesi ile ilgili olan maddelerinden ikisi aşağıdaki 
gibidir“6; 

"(30) Tüm insanların yaşam kalitesi, diğer ekonomik, sosyal, çevresel 
ve kültürel faktörlerin yanı sıra, köy, kasaba ve kentlerimizin fiziki 
koşullarına ve mekânsal karakteristiklerine bağlıdır. Kentlerin 
yerleşim düzeni ve estetiği, toprak kullanma biçimleri, nüfus ve yapı 
yoğunlukları, ulaşım, temel mal, hizmet ve kamu hizmetlerine erişim 
kolaylığı ve halka açık tesisler, yerleşmelerin yaşanabilirliğini hayati 
biçimde etkileyen unsurlardır." 

  

“ Kaya, 2009 
“4 UNDP, 2017, (erişim tarihi:07.05.2017), 
http://Www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/presscenter/pressreleases/2017/03/turkey-ranks-7Ist-by-human¬ 
development-index.html 
“5 United Nations, 2004 
“© Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, t.y., (erişim tarihi: 13.06.2016), 
https://www.toki.gov.tr/habitat/dokumanlar/habitatgundemi.doc 
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"(36) İnsan sağlığı ve yaşam kalitesi, sürdürülebilir insan 
yerleşmeleri geliştirme çabalarının merkezindedir. Bu nedenle 
kendimizi, kaliteli eğitimden evrensel ve eşit yararlanmaya, beden, 
ruh ve çevre sağlığında erişilebilecek en yüksek standartları 
gerçekleştirmeye, temel sağlık hizmetlerine eşit erişime, ırk, ulusal 
köken, cinsiyet, yaş ve özürlülük ayırımı gözetmeksizin, ortak ve özel 
kültürlerimize saygı duyarak ve geliştirerek konut dâhil olmak üzere 
toplumsal ve ekonomik koşullara ilişkin eşitsizlikleri gidermek için 
özellikle gayret sarf etmeye adıyoruz." 

İstanbul Deklarasyonunda ortaya konulan hususlar ile kentlerdeki hizmetlerin 
ve bunlara erişilebilirliğin yaşanabilirlik üzerindeki önemine vurgu yapılmaktadır. 

1998 yılında AB tarafından Avrupa kentlerinde yaşam kalitesinin 

değerlendirilmesine dair artan talebi karşılamak için Kentsel Denetim Pilot Çalışması 

başlatılmıştır. Çalışmanın amacı “ortak bir yöntem ve basit bir kentsel göstergeler 
seti ile kentlerdeki yaşam kalitesini ölçmek” şeklinde ifade edilmiştir. Pilot çalışma 

2000 yılında tamamlanmış ve projenin ikinci fazı başlamıştır. AB İstatistik Ofisi 
(Statistical Office of European Union-EUROSTAT)97 göstergelerin gözden 

geçirilmesi ve veri toplama sürecini organize etmekle görevlendirilmiştir.6* Türkiye 
2004 yılında Kentsel Denetim çalışmasına dâhil olmuş ve kalkınma ajanslarının 

merkezlerinin bulunduğu 26 il merkezi için elde edilen veriler TÜİK”in sitesinde 
yayımlanmıştır.*? AB'nin Kentsel Denetim'e yönelik çalışmaları devam etmektedir. 

2015 yılı Eylül ayında gerçekleştirilen BM Sürdürülebilir Kalkınma 

Zirvesinde 193 ülke 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini kabul etmiştir. Kabul 

edilen 17 hedefin 2030”a kadar gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Bu 17 hedeften 
biri de kentleri herkes için güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir hale getirmektir. 

2016 yılı Ekim ayında Ekvador'un başkenti Ouito'da düzenlenen Habitat III 

Konferansı'nda bir kentsel yerleşimin kalitesinin planlamaya, tasarıma, yürürlükteki 

kuralların ve düzenlemelerin niteliği ile bunların uygulanmasına bağlı olduğu 

belirtilmektedir. Konferans sonunda kabul edilen Yeni Kentsel Gündemde, 

sürdürülebilir kentsel kalkınma politikalarında kaydedilen ilerlemeyi etkin bir şekilde 

izlemek ve değerlendirebilmek için ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde veri ve 
  

“7 Kısa adı EUROSTAT olan Avrupa İstatistik Ofisi, Avrupa çapında yürüttüğü anket çalışmalarıyla veri elde 
ederek AB'ye istatistiki bilgi sağlamaktır. 
“8 Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, 2008: 19 
“ TÜİK, (erişim tarihi: 12.08.2015), http://tuikapp.tuik.gov.tr/Bolgesel/menuAction.do 
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istatistik kapasitesinin güçlendirileceği ifade edilmiştir. Konferansta kabul edilen 

deklarasyonda şehirlerin yaşam kalitesi başlığı altında kaliteli konut, temiz su, 

altyapı, enerji, kamu hizmetlerinden eşit faydalanma, erişilebilirlik gibi sosyal 
fonksiyonlarını yerine getiren yerleşimler olacağı öngörülmektedir.” 

1.3.2. Kentsel yaşam kalitesi kavramı 

Kentsel yaşam kalitesi; toplumsal, ekonomik ve mekânsal özellikler açısından 
kent olarak tanımlanan yerlerde; kentsel altyapı, iletişim, ulaşım, konut gibi temel 

hizmetlerin sunulma düzeyinin, asgari standartların üstünde olması olarak 
tanımlanmaktadır. ! 

Bir kentteki kentsel yaşam kalitesini etkileyen temel faktörler kentli 

haklarının karşılanma durumu, kentsel hizmetlerin herkes için eşit ve erişilebilir 

olması ve kentsel hizmetlere ilişkin kentlilerin duyduğu memnuniyet düzeyidir. 

Kentsel yaşam kalitesi, soyut insan haklarının kentsel mekânda hayata 

geçirilmesi olarak görülmektedir.? İnsan haklarının kentsel mekândaki karşılığı 
kentli haklardır. Kentli hakları, kentsel hizmetlerde kalite ve etkinliğin artırılmasını, 

kentlerde ekonomik, sosyal ve kültürel imkânların oluşturulmasını, topluluk 
bilincinin geliştirilmesini ve yerel yönetime katılımı içermektedir. Ökmen kentli 

haklarını yaşam kalitesinin değişik boyutları bakımından şöyle gruplandırmaktadır: 
e İnsan haklarına saygılı, yaşayanlara kendini geliştirme imkânı sağlayan 

bir kentsel ortamda yaşama hakkı 
e Saldırılara ve suça karşı korunmuş güvenli bir kentte yaşama hakkı 
e Hava, su ve gürültü kirliliğinden uzak bir kentsel çevrede yaşama hakkı 
e Kentte yaşayanların kendi ekonomik ve toplumsal girişimlerini 

geliştirebilmek için gerekli altyapıya sahip olmayı isteme hakkı 
e Kentte uygun çalışma olanaklarına ve güvencesine sahip olma ve kentin 

ekonomik gelişmesinden pay alabilme hakkı 
e Kültürel farklılıklar sebebiyle kimsenin dışlanmadığı bir kentte yaşama 

hakkı 

  

7 BM, 2016, (erişim tarihi: 25.11.2016), 
https://www2.habitat3 .org/bitcache/99d99fbd0824de50214e99f864459d8081a9be00?vid591155&dispositionzin 
line&op>view 
7! Geray, 1998: 327 
7 Tekeli, 2010: 11 
7 Ökmen, 2013: 29, 30 
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Oturduğu yere bağlılık duyabileceği ve kimliği olan bir kentte yaşama 
hakkı 

Yerel yönetim seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı 
Kente yönelik alınan kararlara katılma hakkı 

Güvenlik 

Kirletilmemiş sağlıklı çevre 
İstihdam 

Konut 

Dolaşım 
Sağlık 
Spor ve dinlence 
Kültürler arası kaynaşma 
Kaliteli bir mimari ve fiziksel çevre 
İşlevlerin uyumu 
Katılım 

Ekonomik kalkınma 

Sürdürülebilir kalkınma 
Mal ve hizmetler 

Doğal zenginlikler ve kaynaklar 
Kişisel bütünlük 
Belediyeler arası işbirliği 
Finansal yapı ve mekanizmalar 
Eşitlik 
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sebeple, kentsel hizmetler kentsel yaşam kalitesinin genel bir belirleyicisi 

konumundadır. 

Kentsel hizmet kavramı kamu hizmeti kavramının mekânsal açıdan ele 

alınması sonucunda ortaya çıkmaktadır. Literatürde kentsel hizmetler, faydası belirli 

bir kentsel alanla sınırlı olan yerel hizmetler olarak anlaşılmaktadır. Kavruk, kentsel 

hizmetleri “kenti belirli bir mekân olarak kabul ederek bu mekânda kurulu yerel 
yönetim birimlerinin sunduğu yerel hizmetler” olarak ifade etmektedir.”9 Kentsel 
hizmetleri halkın tümüne eşit ve adil sunulmasında özellikle yerel yönetimlere 
önemli görevler düşmektedir. Ancak Türkiye'de merkezi idarelerin de kentlerde 

sorumlu olduğu hizmetler bulunmaktadır. Bu sebeple kentsel hizmet kavramına 
yalnız yerel yönetimlerin sunduğu hizmetleri dâhil etmek yeterli olmayacaktır. 

Kentte yaşayan insanların kentsel hizmetlerden adil, sağlıklı ve düzenli 

biçimde yararlanması ve bu hizmetlere erişebilmesi de bir hak olarak 
değerlendirilmektedir. Kentsel hizmetlere erişim hakkı olarak adlandırılan bu hak, 

yerleşimlerde konut, içme suyu sunumu, katı atık ve atık su bertarafı, ulaşım ve 

elektrik gibi hizmetlerin herkese eşit, adil ve yeterli biçimde sunulmasıyla 

sağlanmaktadır. Ödenebilir kira ve altyapı hizmetleri, insan onuruna yakışır konut, 
erişilebilir ve ulaşılabilir kentsel hizmetler ve kolay iletişim imkânları kentsel 
hizmetlere erişimin temel ölçütleridir. Kentsel hizmetlere erişim hakkının 

gerçekleşmesi kentsel yaşam kalitesi düzeyinin bir göstergesidir.” 

Kentsel hizmetlere erişim hakkı konusunda yürüme mesafesi ve komşuluk 
birimi kavramları ön plana çıkmaktadır. Temel kentsel hizmetlerin erişilebilir olması 

için komşuluk birimi/mahalle bazında tasarlanması, 15 dakikalık yürüme 

mesafesinde yaya olarak ulaşılabilir olması önem taşımaktadır. 

Kentli hakkı ve kentsel hizmetlere erişilebilirlik gibi nesnel faktörlerinin yanı 

sıra kentlilerin kentsel hizmetlere yönelik öznel değerlendirmeleri, algıları ve 
memnuniyet düzeyi de kentsel yaşam kalitesinin belirleyicisidir. 

  

79 Kavruk, 2002 
77 Ertan ve Ertan, 2013: 58, 61 
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1.3.3. Kentsel yaşam kalitesinin ölçülmesi 

Kentsel yaşam kalitesinin ölçümünde kullanılacak gösterge ve ölçütler 

üzerinde bir uzlaşmaya varılamamıştır. Bu konuda yapılan çalışmalarda, kentsel 
yaşam kalitesinin ölçülmesine ilişkin kapsamlı bir çerçeve oluşturulamamış ve 

fiziksel, ekonomik ve sosyal göstergelerin geliştirilmesi sağlanamamıştır.” 

Marans et al.'un bu konuda geliştirdiği modelin birinci varsayımı, bir 
yerleşim birimindeki yaşam kalitesinin tek bir ölçüt ile ölçülemeyeceği, yerleşmenin 

birçok özelliğinin ölçülmesi gerekliliğidir. ? Bu ölçütler bir arada değerlendirilerek 
yerleşim biriminin genel yaşam kalitesi belirlenmektedir. Modelin ikinci varsayımı 

ise, sadece objektif koşulların yerleşmelerin gerçek kalitesini yansıtmadığı ve 

“kalite”nin bir birimde yaşayanların öznel değerlendirmelerini de içerdiğidir."* 

Marans'a göre kentsel yaşam kalitesi ölçülürken bir yerleşmenin objektif 

özelliklerin kullanıcılar için ne anlam taşıdığını anlamak önem taşımaktadır. Bu tür 

göstergeler, bir yerde yaşayanların deneyimlerine dayanmaktadır.*! Bunun yanında, 

bir yerleşime ait nesnel ve öznel ölçütlerin varlığı bu ölçütler arasındaki ilişkiyi 

incelemeye imkân verebilmektedir. Örneğin, bir yerleşimdeki trafik durumu ile orada 
yaşayanların trafik yoğunluğunu nasıl algıladıklarına ilişkin veriler bu iki ölçüt 

arasındaki ilişkinin incelenebilmesini sağlayacaktır. 

Kentsel yaşam kalitesinin ölçülmesine ilişkin bir başka görüş ise aynı 
ortamlarda bile insanların kentsel yaşam kalitesine dair farklı değerlendirmelere 

sahip olabilmesidir. Bir toplumun bulunduğu kentsel çevreye ilişkin memnuniyeti; 
beklentileri, algıları, kişisel özellikleri ile demografik ve sosyo-ekonomik 

özelliklerinden etkilenebilmektedir. 

Öte yandan, kentsel yaşam kalitesinin belirlenmesinde nesnel göstergelerin 

anlamlı olmadığını; yaşam kalitesinin objektif çevre tarafından değil; bu çevrenin 

  

78 Van Kamp et al., 2003: 5 
7? Marans and Rodgers, 1975; Lee and Marans, 1980; Connerly and Marans, 1988 
89 Marans, 2007 
Sl a.g.e. 

24 



kişiler tarafından nasıl algılandığı ile belirlendiğini savunan bir görüş de 
bulunmaktadır.3? 

Andelman e aa göre yaşam kalitesi araştırmaları ağırlıklı olarak iki 
yaklaşım üzerinden yürütülmektedir:83 

Objektif yaklaşım çoğunlukla farklı mekânsal ölçeklerde toplanan verilerin 

(ikincil veri) analiz edilmesi ve raporlanması ile sınırlı olmaktadır. Söz konusu 
veriler idari veriler ve nüfus sayımı verileridir. Sosyal göstergeler araştırmalarında 

sıklıkla bu yaklaşım kullanılmaktadır. 

Öznel yaklaşım, bireysel ölçekte birincil verileri toplamak için özellikle 

tasarlanmıştır. Sosyal anket yöntemleri kullanılarak insanların davranışlarına 

odaklanılmakta ve yaşam kalitesine bakış açıları değerlendirilmektedir. Bu yaklaşım 
kentsel çevre ile insanların yaşam kalitesi hususunda değerlendirmeleri arasındaki 

ilişkiyi incelemektedir." 

Kentsel yaşam kalitesinin ölçülmesi konusunda İskandinav ve Amerikan 
yaklaşımları karşıt iki konumda yer almaktadır. İskandinav yaklaşımları nesnel 
ölçütle ölçülen yaşam koşullarına odaklanırken Amerikan yaklaşımı yaşam 
koşullarının bireyler tarafından değerlendirilmesini esas almaktadır. WHO'nun 

yaşam kalitesi yaklaşımı daha çok Amerikan görüşünü yansıtırken BM'nin insani 

gelişme raporlarında öngördüğü yaklaşım İskandinav yaklaşımına yakındır.9 
Kentsel yaşam kalitesinin ölçülmesine ilişkin yapılan çalışmalarda farklı 

fikirler bulunmasına karşın ağırlıklı olarak nesnel göstergeler kadar öznel 
göstergelerin de gerekli olduğu üzerine bir görüş birliği bulunmaktadır. 

Kentsel yaşam kalitesinin geliştirilmesine yönelik politika geliştirme 

süreçlerinde temelde en çok ihtiyaç duyulan husus ketteki nüfus, altyapı, doğal ve 

yapılı çevreye ilişkin mevcut durumu ortaya koyacak göstergelerdir. Göstergeler 

karar vericilere bilgiyi iletmede bir araç olmaktadır. Politikacılar ve karar vericiler, 

karar vermede bir araç olarak birleştirilmiş verileri talep ederken bilim adamları ve 

  

“? Marans ve Cooper, 2000 
5 Andelman etal., 1998 
84 Marans and Stimson, 2011: 5 
85 Fırat, 2005 
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uzmanlar temel verilere ihtiyaç duymaktadır. Öte yandan, kamuoyu için ise daha 

basit bilgi gereklidir ve bu bilgi verilerin bir araya getirilmesiyle ortaya çıkmaktadır. 

İlgili göstergelerin bir araya getirildiği bir endeks verileri yoğunlaştırarak politika 
yapıcılar ve kamuoyu için yararlı bilgiler haline getirmektedir. © 

Bilim adamlarının, politika yapıcıların ve kamuoyunun ihtiyaç duyduğu 

gösterge sayısı ve veriye ilişkin durumu ortaya koyan ve Peterson tarafından 
geliştirilen Bilgi Piramidi Şekil 1.2'de yer almaktadır. Şeklin piramit olarak 

tasarlanmasının sebebi kullanılan gösterge sayılarının bilim adamlarından 
kamuoyuna doğru azalış göstermesidir. Aynı yönde veriler de yoğunlaşarak bilgi 

düzeyine inmektedir. 

Şekil 1.2. Bilgi Piramidi 

  
Bilgi 

amuoyu için 
endeksler 

Politika yapıcılar için 
gösterge ve endeksler 

Ja aa aa ZO e 

Veri 

Kaynak: Peterson, 1997 

1.4. Bölüm Değerlendirmesi 

Kentlerin ekonominin motoru haline gelmesi ve ülkelerden ziyade kentlerin 

birbirleriyle rekabet etmeye başlaması kentsel yerleşimlerin önemini artırmıştır. 

Kentsel nüfusun artması, kentsel hizmet arzındaki yetersizlikler nedeniyle ortaya 
çıkan sorunlar ve artan sosyal problemler kentlerde yaşam kalitesinin yükseltilmesine 

yönelik politikalara ağırlık verilmesini sağlamıştır. 

  

8S Peterson, 1997 
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Yaşanabilirlik kavramı ilk kez Habitat Il İstanbul Konferansında literatüre 

kazandırılmış bir kavram olup hala önemini korumaktadır. Bu konferansta 

yaşanabilirlik, o yerleşmelerde (o gerçekleştirmesi (ogereken başarı (o ölçütleriyle 
ilişkilendirilmiştir. Bu ölçütler sağlık, yeterli ve sağlıklı su, temiz hava, atıkların 

uzaklaştırılması, güvenlik, gürültüye karşı koruma, yeterli konut, yeterli ulaşım 
olanakları, kültürel beklentileri karşılamak, aidiyet ve kimlik duygularını vermek gibi 

öznel ve nesnel öğeleri içermektedir. 

Yaşam kalitesine yönelik yapılan çalışmalara bakıldığında ihtiyaçlar 
hiyerarşisi kuramı, sağlık odaklı yaklaşım, kapasite yaklaşımı, insan hakları odaklı 

yaklaşım, çevre odaklı yaklaşım ve kent odaklı yaklaşımlar üzerinde yoğunlaştığı 
görülmektedir. Kent odaklı yaklaşımların diğerlerinden tamamen bağımsız olmadığı 

ve bu yaklaşımın diğer yaklaşımların bir arada değerlendirilmesiyle geliştirildiği 
anlaşılmaktadır. 

İnsan hakları odaklı yaklaşım açısından ele alındığında, kentsel yaşam 
kalitesi soyut ilkeler olan insan haklarının yerleşme düzenine geçirilmesidir. İnsan 
haklarının kentteki yerleşme düzenine geçirilmesi kentsel hizmetler aracılığıyla 

olmaktadır. İhtiyaçlar hiyerarşisi kuramı kapsamında bakıldığında, kentteki 
bireylerin temel fizyolojik ve güvenlik ihtiyaçlarının karşılanmadan o kentin 

yaşanabilir olmasından bahsedilememektedir. Çevre odaklı yaklaşım üzerinden 

incelendiğinde ise kentlerdeki yaşam kalitesinin yapılı çevrenin kalitesi kadar doğal 

çevrenin kalitesinden de önemli düzeyde etkilendiği görülmektedir. 

Bir kentteki yaşam kalitesini etkileyen temel hususların kentli haklarının 

karşılanma düzeyi, kentsel hizmet kalitesi, hizmetlerin adil, eşit ve erişilebilir olması 
ve kentlilerin bu hizmetlere yönelik duyduğu memnuniyet düzeyi olduğu 

değerlendirilmektedir. Bu kapsamda, kentsel yaşam kalitesi kentlerdeki yapılı ve 

doğal çevre koşullarının nitelikleri ile bireylerin bu koşullara ilişkin algıları 

değerlendirilerek ölçülmektedir. 
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2. ULUSLARARASI YAŞAM KALİTESİ ARAŞTIRMALARI 

2.1. Uluslararası Kuruluşların Çalışmaları 

Yaşam kalitesi araştırmaları BM, OECD ve AB gibi uluslararası kuruluşlarca 

uzun zamandır sürdürülmektedir. Bu başlık altında söz konusu kuruluşların yaşam 

kalitesinin ölçülmesine ilişkin uyguladıkları ve uygulamakta oldukları programlara 
ilişkin bilgi verilmektedir. 

2.1.1. Birleşmiş Milletler 

1945 yılında kurulan BM, yirmi birinci yüzyılda insanlığın karşı karşıya 
kaldığı barış ve güvenlik, iklim değişikliği, sürdürülebilir kalkınma, insan hakları, 

silahsızlanma, terörizm, insani yardım, gıda üretimi, acil sağlık, cinsiyet eşitsizliği ve 
yönetişim alanlarında çalışmaktadır.87 

BM”ye bağlı bir program olarak geliştirilen BM İnsan Yerleşimleri Programı 
(UN-Habitat) insan yerleşimlerine ilişkin faaliyetlerde eşgüdüm sağlamayı ve 
kentlerde yaşanan sorunların çözümüne yönelik, ülkelere teknik ve mali yardım 

sağlamayı amaçlamaktadır.i* 
UN-Habitat'ın öncü olduğu Kentsel Göstergeler Programının (Urban 

Indicators Program) temelleri 1993 yılında atılmıştır. Program, kentsel sorunların 

azaltılması ve kentsel yaşamın iyileştirilmesi için geliştirilecek politikalara dayanak 
oluşturacak nitelikte kentsel veri ve bilginin üretilmesini sağlamak amacıyla ortaya 

çıkmıştır.“? 1996 yılında düzenlenen Habitat Il Konferansı hazırlıkları kapsamına 
dâhil edilen çalışma, konferansın politika dokümanı olan Habitat Gündeminde de yer 
almıştır. 

Konferanstan sonra kurulan Küresel Kentsel Takip Birimi (Global Urban 
Observatory-GUO) Habitat Gündeminin uygulanmasını ve ilerlemesini küresel 

düzeyde izlemekle görevlendirilmiştir. Bu birim, izleme görevini gerçekleştirmek 

üzere göstergeler sistemi geliştirmiştir. Söz konusu göstergeler sistemi biraz daha 
  

87 United Nations, t.y., (erişim tarihi:18.04.2016), http://www.un.org/en/sections/about-un/overview/index.html 
“5 Dışişleri Bakanlığı, t.y., (erişim tarihi:19.04.2016), http://www.mfa.gov.tr/birlesmis-milletler-insan¬ 
yerlesimleri-programi.tr.mfa 
89 United Nations, 2004 
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geliştirilerek ikinci versiyon oluşturulmuştur. Çalışmanın son versiyonunda gösterge 

sistemi BM” ye üye ülkeler tarafından kabul edilen Binyıl Kalkınma Hedeflerini” de 

içerilecek şekilde geliştirilmiştir.?! Konut, sosyal gelişme ve yoksulluğun önlenmesi, 

çevre yönetimi, ekonomik gelişme, yönetişim ve binyıl kalkınma hedefi kategorileri 
altında 21 anahtar kentsel gösterge, 9 kontrol listesi ve 13 kapsamlı gösterge olmak 

üzere toplam 43 göstergeden oluşan bir set oluşturulmuştur.?? Anahtar gösterge seti, 
kapsamlı gösterge seti ve kontrol listesi sırasıyla Tablo 2.1, Tablo 2.2 ve Tablo 
2.3'de yer almaktadır. 

Tablo 2.1. BM Kentsel Göstergeler Programı anahtar gösterge seti 

Kategori Anahtar Göstergeler 

Fiziksel olarak dayanıklı olan konutlarda yaşayan hane 
halkların oranı 
  

Fert başına düşen oda sayısı 
  

Şebeke suyuna erişim oranı 
  Konut . . . .. Kanalizasyon sistemine erişim oranı 
  

Evlerinde şebeke suyu, kanalizasyon, elektrik ve telefon 
hatlarına bağlantı olan hane halklarının oranı 
  

Hane halklarına sağlanan konut sahipliliği güvencesi düzeyi 
  

Beş yaş altı çocuk ölüm oranı 
  

10.000 kişi başına cinayet sayısı 
  Sosyal gelişme ve 

yoksulluğun önlenmesi | Yoksulluk sınırının altında yaşayan hane halklarının oranı 
  

15 yaş üzeri okuma yazma bilenlerin oranı 
  

Kentsel nüfus artış hızı 
  

Kentsel alanların ne düzeyde planlandığının tespiti 
  

Suyun en pahalı olduğu dönemde | m? suyun fiyatı 
  

Çevre Arıtılmadan deşarj edilen atık suyun oranı 
  

Katı atıklar içinde gömülen/ açık araziye dökülen/ geri 
dönüşüme tabi tutulanların oranı 
  

      
Trafikte geçirilen süre 
  

  

* Eylül 2000'de toplanan BM Genel Kurulunda toplam 189 üye ülke “küresel düzeyde insan onuru, eşitlik ve 
esenlik ilkelerinin güçlendirilmesi için Binyıl Bildirgesini ilan etmişlerdir. Söz konusu ilkelerin hayata 
geçirilmesi için sekiz Binyıl Kalkınma Hedefi belirlenmiştir. Bu sekiz hedefin 2015 yılına kadar sağlanmasına 
karar verilmiştir. 
United Nations, 2009 
* age. 
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Tablo 2.1. BM Kentsel Göstergeler Programı anahtar gösterge seti (devamı) 

rai Anahtar Göstergeler 

Kayıt dışı istihdam edilenlerin oranı 
  

Ekonomik gelişme İşsizlik oranı 
  

Kentin gayri safi katma değeri 
  

Yönetişim Kişi başına düşen yerel yönetim geliri 
        

Binyıl Kalkınma Hedefi | Gecekonduda yaşayan kentsel nüfusun oranı 
  

Kaynak: United Nations, 2004 ve United Nations, 2009 

Tablo 2.2. BM Kentsel Göstergeler Programı kapsamlı gösterge seti 

Kategori | Eer EK ra zir 

Bir konutun ortalama piyasa fiyatının yıllık ortalama hane halkı 
gelirine oranı 
  

Bir konutun yıllık ortalama kira bedelinin kiracı hane halklarının 
yıllık ortalama gelirlerine oranı 
  

Konut Arsa ve yapı kurallarına uygun olarak yapılan konutların yüzdesi 
  

Son beş yıl içerisinde oturduğu konuttan zorla çıkarılan hane 
halklarının yıllık ortalama sayısı 
  

I m arsanın ortalama fiyatının aylık hane halkı ortalama gelirine 
oranı 
  

15-49 yaş aralığındaki kadınlar içinde İnsan Bağışıklık Yetmezliği 
virüsüne (Human Immmunodeficienecy Virus) rastlananların oranı 
  Sosyal gelişme ve 

yoksulluğun Okullaşma oranı 
önlenmesi 

  

Yerel düzeyde seçilmiş ya da atanmış kadın meclis üyesi veya 
siyasetçilerin oranı 
  

Bir insanın bir günde tükettiği ortalama su miktarı 
  

Haftalık olarak çöpleri toplanan hane halklarının oranı 

Çevre yönetimi Riskli bölgelerde ya da alanlarda bulunan konutların oranı 
  

  

Özel araç, tren, tramvay, vapur, otobüs ya da minibüs, motosiklet 
ve bisikletle veya yaya olarak yapılan iş yolculuklarının yüzdesi 

  

Son yerel seçimde oy kullanan seçmenlerin oranı 
  

Yönetişim 10.000 kişiye düşen Sivil Toplum Kuruluşu ve dernek gibi kar 
amacı gütmeyen kuruluşların sayısı 

      
  

Kaynak: United Nations, 2004 ve United Nations, 2009 



Tablo 2.3. BM Kentsel Göstergeler Programı kontrol listesi 

Kategori Nİ 

Yasaların vatandaşlara sağladığı konuta erişim hakkı 
Konut kazanımlarının düzeyi   

Konut finansman sisteminin gelişmişlik düzeyi 
  

Kentsel şiddetle mücadele için uygulanan politikaların düzeyi 
  Sosyal gelişme ve 

yoksulluğun önlenmesi Yerel yönetimlerde çalışan kadınların oranı (üst makamlarda 
ve teknik kadroda) 
  

Afet önleme stratejilerinin ve zarar azaltma araçlarının düzeyi 
  Çevre yönetimi 

Yerel çevresel planların hazırlanma ve uygulanma düzeyi 
  

Ademi merkezileşme sürecinin düzeyi 
  

Yönetişim Vatandaş katılım düzeyi 
  

      
Şeffaflık ve hesap verebilirlik düzeyi 
  

Kaynak: United Nations, 2004 ve United Nations, 2009 

Not: Kontrol listesindeki her bir göstergenin ölçümü belirlenen bir soru formu üzerinden yapılmaktadır. 

BM'nin çalışmasında veri toplama aşamasında verilerin güncel ve güvenilir 
olmasına dikkat edilmiştir. Veri toplama ve değerlendirme aşamasında ulusal 

istatistik kurumları, ilgili bakanlıklar, kent ve metropoliten alan yönetimleri ile 
araştırma kuruluşları işbirliğinde çalışmıştır.”? 

BM'nin çalışmasında esas alınacak mekânsal birim, kentsel yığılma alanı 

(urban agglomerations) olarak belirlenmiştir. Kentsel yığılma alanı; kent merkezini, 
kentin yakın çevresindeki alanları ve bunların devamı niteliğindeki banliyöleri içeren 

yapılaşmış ya da belirli bir nüfusun yoğunlaştığı alanlar olarak ifade edilmektedir. 

Böyle bir tanımın kullanılma sebebi ise her ülkede kent tanımının farklı olması 
nedeniyle doğru karşılaştırma yapılabilmesini sağlamaktır. Kentsel yığılma alanı için 

elde edilemeyen veriler yerine metropoliten alanda elde edilen veriler de 
kullanılabilmektedir.” 

  

93 United Nations, 2009: 4 
Mage. 
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BM'nin çalışması uluslararası düzeyde kentsel yaşam kalitesi çalışmalarına 

öncülük etmekte ve ulusal düzeyde yapılan çalışmaların itici gücünü 

oluşturmaktadır.” 

1995 ve 2000 yıllarında Kentsel Göstergeler Programı göstergeleri 

kullanılarak Kentsel Gelişim Endeksi (City Development Index) üretilmiş ve bu 

endekse göre kentlerin refahı ve kentsel hizmetlere erişilebirliği ölçülmüş, kentler 
gelişmişlik seviyelerine göre sıralanmıştır. Endeks beş alt başlıktan (üretim, altyapı, 

atık, sağlık ve eğitim) oluşan bir birleşik endeks olarak kurgulanmış, göstergeler “0” 
ile “1” arasında değerler verilerek (o standartlaştırılmış ve göstergelerin 

ağırlıklandırılması için Temel Bileşenler Analizi (TBA) tercih edilmiştir. Endeksin 
tasarımında BM'nin İnsani Gelişim Raporu'ndan yararlanılmıştır.” 

BM, 2001 yılından beri belirli aralıklarla Dünya Kentlerinin Durumu (State 

of the World's Cities) raporlarını yayımlamaktadır. Bu raporların yayımlanma amacı 
Habitat Gündemi'nin uygulanmasına yönelik kentlerdeki koşulları ve ilerlemeleri 

tespit etmek ve Binyıl Kalkınma Hedeflerinin gerçekleşme durumlarını izlemektir. 

Raporlarda belirlenen göstergelere göre ülkelerin ve belli başlı kentlerin durumları 

ortaya konmaktadır. 

2.1.2. Avrupa Birliği 

Avrupa Komisyonunun altındaki idari yönetim birimlerinden biri olan 
Bölgesel ve Kentsel Politikalar Genel Müdürlüğü (Directorate-General for Regional 

and Urban Policy-DG REGIO) AB kapsamındaki kent ve bölgelerde ekonomi ve 

yaşam kalitesi alanında kalıcı düzenlemeler yapmayı amaçlamaktadır.” 

DG REGIO ile EUROSTAT'ın işbirliği içinde geliştirdiği çalışmalardan biri 

de Kentsel Denetim'dir (Urban Audit). Avrupa kentlerinde yaşam kalitesinin 
değerlendirilmesine dair artan talebi karşılamak için 1998 yılında pilot çalışma 

olarak başlatılan Kentsel Denetim'in amacı “ortak bir yöntem ve basit bir kentsel 

göstergeler seti yardımıyla kentlerdeki yaşam kalitesini ölçmek”tir. 2000 yılında 
  

95 Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, 2008: 9 
*“ United Nations, 200l1a ve 2001b: 116-120 
9 Directorate-General for Regional and Urban Policy, t.y., (erişim tarihi:25.04.2016), 
http://ec.curopa.cu/dgs/regional policy/index en.htm 
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tamamlanan pilot uygulamanın ardından başlatılan çalışma ise 2004 yılında 

tamamlanmıştır. En son yapılan çalışma da 2011-2014 sürecini kapsamaktadır. 

Kentsel Denetim, AB'ye üye ülkeler ile aday ülkelerdeki kentlerde 
güvenilebilir ve karşılaştırılabilir verileri derlemekte ve kentsel düzeyde politika 

tedbirleri için bir karşılaştırma dayanağı oluşturmaktadır. 

2004 yılında yapılan çalışmanın kategorileri nüfus, vatandaşlık, hane halkı 
yapısı, konut, sağlık, suç, işgücü piyasası, ekonomik faaliyet, gelir eşitsizliği ve 

yoksulluk, vatandaş katılımı, yerel yönetimler, eğitim hizmetlerinin sunumu, nüfusun 
eğitim durumu, iklim ve coğrafya, hava kalitesi ve gürültü, su, atık yönetimi, arazi 

kullanımı, enerji kullanımı, ulaşım, bilgi işlem altyapısı, yerel e-devlet, bilgi ve 

iletişim sektörü, kültür ve eğlence ve turizmdir. Bu alt başlıklar altında 86 anahtar 
değişken ve 233 gösterge belirlenmiştir. Gösterge listesi Ek-2'de yer almaktadır. 

Kentsel Denetime 15 üye devletten 189 kent, 12 aday ülkeden 69 kent dâhil 
edilmiştir. 

Kentsel Denetim üç düzeyde koordine edilmiştir. Bu düzeyler AB düzeyi, 

ulusal düzey ve yerel düzeydir. AB düzeyinde koordinasyonu EUROSTAT 
sağlamaktadır. EUROSTAT verilerin toplanması ve sonuçların yayımlanması için 

ulusal koordinatörlerle ve DG REGTO ile bağlantı kurarken ulusal istatistik ofisleri 
de EUROSTAT ile kentler arasındaki bağlantıyı kurmakta ve kentlerden ve diğer 

kaynaklardan gelen verileri toplamaktadır. Ulusal koordinatörler bazı uygulamalarda 

Ülke İstatistik Ofisi iken bazı uygulamalarda (örneğin Almanya) kent ağlarıdır. Veri 
toplama sürecinde ilgili kurum ve kuruluşların dâhil edilmesi ve sürecin çok aktörlü 

olması çalışmanın temel ilkelerindendir. Kentsel Denetim için oluşturulmuş 

organizasyon yapısı Şekil 2.1?de yer almaktadır.”* 

  

* European Commission and EUROSTAT, 2004: 6 
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Kaynak: European Commission and EUROSTAT, 2004: 6 
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Mekânsal Birim GE Kullanılma Gerekçesi 

          
  

  

ii Bir kentin alt birimleri Kentlerin kendi içlerinde birbirinden Alt kentsel birim 

(the Sub-City olarak ifade edilmektedir. farklı özellikler gösteren alt birimleri 
Ni Her bir alt birimdeki nüfus | bulunmaktadır. Kentin mevcut 

District) 
5.000-40.000 kişi olarak durumunu anlamak için kentin 

belirtilmiştir. içerisindeki farklılıkları anlamak da 
önemlidir. 

Keni Merkezi (the Kentin merkez belediye ya | Kent merkezleri temel kentsel 
Core City) da kent yönetiminin hizmetlerin belediyeler tarafından 

idaresinde olan ve kentin sunulduğu alanlar olduğundan bu 

tarihi merkezini de içine düzeyde veriye ulaşmak mümkün 

alan bölümüdür. olabilmektedir. 

“age.:9 
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  YERİM iyi! Kullanılma Gerekçesi 

Fonksiyonel Kentin çevresinde Bir kentin mevcut durumunu ve 
Kentsel Bölge (the | yoğunlaşan fonksiyonel eğilimlerini anlamak için etkilediği 
Larger Urban bölgedir. Bir kentin işlevsel | ve etkilendiği alanlar ile bir bütün 

Zone) bir bütünlük içinde olduğu | içinde değerlendirilmesi önem arz 
çevre alanları ya da etmektedir. Ekonomik alandaki 
yerleşimleri de içeren veriler bu düzeyde anlamlı 
bölgeyi ifade etmektedir. olmaktadır. 
  

Kaynak: Mülga Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, 2008: 20, 21 

Türkiye Kentsel Denetime 2004 yılında kalkınma ajanslarının merkezlerinin 
bulunduğu 26 il ile dâhil olmuştur. Belirlenen değişkenlere göre 26 il merkezi için 

elde edilen veriler TÜİK”in sitesinde yayımlanmıştır."“9 Çalışma Türkiye'de yalnız 
bir kerelik yapılmış olup devamı getirilememiştir. 

Kentsel Denetimde toplanan nicel verilerin yanında üç yılda bir algı 

araştırması yapılarak nitel veriler de toplanmaktadır. Avrupa Komisyonu tarafından 
yapılan “Avrupa Kentlerinde Yaşam Kalitesi” isimli anket çalışmasında Avrupa'nın 

başlıca kentlerinde yaşayan insanlara yaşadıkları kentlerdeki konut çevreleri, 

belediye hizmetleri, kültürel etkinlikler, kirlilik ve güvenlik gibi alanlarda sorular 
yöneltilerek kentlerine yönelik bakış açıları ve memnuniyetleri araştırılmaktadır.!9! 

Ocak 2016'da yayımlanan Avrupa'da 83 kentin dâhil olduğu anket çalışması 
sonuçlarına göre Zürih ve Oslo (yüzde 99), Aalborg, Vilnius ve Belfast (yüzde 98) en 

yüksek yaşam memnuniyeti oranına sahip kentler olmuştur. Araştırmaya Türkiye”den 

Antalya, Diyarbakır, Ankara ve İstanbul katılmıştır.'9? Söz konusu kentlerin durumu 
ise Tablo 2.5'te yer almaktadır. 

  

190 TÜİK, £.y., (erişim tarihi: 12.08.2015), https://biruni.tuik.gov.tr/bolgeselistatistik/ 
9! EUROSTAT,2014:2 
192 European Commission, 2016 
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Tablo 2.5. 2016 yılı Avrupa Kentlerinde Yaşam Kalitesi çalışmasına göre 
Türkiye kentlerinin durumu 

  

  

  

Ye TT TRY CO Ye Ye 7: 3 77 Tv 
Antalya 92 48 
Diyarbakır 86 69 
Ankara 83 74 
İstanbul 65 83         
  

Kaynak: European Commission, 2016: 20 

İstanbul, anket çalışmasında yüzde 65 ile en düşük yaşam memnuniyeti 
oranına sahip kent çıkmıştır. 2012 yılı araştırmasına göre memnuniyet oranı yüzde 

14 gerileyen İstanbul'u Palermo ve Atina kentleri izlemektedir.'* 

2.1.3. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü 

1961 yılında kurulan OECD'nin misyonu, dünya üzerinde insanların 
ekonomik ve sosyal refahını artıracak politikaları teşvik etmektir. Hükümetlerin 

birlikte çalışarak deneyimlerini paylaşabilecekleri ve benzer problemlere yönelik 
çözüm önerileri geliştirebilecekleri bir platform oluşturan bu organizasyon son 

yıllarda “daha iyi hayatlar için daha iyi politikalar” yaklaşımını temel ilke 

edinmiştir.!9 

OECD'nin 2011 yılında yayımlamaya başladığı Daha İyi Yaşam Endeksi 
(Better Life Index) OECD'ye üye 34 ülke ve ilave olarak Brezilya, Letonya, Rusya 
Federasyonu ve Güney Afrika için hesaplanmaktadır. 38 ülkenin ve bu ülkelerdeki 

bölgelerin refahı sosyo-ekonomik faktörler kapsamında karşılaştırılmaktadır. 

OECD, Daha İyi Yaşam Endeksi ile!©; 
e Yaşam kalitesinin artırılmasında bilgiye dayalı politika üretimini, 
e Politikalar ile insan yaşamı arasındaki bağlantının kurulmasını, 
»e İhtiyaç duyulan politika tedbirleri için dayanak oluşturulmasını, 
e Halkın kendi politika anlayışlarını geliştirmesine fayda sağlamayı 

hedeflemektedir. 

  

13 European Commission, 2016 
14 OECD, 2016a, (erişim tarihi: 25.04.2016), http://Www.oecd.org/about/ 
105 OECD, 2015 
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Bu endeks ayrıca ağ tabanlı bir uygulama ile interaktif olarak 

kullanılabilmektedir. Uygulamada bireyler konut, gelir, istihdam, toplum, eğitim, 

çevre, sivil katılım, sağlık, yaşam memnuniyeti, güvenlik ve iş-yaşam dengesi 
kategorileri arasında kendi ağırlıklandırmalarını yaparak ülkelerini/bölgelerini diğer 

OECD ülkeleri/bölgeleri ile karşılaştırabilmektedir. Ulusal düzeyde oluşturulan 
endekste kullanılan 11 kategori ve göstergeler Tablo 2.6'da gösterilmektedir. 

Tablo 2.6. OECD Daha İyi Yaşam Endeksi göstergeleri 

Kategori Göstergeler 
Fert başına düşen oda sayısı 
  

Konut Temel donanımlardan yoksun konutların oranı 
  

Konut ve kira harcamalarının tüketim harcamaları içerisindeki oranı 
  

Hane halkı net harcanabilir gelir ($) 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Gelir 
Hane halkı net finansal varlığı ($) 
İstihdam oranı 

, İşsizlik oranı 
İstihdam 

Çalışan başına ortalama günlük kazanç ($) 

İşgücü piyasası güvensizliği (yüzde) 
Toplum Toplumsal bağların kalitesi (yüzde) 

Eğitime katılım oranı (yüzde) 

Eğitim Öğrenci becerileri (ortalama skor) 
Eğitimde geçen süre (Yıl) 

Hava kalitesi değerleri (4ıg/m?) 
Çevre   

Su kalitesinden memnuniyet (yüzde) 
  

Seçmen katılımı (yüzde Sivil katılım yüzde) 
  

Karar alma sürecinde paydaş katılımı (ortalama skor) 
  

Beklenen ömür (yıl) Sağlık ”   
Beyan esaslı sağlık durumu (yüzde) 
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Tablo 2.6. OECD Daha İyi Yaşam Endeksi göstergeleri (devamı) 

lr Za! Göstergeler 

Yaşam memnuniyeti (o | Yaşam memnuniyeti (ortalama skor) 
  

Gece yalnız yürürken güvende hissetme oranı 
Güvenlik 
  

Cinayet oranı 
  

, Çok uzun saat çalışanların oranı 
İş-yaşam dengesi   

Eğlence ve kişisel bakım için ayrılan zaman (saat)       
  

Kaynak: OECD, 2016b, (erişim tarihi: 29.05.2017), http://www.oecdbetterlifeindex.org/ 

Türkiye için ülke düzeyinde ve 26 İstatistiki Bölge Birimine göre 
karşılaştırma yapılabilmektedir. En son yapılan endeksin sonuçları TÜİK'in sitesinde 
Haziran 2016'da yayımlanmıştır. Göstergelere göre bir sıralama yapılmakta olup 
birleşik bir endeks üzerinden bir sıralama yapılmamaktadır. Endeks sonuçlarına 

bakıldığında, hanehalkı net kullanılabilir gelirde; OECD ortalaması 29.016 $ iken, 

Türkiye 13.471 $ düzeyindedir. Hane halkı mali zenginliğinde ise ilk sırada Amerika 
Birleşik Devletleri yer alırken, Türkiye OECD üye ülkeleri arasında en son sıradadır. 

Toplam 38 ülke içinde yaşam memnuniyetinde ilk sırada İsviçre ve Norveç yer 
alırken Güney Afrika son sırada, Türkiye ise 35. sırada yer almaktadır. Türkiye çok 

uzun saat çalışanlar göstergesinde son sırada yer almaktadır.'9© 

OECD), ülkeler ve bölgeler için belirli aralıklarla “Hayat Nasıl” (How's Life) 

raporları yayımlamakta, ülkelerin/bölgelerin mevcut durumlarını ortaya koyarak 

bilgiye dayalı politika üretimine katkı sağlamaktadır. 

AB, BM ve OECD'nin yaşam kalitesi araştırmalarına ilişkin özet bilgi Tablo 
2.7'de yer almaktadır. 

  

106 TÜİK, 2016b, (erişim tarihi:29.05.2017) 
http://www.tuik.gov.tr/menu/ist endeks tem.jsp?metod—istendeks&d-5447-p-2 
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Tablo 2.7 incelendiğinde Kentsel Denetim çalışmasının diğer çalışmalara 

göre çok daha kapsamlı olduğu anlaşılmaktadır. Daha İyi Yaşam Endeksi çalışması 
diğer çalışmalardan farklı olarak öznel ve nesnel göstergeleri bir arada 
kullanmaktadır. 

2.2. Araştırma Şirketlerinin Yaptığı Çalışmalar 

Araştırma şirketleri yaşanabilirlik temasına göre dünya çapında en iyi ya da 
en kötü yaşam koşullarına sahip yerleşimleri değerlendirmektedir. Bu araştırmalar 

herhangi bir yerde bir bireyin yaşam koşullarının derecelendirilmesini ve yerleşimler 

arasında karşılaştırma yapılmasını sağlamaktadır. 

Her yıl yayımlanan bu araştırmalardan en çok gündeme gelen üçü 

Monocle'un Yaşam Kalitesi Anketi (Ouality of Living Survey), the Economist 

Intelligence Unit'in Yaşanabilirlik Sıralaması (Livabiliiy Ranking) ve Mercer'in 
Yaşam Kalitesi Anketi (Ouality of Living Survey)'dir. 

The Economist'in çalışmasında 30'u aşkın nesnel ve öznel gösterge 
kullanılmaktadır. Bu göstergeler kamu düzeni ve güvenliği, sağlık hizmeti, kültür ve 

çevre, eğitim ile altyapı olmak üzere beş kategoride sıralanmakta, her bir gösterge 

beş seçenekte oylanmaktadır. Her bir kategoriye bir ağırlık verilmiştir. Endekste bu 
oylama sonuçlarının dışında Dünya Bankası verileri de kullanılmaktadır.'*7 

Araştırmaya 140 şehir dâhil edilmiştir. The Economist'in çalışmasında kullanılan 
göstergeler Tablo 2.8”de yer almaktadır. 

  
  

  

  

  

Gar lala! Anahtar Göstergeler 

Basit suç yaygınlığı Oylama 

Şiddet suçu yaygınlığı Oylama 

Kamu düzeni ve Terör tehdidi Oylama güvenliği 
Askeri çatışma tehdidi Oylama 

Sivil kargaşa/çatışma tehdidi Oylama 
      
  

  

197 The Economist, t.y., (erişim tarihi:09.02.2016), 
http://pages.ciu.com/rs/eiu2/images/Liveability rankings 2014.pdf 
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İri 

Sağlık hizmeti 

  

  

  

  

  

URL era iri İRİŞ 

Özel sağlık hizmeti mevcudiyeti Oylama 
Özel sağlık hizmetlerinin kalitesi Oylama 
Kamu sağlık hizmeti mevcudiyeti Oylama 

Kamu sağlık hizmetlerinin kalitesi Oylama 

Reçetesiz satılan ilaçların mevcudiyeti Oylama 

Genel sağlık göstergeleri Dünya Bankası verileri 
  

Ortalama hava 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          
  

  

  

    Nemi/sıcaklık oranı sıcaklık değerleri 
İklimin turistler için uygunluğu Oylama 

Uluslararası 
Yolsuzluk düzeyi Şeffaflık Örgütü 

verileri 

Kültür ve çevre Sosyal veya dini kısıtlamalar Oylama 
Sansür düzeyi Oylama 

Spor alanlarının varlığı Oylama 

Kültürel alanların varlığı Oylama 

Yiyecek ve içecek zenginliği Oylama 

Tüketim malları ve hizmetler Oylama 
Özel eğitim hizmetlerinin varlığı Oylama 

Eğitim Özel eğitim hizmetlerinin kalitesi Oylama 
Kamu eğitim göstergeleri Dünya Kankası 
Yol ağının kalitesi Oylama 

Toplu taşımanın kalitesi Oylama 

Uluslararası bağlantıların kalitesi Oylama 

Altyapı İyi kalitedeki evlerin varlığı Oylama 
Enerji temin kalitesi Oylama 

Su temin kalitesi Oylama 

Telekomünikasyonun kalitesi Oylama 
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Mercer Araştırma Şirketi, kentlerin yaşam koşullarını 10 kategoride 39 

faktöre göre analiz etmektedir.'*“ Kategoriler araştırmaya katılan bireyler tarafından 
ağırlıklandırılmış ve nihai ağırlık elde edilmiştir. Her bir kategoride araştırmaya 
katılanların seçim yapması için tasarlanmış, 0, 2, 4, 6, 8 ve /0 puanlara karşılık 

gelecek şekilde kötüden iyiye doğru sıralanan cevap seçenekleri bulunmaktadır. 
Araştırmaya beş kıtadan 230 kent dâhil edilmektedir. New York'un endeks değeri 

100 kabul edilmekte ve diğer kentler New York'a göre karşılaştırılmaktadır. 

Karşılaştırma yapmada kullanılacak göstergeler seçilirken ülkeler arasındaki ulusal 
ve kültürel farklılıklardan etkilenmeyen, ölçülebilir, nesnel göstergeler tercih 

edilmiştir.!* 

Monocle Dergisi 11 kategori üzerinden değerlendirme yapmakta olup 2007 

yılından beri dünyanın en yaşamaya değer 25 kentini seçmekte ve yıllık olarak 

yayımlamaktadır.!!9 
Bahsedilen üç araştırma şirketinin çalışmalarında kullandıkları kategoriler 

Tablo 2.9da düzenlenmiştir. 

Tablo 2.9. Araştırma şirketlerinin kullandıkları kategoriler 

  

  

  

  

  

UT Kü Monocle | The Economist 
Politik ve sosyal ortam (23,5) Güvenlik/suç Kamu düzeni ve güvenliği (25) 
Sağlık (19,0) Sağlık hizmetleri Sağlık hizmeti (20) 

Sosyo-kültürel çevre (6.4) Sosyal Kültür ve Çevre (25) 
ilişkiler/hoşgörü 

Altyapı ve ulaşım hizmetleri (13,0) Toplu taşıma Altyapı (20) 

Eğitim (3,4) Uluslararası Eğitim (10) 
bağlantı 

Doğal çevre (5,9) Çevre sorunları 
        
  

  

15 Mercer, 2015, (erişim tarihi:09.02.2016), http://www.uk.mercer.com/newsroom/2015-guality-of-living¬ 
survey.html 
199 Oyality of Living Methodology, 2011, (erişim tarihi:09.02.2016), 
http://Wwww.wrs.govt.nz/assets/wrs/publications/guality-of-living-methodology-mercer-2011.pdf 
19 Monocle, 2015, (erişim tarihi: 27.02.2016), https://monocle.com/film/affairs/the-monocle-guality-of-life¬ 
survey-2015/ 
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Mercer 

Ekonomik çevre (4,0) 

Monocle 

İklim/güneş 

The Economist 

  

Tüketim ürünleri (10,7) Doğaya erişim 
  

Barınma (5,1) İş koşulları 
  

Eğlence (9,0) Kentsel tasarım 
    Pro-aktif düzeydeki politika 

gelişmeleri/katılım 
    

Mimarinin kalitesi 

  
  

Mercer!!! 

1. Viyana (Avusturya) 

Monocle*1!12 

1. Tokyo (Japonya) 

The Economist!!3 

1. Melbourne (Avustralya) 
  

2. Zürih (İsviçre) 2. Berlin (Almanya) 2. Viyana (Avusturya) 
  

3. Auckland (Yeni Zelanda)     3. Viyana (Avusturya)   3. Vancouver (Kanada) 
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(devamı) 

YU 

4. Münih (Almanya) 

Koyu 

4. Kopenhag (Danimarka) 

The Economist 

4. Toronto (Kanada) 
  

5. Vancouver (Kanada) 5. Münih (Almanya) 5. Calgary (Kanada) 
  

6. Düsseldorf (Almanya) 6. Melboume (Avustralya) 5. Adelaide (Avustralya) 
  

7. Frankfurt (Almanya) 7. Fukuoka (Japonya) 7. Perth (Avustralya) 
  

8. Cenevre (İsviçre) 8. Sidney (Avustralya) 8. Auckland (Yeni Zelanda) 
  

9. Kopenhag (Danimarka) 9. Kyoto (Japonya) 9. Helsinki (Finlandiya) 
  

10. Sidney (Avustralya) 10. Stockholm (İsveç) 10. Hamburg (Almanya) 
  

122. İstanbul 113. İstanbul** 
        
  

Not: The Economist'in çalışmasında 5. sırada aynı puanı alan birden fazla kent bulunmaktadır. 

*Araştırmaya Türkiye dâhil edilmemiştir. ** İstanbul'un 2015 yılı sıralamasıdır. 2016 yılı sırası elde edilememiştir. 

Uluslararası düzeyde yapılan yaşanabilir kentler endeks çalışmaları 

incelendiğinde Avusturya, İsveç, Almanya, İsviçre, Yeni Zelanda, Avusturalya ve 
Kanada'nın çoğunlukla ilk on sırada yer alan ülkeler olduğu görülmektedir. 

Araştırma sonuçları birlikte değerlendirildiğinde ise Viyana'nın en yaşanabilir kent 
olduğu sonucuna ulaşılabilmektedir. 

Söz konusu araştırmalar New York, Paris, Londra gibi ekonomik açıdan 

gelişmiş kentleri kapsamaması sebebiyle dar kapsamlı ve yanıltıcı olmakla 
eleştirilmektedir. Ancak Monocle dergisi diğerlerine göre bu kentleri kapsaması 

sebebiyle olumlu bulunmaktadır.'!* 

Araştırma şirketlerinin yaptığı çalışmalar yaşanabilirlik ölçütleri ile ilgili 
farklı bakış açıları sunmaktadır ancak kullanılan ölçütler teorik bir altyapıya 

dayandırılmamaktadır. Bunun yanında, araştırma sonuçlarının objektifliği, anketi 
oylayanların görüşünü yansıtması sebebiyle sınırlı düzeyde kalmaktadır. 

  

14 Forbes, 2009, (erişim tarihi: 27.02.2016), http:/Www.forbes.com/2009/08/10/cities-livable-elite-economist
monocle-rankings-opinions-columnists-joel-kotkin.html 
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2.3. Ülke Uygulamaları 

Örnek ülke uygulamalarında Yeni Zelenda, Kanada, Malezya, Portekiz ve 
İsviçre örnekleri ele alınmaktadır. Kentsel yaşam kalitesinin ölçülmesine yönelik 
farklı idari düzeylerde farklı sistemler ve yöntemler kullanan ülke uygulamaları 

tercih edilmiştir. Yeni Zelanda örneğinde yerel yönetimlerin işbirliğinde halkın 

katılımı sağlanarak hem nesnel hem öznel göstergelerin kullanıldığı bir yaklaşım 
tercih edilmiştir. Kanada örneğinde belediyeler birliği eliyle belediyelerin 

faaliyetlerinin takip edilebileceği bir raporlama sistemi geliştirilmiştir. Malezya'da 
merkezi düzeyde bir kamu kurumu tarafından kentlerdeki yaşam kalitesinin 

ölçüldüğü görülmektedir. İsviçre ve Portekiz örnekleri tek bir kent özelinde ve 
belediye bünyesinde yapılan çalışmalardır. İsviçre örneği yerel ve merkezi düzeydeki 

yaşam kalitesi çalışmalarının birbiriyle ilişkisi açısından önemli bir çalışmadır. 

Portekiz ömeği ise belediyelerin faaliyetlerini yönlendirecek bir sistem kurulması 
açısından bir örnek niteliğindedir. 

2.3.1. Yeni Zelanda 

Yeni Zelanda”da kentleşme oranı!!5 yüksek olmasına karşın ulusal düzeyde 
bir kentsel strateji hazırlanmamış olup bu eksiklik, yaşam kalitesi araştırmalarıyla 

tamamlanmaktadır. 1999 yılında ilk olarak altı yerel yönetim ile başlayan daha sonra 

12 yerel yönetime yaygınlaştırılan Yeni Zelanda Kenilerindeki Yaşam Kalitesi 
projesinin temel amacı kentsel alanlardaki yaşam kalitesini geliştirmek için karar 

vericilere bilgi sağlamaktır.!!9 Proje; Rodney, North Shore, Waitakere, Auckland, 
Manukau, Hamilton, Tauranga, Porirua, Hutt, Wellington, Christchurch ve Dunedin 

kentlerini kapsamaktadır. Çalışmada kullanılan veri kaynakları yaşam kalitesi anketi 

ve ikincil verilerdir. 

Yaşam kalitesi anketi iki yılda bir Auckland, Wellington, Porirua, Hutt, 

Christchurch ve Dunedin belediyeleri işbirliği ile yapılmaktadır. Bu anket ile 

amaçlanan kent sakinlerinin yaşam kalitesi, sağlık ve refah, suç ve güvenlik, kültür 
ve sosyal yaşam, ekonomik refah, çevre, toplu taşıma ve konsey karar alma süreçleri 
  

115 2016 Dünya Bankası verilerine göre Yeni Zelanda kentleşme oranı yüzde 86'dır. 
116 Ouality of Life in New Zealand”s Cities, t.y., (erişim tarihi: 24.03.2016), 
http://Www.gualityoflifeproject.govt.nz/index.htm 
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hakkında değerlendirmelerinin ölçülmesidir. Yapılan anketin sonuçları iki yılda bir 

rapor haline getirilerek intermet sitesinde yayımlanmaktadır. Anket en son 2016 yılı 

için yapılmıştır. 

Anketin dışında metropol belediyelerin okoordinasyonunda ( ikincil 

kaynaklardan elde edilen veriler kullanılarak yaşam kalitesi raporları da 

üretilmektedir. Kentlerdeki yaşam kalitesine ilişkin üretilen bu raporlarla kentlerin 
durumu tespit edilmekte ve ilerlemeleri ölçülmektedir. Bu raporlar kentsel 

politikalara yön vermede kullanılmakta, politikalar veriye ve bilgiye dayalı 
üretilmektedir. En son 2007 yılında yayımlanan yaşam kalitesi raporunda 12 büyük 

şehir; demografi, bilgi ve beceriler, sağlık, güvenlik, barınma, sosyal bağlılık, sosyal 
ve politik haklar, ekonomik yaşam standartları, ekonomik gelişme, doğal çevre ve 

yapılı çevre kategorilerinde hem nesnel hem de algıya dayalı göstergeler kullanılarak 

karşılaştırılmış olup genel bir endeks üretilmemiştir.!!7 Çalışmada 146 gösterge 
kullanılmış olup gösterge listesi Ek-3?de yer almaktadır. 

Çalışmada hem algısal hem de nesnel göstergelerin kullanılması çok boyutlu 

olan yaşam kalitesinin daha doğru ölçülmesine imkân sağlamaktadır. Kent 

sakinlerinin kentin yaşam kalitesine ilişkin algılarının ölçülmesi belediyelerin 

faaliyetlerine yönelik halkın görüşünün alınarak halk katılımını sağlamaktadır. 

Yeni Zelanda'da 2002 yılında yapılan yasal düzenlemelerle kentlere yönelik 
karar alma süreçlerinde ve yaşam kalitesinin izlenmesinde halkla daha çok işbirliği 

sağlanması amaçlanmıştır. Bu sayede daha ekili göstergeler geliştirilebilmekte ve 
yerel halkla yerel yönetimler arasında daha güvenilir bir ilişki oluşmaktadır. Yerel 

halk sürece dâhil edilerek yerel yönetimlerle halk arasında diyalog gelişmekte ve 

halkın kente ilişkin sahipliliği artmaktadır. !!* 

2.3.2. Kanada! 

Kanada'da belediyelerin kentsel yaşam kalitesi konusunda önemli görevleri 

bulunmaktadır. Ülkede belediyelerin şeffaflığını ve hesap verilebilirliğini sağlamak, 

  

177 Ouality of Life Report, 2007, (erişim tarihi: 24.03.2016), http://www.gualityoflifeproject.govt.nz/report.htm 
118 Jamieson, 2004: 75-109 
119 Bürrett, 2009: 155-165 
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planlama ve yönetim araçlarını geliştirmek ve belediye faaliyetlerine toplumun 

katılımını sağlamak için yaşam kalitesi araştırmalarına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Yaşam kalitesine ilişkin çalışmalar, Kanada Belediyeler Birliği (Federation of 
Canadian Municipalities)'?9 tarafından yürütülmektedir. İlk olarak 1996 yılında 
Kanada Belediyeler Birliği tarafından Yaşam Kalitesi Raporlama Sistemi 

geliştirilmiştir. Bu raporlama sistemine 26 kent dâhil olmuştur. Bu sistemin kurulma 
amacı yaşam kalitesine ilişkin belediyelerdeki faaliyetleri izleyerek ilerlemeleri tespit 

etmektedir. 

Yaşam kalitesi (o geliştiren (belediyelerin şu hedeflere (o ulaşması 

öngörülmektedir: 

e Doğal ve yapılı çevreyi korumak ve geliştirmek 
e Yerel ekonomiyi canlı tutmak 
e Kişisel hedeflere ulaşılabilmesi için imkânlar sunmak 
e Kamu kaynakların eşit ve adil paylaşımını sağlamak 
e Yaşayanların temel ihtiyaçlarını karşılamak 
e Sosyal etkileşimi artırmak ve toplumdaki her bir bireyi sosyal hayata 

dâhil etmek 

Buradan yola çıkılarak yaşam kalitesini etkileyen faktörler; ödenebilir ve 

uygun konut, sivil katılım, toplumsal ve sosyal altyapı, eğitim, iş, yerel ekonomi, 

birey ve halk sağlığı, doğal çevre, bireysel finansal güvenlik ve bireysel güvenliktir. 

Bu faktörler kapsamında 72 gösterge belirlenmiştir. Çalışma kapsamında kullanılan 
göstergeler Ek-4'e yer almaktadır. 

Kanada Belediyeler Birliğinin geliştirdiği bu raporlama sisteminde, sisteme 

dâhil olan 26 kentin bu göstergeler kullanılarak sosyal, ekonomik ve çevresel 
eğilimleri ölçülmekte, izlenmekte ve raporlanmaktadır. İhtiyaç duyulan veriler kamu 
kurumlarından, belediyelere yapılan anketlerden, sivil toplum kuruluşları ve ticari 
kaynaklardan temin edilmektedir. 

Raporlama sistemi belediyelerin yaşam kalitesi hedeflerine ulaşma sürecini 

yönetebilme (o yeteneğini o geliştirmektedir. Sistem, üye belediyelerin bilgi 

  

20 Federasyon 1901'den beri yerel yönetimleri ulusal düzeyde temsil etmekte olup üyeleri büyük şehirler, 
kasabalar, kırsal belediyeler, 19 il ve bölgesel belediye birlikleridir. 
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gereksinimleri göz önüne alınarak geliştirilmektedir. Söz konusu sistem 

vatandaşların ve kurumların da erişimine açık hale getirilmiş olup bu sayede belediye 

faaliyetlerinin şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi 
sağlanmaktadır. 

2.3.3. Malezya 

Malezya'da kentsel nüfusun artışıyla temel hizmetlerin etkili dağıtılamaması 
ve kentsel sorunların artış göstermesi kentsel yaşam kalitesinin ölçülmesi ihtiyacını 

ortaya çıkarmıştır. 

Başbakanlığa bağlı olarak çalışan Malezya Ekonomik Planlama Birimi 
(Economic Planning Unit-EPB)'?' eğitim, güvenlik, gelir dağılımı, kültür ve eğlence, 
aile hayatı, çevre, ulaşım ve iletişim alanlarında zaman serisi verilerini kullanarak 
Malezya Yaşam Kalitesi Endeksi'ni geliştirmiştir. Bu endeks ekonomik büyümenin 

vatandaşların yaşam kalitesi üzerine olumlu etkileri olduğunu test etmiştir. 

Kentleşme sorunların artmasıyla bu endeksin kent ölçeğinde üretilmesine karar 
verilmiş, 2002 yılında EPB tarafından hem ekonomik hem de sosyal göstergelerin 

birlikte kullanıldığı kentsel yaşam kalitesi endeksi geliştirilmiştir.!2? 

Endeks çalışması kentsel koşullara ve eğilimlere ilişkin bilgi üretmeyi 

amaçlamakta, doğru ve etkin bir politika geliştirmek için mevcut durumun ve 

eğilimin nesnel göstergelerle ölçülmesi gerektiğine dikkat çekmektedir. Endeks 
sonuçları kent planlama ve yönetimin iyileştirilmesine yardımcı olmaktadır." Bu 

çalışma, Habitat II Konferasında ve sonrasında yürütülen çalışmalar ile ilişkili olup 

GUO”nun yürüttüğü faaliyetlerin bir parçası niteliğindedir. 

12 kategori ve 29 gösterge kullanılarak 1990-2000 dönemini kapsayacak 

şekilde zaman serisi verileri kullanılarak bir birleşik endeks üretilmiştir. Göstergeler 
önem düzeyi ve erişilebilirliklerine göre seçilmiştir. Çalışmada kullanılan üst 

başlıklar: gelir dağılımı, çalışma hayatı, ulaşım ve haberleşme, sağlık, eğitim, 

  

21 1961 yılında kurulan Malezya Ekonomik Planlama Birimi, Başbakanlığa bağlı olarak çalışan ulusal kalkınma 
planlarının hazırlanmasından sorumlu devlet kurumudur. 
12 Hasan, 2001:8 
Bag.e:9 
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Gelir dağılımı 

Çalışma hayatı 

Ulaşım ve haberleşme 

Sağlık 

Barınma 

Çevre 

Güvenlik 

Katılım 

Gini katsa 

Yoksulluk oranı 

Ticari 

kazaları 

Toplu 

Telefonlar 

Özel motorlu 

Doktor sa nüfusa oranı 

Bebek ölüm oranı 

derslik ortalama 
derslik ortalama 

Ortalama kira hane halkı gelirine oranı 

Ortalama ev hane halkı gelirine oranı 

Nehir kalitesi endeksi 
katı atık 

oranı 

Hane halkı 

oranları 

Yol kazaları 

Sivil toplum 

Rukun T 

  
  

24 EPU, 2002: 71,72 
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Tablo 2.11. Malezya Kentsel Yaşam Kalitesi Endeksinde kullanılan gösterge seti 
(devamı) 

Kategori Gösterge 

Kültür ve boş zaman Kütüphane üye sayısı 
aktiviteleri 
  

Spor, eğlenme ve dinlenme tesisleri sayısı 
  

Sosyal hizmet harcamaları 
  

Kentsel hizmetler       Çevre düzenleme harcamaları 
  

Kaynak: EPU, 2002: 71 

Endeks seçilmiş dört şehir için hesaplanmıştır. Seçilen şehirler; Ipoh, Johor 

Bahru, Kuala Lumpur ve Kuching'dir. Dört şehirde belirlenen göstergelere göre 10 
yıllık zaman serisi verileri kullanılarak hangi alanlarda nasıl ilerleme veya gerileme 

olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlara göre kentlere yönelik planlama politikaları 

şekillendirilmektedir.!?9 

Malezya'da kentsel yaşam kalitesi endeksinin yanında Şehir ve Bölge 

Planlama Bakanlığı (The Federal Department of Town and Country Planning)?” 
tarafından kentsel göstergeler programı da geliştirilmiştir. Programın temel amacı 

ülkede kentsel sürdürülebilirlik göstergelerinin belirlenmesi ve kabul edilmesidir. Bu 

programda BM Kentsel Göstergeler Programında yer alan göstergelerden yola 
çıkılarak Malezya'daki kentsel performansı ölçebilmek için anahtar göstergeler 

belirlenmiştir. Belirlenen göstergelere ilişkin veriler, iyi uygulama örnekleri ve her 
şehrin gelişme durumuna ait bilgiler Malezya Kentsel Gözlem Ağı adıyla oluşturulan 

internet sitesi üzerinden yayımlanmaktadır. Bu ağ sayesinde politika yapıcılar için 

mevcut durum tespitini sağlayacak bir araç geliştirilmekte, kentsel politikaların etkisi 
izlenebilmekte ve kentlerin uluslararası düzeyde yapılan karşılaştırmaya dâhil olması 

mümkün kılınmaktadır. 

Kentsel Gözlem Ağına veri akışını sağlamak üzere ulusal düzey, eyalet 

düzeyi ve yerel düzeylerde odak noktalarının kurulması öngörülmüştür. Ulusal odak 

noktası, eyalet düzeyi ve yerel düzeylerdeki odak noktalarının çalışmalarına 

  

26 EPU, 2002: 72 
27 Türkçeye Şehir ve Bölge Planlama Bakanlığı olarak çevrilebilecek olan bu kurum şehir ve bölge planlama 
konularında tavsiye geliştiren federal bir ajanstır. Bu kurumun görev alanı Malezya yarımadasını kapsamaktadır. 
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rehberlik etmekte ve destek sağlamakta, bu düzeylerde toplanan verilerin uyumunu 

sağlamakta, iyi uygulamaların gelişimini desteklemekte ve şehirlere ilişkin raporların 

oluşturulmasını koordine etmektedir. Bununla birlikte, genel bir kentsel göstergeler 
setinin hazırlanması ve eyalet düzeyi ve yerel düzelerde oluşturulacak göstergelere 

ilişkin tavsiye geliştirme görevi de ulusal odak noktasına aittir. Eyalet odak noktası 
yerel düzeylerdeki odak noktalarından alınan verilerin birbiriyle uyumlu olmasını ve 

ulusal düzeyde kullanılmasını sağlamaktadır. Yerel odak noktaları ise eyalet ve 

ulusal düzeydeki raporlama için gerekli verilerin standart bir formatta toplanmasını 
ve internet üzerinden erişilebilir olmasını sağlamaktadır.'?8 

2.3.4. Portekiz 

2016 Dünya Bankası verilerine göre Portekiz'de kentleşme oranı yüzde 
64'tür. Portekiz'in başlıca şehirlerinden biri olan Porto 1,3 milyonluk bir nüfusa 

sahiptir.'?? 

1998 yılında Porto kenti diğer 57 kentsel merkezle AB'nin Kentsel Denetim 
projesine dâhil olmuştur. Bu çalışma kentsel yaşam kalitesinin değerlendirilmesine 

yönelik bir ilk olmuş ve bu yöndeki ihtiyacın tespit edilmesini sağlamıştır. Bu proje 
ayrıca kentlerdeki genel eğilimi belirlemek ve kentsel politikaları yönlendirebilmek 

için yaşam kalitesi değişkenlerini izlemenin önemini ortaya koymuştur. Bunun 

üzerine, 2003 yılında Porto Üniversitesi ile Belediye Meclisi ortaklığında Porto 
kentinin yaşam kalitesinin belirlenmesi amacıyla bir izleme sistemi geliştirilmiştir.!?* 

Sistem ile doğrudan veya dolaylı olarak kent merkezindeki yaşam koşullarını 

etkileyen faktörlerin izlenmesi hedeflenmiştir. Bu şekilde, kentteki planlama ve 

yönetime dayanak olacak yeni bir araç oluşturulmuştur. Bu sistemde nesnel ve öznel 

yaklaşımlar bir arada ele alınmış, bu iki yaklaşımın birbirini tamamlayarak daha 

etkili bir ölçüm ve değerlendirme yapılacağı belirtilmiştir. Söz konusu çalışmada 

sadece belediyenin sorumluluğunda olan faaliyetler düzeyinde kısıtlı kalınmamış 

  

25 Muhammad, 2005 
19 Portugal Demographics Profile 2016, (erişim tarihi:18.10.2016), 
http://www.indexmundi.com/portugal/demographics profile.html 
139 Santos and Martins, 2006: 412 
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Porto'ya ilişkin strateji geliştirmede ihtiyaç olacak alanlar da dâhil edilmiştir. ! 

Çalışmada çevresel, ekonomik ve toplumsal koşullara ilişkin istatistiki bilgiler ile 

kentlilerin kentteki yaşam kalitesine ilişkin görüşlerini ölçen saha araştırmalarının 
sonuçları da kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan kategoriler Şekil 2.2”de çevresel, 

fiziksel, ekonomik ve toplumsal koşullar başlıkları altında yer almaktadır. 

Şekil 2.2. Porto Yaşam Kalitesi İzleme Sistemi gösterge kategorileri 

Je AG İLİ Sosyal ve sağlık tesisleri 
İDUN Gl Lee İLİ area 
Temel altyapı Olea! 

Ticari hizmetler 

YAŞAM KALİTESİ 
KULL İİ 

İLİN 

laftan! 
dila va erir 0i 014 

  
Ekonomik Koşullar 

Gelir ve tüketim    
Kaynak: Santos and Martins, 2006: 415 

Şekil 2.2'de belirtilen kategoriler altında toplam 70 nesnel gösterge 
belirlenmiştir. Göstergeler Ek-5*te yer almaktadır. 

İzleme sistemi kullanılarak kentin eğilimi ve şartları tespit edilmekte ve 
tespitlerle o ilgili Oo değerlendirmelerde o bulunulmaktadır... Belediyeler o bu 
değerlendirmeler ışığında faaliyetlerinde önceliklendirme yapıp buna göre bütçeleme 

yapabilmektedir. Böylelikle, izleme sistemi belediye faaliyetlerinin daha etkili 
yürütülmesinde önemli bir araç olmaktadır. Diğer yandan, yapılan saha araştırmaları 

da kentlilerin ihtiyaçlarını ve belediye faaliyetlerine ilişkin görüşlerini belediyeye 

iletmesinde bir araç olmaktadır. Saha araştırması ile kentliler kentlere yönelik karar 

  

BI age, 
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alma süreçlerine dâhil olmakta, kentsel aktörler ve paydaşlar arasındaki diyalogun 

gelişmesi sağlanmaktadır." 3? 

2.3.5. İsviçrel53 

İsviçre örneği kapsamında Dünya çapında en yaşanabilir şehirlerden biri 

olarak nitelendirilen Zürih'in yaşam kalitesi çalışmaları incelenmiştir. Zürih 2001 ile 

2008 yılları arasında Mercer'in Yaşam Kalitesi Anketi sonuçlarına göre en 
yaşanabilir şehir çıkmıştır.!** 2009-2017 yılları arasında Viyana Zürih'i geçerek 

birinci sıraya yerleşmiş ve Zürih ikinci sırada Viyana'yı takip etmiştir. 

Zürihte yaşam kalitesinin ve sürdürülebilirliğin izlenmesine yönelik 
çalışmalar yerel düzeyde yürütülmekte ve gösterge temelli bir yaklaşım tercih 

edilmektedir. Bu çalışmaların amacı sürdürülebilir kalkınmaya ilişkin kentsel 
gelişmeyi izlemek, bulguları belediye politikasına dönüştürmek, sürdürülebilir 

gelişme konusundaki ilerlemeyi halka sunmak ve İsviçre şehirlerini karşılaştırarak 
gelişmeyi ortaya koymaktır. Sürdürülebilir kalkınma ilkesinin 1999'da yeni Federal 
Anayasada yer alması ile sürdürülebilirlik, İsviçre'de ulusal düzeyde güçlü bir 
dayanak noktası kazanmıştır. 

Zürih belediyesine bağlı olan çalışan Kentsel Gelişme Ofisi 2000 yılında 

sürdürülebilir kentsel gelişmenin tespiti için belediyelerin ilgili uzmanlarını bir araya 

getirerek bir gösterge seti geliştirmiştir. Sonraki aşamada göstergeler siyasi parti 
temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve yerel halkın temsilcilerinden oluşan Zürih 

Sürdürülebilir Gelişim Konseyinde tartışılarak karara bağlanmıştır. 

Gösterge seti oluşturulurken sürdürülebilirliğin ekonomik, çevresel ve sosyal 

boyutlarının kapsanmasına, göstergelerin belediye faaliyetleriyle ilgili olmasına ve 

Zürih şehrine özgü göstergelerin de yer almasına dikkat edilmiştir. Ayrıca, gösterge 
setinde küresel açıdan önem taşıyan konuların yansıtılması, küresel sürdürülebilir 

kalkınmaya nasıl katkıda bulunduğunun gösterilmesi ve göstergelerin birbirinden 

bağımsız, anlaşılabilir ve ölçülebilir olması göz önünde bulundurulmuştur. 
  

3 Martins and Santos, 2011 
3 Keiner et al., 2004: 235-245 
134 Zurich, A City With Çuality of Life, t.y., (erişim tarihi:16.05.2017), https://www.zuerich.com/en/visit/zurich¬ 
guality-of-life 
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seti 

Çevresel Ekonomik ME 

Kişi başına günlük su | Kişi başına yüz ölçümü Çocuk koruma tesislerine 
tüketimi (endüstriyel olan talebin karşılanma 
tüketim dâhil) durumu 

Bisiklet, yaya ve toplu | Kişi başına gelir Uluslararası kalkınma 
taşıma araçlarının şekilsel işbirliği için şehir 
ayrımı bütçesinden ayrılan pay 
Kişi başına ve yıllık CO> | Kişi başı katma değer Kentsel çevre ve 
emisyonu olanaklardan Oomemnuniyet 

oranı 
  

Kişi başına geri dönüşümü 
yapılamayan evsel atık 

Çalışan sayısı Sosyal yardımlardan 
yararlananların oranı 

  

Ulusal standartlara göre bir 
yılda hava kalitesinin iyi 

İşsizlik oranı 

  

nüfusun oranı 

olduğu gün sayısı 

Ulusal o standartlara (göre | Kişi başına vergi geliri 
zararlı sese maruz kalan 

  

  
Kişi başına düşen bina alanı 

  
Kişi başına belediye borcu 

  
  

  

Oray Yal Ekonomik eli 

Yetiştirilen kuş türleri Hane halkı net geliri Trafiğe kapalı yollar 
endeksi 

Yakındaki doğal alanlar Metrekareye düşen konut Toplu taşıma kullanımı 
kira bedeli 
  

Az enerji kullanan bina 
sayısı 

Aylık <3.000 İsviçre Frangı 
net gelir elde edilen tam 
zamanlı işler 

65 yaş altı nüfusun ölüm 
oranı 

    
Kayıtlı motorlu araçlar 

  
İşsizlik oranı 

  
Suç oranı 
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Tablo 2.13. İsviçre çekirdek gösterge seti (devamı) 

OT Ekonomik KEİ 

  

CO> emisyonu Yönetsel varlıklara yapılan | Seçmen katılımı 
yatırım miktarı 

Atık miktarı Kentsel hizmetlerin Kültürel alanlara ilişkin 
iyileştirilmesinde toplam harcamalar 
maliyet oranı 
  

  

  

  

Arıtma tesislerinde arıtılan (| Kentsel hizmetlerin Mezun olmayan 
su miktarı maliyetini karşılama oranı öğrencilerin oranı 
Atık sudaki atık miktarı ISO 14001 sertifikalı İsveç vatandaşı sayısı 

işletme sayısı 

Yapılaşmış alan Yüksek katma değeri olan Sosyal yardımlardan 
işyerlerinin oranı faydalananların sayısı 

NO; emisyonu Kamu borçları Çocuk koruma hizmetleri 
için tahsis edilen bina sayısı 

  

Mükellef kategorilerine 
göre vergi yükü 

        
  

Kaynak: Keiner et al., 2004: 242 

Belirlenen göstergelere ilişkin ilerlemeler 2003 yılından beri izlenmekte ve 

yapılan değerlendirmeler iki yılda bir hazırlanan sürdürülebilirlik raporlarıyla 
kamuoyuna duyurulmaktadır. Son yıllarda raporlar internet sitesinden sunulmakta ve 

sürdürülebilirlik denetimi elektronik olarak yapılmaktadır. 

Öte yandan Kentsel Gelişim Ofisi Zürih'teki yaşam kalitesini değerlendirmek 
üzere iki yılda bir anket çalışmaları yapmaktadır. Böylelikle sadece verilere dayalı 

göstergelerle değil, kentlilerin kentsel çevre ve olanaklara ilişkin memnuniyetlerinin 

de izlenmesi hedeflenmektedir. 1999 yılından beri yapılan bu anketlerin amacı 
toplumun talep ve ihtiyaçlarına göre kamu hizmetlerini ve çevreyi etkili 

yönetebilmektir. Anketin içeriğinde genel olarak kentteki yaşam koşullarından genel 
memnuniyet, yaşanan sorunlar, yerel politikaların değerlendirilmesi, kamu hizmeti 

performansından memnuniyet ve yaşam kalitesi ile ilgili sorular yer almaktadır. 

Anket çalışmaları bilgisayar tabanlı bir uygulama olabildiği gibi birebir görüşmelerle 
de yapılabilmektedir. 

Bu çalışmada Zürih'teki sürdürülebilir kentsel gelişmeyi ve yaşam kalitesini 
ölçmeyi hedefleyen iki farklı fakat birbirini tamamlayıcı araçlar kullanılmaktadır. 
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Sürdürülebilir kentsel gelişmeyi ölçmek ve değerlendirmek için kentlilerin kentsel 

koşullara ilişkin memnuniyeti ile birlikte nesnel gösterge setleri de kullanılmıştır. 

Zürih örneğinde göstergelerin kısıtlı bir grup tarafından belirlenmesi ve sürece 
kentlilerin dâhil edilmemesi çalışmanın zayıf bir yanıdır ancak sürdürülebilirlik 

değerlendirmesinin sonuçları hakkında tüm kamuoyu bilgilendirilmektedir. 

Örnek ülke uygulamalarına yönelik karşılaştırma Tablo 2.1te yer 
almaktadır. Tablo incelendiğinde yaşam kalitesi çalışmalarının yerel ve merkezi 

düzeyde farklı aktörler tarafından yapıldığı görülmektedir. Nesnel ve öznel 
göstergeleri bir arada değerlendiren çalışmaların yanında yalnız nesnel göstergelerin 

kullanıldığı çalışmalar da bulunmaktadır. 
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2.4. Bölüm Değerlendirmesi 

Uluslararası kuruluşların yaşam kalitesi araştırmaları ülkelerde yaşam kalitesi 
ve refah açısından değerlendirme yapmayı amaçlamakta ve çalışmaların odağı ile 

seçilen göstergeler açısından farklılaşmaktadır. BM'nin çalışmasının odağı Habitat 
hedeflerine ne düzeyde ulaşıldığının test edilmesi iken, AB'nin çalışmasının odağı 

kentlerin mevcut durumunun detaylı analiz edilmesidir. OECD'nin odağı ise ülke ve 

bölgeler arasında refahın karşılaştırılmasıdır. Bu çalışmalar içerisinde AB'nin 
çalışması en kapsamlı olanıdır. Bununla birlikte, BM'nin çalışması ise farklı 

ülkelerde yaşam kalitesi alanında yapılan çalışmaların dayanağını oluşturan temel bir 

çalışma niteliğindedir. 

Uluslararası kuruluşların zaman zaman kent bazında yaptıkları çalışmalara 

Türkiye'den sınırlı sayıda kentin dâhil olduğu görülmektedir. Bunun sebebi kent 
bazında yeterli (oOverinin olmamasıdır. o Uluslararası düzeyde karşılaştırma 

yapılabilmesi, uluslararası kuruluşlara veri temininin sağlanabilmesi ve kentlerin 

durumunun tespiti açısından kent düzeyinde verilere ihtiyaç duyulmaktadır. 

Araştırma şirketlerinin yaptığı yaşanabilirlik endeksi çalışmalarının, bilimsel 

bir çalışmadan ziyade kentlere turist ve yatırımcı çekmek ve kentler arasında rekabeti 
tetiklemek gibi hedefleri bulunmaktadır. Bu sebeple endeks sonuçları politika 

geliştirmede kullanılmamaktadır. 

Örnek ülke uygulamaları incelendiğinde, kentsel yaşam kalitesine yönelik 
çalışmaların kentlerde veriye dayalı politika geliştirmeye ihtiyaç duyulması üzerine 

ortaya çıktığı görülmektedir. Yerleşime dair veri ve bilgi üretmeye ağırlık veren 
çalışmaların yanında endeks üreterek karşılaştırma ve sıralama yapmayı amaçlayan 

çalışmalar da bulunmaktadır. Ülke genelinde tüm kentleri kapsayan çalışmalarla 
birlikte tek bir kent özelinde de çalışmalar yapılmaktadır. Yeni Zelanda, Kanada ve 
Malezya örnekleri ülke düzeyinde kentlere yönelik yapılan çalışmalar iken Portekiz 

ve İsviçre örneği tek bir kent özelinde yapılmış çalışmalardır. Söz konusu çalışmalar 
merkezi ve yerel düzeydeki kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum örgütleri 

tarafından yürütülmektedir. 
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Yeni Zelanda örmeğinde ülkede üretilen kentsel politikaları yönlendirecek bir 

raporlama çalışması yapılmıştır. Ayrıca, çalışmanın belediyelerin işbirliği ile 
geliştirilmiş olması örnek teşkil etmektedir. Kanada'da belediyeler birliği eliyle 

intemet ortamında erişimin sağlanabileceği bir yaşam kalitesi raporlama sistemi 

geliştirilmiştir. Bu sistem, belediye uygulamaların şeffaflığı ve hesap verilebilirliğine 

katkı sağlayan bir çalışma olması açısından önemli bulunmaktadır. 

Malezya'da seçilen dört şehir için geliştirilen kentsel yaşam kalitesi 
endeksinde on yıllık bir süreci kapsayan zaman serisi verileri kullanılarak kentlerdeki 

yaşam kalitesinin ilerlemesi ölçülmektedir. Malezya'da yapılan diğer bir çalışma 

olan kentsel göstergeler programı ise yerel, eyalet ve ulusal düzeyde öngördüğü odak 
noktaları ile kentsel göstergelere ilişkin bir veri toplama sistemi ortaya koymaktadır. 

Portekiz örneği her belediyenin kendi yaşam kalitesi izleme sistemini 

geliştirerek kentsel politika ve hizmet sunma stratejilerini geliştirmesine örnektir. 

Belediyeler geliştirecekleri yaşam kalitesi izleme sistemi ile kentlerine ilişkin doğru 

stratejiler üretebilecek ve sundukları hizmetlerde önceliklendirme yaparak 
kaynaklarını daha etkili kullanmanın yolunu bulmuş olacaklardır. 

İsviçre örneğinde Zürih kentine özgü göstergelerin yanında diğer kentlerle de 
karşılaştırma (yapılabilmesini sağlayan çekirdek gösterge seti geliştirildiği 
görülmektedir. Böylelikle hem Zürih kenti için önemli görülen göstergeler takip 

edilmekte hem de farklı kentler arasında da kıyaslama yapılabilmektedir. 

Ülke uygulamalarından elde edilen çıkarımlar ışığında kentsel yaşam 
kalitesinin ölçülmesi ve izlenmesine yönelik merkezi düzeyde bir rapor veya endeks 

üretildiği, yerel düzeyde ise bir izleme sistemi oluşturularak uygulamaya yön 
verildiği görülmektedir. Merkezi ve yerel düzeyde yapılan kentsel yaşam kalitesi 

çalışmalarının birbiriyle uyumun sağlanabilmesi için de çekirdek gösterge setlerinin 

belirlenebileceği görülmektedir. 
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3. TÜRKİYEDE O(OKENTSEL YAŞAM KALİTESİNE İLİŞKİN 
ÇALIŞMALAR VE MEVCUT DURUM 

3.1. Üst Politika Belgelerinde Yaşam Kalitesi 

3.1.1. Kalkınma planlarında yaşam kalitesi 

Kalkınma planlarında kentleşme nicelik olarak takip edilmiş; kentleşme oranı 
ve kent-kır nüfusu verilerine yer verilmiştir. Kalkınma planları dönemlerindeki 

kentleşme oranları Grafik 3.1?de yer almaktadır. Grafikten de görüleceği üzere, 

kentleşme oranı sürekli olarak artış göstermektedir. 

Grafik 3.1. Yıllara göre kentleşme oranları 
(Yüzde 
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Kaynak: Kalkınma Bakanlığı, 2016a ve TÜİK 2016 Yılı ADNKS verileri 
Not: 20.000 ve üzeri nüfusa sahip yerleşimler kent kabul edilerek hesaplanmıştır. 

    
  

1963 yılında yapılan Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planının (1963-1967) temel 

amacı “iktisadi kalkınma ile geliştirilen kaynakların yurt refahının artırılmasında 
kullanılarak halkın yeterli bir yaşama seviyesine ulaştırılması, sosyal güvenlik, adil 

bir gelir-dağılımı ve yurt ölçüsünde bir firsat eşitliğinin sağlanması” olarak 
belirtilmiştir. ”* Planda ekonomik kalkınma ile yaşam seviyesinin artırılacağına 

ilişkin bir öngörü bulunmaktadır. 

  

5 DPT, 1963: 47 
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İkinci Beş Yılık Kalkınma Planı (1968-1972), ülkenin refah içinde 

yaşamasını, iktisadi ve sosyal kalkınmayı kamu ve özel sektörün bulunduğu düzen 

içinde gerçekleştirmeyi, herkes için insanlık onuruna yakışır bir yaşam seviyesine 
ulaşmayı amaç edinmiştir. Planda kırsal nüfusun daha iyi yaşam standartlarına 

sahip olabilmek için kentlere göç ettiği, kentleşme oranının gittikçe arttığı ifade 
edilmektedir. Planda ayrıca, kentleşmenin destekleneceği, kentleşmeden ekonomiyi 

itici güç ve bir gelişme aracı olarak yararlanılacağı belirtilmektedir.'37 Kentleşme 
oranın arttığı bu dönemde, kentleşmenin bir kalkınma aracı olarak görüldüğü 
anlaşılmaktadır. 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında (1973-1977), kalkınmanın ölçüsü 
olarak Gayri Safi Milli Hâsıla (GSMH) artış hızı ile birlikte toplumdaki ilerlemeleri 

yansıtacak ekonomik ve sosyal göstergelere de yer verilmiştir. Bu göstergelerden 

bazıları doktor başına nüfus, bin kişi başına radyo sayısı, fert başına tahıl tüketimi ve 
yükseköğrenim okullaşma oranıdır. '*8 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında (1979-1983), toplumun daha ileri bir 

yaşam düzeyine erişmesinde eğitim, sağlık, güvenlik, konut ve çalışma hayatında 

düzenlemeler yapılması amaçlanmaktadır. Sağlıklı beslenme-sağlıklı tüketim-sağlıklı 

kentleşmenin birlikte gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.9? Bu planla sosyal ve 
ekonomik alanlardaki düzenlemelerin ülke refahını artıracağı vurgulanmaktadır. 

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planında (1985-1989), yaşam kalitesi kavramına 

yer verilmemekle birlikte buna yönelik olarak eğitim ve sağlık hizmetlerinin 
geliştirilmesi gerekliliği üzerine durulmaktadır.!* 

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planında (1990-1994) yaşam standartlarının 

artırılmasına yönelik sağlık hizmetlerinin kolay erişilebilir ve etkili olması ve eğitim 

hizmetlerinde kalitenin artırılması üzerine vurgu yapılmıştır.“ 

  

56 DPT, 1967: 627 
157 DPT, 1967; 263 
58 DPT, 1972: 97 
9 DPT, 1978: 4 
140 DPT, 1984 
4! DPT, 1989 
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Kentsel yaşam kalitesi kavramına ilk kez Yedinci Beş Yıllık Kalkınma 

Planında (1996-2000) yer verilmiştir. Kentlerdeki yaşam kalitesinin geliştirilmesine 

yönelik olarak “yerleşmelerin planlanmasında, planlama-uygulama-denetim süreci 
bütünleştirici ve yönlendirici bir boyutta yeniden düzenlenecektir” ve “kentlerdeki 

yaşam çevresi ve yaşam kalitesi geliştirilecek ve iyileştirilecektir ” politikaları dikkat 
çekmektedir.””? 

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (2001-2003) döneminde de göçler ve 

hızlı kentleşme devam etmiş ve bu durum eğitim, sağlık, içme suyu, kanalizasyon, 
konut ve kentsel ulaşım gibi altyapı ihtiyaçlarının artmasına neden olmuştur. Planda 

toplumun yaşam kalitesinin artırılması uzun vadeli amaçlardan biri olarak 
belirlenmiştir. Bölgesel gelişme; yerleşme, kentleşme, kentsel ve kırsal altyapı; kırsal 

kalkınma; insan kaynaklarının geliştirilmesi; sağlık; insan gücü; çocuk; içme suyu, 

kanalizasyon, arıtma sistemleri ve katı atık yönetimi bölümlerinde yaşam kalitesinin 
yükseltilmesi amacına ayrı ayrı yer verilmiştir.'© Bu durum yaşam kalitesi 

kavramının birçok farklı disiplin için gerçekleştirilmek istenilen bir amaç haline 

geldiğini göstermektedir. 

Dokuzuncu Kalkınma Planında (2007-2013) kamusal hizmet sunumunda 

şeffaflık, hesap verebilirlik, katılımcılık, verimlilik ve vatandaş memnuniyetinin esas 
alınması, insan odaklı bir gelişme ve yönetim anlayışı, doğal ve kültürel varlıkların 

sürdürülebilir bir bakış açısıyla korunması ve uygulamanın vatandaşa en yakın 

birimlerce yapılması temel ilke olarak kabul edilen hususlar arasındadır." 

Dokuzuncu Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamında oluşturulan 57 adet Özel 
İhtisas Komisyonundan (ÖİK) biri de “Yerleşme-Şehirleşme”dir. Hazırlanan ÖİK 
Raporunda, yaşam kalitesinin temel öğeleri; altyapı, ulaşım, toplumsal ilişkilerin 

güçlendirilmesi, kentlerin görsel niteliklerinin geliştirilmesi ile sağlıklı dokuların ve 

sağlam yapıların oluşturulması olarak belirtilmiştir. Bu temel öğeler çerçevesinde 

temel amacın, insana ve çevreye duyarlı olan, bölgeler, yerleşmeler ve bireyler arası 

  

2 DPT, 1995: 179 
4 DPT, 2000 
4 DPT, 2006: 3 
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eşitsizlikleri azaltılmış, çok merkezli bir yerleşme sistemine ulaşmak olduğu ifade 

edilmiştir.!$ 

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) yaşam kalitesi-mekân ilişkisine açıkça 
değinen bir anlayışla hazırlanan ilk kalkınma planı olmuştur. Planda sıklıkla yaşam 

kalitesinin artırılması amacına yer verilmiş, eksenlerden biri de “Yaşanabilir 
Mekânlar ve Sürdürülebilir Çevre” olarak belirlenmiştir. 

Söz konusu eksen altında insanların iş ve yaşam ortamlarının kalitesinin 

temel kalkınma ve refah göstergelerinden biri olduğu dile getirilmiştir. Bölgesel 
gelişme, yerel ekonomilerin ve kırsal kesimin güçlendirilmesi, mekânsal gelişme ve 

şehirleşmenin dengeli oluşmasının sağlanması, her kesim için barınma ihtiyacının 

yeterli, sağlıklı ve güvenli bir şekilde giderilmesi gibi alanlarda insanı ve yaşam 
kalitesini daha çok merkeze alan bir yaklaşıma ihtiyaç olduğu belirtilmiştir.!*© 

Planda ayrıca, “şehirlerde yaşanan aşırı ve niteliksiz büyüme, barınma, 

trafik, güvenlik, altyapı, sosyal uyum ve çevre sorunlarının önemini koruduğu, 

şehirlerin önemli bir kısmının, bir taraftan bu tür riskleri yöneterek uygun 

müdahalelerle yaşanabilir mekânlara dönüştürülmesi, diğer taraftan da kentsel imaj 
yönetimi ve markalaşma çabalarıyla çekim merkezi olmasının gözetilmesi gerektiği” 

ifadesine yer verilmiştir.!*7 

Onuncu Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamında bu konu ile ilgili 
“Yaşanabilir Kentler ve Kentsel Dönüşüm” ile “Mekânsal Planlama” adıyla iki ÖİK 
oluşturulmuştur. “Yaşanabilir Kentler ve Kentsel Dönüşüm” Komisyonunun ortaya 
koyduğu altı temel hedeften birisi uluslararası kuruluşlar tarafından ortaya konulan 

yaşanabilir kent ölçütlerinin uygulanması için rol ve sorumlulukların belirlenmesidir. 

Yaşanabilir kentlere ilişkin uluslararası taahhütlerin, ulusal ve yerel özgünlüklerin 

dikkate alınarak yerine getirilmesi temel politika olarak belirlenmiştir.'** “Mekânsal 
Planlama” ÖİK Raporunda ise kentlerde yaşam kalitesinin geliştirilmesine yönelik 
politikaların üretilmesi, yeterli ve sağlıklı iş alanlarının yer alması, nitelikli konut, 

  

(4 DPT, 2007: 53-58 
146 Kalkınma Bakanlığı, 2013a: 117 
MW a.g.e. 
18 Kalkınma Bakanlığı, t.y. (a), Onuncu Kalkınma Planı Yaşanabilir Kentler ve Kentsel Dönüşüm Özel İhtisas 
Komisyonu Raporu 
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sosyal ve teknik altyapı alanlarının planlanması ve doğal, tarihi ve kültürel mirasın 

gelecek nesillere de aktarılabilmesinin güçlü bir mekânsal planlama sistemi ile 

sağlanabileceği ifade edilmektedir.'* 

Onuncu Kalkınma Planında “yaşanabilir kentler” kavramına vurgu 

yapılmakla birlikte dengeli şehirleşmenin sağlanmasında insanı ve yaşam kalitesini 

daha çok merkeze alan bir yaklaşıma ihtiyaç olduğu belirtilmektedir. Ancak plan 
döneminde kentsel yaşanabilirliğin nasıl ölçüleceğine ilişkin bir yaklaşım ve yöntem 

geliştirilmemiştir. Bu nedenle kentsel yaşam kalitesinin ölçülmesine ve 
değerlendirilmesine ilişkin bir çerçevenin geliştirilmesi önem arz etmektedir. 

Kalkınma Planları incelendiğinde kentleşmenin ülkemizde sayısal çoğunluk 

üzerinden takip edildiği ve kentleşmenin kalitesinin yeterince sorgulanmadığı 
görülmektedir. Bu nedenle, planlardaki tek gösterge kentleşme oranı olmuştur. 

Kentler, hizmetler ve olanaklar açısından kırdan iyi düzeyde oldukları için kentlilerin 
yaşadıkları oOçevreye ilişkin bir beklentileri (Oolmamıştır. Ancak iletişim 

teknolojilerindeki gelişmeler ve kentlilerin yurtdışına çıkarak yeni kentler görmeleri 

yaşadıkları kentlerden beklentilerini artırmıştır. Bu durum kentleşmenin kalitesinin 

kentliler ve politikacılar tarafından sorgulanmasına sebep olmuştur. 

2016 ve 2017 yılı Yıllık Programlarında kentlerin tarihi ve kültürel 
değerlerine uygun bir yaşanabilirlik çerçevesinin ve standartlarının geliştirilmesi 

tedbirine yer verilmiştir."9 Bu kapsamda kentsel yaşam kalitesi göstergelerinin 
belirlenerek bir endeks geliştirilmesi öngörülmüştür. Ayrıca, kentlerdeki yaşam 
kalitesinin yükseltilmesine yönelik mahalle bazında standartların geliştirilmesi ve 

mekânsal planların yapımında kullanılan standartların bu doğrultuda revize edilmesi 

planlanmıştır. Bu tedbirler çerçevesinde Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinde 

yapılan değişiklikle il bütününde “kişi başına düşen yeşil alan miktarı” standardı 10 

m?den 15 m?ye yükseltilmiştir. 

  

19 Kalkınma Bakanlığı, t.y. (b), Onuncu Kalkınma Planı Mekânsal Planlama Özel İhtisas Komisyonu Raporu 
!59 Kalkınma Bakanlığı, 2015: 312 ve Kalkınma Bakanlığı, 2016b: 284 
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3.1.2. Ulusal strateji belgelerinde yaşam kalitesi 

Bölgesel Gelişme Ulusal Siratejisinde (BGUS) (2014-2023), kentsel yaşam 

kalitesinin bölgesel gelişmenin başarı faktörlerinden biri olduğuna değinilmiş, 
kentsel yaşam kalitesinin artırılması için altyapı ve hizmetlerin asgari standartlara 

yükseltilmesi gerektiğine yer verilmiştir. BGUS'ta, kentsel yaşam kalitesi ile 

hizmetler arasındaki ilişkiye vurgu yapıldığı görülmektedir. 

BGUS”ta kentsel hizmetlerden yararlanma düzeyi, kentsel donatı ve altyapı 

imkânları açısından iller arasında önemli farkların olduğu ifade edilmiştir.'5! 
BGUS”ta kentsel yaşam kalitesini artıracak öğelerden biri olan sinema, tiyatro ve 

kütüphane gibi kentsel donatılardan faydalanma bakımından ve altyapı hizmetleri 

açısından doğudaki illerin ülke ortalamasının altında kaldığı tespitine yer verilerek 
yaşam kalitesine ilişkin bölgeler arasında farklılıklar olduğuna dikkat çekilmektedir. 

BGUS”'un “Bölgesel Gelişme Vizyonu ve Stratejileri” başlığı altında kentsel 

ve kırsal alanda yaşam kalitesinin artırılması amacı altında içme suyu, katı atık, atık 

su hizmetleri, sosyal donatı ve bilgi ve iletişim teknolojileri gibi kentsel hizmet 

imkânlarının artırılacağına yer verilmiştir.!? Bunun yanında, yalnız kentsel alanlarda 
değil kırsal alanlarda da yaşam kalitesinin artırılması amaçlanmaktadır. 

2023 vizyonu çerçevesinde 2010 yılında yayımlanan Bütünleşik Kentsel 

Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı'nın! (KENTGES) temel amacı yerleşimlerin 
yaşanabilirlik düzeyinin, mekân ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi ile ekonomik, 

sosyal ve kültürel yapıların güçlendirilmesine yönelik yol haritasının oluşturulması 
olarak belirtilmiştir. 

KENTGES ile “Mekânsal Planlama Sisteminin Yeniden Yapılandırılması”, 

“Yerleşmelerin Mekân ve Yaşam Kalitesinin Artırılması” ve “Yerleşmelerin 

Ekonomik ve Toplumsal Yapılarının Güçlendirilmesi” eksenlerinin altında eylemler 

tanımlanarak eylemlerden sorumlu kuruluş ve işbirliği yapılacak kuruluşlar 
belirlenmiştir. 

  

5! Kalkınma Bakanlığı, 2014: 73 
“age.:116-117 
13 Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, 2010: 3 
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2014 tarihli Türkiye Habitat III Ulusal Raporunda, planların ve yatırımların 

kentsel çevre ve kentsel yaşam kalitesi kapsamında önceliklendirilmesi gerektiğine 

yer verilerek sürdürülebilir kentler için mevcut kentlerin dönüştürülmesinde ve yeni 
kentsel gelişmelerde sürdürülebilir kent ilkelerine dikkat edilmesi gerektiği ifade 

edilmiştir."5* 

2017 yılında düzenlenen Şehircilik Şürası ile Türkiye'de gelişen ve değişen 
koşullar çerçevesinde yeni şehirleşme vizyonunun belirlenmesi amaçlanmıştır. Şura 

çalışmaları, “Şehirlerimizde Kimlik, Planlama ve Tasarım”, “Kentsel Dönüşüm”, 

“Şehirleşme, Göç ve Uyum” ve “Şehirleşmenin Yeni Vizyonunda Yerel 

Yönetimlerin Rolü” başlıkları ile dört komisyon halinde yürütülmüştür. Şura 
sonucuna göre KENTGES/in revize edilmesi planlanmaktadır. 

3.2. Mevzuatta Kentsel Yaşam Kalitesi 

Bu bölümde başta Anayasa olmak üzere ilgili kanun ve yönetmeliklerde 

kentsel yaşam kalitesine ilişkin yer alan hüküm ve düzenlemelere yer verilmektedir. 

3.2.1. Anayasa 

Anayasanın 56'ncı maddesinde herkesin, sağlıklı ve dengeli bir çevrede 

yaşama hakkına sahip olduğu ifade edilmekte ve çevreyi geliştirme, çevre sağlığını 
koruma ve çevre kirliliğini önlemenin Devletin ve vatandaşların görevi olduğu 

hükmü yer almaktadır. Anayasa'nın 57'nci maddesinde ise, Devletin şehirlerin 

özelliklerini ve çevre şartlarını gözeten bir planlama çerçevesinde, konut ihtiyacını 

karşılayacak tedbirleri alacağı hükmü yer almaktadır. Söz konusu maddelere göre 

Anayasada yaşanabilir bir çevrede yaşamak güvence altına alınmıştır. Çevrenin 
korunması ve kentlerdeki barınma ihtiyaçlarının karşılanması da Devletin Anayasada 

belirtilen görevleri arasındadır. 

  

154 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2014, (erişim tarihi:26.11.2016), 
http:/Www.csb.gov.tr/db/mpgm/editordosya/fileHABITAT/HABITAT*4201119420ULUSALW20RAPOR TUR 
KCE.pdf 
155 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2017, (erişim tarihi:23.06.2017), 
http://Www.csb.gov.tr/projeler/sehirciliksurasi/index.php?Sayfazsayfa& Turzustmenu&lds875 
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İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı hizmetleri 
Coğrafi ve kent bilgi sistemleri hizmetleri 
Çevre ve çevre sağlığı hizmetleri 
Temizlik ve katı atık hizmetleri 

Zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans hizmetleri 
Şehir içi trafik hizmetleri 
Defin ve mezarlık hizmetleri 

Ağaçlandırma, park ve yeşil alan hizmetleri 
Konut hizmetleri 

Kültür ve sanat, turizm ve tanıtım hizmetleri 
Gençlik ve spor hizmetleri 
Sosyal hizmet ve yardım 
Meslek ve beceri kazandırma hizmetleri 

Ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetleri 
Kadınlar ve çocuklar için konukevleri (Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 
100.000”in üzerindeki belediyeler için zorunlu) 

Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye sınırları 
içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını 
yapmak 
Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak 
Ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu 
sağlamak 
Coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurmak 
Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının 
ve su havzalarının korunmasını sağlamak 
Ağaçlandırma yapmak 
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e Katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve 
bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek 

e Zabıta hizmetlerini yerine getirmek 
e Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak 
e Büyükşehrin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, 

hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, 
eğlence ve benzeri yerleri yapmak 

e Gerektiğinde mabetler ile sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve 
tesisler yapmak 

e Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından 

önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak 
e Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek 
e Mezarlık ve defin ile ilgili hizmetleri yürütmek 
e Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, 

yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal 
ve kültürel hizmetleri yürütmek 

e Alt yapı hizmetleri 

Bu iki Kanuna bakıldığında belediyelerin temel olarak imar planı, şehir içi 

ulaşım, altyapı, kent esenliği ve güvenliği, sağlık, eğitim, kültür, konut ve çevre 

alanlarında görevlerinin olduğu görülmektedir. 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununda" il özel idareleri, mahalli müşterek 
nitelikte olmak şartıyla gençlik ve spor, sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; Belediye 

sınırları il sınırı olan büyükşehir belediyeleri hariç ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık 
ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal 

hizmet ve yardımlar, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim 
kurumlarının yapımına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde, imar, yol, su, 

kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, ağaçlandırma, park ve bahçe 

tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında yapmakla görevlendirilmiştir. 

Büyükşehir olan illerde il özel idarelerinin kapatılmasıyla kurulan ve Valiliğe 

bağlı olarak çalışan Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının kentlerde 
sunulan hizmetlerle ilgili temel görevi; ildeki kamu kurum ve kuruluşlarının yatırım 

  

18 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (04.03.2005 tarih, 25745 sayılı Resmi Gazete) 
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ve hizmetlerinin etkin olarak yapılmasını, izlenmesini ve koordinasyonunu 

sağlamaktır.!”” 

Kentlerde hizmet sunan merkezi idarelerin bu konudaki görevleri ise ilgili 
mevzuatta tanımlanmıştır. Örneğin Milli Eğitim Bakanlığının eğitim ile ilgili 
hizmetleri Milli Eğitim Temel Kanununda!#, Sağlık Bakanlığının sağlık ile ilgili 
hizmetleri Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

161 Kanun Hükmünde Kararname *' ile belirlenmiştir. 

Kentlerde yerel yönetimler dışında merkezi kamu idareleri veya özel kurum 
ve kuruluşlar tarafından sunulan hizmetler ise Tablo 3.1?'de özetlenmektedir. 

Tablo 3.1. Merkezi kamu idareleri ve özel sektör tarafından kentlerde sunulan 
hizmetler 

  
  

  

  

  

  

Adalet hizmetleri İletişim hizmetleri 

Barınma hizmetleri Kültür ve spor hizmetleri 

Çevrenin korunması hizmetleri Sağlık hizmetleri 

Eğitim hizmetleri Sosyal hizmetler 

Enerji hizmetleri Ticaret ve turizm hizmetleri 

Güvenlik hizmetleri Ulaşım hizmetleri 
      
  

ve 3.2.3. Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 

Ülkemizde kentsel yaşam kalitesine dair bazı sosyal ve teknik altyapı!9? 
standartları (oMekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinde!©* yer almaktadır. 
Yönetmelikte eğitim tesisi alanı, sosyal açık ve yeşil alanlar, sağlık tesisi alanı, 
  

159 Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına 
Dair Yönetmelik (04.04.2014 tarih, 28962 sayılı Resmi Gazete) 
169 1736 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu (24.06.1973 tarih, 14574 sayılı Resmi Gazete) 
16! 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararmame (02.11.2011 tarih, 28103 sayılı Resmi Gazete) 
152 Yönetmelikte sosyal altyapı alanları; eğitim, sağlık, dini, kültürel ve idari tesisler, açık ve kapalı spor tesisleri 
ile park, çocuk bahçesi, oyun alanı, meydan, eğlence alanı gibi açık ve yeşil alanları kapsamaktadır. Teknik 
altyapı alanları kapsamına ise elektrik, petrol ve doğalgaz iletim hatları, içme ve kullanma suyu ile yer altı ve yer 
üstü her türlü arıtma, kanalizasyon, atık işleme tesisleri, trafo, her türlü enerji, ulaştırma, haberleşme gibi 
servislerin temini için yapılan tesisler ile açık veya kapalı otopark gibi kullanışlar girmektedir. 
163 Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği (14.06.2014 tarih, 29030 sayılı Resmi Gazete) 
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sosyal ve kültürel tesis alanı, ibadet yeri ve teknik altyapıya ilişkin asgari alan 

büyüklüğü ve kişi başına düşen alan standartları belirlenmiştir.!©* Ancak bu 
standartlar yetersiz olmakla birlikte bu standartların uygulamaya geçip geçmediği 
hususunda da bir izleme ve denetim mekanizması bulunmamaktadır. Bunun yanında, 

bu yönetmelikteki standartlar bazı sosyal ve teknik altyapıların yalnızca mekânsal 
büyüklüğüne dair bir düzenleme getirmektedir. Hizmetin sunum kalitesi, 

erişilebilirliği, çevresindeki diğer kullanımlarla ilişkisi ve ulaşım bağlantılarına 

ilişkin bir standart yönetmelikte yer almamaktadır. 

Yönetmeliğin 12'nci maddesinde “imar planlarında; çocuk bahçesi, oyun 

alanı, açık semt spor alanı, aile sağlığı merkezi, kreş, anaokulu ve ilkokul 

fonksiyonları takriben 500 metre, ortaokullar takriben 1.000 metre, liseler ise 

takriben 2.500 metre mesafe dikkate alınarak yaya olarak ulaşılması gereken hizmet 
» etki alanında planlanabilir.” ifadesine yer verilmiştir. Temel hizmetlerin yürüme 

mesafesinde yer alması hizmetlere erişilebilirlik açısından önem arz etmekle birlikte 

yönetmelikte bu durum zorunluluk olarak ifade edilmemiştir. 

3.3. Farklı Düzeylerde Yapılmış Çalışmalar 

Kentsel yaşam kalitesiyle ilgili ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde yapılan 

araştırmalar bu başlık altında değerlendirilmektedir. 

3.3.1. Ulusal düzeyde yapılan çalışmalar 

Bu bölümde Kalkınma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, mülga Bayındırlık ve 

İskân Bakanlığı, TÜİK, TÜBA ve CNBC-E Business Dergisi tarafından yapılmış ve 
devam eden ulusal düzeydeki çalışmalara yer verilmektedir. 

3.3.1.1. Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi 

Mülga DPT tarafından 1966, 1981, 1996, 2003, 2004 ve 2011 yıllarında 

yapılan endeks çalışmaları ile amaçlanan bölgeleri, il ve ilçeleri sosyo-ekonomik 
gelişmişlik seviyelerine göre karşılaştırmak ve aynı özelliklere sahip birimleri 

gruplandırmaktır. 

  

14 Ek-6'da bu standartlar ayrıntılı olarak yer almaktadır. 
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2011 yılında yapılan Sosyo-ekonomik Gelişmişlik Endeksi'nde (SEGE) 

demografik ve mali göstergeler ile istihdam, eğitim, sağlık, rekabetçi ve yenilikçi 

kapasite, erişilebilirlik ve yaşam kalitesi göstergeleri olmak üzere toplam sekiz 
kategori altında 61 değişken kullanılmış ve iller sosyo-ekonomik gelişmişlik 

düzeyine göre sıralanmıştır. Gösterge başlıklarından da görüleceği üzere, endekste 
sosyal ve ekonomik göstergeler arasında bir etkileşim yapısı ortaya konulmuştur. Bu 

durum, gelişmişliğin yalnız ekonomik değil sosyal göstergelerle de açıklanmasının 

üzerinde odurulduğunu (göstermektedir. Diğer ososyo-ekonomik (o gelişmişlik 
endekslerinden farklı olarak bu çalışmada ilk defa yaşam kalitesi bir kategori olarak 

yer almaktadır. Yaşam kalitesi kategorisi altında yer alan göstergeler Tablo 3.2”de 
sunulmaktadır. 

Tablo 3.2. 2011 SEGE yaşam kalitesi kategorisi göstergeleri 

Kanalizasyon şebekesi ile hizmet verilen 
Kişi başına düşen mobil abone sayısı belediye nüfusunun toplam belediye 

nüfusuna oranı 
  

Hane başına geniş bant abone sayısı Kişi başı elektrik tüketimi (mesken) 
  

İlin otoyol ve devlet yollarına göre yük¬ km değerleri On bin kişiye düşen özel otomobil sayısı 
  

Toplam demiryolu hattının yüzölçümüne Kükürt dioksit (SO>) ortalama değeri oranı 
  

Bin kişiye düşen alışveriş merkezi brüt kiralanabilir alan oranı Partiküler madde ortalama değeri 
  

Yüz bin kişiye düşen ceza infaz kurumuna | Sosyal güvenlik kapsamı dışında kalan 
giren hükümlü sayısı nüfusun toplam nüfusa oranı 
  

      
Yüz bin kişiye düşen intihar vakası sayısı 
  

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı, 2013b 

Tablo 3.2 incelendiğinde göstergelerin çevre, ulaşım, altyapı, güvenlik, 

sağlık, eğlence ve iletişim hizmetleri ile bu hizmetlere erişilebilirliğin durumunu 

ölçecek niteliklerde olduğu anlaşılmaktadır. 

Endeks çalışmasında araştırma yöntemi olarak TBA kullanılmıştır. 

Kullanılacak tekniğin nesnelliğinin önemli tutulduğu bu çalışmada gelişmişliği 
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tanımlayan değişkenlerin araştırmacı tarafından seçildiği, her değişkenin eşit 

ağırlıklandırıldığı tekniklerden kaçınıldığı ifade edilmektedir. !©5 

SEGE çalışmasında diğer ulusal düzeydeki çalışmalardan farklı olarak 
yerleşimlerin sosyal ve ekonomik gelişmişlikleri değerlendirilmektedir. Diğerlerine 

göre daha kapsamlı bir çerçeveye sahip olan bu çalışma, kullandığı TBA yöntemi ile 

değerlendirmelerin objektif olmasını sağlamaktadır. 

3.3.1.2. Temel Hizmetlerde Kapasite Geliştirilmesi Projesi 

BM Uluslararası Çocuklara Acil Yardım Fonu (UNICEF) İşbirliği Programı 
Çerçevesinde hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca da onaylanarak yürürlüğe giren 
2001-2005 Ana Uygulama Planı'nda “Temel Hizmetlerde Bölgesel Yaklaşımda 

Kapasite Geliştirilmesi” projesi yer almaktadır. Proje İçişleri Bakanlığı İller İdaresi 
Genel Müdürlüğünce yürütülmüştür. 

Projenin amacı, il ve ilçe düzeyinde bireylerin asgari temel ihtiyacı olarak 

karşılanması zorunlu olan hizmetlere yönelik göstergelerin takibinin yapılmasıdır. Bu 
göstergelerin oililçe (odüzeyinde o belirlenmesi, yıllık olarak (oyenilenmesi 

hedeflenmektedir. Bu şekilde, il/ilçe hakkında genel bir durumun ortaya konulması 
öngörülmüştür. 

Sektör temsilcileri ve İller İdaresi Genel Müdürlüğü başkanlığında 
oluşturulan komisyon, 25 adet “Öncelikli Yaşam Kalitesi Göstergelerini” 
belirlemiştir. Göstergelere Tablo 3.3'te yer verilmektedir. 

Tablo 3.3. İçişleri Bakanlığı Temel Hizmetlerde Kapasite Geliştirilmesi Projesi 
öncelikli yaşam kalitesi göstergeleri 

Kullanılan Göstergeler 
Sağlık personeli yardımı ile yapılan | Bebek Ölüm Hızı (0-1) yaş ve 5 yaş altı 
  
doğumların toplam doğuma oranı ölüm hızı 
Rutin aşılama oranı Gebeliği önleyici modern yöntem kullanım 

oranı 
  

Sağlık sisteminde hekim başına ve yatak | İntihar hızı 
başına düşen hasta sayısı       
  

  

165 DPT, 2003:30 
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Tablo 3.3. İçişleri Bakanlığı Temel Hizmetlerde Kapasite Geliştirilmesi Projesi 
öncelikli yaşam kalitesi göstergeleri (devamı) 

Kullanılan Göstergeler 
Düşük doğum ağırlıklı bebek oranı İlköğretimde 8. sınıfa erişim oranı 
Evsiz (barınacak yeri olmayan) insan sayısı | Sağlıklı suya hiç ulaşamayan hane oranı 
ve oranı 

Kanalizasyona hiç ulaşamayan hane oranı Ortaöğretimde net okullaşma oranı 
Okul öncesi eğitimden yararlanan çocuk | İlköğretimde net okullaşma oranı 
oranı (48-72 ay grubu-anaokulu/ana sınıfı) 

  

  

  

  

Okuryazarlık oranı Meslek edindirme amaçlı yaygın eğitim 
programlarından (o yararlananların o sayısı, 
oranı 

  

Sivil toplum örgütleri sayısı, üye sayısı ve | Yasal bildirim süresinden sonra nüfusa 
oranı (Dernekler, Vakıflar, Sendikalar, | kayıt olan çocuk oranı 
Meslek Kuruluşları) 
İstismara uğramış çocuk sayısı, oranı Suça sürüklenmiş çocuk oranı 
(2828 sayılı Kanun ölçütlerine göre) 
Kişi ve mala karşı işlenen suçlarda davalı, | Korunma ve bakım altında bulunan kişi 

  

  

  

  davacı, sanık sayısı, oranı sayısı (Çocuk, yaşlı, özürlü) oranı 
Korunma ve bakım için sırada bekleyen kişi | Sosyal Güvenlik kapsamındaki insan sayısı 
sayısı (çocuk, yaşlı, özürlü) oranı (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) oranı 
  

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından ve 2022 sayılı Kanundan 
yararlananların sayısı ve oranı 

    
  

Kaynak: İçişleri Bakanlığı, t.y. (a), (erişim tarihi:13.10.2015), http://Www.illeridaresi.gov.tr/temel-hizmetlerde¬ 
  

kapasite-gelistirilmesi-projesi 

Proje kapsamında 2002, 2004 ve 2005 yıllarında vali, kaymakam ve belediye 
başkanlarına bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Göstergelerin il bazında takip 

edilip, sonuçların her yıl “Devİnfo”!“© isimli veri tabanı üzerinden kamuoyu ile 
paylaşılacağı belirtilmiştir.!97 Projenin yürütülmesi, sosyal verilerin takibinin 

yapılması ve illerde uygulamaların koordinasyonunun sağlanması için merkezde 

proje izleme birimi oluşturulmuştur.'6 

Proje il ve ilçelerde sunulan hizmetlerin kalitesinin değerlendirilmesi 

açısından olumlu bir adım olarak görülmektedir. Çalışma sonuçlarının ilgili 
kuruluşlar tarafından kullanılması için kamuoyuna duyurulması önem arz etmektedir. 

  

(© Devİnfo: Kalkınma Verileri (Development Information) Devİnfo veri tabanı, ülkeler düzeyinde devlet 
daireleri ve BM ajansları arasında veri paylaşımını kolaylaştırmak için veriyi standart hale getirme, saklama ve 
görüntülemeye imkân veren veri tabanıdır. 
167 DPT, 2003 
16 İçişleri Bakanlığı, t.y. (b), (erişim tarihi: 13.10.2015), 
www.illeridaresi.gov.tr/ortak icerik/illeridaresi/projeler/.../gostergeler.ppt 
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İçişleri Bakanlığının yaptığı bir diğer çalışma Sosyo-ekonomik Haritalama 

çalışmasıdır. Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Stratejik Yerel 
Yönetişim projesinin çıktılarından biri olan bu çalışma 2014 yılında yayımlanmıştır. 
Çalışmanın amacı kentin sosyo-ekonomik özelliklerinin tespit edilmesi ve bunların 

haritalara yansıtılması için bazı haritalama tekniklerine ilişkin öneriler geliştirmektir. 
Çalışmada kentlerin mevcut durumunu analiz etmek üzere demografi, eğitim, sağlık, 

istihdam, gelir ve sosyal güvenlik, toplumsal cinsiyet eşitliği, sosyal hizmet, sosyal 

yardım ve sosyal içerme, konut ve altyapı, iyi yönetişim, afet yönetimi ve afet 
bölgelerinin yeniden inşası alanlarında 110 göstergeli bir öneri seti geliştirilmiştir.'* 

3.3.1.3. Yaşam Memnuniyeti Araştırması 

2003 yılından beri düzenli olarak yapılan Yaşam Memnuniyeti Araştırması, 
TÜİK'in toplumsal içerikli ve aynı zamanda bu alanda öznel öğeler içeren ilk 
araştırmasıdır. Çalışmanın amacı Türkiye'deki bireylerin mutluluk algısının ve 

sağlık, sosyal güvenlik, eğitim, çalışma hayatı, gelir, güvenlik ve adalet hizmetleri 

gibi alanlardaki memnuniyetinin ölçülmesi ve zaman içerisindeki değişiminin tespit 

edilmesidir.!79 Araştırma kapsamında bireysel mutluluk ve memnuniyetin yanında 
kamu hizmetlerine ilişkin memnuniyet de ölçülmektedir. Araştırma, 2013 yılında ilk 

defa il düzeyinde yapılmıştır. 

Çalışma illere göre bireylerin yaşadıkları çevreye ilişkin algılarının tespiti 
açısından önemlidir. Her yıl ülke düzeyinde yapılan bu çalışmanın il düzeyinde de 

her yıl yapılması ihtiyacı bulunmaktadır. 

3.3.1.4. Kentsel Göstergeler Kılavuzu 

Mülga Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından 2007 yılında hazırlanan 
Kentsel Göstergeler Kılavuzu ile yerleşmelerin ekonomik, sosyal ve fiziksel 

altyapıya yönelik mevcut durumu, kentsel yaşam kalitesi, sorunları ve 
potansiyellerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Kılavuz ile hedeflenen kentlere 

ilişkin öngörülerin yapılabilmesi, merkezi ve yerel düzeyde daha sağlıklı kararların 

  

16 İçişleri Bakanlığı, 2014 
170 TÜİK, 2013 
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alınabilmesi için sağlıklı ve güvenilir bir veri tabanının oluşturulması ve kentler 

arasında karşılaştırmaya imkân verecek bir sistemin geliştirilmesidir."7 

Kılavuzda 7 temel alanda 156 gösterge oluşturulmuştur. Bu alanlar; nüfus, 
sosyal yapı (sağlık, eğitim, suç, gelir eşitsizliği, toplumsal cinsiyet), ekonomik yapı 

(işgücü durumu, ekonomik faaliyet), yurttaşlık konuları (siyasal katılım, yerel 

yönetimler, yönetişim göstergeleri), mekânsal yapı (arazi kullanımı, konut, planlama 
göstergeleri, kültürel ve rekreatif faaliyetler, kentsel ulaşım), çevre ve ekoloji (iklim, 

hava kalitesi, su, katı atık, enerji kullanımı) ile bilgi toplumudur.'? 

Söz konusu Kılavuz temel alınarak KENTGES ve Eylem Planı 

uygulamasının kentler üzerindeki etkilerini izlemek, belediyelerin kapasitelerini 

artırmak ve belediyeler arasında işbirliği ağı kurmak amacıyla KENTGES Uygulama 
ve Kentleri İzleme Sistemi (KENTİZ) kurulmuştur. Bu aşamada kılavuz kullanılarak 
159 göstergeden oluşan bir kentsel göstergeler seti belirlenmiş ve KENTİZ üzerinden 
bu göstergelerin izlenmesi hedeflenmiştir. Göstergelerin uygulanabilirliğini ölçmek 

amacıyla Samsun, Denizli ve Osmaniye'de pilot çalışmalar yapılmıştır. Pilot 

çalışmanın sonuçlarına göre gösterge sayısı azaltılarak çalışmanın Türkiye'nin bütün 

kentlerine ( yaygınlaştırılacağı belirtilmiştir.” o Proje o sonuçları (okamuoyuyla 
paylaşılmamıştır. 

3.3.1.5. Türkiye'nin Yaşanacak Şehirleri Araştırması 

CNBC-E Business Dergisi tarafından 2011 yılında yayımlanan Türkiye'nin 

Yaşanacak Şehirleri araştırmasında 37 gösterge kullanılarak 81 il karşılaştırılmıştır. 

Söz konusu karşılaştırma Ek 7?de yer almaktadır. Araştırmanın amacı 81 il arasında 

yaşanabilirlik kapsamında bir karşılaştırma yapmaktır. 

Ekonomi, eğitim, sağlık, kent hayatı, güvenlik ve kültür-sanat kategorilerinde 
derlenen göstergeler belirlenen ağırlıklarla çarpılarak genel sonuca ulaşılmıştır. 

Kullanılan göstergeler ve ağırlıkları Tablo 3.4”te gösterilmektedir."74 

  

7! Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, 2008: 4 
1 Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, 2008 
13 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2012, (erişim tarihi:16.03.2016), 
http://www.kentges.gov.tr/HaberDetay.aspx?id—-582 
74 Mavi, 2011: 64-98 
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Tablo 3.4. CNBC-E Business Dergisi'nin çalışmasında kullanılan gösterge seti 
ve ağırlıklandırma 

oranı 

ödenen i miktarı 
mevduat miktarı 

kamu harcaması 

Ekonomi Yeşil kartlı oranı 
Yetişki otomobil 

konut 

lu kullanım oranı 

ortalama kira geliri 

hane e iği tüketimi 

Yetişkin nüfus içi i üniversite mezunu oranı 

Okur- oranı 
Okul öncesi 

Okul öncesi eğiti derslik 
Eğitim 

derslik 

derslik 

doktor 

hastane 

Hava kalitesi 

Ormanlık alan oranı 

trafik kaza oranı 

iş merkezlerinin kent alanına ve nüfusuna oranı 

otellerin kent alanına ve nüfusuna oranı 

Lisanslı sa nüfusa oranı 
tesisi 

oranı 

riski 
Güvenlik 

sanal nüfusa oranı 
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ll Gösterge yalla 

Tiyatro seyircisinin nüfusa oranı 0.8 

Tiyatro koltuk kapasitesinin nüfusa oranı 0.8 

Kültür Sinema seyircisinin nüfusa oranı 0.8 
sanal Sinema koltuk kapasitesinin nüfusa oranı 0.8 

Opera ve bale seyircisinin nüfusa oranı 0.8 

Opera ve bale koltuk kapasitesinin nüfusa oranı 0.8 
      

  

Söz konusu çalışma, seçilen göstergelerin yaşam kalitesini etkileme düzeyi, 

verilerin güvenilirliği ve kategorilerin ve göstergelerin ağırlıklandırılması konusunda 

net bir bilgi olmaması ve bilimsel açıdan yetersiz olması sebebiyle eleştirilmiştir. 

3.3.1.6. İllerde Yaşam Endeksi 

TÜİK, 2016 yılında yayımladığı İllerde Yaşam Endeksi ile yaşam boyutlarına 
göre il düzeyinde ölçme, karşılaştırma yapma ve değişiklikleri izlemeye yönelik bir 

çalışma yapmıştır. Çalışma ile amaçlanan illerdeki yaşam düzeyinin izlenmesi ve 
iyileştirilmesine dayanak oluşturacak bir gösterge sistemi geliştirmektedir. 

Çalışmada göstergeler belirlenirken OECD'nin “Daha İyi Yaşam Endeksi” 
çerçevesi ve mevcut veri altyapısı temel alınmıştır. Birey yaşamı üzerinde etkisi olan 
11 kategori altında 41 gösterge kullanılmıştır. Konut, çalışma hayatı, gelir ve servet, 

sağlık, eğitim, çevre, güvenlik, sivil katılım, altyapı hizmetlerine erişim, sosyal 

yaşam ve yaşam memnuniyeti kullanılan kategorilerdir. Çalışmada kullanılan 
göstergeler Tablo 3.5'te yer almaktadır. 
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Gelir ve servet 

Güvenlik 

Fert oda sa 
Konutun içi tuvalet 

Konutun kalitesinde problem 

İstihdam oranı 

oranı 

Ortalama ük 
oranı 

tasarruf mevduatı 

Orta ve üst geli i hanelerin oranı 

Temel ihti edenlerin oranı 

Bebek ölüm hızı 

beklenen süresi 
Hekim müracaat 

oranı 

Okul öncesi eğiti 3- net oranı 
TEOG sistemi i esas ortalaması 

YGS ortalaması 

Fakülte okul mezunlarının oranı 
Kamunun eğitim hizmetlerinden 

PM10i eri ortalaması 

orman alanı 

Atık hizmeti verilen nüfusun oranı 

Sokaktan gelen lemi 

Belediyenin temizlik hizmetlerinden 

Bir işi i oranı 
Bin kişide ölümlü ve trafik kazası 

Gece kendini hissedenlerin oranı 

  
Kamunun iş hizmetlerinden iyet oranı 
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Tablo 3.5. TÜİK İllerde Yaşam Endeksi çalışmasında kullanılan gösterge seti 
(devamı) 

rai Gösterge 

Mahalli idareler seçimlerine katılım oranı 
  

Sivil katılım Siyasi partilere üyelik oranı 
  

Sendika/dernek faaliyetleri ile ilgili olanların oranı 
  

Yüz kişide internet abone sayısı 
  

Altyapı hizmetlerine Kanalizasyon ve şebeke suyuna erişim oranı   

erışım Havalimanına erişim oranı 
  

Belediyenin toplu taşıma hizmetlerinden memnuniyet oranı 
  

Yüz kişide sinema ve tiyatro seyirci sayısı 
  

Bin kişi başına düşen alışveriş merkezi alanı 
  

  

  

Sosyal yaşam 
Sosyal ilişkilerden memnuniyet oranı 
Sosyal hayatından memnuniyet oranı 

Yaşam memnuniyeti Mutluluk düzeyi 

      
  

Kaynak: TÜİK, 2016a 

Çalışmada yukarıda verilen göstergeler kullanılarak bir bileşik endeks 
oluşturulmuş, kategorilere ve aynı kategori altındaki göstergelere eşit ağırlık 

verilerek hiyerarşik eşit ağırlıklandırma yöntemi kullanılmıştır.!” 

İllerde Yaşam Endeksi çalışması il bütününde yaşam kalitesinin ölçülmesine 
yönelik önemli bir adımdır ancak uluslararası alanda kabul görmüş göstergelerin 

kullanılamaması ve belirli bir kuramsal çerçeveye dayandırılmaması nedeniyle 
sebebiyle geliştirilmesi ihtiyacı bulunmaktadır. Çalışmanın il düzeyinde yapılması 

ilçe ve mahalle düzeyinde farklılaşmanın tespit edilememesine neden olmaktadır. 
Bununla birlikte, kentteki koşullar, hizmetler, erişilebilirlik ve kentli haklarının 

karşılanma düzeyi bakımından kent bazında bir endekse ihtiyaç duyulmaktadır. 

  

5 TÜİK, 2016a, (erişim tarihi: 11.03.2016), http://www.tuik.gov.tr/HbGetir.do?id-24561&tb id-4 
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3.3.1.7. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Yaşam Kalitesi Göstergeleri 
çalışması 

TÜBA'nın 2010 yılında yayımlanan çalışması Türkiye'deki çevre 
politikalarını geliştirmek ve bu politikaların uygulamasını izleyebilmek amacıyla 

toplanması gereken verilerin tespitinin yapılabilmesi için başlatılmıştır. Çalışmada 

dört tür yaşam kalitesi ölçütünden (bireysel düzeyde öznel ölçütler, bireysel düzeyde 
nesnel ölçütler, topluluk düzeyinde öznel ölçütler ve topluluk düzeyinde nesnel 

ölçütler) bahsedilmektedir. Bu sistemlerin birbirleri arasında kavramsal bütünlüğe 
sahip olduğu ve uygulamada bu sistemin daha dar kapsamlı olduğu belirtilmektedir. 

Belirtilen dört sistemde göstergeler tespit edilmiş, topluluk düzeyinde önerilen 67 
nesnel gösterge detaylı incelenmiş ve ulaşılabilecek kaynaklar gösterilmiştir.!79 Söz 

konusu gösterge seti Ek-8'de yer almaktadır. 

Çalışmada yapılan değerlendirmede belirlenen bu göstergelerin çoğunun 
toplandığı, büyük bir kısmının uluslararası düzeyde karşılaştırma yapmaya imkân 

tanıdığı ancak genel olarak veri güvenirliliğinin yüksek olmadığı dile getirilmektedir. 

Aynı verinin farklı kurumlar tarafından toplanması durumunda farklı bilgilerin ortaya 

çıktığı, yerel düzeyde toplanan verilerin standart hale getirilmediği ve ulaşılabilir 

olmadığı ifade edilmektedir. Ayrıca, Türkiye'de yaşam kalitesi göstergelerinin 
toplanmasına başlanmadan önce farklı disiplinlerdeki temsilcilerin bir araya gelerek 

bu konuda görüş birliği sağlaması gerektiği değerlendirilmektedir.!77 

Ulusal düzeyde yapılan yaşam kalitesi araştırmalarına ilişkin özet Tablo 
3.6'da yer almaktadır. 

  

76 TÜBA, 2010 
77 Tekeli, 2010: 139-141 
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3.3.2. Bölgesel ve yerel düzeyde yapılan çalışmalar 

Bu bölüm altında Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansının (DOĞAKA) bölge 
düzeyinde yaptığı yaşam kalitesi araştırması ile birlikte İstanbul ve Trabzon illeri ile 
Kilis kent merkezi düzeyinde yapılan yaşam kalitesi çalışmaları incelenmektedir. 

3.3.2.1. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansının (DOĞAKA) Yaşam Kalitesi 
Araştırması 

DOĞAKA tarafından 2014 yılında Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş 

illerini kapsayan Yaşam Kalitesi Araştırması yapılmıştır. Araştırmanın amacı Söz 

konusu illerin ve ilçelerin, oluşturulan veri setleriyle analiz edilmesi, sorun alanlarının 

tespit edilmesi, sorunlu alanlara yönelik politikaların geliştirilmesi ve bölgesel proje 

ve programlara dayanak oluşturulmasıdır. 78 

Araştırma temel göstergeler, ekonomik yapı, çevresel yapı ile kentsel ve kişisel 

yaşam olmak üzere dört ana bileşenden oluşmaktadır. Bu bileşenlerin her birinin 

altında kategoriler, her bir kategorinin altında da göstergeler bulunmaktadır. 
Çalışmada 100 gösterge kullanılmış olup gösterge listesi Ek-9*da yer almaktadır. 

Araştırmada, diğer çalışmalardan farklı olarak nitel ve nicel verilerden 

faydalanılarak bir endeks oluşturulduğu belirtilmektedir. Araştırma iki aşamalı olarak 
yürütülmüştür. Birinci aşamada ilçelerde tesadüfi olarak belirlenen hane halkları ile 

anketler yapılarak hane halklarına aile yaşamı ve konut, iş hayatı, sağlık, güvenlik, 
ekonomik yapı, kentsel ve kişisel memnuniyet alanında sorular yöneltilmiştir. İkinci 
aşamada ilçe düzeyinde toplanan istatistiki veriler kullanılmıştır. Veriler derlendikten 

sonra göstergeler ağırlıklandırılarak bir endeks üretilmiştir. Ağırlıklandırma, uzman 

görüşleri ve literatürde yer alan çalışmalar değerlendirilerek yapılmıştır. Algıya dayalı 

göstergelere, her birey için farklılık göstereceği ve tek bir doğru olamayacağı 
kabulüyle diğer göstergelere göre daha az ağırlık verilmiştir. 

  

78 DOĞAKA, 2014 
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3.3.2.2. İstanbulun Yaşam Kalitesinin Ölçülmesi!” 

2011 yılında İstanbul Ticaret Odası tarafından yapılan İstanbul'un Yaşam 
Kalitesinin Ölçülmesi çalışmasının amacı her bir ilçe için bir endeks üretilmesi ve 

ilçeler arasında karşılaştırmaya imkân verecek bir sistem oluşturulmasıdır. 

Demografi, eğitim, sağlık, ekonomi, ulaşım, çevre ve sosyal yaşam olmak 

üzere 7 kategori altında toplam 54 gösterge kullanılarak Yaşam Kalitesi Endeksi elde 
edilmiş ve 39 ilçeye uygulanmıştır. Söz konusu göstergeler Ek-10”da yer almaktadır. 

Endeks çalışmasında kullanılan istatistiki yöntem TBA'dır. Bu analiz 

yönteminin kullanılmasının sebebi araştırma kapsamındaki ilçelere ilişkin nicel 

verilerin farklı niteliklerde olmasıdır. Bazı veriler nominal, bazılar veriler de belirli 

oranlarla ifade edilmektedir. Çalışmada endeksin yıllara göre güncellenerek 
değişikliklerin (o tespit (o edilebilmesine imkân verilecek şekilde ( tasarlandığı 

belirtilmektedir. 

Nicel verilerin kullanıldığı endeks çalışmasının yanında halkla yüz yüze 
görüşmeler de yapılmıştır. Kentlilere aile yaşamı, konut, iş hayatı, sağlık, ekonomik 

yapı, güvenlik ve kentsel hizmet konularında memnuniyetleri ve beklentilerine yönelik 
sorular yöneltilerek değerlendirme yapılmıştır. 

3.3.2.3.Trabzon?da Yaşam Kalitesini Geliştirme ve Modelleme Projesi!89 

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, 2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği 
kapsamında Karadeniz Teknik Üniversitesinin Trabzon'da Yaşam Kalitesini 

Geliştirme ve Modelleme Projesini desteklemiştir. Projenin amacı Trabzon'un yaşam 

kalitesinin tespiti ve geliştirilmesine imkân verecek modelleri geliştirerek Doğu 
Karadeniz Bölgesinin yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmaktır. 

Proje kapsamında 7 kategoride 200'ü aşkın veri toplanmış ve bu veriler, 
oluşturulan Trabzon Yaşam Kalitesi Veri Tabanı ile tüm kullanıcılara açık hale 

getirilmiştir. Bu veri tabanı kullanılarak yaşam kalitesi endeksi elde edilmiş ve ilçelere 

ait yaşam kalitesi haritaları çıkarılmıştır. Bununla birlikte, saha araştırmaları yapılarak 
  

7 Şeker, 2011 
180 Trabzon*da Yaşam Kalitesi Geliştirme ve Modelleme Projesi, t.y., (erişim tarihi: 25.09.2015), 
http://www.trabzondayasam.com/endeks.aspx , 
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aile yaşamı, konut, iş hayatı, sağlık, ekonomik yapı, güvenlik, kentsel memnuniyet, 

kişisel memnuniyet, yaşam kalitesi ve beklentiler konularında halkın öznel 

değerlendirmeleri toplanmıştır. Gösterge ve anket soruları belirlenirken DOĞAKA ve 
İstanbul Ticaret Odasının yaptığı çalışmalardan faydalanılmıştır. 

3.3.2.4. Kilis Kent Merkezi Kentsel Yaşam Kalitesi Araştırması!8! 

2014 yılında İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından Kilis Kent Merkezi Kentsel 
Yaşam Kalitesi Araştırması yapılmıştır. Çalışmanın amacı Kilis kent merkezinin 

mevcut durumunun incelenmesi, halktan geri bildirim alınması ve gelecek dönemlere 

ilişkin stratejilerin belirlenmesine katkı sağlamaktır. 

Çalışmada, TRCI Bölgesindeki! nüfusun çoğunluğunun kentlerde yaşaması, 
kentlerin ekonomik büyümedeki rolü, doğal çevrenin sürdürülebilirliği ve kentsel 
mekânın insanlar üzerindeki psikolojik etkisi düşünüldüğünde kentsel yaşam 

kalitesinin öneminin büyük olduğu belirtilmektedir. 

Araştırmada veri toplama aracı olarak anket çalışması kullanılmıştır. 
Mahalleler gelir durumlarına göre gruplandırılmıştır. Yüzde 16 üst gelir, yüzde 68 orta 

gelir, yüzde 16 alt gelir olarak belirlenmiştir. Anket çalışmasında kentsel yaşam 
kalitesini etkileyen ana başlıkların oluşturulmasında Avrupa Kentsel Şartı, SEGE ve 

KENTGES çalışmaları temel alınmıştır. Söz konusu başlıklar altyapı ve ulaşım, çevre, 

konut, sosyo-ekonomik hayat, sosyo-kültürel hayat, sağlık, eğitim, güvenlik, 
memnuniyet algısı ve gelecek beklentisi olarak belirlenmiştir. 

3.4. Bölüm Değerlendirmesi 

1963'ten beri yapılan kalkınma planlarına bakıldığında kentsel yaşam kalitesi 
kavramına ilk kez Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planında yer verildiği anlaşılmaktadır. 

Ondan önceki planlarda ise bu kavram kullanılmamasına karşın toplumun yaşam 

seviyesini yükseltecek eğitim, sağlık gibi temel hizmetlerin geliştirilmesi gerekliliği 
vurgulanmıştır. Onuncu Kalkınma Planında ise “Yaşanabilir Mekânlar, Sürdürülebilir 

Çevre” ekseni altında kentlerin yaşanabilirliğinin artırılması temel amaçlardan biri 

  

18! İpekyolu Kalkınma Ajansı, 2014 
12 Gaziantep, Adıyaman ve Kilis illerini kapsayan Düzey-2 bölgesidir. 
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olarak belirlenmiştir. Yaşanabilirlik ana eksenlerden biri olmasına karşılık plan 

döneminde yaşanabilirliğin ölçülmesine ilişkin herhangi bir çerçeve geliştirilmemiştir. 

Bu nedenle, yaşanabilirliğin ölçülmesi ve değerlendirilmesine ilişkin bir yaklaşımın 
belirlenmesi yapılacak çalışmalar için yönlendirici olması sebebiyle önemli 

bulunmaktadır. 

Türkiye'deki mevzuat altyapısı incelendiğinde kentsel yaşam kalitesinin 
geliştirilmesine ilişkin belirlenen kentsel standartların yeterli olmadığı görülmektedir. 

Bu standartlar kent bazında kişi başına düşen alan büyüklükleri şeklinde ifade 
edilmektedir. Bu durumda ulaşılabilirlik, erişilebilirlik ve kalite unsurlarının 

sorgulanamadığı anlaşılmaktadır. Öte yandan, belirlenen asgari kentsel standartların da 
uygulamaya geçemediği görülmektedir. 

Türkiye'de kentsel yaşam kalitesinin ölçülmesine yönelik çalışmalara 

başlanmış olmakla birlikte henüz bir sistem oturtulamamıştır. Yapılan çalışmaların 
bazıları gösterge belirleme aşamasında kalmıştır. Bazıları ise tek seferlik yapılmış olup 

sürekliliği o sağlanamamıştır. Bunun başlıca sebepleri çok sayıda göstergenin 

belirlenmesi, göstergelerin ölçülebilir olmaması ve uygun maliyette erişilebilir 

olmamasıdır. Bunun yanında yerel düzeye inildikçe toplanan veri sayısının azalması, 

toplanan verilerin standartlaştırılamaması ve veri güvenirliğinin olmaması çalışmaların 
yapılması veya devam ettirilmesinin önündeki en büyük engeldir. 

Çalışmalarda en çok tercih edilen yöntemlerin TBA, ağırlıklandırılmış bileşik 

endeks ve saha araştırmaları olduğu görülmektedir. Nicel verilerin yanında nitel 
veriler de kullanılarak halkın kentsel hizmetlere ve yaşadığı çevreye ilişkin görüşleri 

tespit edilmektedir. 
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4. KENTSEL YAŞAM KALİTESİ GÖSTERGELERİNİN BELİRLENMESİ 

VE ÖLÇÜM YÖNTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

4.1. Kentsel Yaşam Kalitesinin Ölçülmesine Yönelik Kategorilerin Belirlenmesi 

Birinci bölümde yapılan literatür araştırması, ikinci bölümde incelenen 

uluslararası çalışmalar ve üçüncü bölümde ortaya konulan Türkiye'deki mevcut durum 

ışığında kentsel yaşam kalitesinin ölçülmesine yönelik kentsel hizmetler bazında bir 
çerçeve geliştirilmiştir. Kentte kentli haklarının karşılanabilmesi, kentsel hizmetlerin 

herkes için adil, eşit ve erişilebilir olması ve kentlilerin hizmetlere ilişkin duyduğu 

memnuniyet kentsel yaşam kalitesini etkileyen temel faktörler olarak belirlenmiştir. 

Tez çalışmasında kentsel yaşam kalitesinin ölçülmesine yönelik uluslararası 

yaşam kalitesi çalışmalarında kullanılan kategoriler, Türkiye'de yapılan çalışmalarda 
kullanılan kategoriler ve kentlerde sunulan hizmetler dikkate alınarak konut, eğitim, 

sağlık, çevre, güvenlik, kültür, spor ve dinlenme, ulaşım, altyapı, bilgi ve iletişim 

kategorileri temel alınmıştır. Çalışmada kullanılan kategorilerin uluslararası 
çalışmalarda kullanılan kategorilerle karşılaştırması Tablo 4.1”de yer almaktadır. 

Tablo 4.1. Çalışmada kullanılan kategorilerin uluslararası çalışmalarda 
kullanılan kategorilerle karşılaştırması 

Konut 

Gelir 

Çevre 
Sivil katılım 

Yaşam memn 
Güvenlik   
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Tablo 4.1. Çalışmada kullanılan kategorilerin uluslararası çalışmalarda 
kullanılan kategorilerle karşılaştırması (devamı) 

önlenmesi” 

Ekonomik 
Yönetişim 

Nüfus 

V lık 
Hane halkı ISI 

Konut 

S 

Ekonomik 

Gelir eşitsizliği ve 

Eğitim hizmetlerinin sunumu 
Nüfusun eğitim durumu 

im ve co 
Hava kalitesi ve tü 

Su 
Atık 

Arazi kullanımı 

ji kullanımı 

Bilgi işlem al ISI 
Yerel e-devlet 

Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü 
Kültür ve eğlence 

Turizm ¬ 

  
N Tezde kullanıldı. *Bu kategorinin altında güvenlik, sağlık ve eğitim alt kategorileri yer almaktadır. 

4.2. Kentsel (o Yaşam (Kalitesinin ( Ölçülmesine (Yönelik ( Yöntemlerin 

Değerlendirilmesi 

Kentsel yaşam kalitesinin ölçülmesine yönelik bilim adamlarının, politika 

yapıcıların ve kamuoyunun ihtiyaç duyduğu gösterge sayısının ve bilgi düzeyinin 

farklılık taşıdığına Bölüm 1.3.3”te değinilmiştir. Buradan yola çıkılarak bilim adamları 
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için ideal bir gösterge setine, politika yapıcılar ve kamuoyu için ise göstergelerin bir 

araya getirildiği endekslere gerek duyulduğu değerlendirilmektedir. Bu çerçevede 

belirlenen kategoriler altında öncelikle kentsel yaşam kalitesinin ölçülmesine yönelik 
ideal göstergeler ortaya konulmaktadır. Daha sonra, politika yapıcılara ve kamuoyuna 

sunulmak üzere geliştirilebilecek endeks yöntemleri değerlendirilmektedir. 

Bölüm 1.3.3. altında Şekil 1.2'de yer alan Peterson'a ait bilgi piramidi tezde 
ortaya konulan yöntemlerle Şekil 4.1”deki gibi eşleştirilmiştir. 

Şekil 4.1. Peterson'a ait bilgi piramidinin tezde ortaya konulan yöntemlerle 
eşleştirilmesi 

Bilgi 

Ki yu 
endeksler 

Politika yapıcılar için Birleşik endeks 

Bilim adamları için göstergeler    
Veri 

Şekil 4.1”de görüleceği üzere kentsel yaşam kalitesinin değerlendirilmesine 
yönelik bilim adamları ve araştırmacılar tarafından yapılacak analiz çalışmalarında 

ideal göstergelere gerek duyulmaktadır. Kentlere yönelik karar alan politika yapıcılar 

için kentlerde değerlendirilmesi gereken birçok gösterge vardır. Bu göstergelerin bir 
araya getirildiği bir birleşik endeks ile hem önemli olduğu değerlendirilen tüm 

göstergelerin ölçülmesi sağlanacak hem de kentin gösterdiği ilerlemeye ilişkin genel 
bilgi elde edilecektir. Farklı kentler arasında karşılaştırma yapılarak kamuoyuna 

sunulacak çalışmalarda ise TBA'nın kullanılması yararlı olacaktır. Çünkü TBA 

karşılaştırmanın objektif kriterlere göre gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Bahsedilen 

bu yöntemlere ilişkin değerlendirmeler takip eden bölümlerde yer almaktadır. 
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4.2.1. Kentsel yaşam kalitesinin ölçülmesine ilişkin ideal göstergeler 

Bu bölümde, bilim adamları ve araştırmacılar tarafından yapılacak kentsel 

yaşam kalitesi değerlendirmelerinde kullanılabilecek ideal göstergeler, Bölüm 4.1”de 
ortaya konulan konut, eğitim, sağlık, çevre, güvenlik, kültür, spor ve dinlenme, ulaşım, 

altyapı, bilgi ve iletişim kategorileri altında sıralanmaktadır. İdeal göstergeler! 
dayanağını Bölüm 2'de yer verilen AB, BM ve OECD uluslararası kuruluşlarının 
çalışmalarında ve örnek ülke uygulamalarında kullanılan göstergelerden almaktadır. 

Söz konusu çalışmalardaki göstergeler seçilirken kentlerde sunulan hizmetlerle ilişkili 
olması, belirlenen kategoriler altında yaşam kalitesini yansıtması, Türkiye'de 

ölçülmesinin anlamlı olması ve uluslararası karşılaştırmalara imkân vermesi faktörleri 
göz önünde bulundurulmuştur. 

422.1. Konut 

Bir kentin yaşam kalitesini etkileyen faktörlerin başında yeterli, sağlıklı, 

ödenebilir, güvenilir ve yaşayanların kültürel özelliklerine uygun barınma olanakları 
gelmektedir. Bölüm 1.2.1'de değinilen Maslow'un İhtiyaçlar Hiyerarşisi'nde de yer 
verildiği üzere, bireylerin yaşamsal ihtiyaçlarından sonra güvenlik ihtiyaçları gelmekte 
ve barınma ihtiyaçları bu başlık altında yer almaktadır. Avrupa Kentli Hakları 

Deklarasyonunda kentlerde mahremiyet ve güvenliğin garanti edildiği, sağlıklı, 

ödenebilir ve yeterli sayıda konutun bulunmasının bir kentli hakkı olduğu 
değerlendirilmektedir. Habitat III konferansında da ekonomik, kaliteli ve insan 

onuruna yakışır konutlarda yaşamanın yaşam kalitesinin bir parçası olmakla birlikte 
bir insan hakkı olduğu belirtilmektedir. Barınma ihtiyacını karşılayan bir araç olan 

konutların çağdaş yaşam standartlarına uygun, sağlıksız koşullardan uzak ve temel 

gereksinimleri karşılayacak düzeyde olması beklenmektedir. 

Konut kategorisinde yer alan ideal göstergeler ve göstergelerin Türkiye'de il 

düzeyinde erişilebilme durumu Tablo 4.2'de yer almaktadır. 

  

!88 Çalışma kapsamında incelenen AB, BM, OECD çalışmaları ve örnek ülke uygulamalarında kullanılan 
göstergeler ideal gösterge olarak değerlendirilmiştir. 

92 



Tablo 4.2. Konut kategorisinde yer alan göstergeler 

  
  

  

Göstergeler İEAYIEİİ —— 
(İCİN ilrrLi! 

Temel donanımlara sahip BM, AB, OECD v 
konutların oranı Kanada 

Fert başına düşen oda sayısı BM, AB, OECD, 
İsviçre v 

Kendi konutunda oturan hane AB, Yeni Zelanda v 
halklarının oranı 
  

Bir konutun ortalama piyasa , 
, BM, AB, Portekiz, 
fiyatının yıllık ortalama hane halkı ¬ 
ii. Malezya 

gelirine oranı 
  

Bir konutun yıllık ortalama kira ii. 
il. BM, İsviçre, 

bedelinin kiracı hane halklarının , ¬ 
. Portekiz, Malezya 

yıllık ortalama gelirlerine oranı 
  

Konut ve kira harcamalarının 

tüketim harcamaları içerisindeki OECD ¬ 
oranı 

        
  

4.2.2.2. Eğitim 

Eğitim hizmeti bireylerin iş sahibi olabilmesini, sosyalleşmesini ve kültürel 

açıdan gelişmesini sağlamakta ve dolayısıyla refah düzeyini artırmaktadır. Eğitim 
gereksinimi Maslow'un İhtiyaçlar Hiyerarşisi”nin son aşaması olan bireylerin “kendini 

gerçekleştirme” gereksinimi ile ilişkilendirilebilir. Bireylerin temel ihtiyaçlarının 

karşılanması, kendilerini güvende hissetmeleri, sevgi, bir yere ait olma ve saygınlık 

ihtiyaçlarından sonra ortaya çıkan kendini gerçekleştirme gereksinimi eğitim ile 

desteklenerek karşılanabilecektir. Bunun sağlanabilmesi ise herkesin erişilebileceği 
temel eğitim ve yetişkin eğitimi olanaklarına bağlıdır. 

Eğitim kategorisinde yer alan ideal göstergeler ve göstergelerin Türkiye'de il 

düzeyinde erişilebilme durumu Tablo 4.3'te yer almaktadır. 
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Tablo 4.3. Eğitim kategorisinde kullanılan göstergeler 

- Türkiye'de il düzeyinde   
  

  

  

  

    
Okullaşma oranı BM N 
Okuryazarlık oranı Kanada N 
Okuldan ayrılanların yüzdesi AB, Yeni Zelanda, İsviçre ¬ 
Lise ve üniversiteye giri sınavları ortalama puanlar OECD v 
İlköğretim ve ortaöğretim 
derslik başına düşen ortalama Kanada, Malezya N 
öğrenci sayısı 
İlköğretim/ortaöğretim 
öğretmen başına öğrenci Kanada, Malezya N 
sayısı 

      
  

4.2.2.3. Çevre 

Hava, su, toprak ve gürültü kirliliği olmayan ve doğal kaynakları korunan bir 

kentte yaşama hakkı Avrupa Kentli Hakları Bildirgesi'ne göre temel kentli 
haklarından biridir. Çevre başlığı Maslow'un İhtiyaçlar Hiyerarşisi'nde fizyolojik 
ihtiyaçlar altında değerlendirilebilir. İnsanların yaşamsal faaliyetlerinin devamı için 
sağlıklı bir çevreye ihtiyaçları vardır. Bununla birlikte, çevre kategorisinin çevresel 

sürdürülebilirlik bakış açısıyla da ele alınması önemlidir. Çevresel sürdürülebilirlik 

mevcut ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarının ekosisteme zarar vermeden 
karşılanabilmesini gerektirmektedir. 

Çevre kategorisinde yer alan ideal göstergeler ve göstergelerin Türkiye?de il 

düzeyinde erişilebilme durumu Tablo 4.4”te yer almaktadır. 

Tablo 4.4. Çevre kategorisinde kullanılan göstergeler 

Türkiye'de il düzeyinde 
(İCİN ilrrLi!   

SO) istasyon değerleri 

ortalaması ((ıg/m3) AB, Yeni Zelanda, y 
PM10 istasyon değerleri Kanada, Portekiz, İsviçre 
ortalaması ((g/m3) 
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Tablo 4.4. Çevre kategorisinde kullanılan göstergeler (devamı) 

- Türkiye'de il düzeyinde 

Gün içinde 55 desibelin 

  
üzerinde dış mekân 
gürültüsüne maruz kalan 
kişilerin oranı AB, Portekiz, İsviçre ¬ 
Gece 45 desibelin üzerinde 

dış mekân gürültüsüne maruz 
kalan kişilerin oranı 
  

Arıtılmadan deşarj edilen atık BM 
suyun oranı 7 
  

Katı atıklar içinde gömülen/ 
açık araziye dökülen/ geri 0. 
iL , BM, AB, Portekiz, İsviçre ¬ 

dönüşüme tabi tutulanların 
  

  

  

  

  

oranı 

Kişi başına kamusal yeşil AB, Yeni Zelanda, 
alan miktarı Portekiz ği 

İçme suyu kalsin Yeni Zelanda 
Deniz suyu kalitesi Kanada, Malezya, 

Portekiz 

Gürültü kirliliğini 
mahallelerinde sorun olarak Yeni Zelanda ¬ 

algılayan insanların yüzdesi 
Mahallerinde su kirliliğini bir 
sorun olarak görenlerin Yeni Zelanda, OECD ¬ 

        
yüzdesi 
  

Uluslararası kuruluşların çalışmalarında ve ülke uygulamalarında yer almayan 

ancak kentlerde ölçülmesinin önemli olduğu değerlendirilen çevre kategorisiyle ilgili 

diğer göstergeler “kent ormanı varlığı” ve “kişi başına düşen ağaçlandırılan alan”dır. 
Bu göstergeler kentlerdeki hava kalitesini etkileyerek bireylerin yaşam kalitesini 

yükseltmesi sebebiyle önem taşımaktadır. 
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4.2.2.4. Sağlık 

Sağlık, Maslow'un İhtiyaçlar Hiyerarşisi'nde fizyolojik ihtiyaç başlığı altında 
değerlendirilebilir. Bireylerin yaşamsal faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için fiziki 
ve ruhi açıdan sağlıklı olmaları gerekmektedir. Bununla birlikte, Bölüm 1.2.1?'de de 

yer verildiği üzere WHO yaşam kalitesini sağlıkla ilişkilendirerek bireylerin yaşadığı 

sosyo-kültürel ortamda sağlığını algılama biçimi olarak ifade etmektedir. Yani 
bireylerin yaşam kalitesinin yüksek olması sağlıklı olması ile yakından ilişkilidir. 

Avrupa Kentli Hakları Deklarasyonuna göre ise kentte yalnız beden sağlığı değil ruh 
sağlığının korunmasına yardımcı çevrenin ve koşulların da sağlanması gereklidir. 

Ayrıca, kentlerde toplum sağlığını tehdit eden bulaşıcı hastalıklara karşı gerekli 
önlemlerin alınması da yaşam kalitesini yükselten faktörler arasındadır. 

Sağlık kategorisinde yer alan ideal göstergeler ve göstergelerin Türkiye'de il 

düzeyinde erişilebilme durumu Tablo 4.5'te yer almaktadır. 

Tablo 4.5. Sağlık kategorisinde kullanılan göstergeler 

  
  

EN Kaynağı erişilebilme durumu 
On bin kişi başına , AB, Portekiz N 
hastane yatak sayısı 
Yüz bin kişi başına 

AB, Yeni Zelanda, Malezya, 
hekim (uzman ve . 

Portekiz 
pratisyen) sayısı 
Beklenen ömür AB, OECD, Yeni Zelanda N 
Beyan esaslı sağlık 

  

  

          OECD, Yeni Zelanda N 
durumu 

Bebek ölüm oranı Yeni Zelanda, Kanada, y 
Malezya 

  

Tabloda yer almayan ancak sağlık ilgili önemli göstergelerden biri de “rapor 

edilen salgın hastalıklar”dır. Günümüzde artan dış göç faktörü sebebiyle kentlerde 
yaşanan sağlık sorunlarının başında salgın hastalıklar gelmektedir. 

4.2.2.5. Kültür, spor ve dinlenme 

Bir kentteki kültür, spor, eğlenme ve dinlenme olanaklarının varlığı o kentin ve 
bireylerin yaşam kalitesini olumlu yönde etkilemektedir. Avrupa Kentli Hakları 
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almaktadır. 

  
  

  

  

  

Göstergeler LE ui LZ 
(mii giri! 

Yüz bin kişi başına sinema salonu AB N 
koltuk sayısı 
Yüz bin kişi b tiyat l üz bin kişi başına tiyatro salonu AB v 
koltuk sayısı 
Bin kişiye düşen müze sayısı AB, Portekiz ¬ 
Bin kişiye düşen halk e eye rşenma AB, Portekiz N 
kütüphanelerinin sayısı 

Kentsel yeşil alanlara 15 dakika 
yürüme mesafesinde erişilebilen AB ¬ 
nüfusun oranı 
  

Bin kişiye düşen spor alanı ve 
Malezya, Portekiz 
  

  

  

    
katılmayanların yüzdesi 

  spor tesisi 
Bin kişiye düşen kültürel tesis Portekiz ¬ 
Bin kişiye düşen eğlenme ve AB, Malezya, 
dinlenme alanları Portekiz 

Artan kültürel çeşitliliğin şehir 
üzerinde olumlu ya da olumsuz bir , 
ii. , Yeni Zelanda ¬ 

etkisi olduğunu düşünenlerin 
yüzdesi 
Mahallelerinde topluluk bilinci 
olduğu konusuna katılanların veya Yeni Zelanda ¬ 
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4.2.2.6. Güvenlik 

İnsanların en temel gereksinimlerinden biri güvenliktir. Güvenliğin 
sağlanamadığı bir kentte gerçek anlamda yaşam kalitesinden bahsetmek mümkün 
değildir. Maslow'un İhtiyaç Hiyerarşisi'nde de ortaya konulduğu üzere fizyolojik 
ihtiyaçlardan sonraki sırada güvenlik ihtiyacı gelmektedir. Güvenlik gereksinimi 

sağlanamadığı takdirde bir sonraki gereksinime geçilememektedir. Bu durum bir 
kentte güvenliğin sağlanamadığı durumda diğer faaliyetlerin de aksayabileceğini 

ortaya koymaktadır. 

Avrupa Kentli Hakları Deklarasyonuna göre saldırı, suç, şiddet ve yasa dışı 

olaylardan arındırılmış güvenli bir kentte yaşama hakkı temel kentli haklarından 

birisidir. Bu çerçevede kamusal alanların güvenlikli kullanımının sağlanması, 
kadınların gece ve gündüz güvenliğinin sağlanması, insanların ve mülkiyetlerin 

korunması ve kent planlarının buna uygun yapılması konularında önlemler alınması 
gerekmektedir. 

Güvenlik kategorisinde yer alan ideal göstergeler ve göstergelerin Türkiye'de 

il düzeyinde erişilebilme durumu Tablo 4.7'de yer almaktadır. 

  
  

  

  

  

MİL KI Tİ 

Göstergeler e silebilm : 
Gg 

Bin kişiye düşen kayıtlı suç sayısı AB, Kanada, Malezya, 
Portekiz ği 

Bin kişiye düşen cinayet sayısı BM, OECD v 
Bin kişiye düşen hırsızlık sayısı AB, Yeni Zelanda, Kanada ¬ 

Yüz bin kişiye düşen ölümlü ve yaralanmalı AB, Yeni Zelanda, 
karayolu kazası Malezya, Portekiz v 
Gençlik suçlarının yaş gruplarına göre sayısı Yeni Zelanda, Kanada ¬ 
  

Gün boyunca veya gece evini, mahallesini ve 
şehir merkezini güvenli veya güvensiz olarak Yeni Zelanda, OECD ¬ 
değerlendirenlerin yüzdesi (kadın ve erkek) 
  

Mahallelerini çocukların gözetimsiz 
oynamaları için güvenli veya güvensiz olarak Yeni Zelanda ¬ 

        
algılayanların yüzdesi 
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Tabloda yer almayan ancak güvenlik kategorisinde değerlendirilmesi gereken 

göstergelerden biri “saldırı oranı”dır. Bu gösterge kentlerde kişisel güvenliğin ne 

düzeyde sağlandığını göstermektedir. 

4.2.2.7. Ulaşım 

Şehir içi ve şehirlerarası etkin ulaşım altyapısının sağlanması o kentteki 

hareketliliği ve erişilebilirliği etkileyen önemli faktörlerden biridir. Kent içinde 
alternatif ulaşım türlerinin yer alması hizmetlere erişimi kolaylaştırmakla birlikte 

trafikte geçen süreyi azaltmaktadır. e Şehirlerarasındaki Oulaşım altyapısının 

geliştirilmesi ise şehirlerin birbiri ile etkileşimini artırmaktadır. 

Avrupa Kentli Hakları Deklarasyonuna göre toplu taşıma, özel araçlar, yaya ve 

bisikletliler gibi tüm yol kullanıcıları arasında, birbirinin hareket kabiliyetini ve 
dolaşım özgürlüğünü kısıtlamayan uyumlu bir düzenin sağlanması gereklidir. Bununla 

birlikte, toplu taşıma kadınlar, engelliler ve yaşlılar için erişilebilir olmalı ve toplumun 

her kesimi için ödenebilir nitelikte olmalıdır. 

Ulaşım kategorisinde yer alan ideal göstergeler ve göstergelerin Türkiye'de il 

düzeyinde erişilebilme durumu Tablo 4.8”de yer almaktadır. 

  
  

  

  

  

  

  

  

MM ANIL 
— Uzaylı 
AR ml 

Gg 

Havayolu/denizyolu/demiryolu/karayolu AB v 
erişilebilirlik endeks değeri 
Kişi başına toplu taşıma ağı uzunluğu AB ¬ 
Kent içi toplu taşıma ücretleri (TL) Kanada v 
Trafikte geçirilen süre BM, AB ¬ 

Trafiğin yoğun olduğu dönemde ortalama AB 
otobüs bekleme süresi 

Özel araç, tren, tramvay, vapur, otobüs, , 
. vi. BM, AB, Yeni 

dolmuş, motosiklet ve bisikletle veya yaya ¬ 
, N , Zelanda 

olarak yapılan iş yolculuklarının yüzdesi 
Otoparklardaki araç kapasitesi Portekiz ¬ 
Toplu taşımayı uygun fiyatlı/konforlu/güvenli , 

Yeni Zelanda ¬ 

        
görenlerin yüzdesi 
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Tabloda yer almayan ancak kent içi ulaşım alanında yaşam kalitesini gösteren 

önemli bir gösterge de “kişi başına düşen bisiklet yolu uzunluğu”dur. 

4.2.2.8. Bilgi ve iletişim 

Çağın başlıca gereksinimlerinden biri olan bilgi ve iletişim sistemlerine 

yönelik kentlerde gerekli altyapıların sağlanması yaşam kalitesini artıracak önemli bir 

faktördür. Başta ulaşım olmak üzere altyapı, eğitim, sağlık gibi birçok alanda bilgi 
iletişim teknolojileri kullanılarak hizmetlerin daha hızlı ve etkili yürütülmesi 

sağlanmaktadır. 

Bilgi ve iletişim kategorisinde yer alan ideal göstergeler ve göstergelerin 
Türkiye'de il düzeyinde erişilebilme durumu Tablo 4.9?'da yer almaktadır. 

Tablo 4.9. Bilgi ve iletişim kategorisinde kullanılan göstergeler 

  
  

  

Göstergeler Kaynağı —— MİNİLİ ğrrLi! 

Hane başına geniş bant abone sayısı AB, Yeni 
Zelanda, N 
Portekiz 

İlk ve ortaokullarda yüz öğrenci başına AB, Portekiz . 
düşen bilgisayar sayısı 
Kentin resmi internet sitesinde 

elektronik yollarla teslim edilebilecek AB ¬         
nitelikteki idari form sayısı 
  

Tabloda yer almayan ancak bilgi ve iletişim kategorinde önemli olan 

göstergelerden biri “akıllı ulaşım sistemleri”dir. Toplu taşıma sisteminde kullanılan 

akıllı uygulamalar sayesinde toplu taşım hizmeti daha hızlı ve verimli olabilmektedir. 

4.2.2.9. Altyapı 

Sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre için teknik altyapı hizmetleri en başta gelen 

ihtiyaçlardan biridir. Sağlıklı içme suyunun temini, katı atıkların toplanması ve 
bertarafı, atık suyun uzaklaştırılması için temel altyapı sistemlerinin düzenli çalışması 

gerekmektedir. 
Altyapı alanı, Maslow'un İhtiyaçlar Hiyerarşisi'nin ilk basamağı olan 

fizyolojik ihtiyaçlar başlığı ile ilişkilendirilebilir. İlk basamaktaki fizyolojik 
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ihtiyaçların karşılanabilmesi için bir kentteki temel altyapı hizmetlerinin yerine 

getirilmesi gerekmektedir. 

Altyapı kategorisinde yer alan ideal göstergeler ve göstergelerin Türkiye?de il 
düzeyinde erişilebilme durumu Tablo 4.10”da yer almaktadır. 

  

  

  

  

  

Göstergeler Türkiye'de il düzeyinde 
igili 

İçme ve kullanma suyu şebekesi 

ile hizmet verilen belediye AB, BM y 
nüfusunun toplam belediye 
nüfusuna oranı (yüzde) 
I m suyun ücreti (TL/m3) BM N 
Kanalizasyon şebekesi ile hizmet 
verilen nüfusun belediye nüfusu AB, BM N 
içerisindeki oranı (yüzde) 
Atık hizmeti verilen nüfusun 

belediye nüfusu içerisindeki oranı BM N 
(Wüzde) 

Bir yıl içerisinde su kesintisinin AB . 
yaşandığı gün Sayısı 

        
  

Yukarıdaki tablolardan da görüleceği üzere ideal göstergelerin Türkiye'de 
erişilebilirlik durumu sınırlı düzeydedir. Eğitim, sağlık ve altyapı göstergelerinin 

Türkiye'de erişilebilirlik durumu iyi düzeydeyken çevre, ulaşım, kültür, spor ve 
dinlenme kategorilerinde erişilebilen gösterge sayısı oldukça azdır. Bu çerçevede 

güvenilir ve düzenli bir veri altyapısına ihtiyaç olduğu açıktır. 

Erişilebilen göstergeler üzerinden bileşik endeks ve TBA olmak üzere iki farklı 

ölçüm yöntemi test edilmiştir. Ancak kentsel yaşam kalitesinin daha doğru 

ölçülebilmesi için söz konusu ideal göstergelerin temin edilmesine ihtiyaç 
duyulmaktadır. 
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42.2. Kentsel yaşam kalitesinin ölçülmesinde bileşik endeks 

Belli bir faktörün ölçülmesine yönelik farklı sebeplerle üretilen göstergelerin 

bir araya getirilmesiyle elde edilen endeksler bileşik endeks olarak adlandırılmaktadır. 
Bileşik endeksler göstergelerin belirlenmesi, belli kategoriler altında toplanması, 

gösterge değerlerinin standartlaştırılması ve ağırlıklandırılması aşamalarından 
oluşmaktadır. 

Göstergelerin ağırlıklandırılmasında literatürde en yaygın kullanılan yöntemler 

uzman görüşü, literatür taraması ve eşit ağırlıklandırmadır. Kullanılan göstergelerin 
sayısal değerlerinin yüzde, TL, m? gibi farklı birimlerde ve büyüklüklerde olması 

sebebiyle daha doğru bir ölçüm yapılabilmesi için değerler 1 ile 0 arasında standardize 

edilmektedir. Her göstergeye ait sayısal değerlerden, göstergenin aritmetik ortalaması 
çıkarılıp standart sapmasına bölünerek standartlaştırma yapılabileceği gibi her 

gösterge değerinin göstergenim alabildiği minimum değerden çıkarılarak göstergenin 
alabildiği maximum değerin minimum değerden farkına bölünmesiyle de gösterge 

değeri standart hale getirilebilmektedir. 

Endeksleme teknikleri, ağırlıklandırma ve sonuçlar üzerinde araştırmacıya 
daha çok inisiyatif bırakmaktadır. Bu nedenle, kentlerin yaşam kalitesinin 

karşılaştırılacağı ve kamuoyuna sunulacağı araştırmalarda çok fazla eleştiriye sebep 

olacağı düşüncesiyle bu tekniklerin kullanılması önerilmemektedir. Ancak, bu teknik 
kentlere yönelik karar alan politika yapıcılar için kullanılacak bir yöntem olarak tercih 

edilebilir. Kent bazında politika yapıcıların değerlendirmesi gereken birçok kentsel 
gösterge vardır. Bu göstergelerin bir araya getirildiği bir birleşik endeks ile hem 

önemli olduğu değerlendirilen tüm göstergelerin ölçülmesi sağlanabilir hem de kentin 

gösterdiği ilerlemeye ilişkin genel bir bilgi elde edilebilir. 

Tez kapsamında Türkiye'de erişilebilen ve ikame edilebilen göstergeler 

üzerinden konut, eğitim, sağlık, çevre, güvenlik, kültür, spor ve dinlenme, ulaşım, 
altyapı, bilgi ve iletişim kategorileri altında eşit ağırlıklı bileşik endeks yöntemiyle 30 

büyükşehir kentsel yaşam kalitesi bağlamında karşılaştırılmıştır. Bileşik endeks ile 

yapılan ölçüm sonucunda elde edilen çıkarımlar şu şekildedir: 
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TÜİK'in yayımladığı İllerde Yaşam Endeksi ile ilk ve son sıradaki şehirler 
bakımından benzer sonuçlar elde edilmiştir. Bunun sebebi ideal göstergeler 
üzerinden değil Türkiye'de erişilebilen göstergeler üzerinden bir 

endeksleme çalışmasının yapılmasıdır. 

Birbirini etkileyen veya birbiriyle bağımlılık yapısı taşıyan göstergelerin 

aynı anda kullanılma riski vardır. Bu durum çift sayıma sebep 

olabilmektedir. 

Sadece erişilebilen göstergeler üzerinden bir değerlendirme yapılması 
doğru sonucun elde edilememe ihtimalini ortaya çıkarmaktadır. Bu sebeple 

sonuçlar kamuoyu tarafından eleştiri konusu olabilmektedir. 

Endeks çalışmasında göstergeler toplandıktan sonra kısa sürede sonuç elde 

edilebilmektedir. 

Araştırmacı oOveya politika yapıcılar tarafından önemli olduğu 

değerlendirilen tüm göstergeler analize dâhil edilebilmektedir. Böylelikle 
bu teknik kent içinde ilerlemenin ölçülebileceği pratik bir yöntem olarak 

tercih edilebilir. 

Çalışmada yaşam kalitesi kategorilerinin eşit ağırlıklara sahip olduğu kabul 

edilmiştir. Bu kategorilerin önem dereceleri konusunda literatürdeki 

çalışmalarda farklı yaklaşımlar kullanılabilmektedir. 

Endeks sonucunda elde edilen tek bir değerle karşılaştırmaya olanak 
tanınmaktadır. 

  

  

103 



temel amaçları değişken sayısını azaltmak, ilişkili değişkenleri sınıflandırmak ve veri 

setini bazı yöntemlerin analiz edebileceği hale getirmektir.!87 

Yaşam kalitesinin ölçülmesi çalışmalarında birçok değişkenin bulunması karar 
verme zorluğuna yol açmaktadır. TBA, birbiriyle ilişkili değişkenleri sınıflandırarak 

göstergelerin objektif ölçütlere göre seçilmesine olanak tanımakta ve çok değişkenli 

bir uzaydaki değişken sayısını azaltarak analizin daha küçük boyutlu bir uzaya 

indirgenmesini sağlamaktadır. Bu yolla araştırma kapsamındaki 
kentlerin/bölgelerin/ülkelerin objektif olarak karşılaştırılabilmesi sağlanmaktadır. 

Tez kapsamında Türkiye'de erişilebilen ve ikame edilebilen göstergeler 

üzerinden konut, eğitim, sağlık, çevre, güvenlik, kültür, spor ve dinlenme, ulaşım, 

altyapı, bilgi ve iletişim ve hizmetlerden memnuniyet kategorileri altında 30 
büyükşehir için parçalı TBA'Sİ uygulanarak ölçüm yöntemi test edilmiştir. TBA ile 
ölçüm sonucunda elde edilen çıkarımlar şu şekildedir: 

e Farklı yerleşimler arasında yaşam kalitesinin karşılaştırılması konusunda 

birçok göstergenin dikkate alınması gerekmekte ve bu durum çok 
değişkenli bir uzayda karar verme zorluğunu ortaya çıkarmaktadır. TBA ile 

çok değişkenli bir uzayda değişken sayısını azaltarak analizi daha küçük 

boyutlu bir uzaya indirgemek mümkün olmaktadır. 

e TBA ile bir taraftan göstergelerin ağırlıklandırması araştırmacının 
inisiyatifine bırakılmamakta, diğer taraftan birbiriyle etkileşim içinde olan 

çok sayıda değişkenden, bu değişkenlerin sahip oldukları bilginin büyük bir 

kısmını taşıyan daha az sayıda yeni değişkenler elde edilerek değişkenler 
arası bağımlılık yapısı ortadan kaldırılmaktadır. 

e Eldeki verinin daha az sayıda değişkenle ifade edilmesiyle analizin daha 
yönetilebilir, ölçülebilir ve sürdürülebilir olması sağlanmaktadır. 

e Kentsel yaşam kalitesinin ölçülmesi bağlamında önemli olan bazı 
göstergeler diğer göstergelerle yüksek ilişkili çıkması ve istatistiksel olarak 

  

157 Kalaycı, 2008: 321 
!85 Parçalı TBA her bir kategori bazında (örneğin eğitim, sağlık, çevre vb.) analizin uygulanarak bir skor elde 
edildiği TBA çeşididir. 
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anlamlı olmaması sebebiyle elenmiştir. Bu durum bazı önemli 

göstergelerin takip edilememesine neden olabilmektedir. 

e Bu analiz türü ile birbiriyle ilişkili değişkenler sınıflandırarak göstergeler 

objektif o ölçütlere Ogöre seçilmektedir... Gösterge oOseçimi o öznel 

değerlendirmelerden etkilenmemektedir. Bu nedenle çalışma sonuçları 

kamuoyuna sunulabilmekte ve kaynak aktarma faaliyetlerinde temel 

alınabilmektedir. 

e TBA ölçüm modelinin oluşturulması uzun bir çalışma süresini 

gerektirmektedir. Farklı denemelerle alternatif sonuçlar üretilebilmektedir. 

e Elde edilen sonuçlar üzerinde istatistiksel (oanlamlılık testleri 

yapılabilmektedir. 

e Göstergelerin kategorilere ayrılmadan analize dâhil edildiği durumda 

göstergelerin kategorileştirilmesinde anlamlı bir model 
kurulamayabilmektedir. 

Kullanılan bu üç yöntemin avantajları ve dezavantajlarının karşılaştırıldığı 

tablo aşağıda yer almaktadır. 
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4.3. Bölüm Değerlendirmesi 

Kentsel yaşam kalitesinin ölçülmesine yönelik bilim adamlarının, politika 

yapıcıların ve kamuoyunun ihtiyaç duyduğu gösterge sayısı ve bilgi düzeyi farklılık 

göstermektedir. Bu çerçevede, tez çalışmasında bilim adamları ve araştırmacılar için 
ideal göstergelerin, politika yapıcılar için bileşik endeksin ve kamuoyuna sunulmak 

üzere ise öznel değerlendirmelerden etkilenmeyen TBA yönteminin tercih 

edilebileceği değerlendirilmektedir. Bu yöntemlerin kendi içlerinde avantajları ve 
dezavantajları bulunmaktadır. 

Türkiye'de kentlere ve kentsel gelişmeye dair mevcut istatistik altyapısının 

yeterli olmaması, toplanan verilerin standartlaştırılmaması, güvenilir olmaması ve 

düzenli hale getirilememesi ortaya konulan ideal göstergelerin temin edilememesine 

sebep olmaktadır. Erişilebilen veya ikame edilebilen göstergeler üzerinden yapılan 

ölçümler o kentteki yaşam kalitesine ilişkin fikir vermektedir ancak doğruya en yakın 

sonucu elde etmek için yaşam kalitesinin ölçülmesinde uluslararası alanda ön plana 
çıkan göstergelerin temin edilmesine gerek duyulmaktadır. 

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler ile coğrafi ve istatistiksel veri 

altyapısındaki iyileşmeler, bu çalışma kapsamına dâhil edilemeyen birçok verinin elde 
edilebilmesini sağlayacaktır. Örneğin “kişi başına düşen yeşil alan miktarı” coğrafi 

bilgi sistemleri teknolojileri ile hesaplanabilecektir. Diğer yandan “trafikte geçen süre” 
mobil uygulamalar ile kolaylıkla tespit edilebilecektir. Ayrıca kent bilgi 

sistemlerindeki gelişmeler belediyelere hem idari kayıt hem de istatistiki gösterge 

bakımından önemli veriler sağlayabilecek niteliktedir. Bu verilere ilişkin düzenli ve 
kararlı bir yapı oluşması halinde kentsel yaşam kalitesi çok daha doğru şekilde 

ölçülebilecektir. 

108 



5. GENEL DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER 

Kentsel yaşam kalitesinin doğru ölçülebilmesi ve kentlere yönelik etkili 

politikaların geliştirilebilmesi için ilk ve en önemli koşul kent tanımının doğru bir 

şekilde yapılmasıdır. Farklı kanunlarla ortaya konulan farklı kent ölçütlerinin önüne 
geçilebilmesi için çağın ihtiyaçlarına da cevap verebilecek tek bir kent tanımı üzerinde 

uzlaşılmalıdır. 

Kent tanımı belirlenirken nüfus ve idari ölçütlerin dışına çıkılarak 

yerleşimlerdeki nüfus yoğunluğu, fonksiyonel ilişkiler ve çevre yerleşimler ile 

bağlantılar temel alınmalıdır. Bu çerçevede, Bölüm 1.1?de değinilen OECD ve AB'nin 

kullandığı ızgara sistemi yönteminin Türkiye'de de geliştirilmesi önem taşımaktadır. 

Böylelikle idari sınırdan bağımsız, bir idari sınır içerisinde farklı özellik gösteren 

yerleşimlerin belirlenebileceği, kent sınırının tespit edilebileceği ve uluslararası alanda 

karşılaştırılabilir bir kent tanımı geliştirilebilecektir. 

Türkiye'de ızgara sistemi modeline dayalı kent tanımının geliştirilmesi için 

hali hazırda devam etmekte olan Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS)'“ projesinin 
çıktıları değerlendirilebilecektir. Bu sistemin çıktıları kullanılarak ve geliştirilerek | 

km?lik gridlerden oluşan ızgara sistemi yöntemi ile coğrafi olarak nüfus yoğunlukları 
ve fonksiyonel ilişkiler tespit edilebilecektir. Örneğin MAKS ile bir apartman 

biriminde kaç kişinin yaşadığı mekânsal olarak görünebilecektir. Sosyal Güvenlik 
Kurumu kayıtları ile bu sistem ilişkilendirdiği takdirde, işe gidiş geliş için yapılan 

yolculuklar tespit edilebilecektir. Nüfus yoğunluğu kent merkezlerini belirlemede, 

fonksiyonel ilişkiler ise işlevsel kent alanlarını belirlemede kullanılacaktır. Böylelikle 
kent merkezlerinin birbirleriyle ve çevreleri ile etkileşimleri tespit edilerek kent 

sınırları belirlenecek ve daha doğru bir kent tanımı yapılabilecektir. 

Geliştirilecek yeni kent tanımı modeliyle idari sınırlardan bağımsız olarak bir 

idari yapının içindeki kentsel ve kırsal farklılaşmalar tespit edilebilecektir. Böylelikle 

büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde kırsal ve kentsel nitelik gösteren alanlar tespit 

  

'9 Mekânsal Adres Kayıt Sistemi Projesi (MAKS), İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü 
tarafından yürütülmekte olup Adres Kayıt Sisteminde tutulan adres bilgilerinin coğrafi koordinatlarla eşleştirilmesi 
ve oluşturulan altyapının diğer sistemlere entegre edilebilmesi için kurulmuş bir sistemdir. 
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edilerek tüm alanın kent kabul edilmesinden kaynaklanan sorunlar bertaraf 

edilebilecektir. Kentsel ve kırsal alanlara yönelik doğru politikalar geliştirerek 

uygulamalar doğru yönlendirilebilecektir. 

Kent olarak tespit edilen yerleşimlerde yaşam kalitesinin ölçümüne yönelik 

göstergeler geliştirilirken göstergelerin açık ve net bir şekilde tarif edilmesi, kentsel 

yaşam kalitesinin seyrini ortaya koyabilecek nitelikte, ölçülebilir ve uygun maliyette 
ulaşılabilir olması gerekmektedir. Ayrıca göstergelerin kentsel yaşam kalitesinin 

boyutlarıyla ilişkisinin kurulması ve zaman çerçevesinin belirli olması önemlidir. 
Bununla birlikte gösterge sayısının çalışmanın sürekliliğini olumsuz etkilemeyecek 

sayıda seçilmesi önem arz etmektedir. 

Kent tanımının yapılması ve kentsel yaşam kalitesi göstergelerinin 
geliştirilmesine yönelik teknik düzeyde çalışmaları yürütmek üzere Kalkınma 

Bakanlığı koordinasyonunda, TÜİK, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İçişleri 
Bakanlığı temsillerinden oluşan bir komisyon kurulmalıdır. Komisyon, 

e Kent tanımının geliştirilmesi çalışmasında kurumların yetki alanları 
çerçevesinde görev paylaşımı yapmalıdır. 

e MAKS projesinin tamamlanmasının ardından ızgara sistemi modelinin 

hayata geçirilmesine yönelik koordineli bir şekilde çalışmalıdır. 

e Kent tanımı alternatifleri geliştirmeli ve sonuç olarak tek bir tanım 

üzerinde uzlaşmaya varmalıdır. 

e Kentlerdeki mevcut durumun tespiti ve yaşam kalitesindeki gelişmelerin 

izlenebilmesine yönelik, uluslararası düzeyde karşılaştırmaya imkân 

verecek nitelikte gösterge önerileri geliştirmelidir. 

e Uluslararası çalışmalarda kullanılmak üzere talep edilen ancak Türkiye'de 

eksik olan verileri tespit etmeli ve ihtiyaç duyulan istatistiki verilerin 

uluslararası standartlara uygun olarak üretilmesine yönelik öneriler 

geliştirmelidir. 

e Kentsel yaşam kalitesinin ölçülmesi ve değerlendirilmesine yönelik 

çalışmaların bütünlüğünü ve koordinasyonunu sağlamalıdır. 
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TÜİK, yerel düzeyde belediye ve valiliklerden gelen verileri; bölge 
düzeyinde kalkınma ajanslarından gelen verileri; ulusal düzeyde ise 
bakanlıklar ve diğer kurumlardan gelen verileri bir araya getirmeli ve 

doğruluğunu kontrol etmelidir. 

Bu kurumlardan gelen veriler dışında ihtiyaç olan verileri TÜİK Bölge 
Müdürlükleri toplamalıdır. 

Toplanan veriler TÜİK'in internet sitesinde oluşturulacak “kent ve 
kentleşme istatistikleri” adlı bölüm altında düzenli olarak 

yayımlanmalıdır. 

Diğer taraftan, 2004 yılında Türkiye'nin de dâhil olduğu, AB'nin Kentsel 

Denetim çalışmasının (Bkz. Bölüm 2.1.2) ülke bazında devamı getirilmeli 

ve bu çalışmaya ait veriler periyodik olarak söz konusu bölüm altında ilan 
edilmelidir. 

Endekste alt sıralarda yer alan kentlerde yaşam kalitesinin artırılabilmesi 
için ihtiyaç olan alanlara dair gelen yatırım taleplerine öncelik verilmeli ve 

gerektiği takdirde merkezi bütçeden ek kaynak verilmelidir: 
o Yerel yönetimlerin yetkisinde olan hizmetler için, 5779 sayılı İl 

Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden 
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Pay Verilmesi Hakkındaki Kanunun mahalli idarelere aktarılan 

paya ilişkin hükümlerine, endekste alt sıralarda yer alan kentlerin 

ihtiyaç duyduğu alanlardaki yatırım talepleri için ilgili belediyelere 
gerektiği takdirde ilave kaynak verilmesi hususu eklenmelidir. 

o Merkezi yönetimin yetkisinde olan hizmetlere ilişkin kamu kurum 
ve kuruluşlarından gelen yatırım talepleri ise yatırım programında 

öncelikli olarak değerlendirilmelidir. Bu husus ise her yıl 

yayımlanan Yıllık Programın Uygulanması, Koordinasyonu ve 
İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı'nın “Genel ilkeler ve 

esaslar” bölümüne eklenmelidir. 

e Kentsel yaşam kalitesi endeksinde üst sıralarda yer alan kentler teşvik 

amaçlı ödüllendirilmelidir. Endekste ilk üç sırada yer alan kentlerin 
belediyelerine merkezi yönetim bütçesinden teşvik kaynağı verilmelidir. Bu 

hususa dair düzenleme 5779 sayılı Kanuna eklenmelidir. 

Kentsel yaşam kalitesinin ölçülmesine yönelik önerilen iş akış şeması Şekil 

5.1'de yer almaktadır. 
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Çevre ve Şehircilik (Bakanlığı okentlerin o yaşanabilirliğine (o ve 

erişilebilirliğine ilişkin mahalle ve kent düzeyinde kentsel hizmetlerde 

sağlanması gereken asgari standartları belirlemelidir. Belirlenen bu standartlar 
Bakanlık tarafından hazırlanacak kılavuzlarla belediyelerin kullanımına sunulmalıdır. 

Kentlerdeki yaşam kalitesi seyrinin izlenmesi ve imar planlarında ve 

uygulamada Bakanlık tarafından belirlenen asgari kentsel standartlara ne düzeyde 
uyulduğunun tespiti ve denetimi için Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 

(TMMOB) Şehir Plancıları Odası, üniversiteler, İçişleri Bakanlığı ve Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı temsilcilerinden oluşan bir komisyon kurulmalıdır. Bu 

komisyon tarafından belediyelerin planlamada ve uygulamada asgari kentsel 
standartları sağlayıp sağlamadığı düzenli olarak takip edilmeli, denetlenmeli ve 

kentsel standartların sağlanması yönünde teşvik edici uygulamalar geliştirilmelidir. 

Bu çerçevede, bir “sertifikalandırma sistemi” geliştirilerek bu standartları sağlayan 
ve başarılı uygulamalarda bulunan kentlere bu komisyonlar tarafından “yaşanabilir 

kent sertifikası” verilmelidir. Kentsel standartların belirlenmesi ve denetimine ilişkin 

öneri iş akış şeması Şekil 5.2”de yer almaktadır. 

    
      

   
  

   Asgari 
kentsel 

standartlar 

  
  

Standartlara 

uyumun 
izlenmesi ve 

denetimi 

b 
Standartlara uyan ve başarılı 

uygulamalarda bulunan 
belediyelere «yaşanabilir 

kent sertifikasının» verilmesi 

    
  

  

    
  

    İmar planı Uygulamalar 
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Kanada örmmeğinde de olduğu gibi (Bkz. Bölüm 2.3.2) Türkiye Belediyeler 

Birliği eliyle veya belediyelerin işbirliğinde; belediye hizmetlerinin 

önceliklendirilmesi, karar alma süreçlerinin iyileştirilmesi, performans 
değerlendirmesinin yapılabilmesi ve hesap verebilirliğin artırılması için 

belediye faaliyetleri kapsamında kentsel yaşam kalitesi göstergeleri 

belirlenmelidir. 

Belirlenen göstergeler belediyeler tarafından düzenli ölçülmeli, izlenmeli 

ve değerlendirilmelidir. İzleme ve değerlendirme faaliyetleri için kamuya 
da açık olarak tasarlanmış bir izleme sistemi geliştirilmelidir. 

İzleme sistemindeki yaşam kalitesi göstergelerine ilişkin gerçekleşmeler 
belediyelerin her yıl belediye meclisi onayıyla yayımladıkları faaliyet 

raporlarında de yer almalı ve kamuoyu ile paylaşılmalıdır. 

Belediyeler oOkentsel yaşam kalitesi göstergelerinin gerçekleşme 

sonuçlarına ilişkin kamuoyuna karşı sorumlu olmalıdır. 

Bu hususlara ilişkin hükümler 5393 sayılı Kanuna yansıtılmalıdır. 

Konut Bir konutun ortalama piyasa fiyatının yıllık ortalama hane 
halkı gelirine oranı 
  

  

    Eğitim Okullaşma oranı 
Çevre Katı atıklar içinde gömülen/ açık araziye dökülen/ geri 

dönüşüme tabi tutulanların oranı 
Sağlık Yüz bin kişi başına düşen hekim sayısı 
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Tablo 5.1. Yerel ve merkezi düzeyde ortak kullanılacak çekirdek göstergeler 
(devamı) 

Kategoriler Göstergeler 

  

  

      Kültür, spor ve | Kentsel yeşil alanlara 15 dakika yürüme mesafesinde 
dinlenme erişilebilen nüfus oranı 
Güvenlik Bin kişiye düşen kayıtlı suç sayısı 

Ulaşım Trafikte geçirilen süre 
Bilgi ve işlem Hane başına geniş bant abone sayısı   
  

Yaşam kalitesi büyükşehir düzeyinde ölçüldükten sonra kademeli olarak 
diğer şehirlere ve en son mahalle düzeyine yaygınlaştırılmalıdır. Kentsel 

hizmetlerin mahalle düzeyinde karşılanmasının daha etkili olduğu göz önüne 
alındığında, kentsel yaşam kalitesinin ölçülmesi için en uygun ölçeğin mahalle 

olduğu değerlendirilmektedir. Bunun yanında; il düzeyinde yapılan ölçümler ilçe 
düzeyindeki farklılaşmayı, ilçe düzeyinde yapılan ölçümler ise mahalleler arasındaki 

farklılaşmayı tam olarak yansıtamayabilecektir. Bu şekilde kentsel hizmetlerin ve 

kentsel standartların karşılanma seviyesinin vatandaşa en yakın düzeyden itibaren 

daha sağlıklı biçimde ölçülmesi sağlanabilecektir. 

Kentsel yaşam kalitesinin tüm boyutlarıyla ele alınabilmesi için nesnel 

nitelikli göstergelerin yanında vatandaşların hizmete ilişkin algılarını ortaya koyan 
öznel nitelikte göstergelerin de ölçülmesi gerekmektedir. Bu çerçevede vatandaş 

memnuniyet karnesi sistemi getirilmelidir. Vatandaş memnuniyet karnesi ile 
belediyeler tarafından kentte sunulan hizmetlerin erişim, kullanım, kalite ve 

memnuniyet açısından vatandaş tarafından değerlendirilmesi sağlanacaktır. Bu 

sayede, kentte hizmet sunan belediyeler ve vatandaşlar arasında hizmet kalitesi 

alanında diyalog ortamı sağlanmış olacaktır. Vatandaşlardan geri bildirim alınması 

ile hizmet kalitesinin durumu tespit edilecek ve buna göre hizmet performansı 
geliştirilebilecektir. Böylelikle vatandaşların kentsel hizmetlere ilişkin alınan 

kararlara dolaylı yönden katılımları sağlanmış olacaktır. 

Vatandaş karnesi sisteminin hayata geçirilebilmesi için belediyeler birliği 
koordinasyonunda vatandaşlarla birebir anket uygulaması yapılabileceği gibi kentin 

belirli yerlerine konulan bilgisayarlarla da hizmet memnuniyeti ölçülebilecektir. Elde 
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edilen sonuçlara göre belediyelerin vatandaş memnuniyet karnesi oluşturulacak ve bu 

karne üzerinden belediyeler karşılaştırılabilecektir. 

Kentsel yaşam kalitesinin ölçülmesi çalışmaları kentlilik bilinci ve aidiyetin 
geliştirilmesi ile desteklendiğinde kentsel yaşam kalitesinin artırılmasına katkıda 

bulunacaktır. Kentlilerin kente ilişkin sahiplilik düzeyi ve kentli haklarına ilişkin 

bilinç düzeyi artırıldığı takdirde kente ilişkin beklenti ve talepleri artacaktır. Bu 
durum yerel yönetimlerin faaliyetlerinin bu yönde şekillenmesini sağlayarak kentteki 

yaşam kalitesinin gelişmesini destekleyecektir. 
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SONUÇ 

Dünya genelinde kentsel nüfus artış hızının altında büyüyen hizmetler, artan 

kentleşme sorunları ve kentlerin büyümedeki rolü kentsel yaşam kalitesinin önemini 
gün geçtikçe artırmaktadır. Diğer taraftan bireylerin gelir seviyesindeki artış, 

kentlileri yaşadıkları çevrenin kalitesine daha duyarlı hale getirerek kentsel 

hizmetlerdeki beklenti düzeyini yükseltmektedir. Bu iki durum, kentsel yaşam 
kalitesinin ölçülmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi ihtiyacını ortaya koymaktadır. 

Çalışmada kentsel yaşam kalitesi, kentli haklarının karşılanma düzeyi, kentsel 
hizmet kalitesi, hizmetlerin eşit ve erişilebilir olması ve kentlilerin bu hizmetlerden 

duyduğu memnuniyet düzeyi bağlamında ele alınmaktadır. Bu kapsamda, kentsel 

yaşam kalitesi kentlerdeki yapılı ve doğal çevre koşullarının nitelikleri ile bireylerin 
bu koşullara ilişkin algıları değerlendirilerek ölçülmektedir. 

Uluslararası kuruluşların yaşam kalitesine yönelik çalışmaları, ülkeler 

arasında refah karşılaştırması yapmayı, mevcut durumu ortaya koymayı ve belirlenen 

ilkelere ne düzeyde erişildiğini tespit etmeyi hedeflemektedir. AB'nin çalışması, 

kentsel yaşam kalitesinin ölçülmesinde kullandığı kategoriler bakımından 
uluslararası kuruluşlar arasında en kapsamlı olanıdır. OECD'nin çalışması diğer 

çalışmalardan farklı olarak yaşam memnuniyeti alanını kullanmıştır. BM çalışması 
ise ulusal düzeyde yapılan çalışmaları tetikleyen temel bir çalışma niteliğindedir. 

Diğer taraftan, araştırma şirketlerinin kentsel yaşanabilirlik araştırmaları son 

yıllarda artış göstermiş ve medyada geniş yer tutmuştur. İlgi uyandıran bu 
araştırmalar, kentler arasında rekabeti etkilemekte ve bireylerin yaşadıkları 

kentlerden beklentilerini de artırmaktadır. 

Ülke uygulamaları incelendiğinde ulusal ve yerel olmak üzere farklı 

düzeylerde yaşam kalitesi çalışmaları yapıldığı görülmektedir. Bu çalışmaların genel 

amacı kentlerin mevcut durumunun analiz edilmesi, ilerlemenin izlenebilmesi, 

kentsel politikalara dayanak oluşturulması ve kentler arasında karşılaştırma 
yapılmasıdır. Tez çalışması kapsamında ele alınan Yeni Zelanda, Kanada ve Malezya 

örnekleri ülke düzeyinde yapılmış çalışmalarken Portekiz ve İsviçre örnekleri tek bir 
kent özelinde yapılmış çalışmalardır. 
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Yeni Zelanda örneğinde ülkede üretilen kentsel politikalara dayanak 

oluşturacak bir raporlama çalışması yapılmıştır. Kanada'da belediyeler birliği eliyle 

intemet ortamında erişim sağlanabilecek bir yaşam kalitesi raporlama sistemi 
geliştirilmiştir. Malezya'da seçilmiş kentler üzerinden zaman serisi verileri 

kullanılarak ilerlemenin ölçüldüğü bir endeks üretilmiştir. Portekiz örneği her 
belediyenin kendi yaşam kalitesi izleme sistemini geliştirerek kentsel politika ve 

hizmet sunma stratejilerini yönlendirmesine örnek teşkil etmektedir. İsviçre örneği 
ise ulusal ve yerel düzeyde yapılan çalışmaların karşılaştırılabilir olmasını sağlayan 
çekirdek gösterge setini geliştirmesi sebebiyle önemlidir. 

Kentsel yaşam kalitesinin ölçülmesi ve izlenmesi alanında uluslararası 
örneklerin yanı sıra Türkiye'de de bazı adımların atıldığı görülmektedir. Onuncu 

Kalkınma Planında “Yaşanabilir Mekânlar, Sürdürülebilir Çevre” başlığı altında 

kentlerde yaşanabilirliğin artırılmasına vurgu yapılmış ve kentleşmenin daha dengeli 
olması için insanı ve yaşam kalitesini odağa alan yaklaşımların benimsenmesi 

gerektiği ifade edilmiştir. Bu çerçevede yaşanabilirliğin ölçülmesine yönelik bir 

yaklaşımın geliştirilmesi önem arz etmektedir. 

Türkiye'de kentsel yaşam kalitesine ilişkin, akademik alanda ve kamu 

kuruluşları tarafından ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde çalışmalar yapılmıştır. 
Çalışmaların bir kısmı veri eksikliği sebebiyle sonuçlandırılamamışken bir kısmında 

verisi elde edilebilen göstergeler üzerinden analiz yapılmıştır. Çalışmalar 

incelendiğinde, ulusal düzeyde kentlere yönelik düzenli yayımlanan bir çalışmanın 
bulunmadığı görülmektedir. Öte yandan, kentsel yaşam kalitesinin ölçülmesine 
yönelik mevzuat altyapısı da yetersiz kalmaktadır. Kent planlama mevzuatında bir 
takım asgari kentsel standartlar belirlense de bu standartların yeterli olmadığı ve 

uygulanıp uygulanmadığının denetlenmediği anlaşılmaktadır. 

Kentsel yaşam kalitesinin ölçülmesine yönelik bilim adamlarının, politika 

yapıcıların ve kamuoyunun ihtiyaç duyduğu gösterge sayısı ve bilgi düzeyi farklıdır. 

Bilim adamları ve araştırmacılar için ideal göstergelerin, politika yapıcılar için 
bileşik endeksin ve kamuoyuna sunulmak üzere ise öznel değerlendirmelerden 

etkilenmeyen TBA yönteminin tercih edilebileceği değerlendirilmektedir. 
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Türkiye'de kent bazında mevcut istatistik altyapısının yeterli olmaması ve 

düzenli hale getirilememesi ortaya konulan önemli göstergelerin temin 

edilememesine sebep olmaktadır. Erişilebilen göstergeler üzerinden yapılan ölçümler 
o kentteki yaşam kalitesine ilişkin genel bir fikir vermektedir ancak daha doğru bir 

değerlendirme yapabilmek yaşam kalitesinin ölçülmesinde uluslararası alanda ön 
plana çıkan göstergelere yönelik veriler toplanmalıdır. 

Kentsel yaşam kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi için merkezi yönetim 

düzeyinde mevzuat belirleme, standart geliştirme, izleme ve denetleme faaliyetlerine 
ağırlık verilmelidir. Kentsel yaşam kalitesinin ölçülmesi sürecinde kurumlar arasında 

etkin ve güçlü bir koordinasyon sağlanmalıdır. Yerel düzeyde ise belediye 
hizmetlerine yön verecek ve belediyenin halka karşı hesap verebilirliğini artıracak 

izleme sistemleri geliştirilmelidir. 

Tez çalışmasında önerilen kentsel yaşam kalitesi endeksinin düzenli 
üretilmesi ve bu endeksin kentlere yönelik uygulanacak politikalarda bir araç olarak 

kullanılması önem arz etmektedir. Endekste alt sıralarda yer alan kentlerde yaşam 

kalitesinin iyileştirilmesine yönelik tedbirler alınmalıdır. Üst sıralarda yer alan 

kentler ise dünya kentleri ile rekabet eder hale gelebilmesi için teşvik edilmelidir. 

Habitat gibi uluslararası kentsel gündemlerde uzun zamandır önemini ve 
değerini koruyan bu konunun tez kapsamında incelenmesi uluslararası gündemi takip 

etme açısından önemlidir. Tez çalışması, kentsel yaşam kalitesinin ölçülmesine 

yönelik bundan sonra yapılacak çalışmaların altyapısı niteliğindedir. Çalışmada 
ortaya konulan çerçeve ve ölçüm yöntemleri kullanılarak ve geliştirilerek farkı 

aktörlerin kullanabileceği modeller geliştirilebilecektir. 

Son dönemlerde bilgi teknolojilerindeki gelişmeler ve coğrafi bilgi 

sistemlerine yönelik artan uygulamalar mekânsal veri altyapısının gelişmesini 

sağlamaktadır. Bu çerçevede, mevcut durumda erişilemeyen verilerin bu teknolojiler 
kullanılarak hesaplanabilmesi mümkün olacaktır. Bu veri altyapısına ulaşmadan önce 

bu çalışmada önerilen yaklaşım ve yöntemin literatüre katkı sağlayacağı 

değerlendirilmektedir. 
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EKLER 

EK-I: Avrupa Kentli Hakları Deklarasyonunda kentlilerin sahip olduğu 

haklar!99 

1. Güvenlik: Mümkün olduğunca suç, şiddet ve yasa dışı olaylardan arındırılmış 

emin ve güvenli bir kent 

2. Kirletilmemiş, sağlıklı bir çevre: Hava, gürültü, su ve toprak kirliliği olmayan, 
doğası ve doğal kaynakları korunan bir çevre 

3. İstihdam: Yeterli istihdam olanaklarının yaratılarak ekonomik kalkınmadan pay 
alabilme şansının ve kişisel ekonomik özgürlüklerin sağlanması 

4. Konut: Mahremiyet ve dokunulmazlığının garanti edildiği, sağlıklı, satın 

alınabilir, yeterli konut stokunun sağlanması 

5. Dolaşım: Toplu taşım, özel arabalar, yayalar ve bisikletliler gibi tüm yol 
kullanıcıları arasında, birbirinin hareket kabiliyetini ve dolaşım özgürlüğünü 

kısıtlamayan uyumlu bir düzenin sağlanması 

6. Sağlık: Beden ve ruh sağlığının korunmasına yardımcı çevrenin ve koşulların 

sağlanması 

7. Spor ve dinlence: Yaş, yetenek ve gelir durumu ne olursa olsun, her birey için, 

spor ve boş vakitlerini değerlendirebileceği olanakların sağlanması 

8. Kültürler arası kaynaşma: Geçmişten günümüze, farklı kültürel ve etnik yapıları 

barındıran toplulukların barış içinde yaşamalarının sağlanması 

10. Kaliteli bir mimari ve fiziksel çevre: Tarihi yapı mirasının duyarlı bir biçimde 

restorasyonu ve nitelikli çağdaş mimarinin uygulanmasıyla, uyumlu ve güzel fiziksel 

mekânların yaratılması 

11. İşlevlerin uyumu: Yaşama, çalışma, seyahat işlevleri ve sosyal aktivitelerin 
olabildiğince birbiriyle ilişkili olmasının sağlanması 

  

99 Mimarlar Odası, t.y., (erişim tarihi:05.06.2017), http:/www.mimarlarodasiankara.org/?id-964 
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12. Katılım: Çoğulcu demokrasilerde; kurum ve kuruluşlar arasındaki dayanışmanın 

esas olduğu kent yönetimlerinde; gereksiz bürokrasiden arındırma, yardımlaşma ve 

bilgilendirme ilkelerinin sağlanması 

13. Ekonomik kalkınma: kararlı ve aydın yapıdaki tüm yerel yönetimlerin, 

doğrudan veya dolaylı olarak ekonomik kalkınmaya katkı konusunda sorumluluk 
sahibi olması 

14. Sürdürülebilir kalkınma: Yerel yönetimlerce ekonomik kalkınma ile çevrenin 

korunması ilkeleri arasında uzlaşmanın sağlanması 

15. Mal ve hizmetler: Erişilebilir, kapsamlı, kaliteli mal ve hizmet sunumunun yerel 

yönetimi, özel sektör ya da her ikisinin ortaklığıyla sağlanması 

16. Doğal zenginlikler ve kaynaklar: Yerel doğal kaynak ve değerlerin; yerel 
yönetimlerce, akılcı, dikkatli, verimli ve adil bir biçimde, beldede yaşayanların yararı 

gözetilerek, korunması ve idaresi 

17. Kişisel bütünlük: Bireyin sosyal, kültürel, ahlaki ve ruhsal gelişimine, kişisel 
refahına yönelik kentsel koşulların oluşturulması 

18. Belediyeler arası işbirliği: Kişilerin yaşadıkları beldenin, beldeler arası ya da 

uluslararası ilişlerine doğrudan katılma konusunda özgür olmaları ve özendirilmeleri 

19. Finansal yapı ve mekanizmalar: Bu deklarasyonda tanımlanan hakların 

sağlanması için, gerekli mali kaynakları bulma konusunda yerel yönetimlerin yetkili 
kılınması 

20. Eşitlik: Yerel yönetimlerin; tüm bu hakları bütün bireylere cinsiyet, yaş, köken, 

inanç, sosyal, ekonomik ve politik ayrım gözetmeden, fiziksel veya zihinsel 
özürlerine bakılmadan eşit olarak sunulmasını sağlamakta yükümlü olması 
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HV ri 
Alt Başlık Gösterge 

GİRİN iiatrri 

Toplam yaşayan nüfus A,B,C 

Çalışma çağındaki toplam nüfus A,B 

0-4 yaş arası nüfusun oranı A,B,C 

5-14, 15-19, 20-24, 25-54, 55-64, 65-74, 75 üstü nüfusun oranı A,B 

Toplam nüfusta kadın nüfusunun erkek nüfusuna oranı A,B,C 

Nüfus 75 üstü nüfusta kadın nüfusunun erkek nüfusuna oranı A,B 
1 yıllık dönemlerde toplam nüfus değişimi A,B,C 

5 yıllık dönemlerde toplam yıllık nüfus değişimi A,B,C 

Bağımlılık oranı A,B 

Genç bağımlılık oranı A,B 

Yaşlı bağımlılık oranı A,B 

Ülke vatandaşlarının toplam nüfus içindeki oranı A,B 

Diğer AB üyesi ülke vatandaşlarının toplam nüfus içindeki AB 
oranı , 

Vatandaşlık 
AB vatandaşı olmayanların toplam nüfus içindeki oranı A,B 

Yurtdışında doğmuş olan ülke vatandaşlarının toplam nüfus AB 
içindeki oranı , 

Toplam hane halkı sayısı A,B,C 

Ortalama hane halkı büyüklüğü A,B,C 

Tek kişilik hane halklarının toplam içindeki oranı A,B,C 

Yalnız ebeveynlerden oluşan hane halklarının toplam içindeki ABC 
payı , , 

Yalnız ebeveynlerden oluşan hane halklarında kadın ve erkek AB 
sayısı > 

Hana halkı Yalnız yaşayan bir yaşlının olduğu hane halklarının oranı A,B,C 
yapısı Yalnız yaşayan bir yaşlının olduğu hane halklarındaki kadın ve AB 

erkek sayısı > 

18 yaşından küçük çocuk olan hane halklarının toplam içindeki AB 
payı ? 
Kente son iki yıl içinde taşınmış ülke vatandaşlarının oranı A 

Kente son iki yıl içinde taşınmış diğer AB üyesi ülke A 
vatandaşlarının oranı 

Kente son iki yıl içinde taşınmış AB vatandaşı olmayanların A 

        
oranı 
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# Vu ulRaıçrui a 

Alt Başlık Gösterge 
İM iyiri 

Konut birimi sayısı A,B,C 

Toplam yaşayan nüfus içinde evsiz kişi sayısı A 

Bir apartman dairesinin ortalama m? fiyatı A,B 
Müstakil bir evin ortalama m? fiyatı A,B 

Bir apartman dairesinin ortalama m? fiyatının ortalama hane AB 
halkı gelirine oranı ? 

Bir apartman dairesinin yıllık ortalama m? kirası A,B 
Müstakil bir evin yıllık ortalama m? kirası A,B 

Bir apartman dairesinin ortalama fiyatının ortalama kirasına AB 
oranı , 
Bir müstakil evin ortalama fiyatının ortalama kirasına oranı A,B 

Sosyal konutların ortalama yıllık m? kiraları A,B 

Konut Sosyal konutların ortalama kirasının ortalama hane halkı AB 
gelirine oranı > 

Temel hizmetlerden yoksun konutların oranı A,B,C 

Kendi konutunda oturan hane halklarının oranı A,B 

Sosyal konutta oturan hane halklarının oranı A,B,C 

Özel sektörden kiralanan konutta oturan hane halklarının oranı A,B 

Müstakil evde oturan hane halklarının oranı A,B 

Apartman dairesinde oturan hane halklarının oranı A,B 

Karavan vb. gibi konutlarda oturan hane halklarının oranı A,B 

Kullanımda olan konutlarda yaşayan ortalama kişi sayısı A,B 

Kişi başına düşen ortalama m? konut alanı A,B 

Boş konut sayısının oranı A,B 

Beklenen ömür A,B 

Kalp ya da solunum yolu rahatsızlıkların bağlı olarak le A,B gerçekleşen 65 yaş altı ölüm hızı 

Erkeklerde kalp ya da solunum yolu rahatsızlıklarına bağlı le A,B Sağlık olarak gerçekleşen 65 yaş altı ölüm hızı 
Kadınlarda kalp ya da solunum yolu rahatsızlıklarına bağlı le A,B olarak gerçekleşen 65 yaş altı ölüm hızı 

Bin kişiye düşen hastane yatak sayısı A,B 

Bin kişiye düşen doktor/diş hekimi sayısı A,B 
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EK-2: AB Kentsel Denetim Çalışması gösterge seti (devamı) 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      
Alt Başlık Gösterge 

YK İM siiyir! 

Bin kişiye düşen kayıtlı suç sayısı A,B,C 

Suç Bin kişiye düşen cinayet ve vahşi ölüm sayısı A,B 
Bin kişiye düşen araba hırsızlığı sayısı A,B 

5 yıllık dönemlerde istihdamın yıllık ortalama değişimi A,B,C 

İşsiz sayısı A,B,C 
İşsizlik oranı A,B,C 

Kadın işsizlik oranı A,B 

Erkek işsizlik oranı A,B 

15-24 ve 55-64 yaş arası kişiler içinde işsizlik oranı (toplam, A,B,C kadın ve erkek) 

15-24 yaş arası nüfusta uzun süreli (6 aydan fazla) işsiz AB 
olanların oranı (toplam, kadın ve erkek) ” 

İşgücü 55-64 yaş arası nüfusta uzun süreli (1 yıldan fazla) işsiz / A,B piyasası olanların oranı (toplam, kadın ve erkek) 
25 yaş altı işsiz nüfusun oranı A,B,C 
İstihdam oranı A 

Erkeklerde istihdam oranı A 

Kadınlarda istihdam oranı A 

Kendi işini yapanların oranı (toplam, kadın ve erkek) A 

Ekonomik olarak faal olma oranı (erkek, kadın, 15-24 arası, A,B 55-64 yaş arası) 

Yarı zamanlı istihdam oranı (erkek, kadın, 15-24 arası, 55-64 A 
yaş arası) 

Kişi başı gayrisafi yurt içi hasıla A,B 

Çalışan kişi başı gayrisafi yurt içi hasıla A,B 

Kentte merkezi olan borsaya açılmış firma ve şirketlerin sayısı A 

Tarım ve balıkçılık sektöründe çalışanların oranı A 

Ekonomik Madencilik, imalat ve enerji sektöründe çalışanların oranı A 
faaliyet NACE sınıflandırmasına göre G-P arası sektörlerde A 

çalışanların oranı 

NACE sınıflandırmasına göre C-E arası sektörlerde A 
çalışanların oranı 

İnşaat sektöründe çalışanların oranı A 
Ticaret, otel ve lokanta sektöründe çalışanların oranı A 
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HV ri 
Alt Başlık Gösterge 

GİRİN iiatrri 

Ulaşım ve iletişim sektöründe çalışanların oranı A 

Finans kurum ve kuruluşlarında çalışanların oranı A 

Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetler sektöründe çalışanların A 
oranı 

Ücretli çalışanların oranı A 

Ekonomik Kendi işinde çalışanların oranı A 
faaliyet 

Şirket/firma başına çalışan sayısı A 

Kapanan şirket ve firmaların oranı A 

Yeni kurulan şirket ve firmaların toplam içindeki oranı A 

Boş duran net ofis alanı A 

Boş duran ofis alanının toplama oranı A 

Yıllık ortalama hane halkı geliri A,B,C 

Birden dörde kadar nüfus dilimlerinin gelirlerinin oranı A,B 
Gelir . e az eşitsizliği ve Geliri ortalama kişi başı milli gelirin yarısından az olan hane A,B,C halkı oranı 
yoksulluk 

Sosyal güvenlik yardımlarına bağımlı hane halkı oranı A,B,C 

Sosyal güvenlik yardımlarına bağımlı birey oranı A,B,C 

AB seçimlerinde oy kullanan seçmen oranı A 

Ulusal seçimlerde oy kullanan seçmen oranı A 

Yerel seçimlerde oy kullanan seçmen oranı A 

Seçme hakkına sahip olanlar içinde AB seçimleri için kayıtlı A 
olanların oranı 

Seçme hakkına sahip olanlar içinde ulusal seçimler için kayıtlı A Vatandaş olanların oranı 
katılımı 

Seçme hakkına sahip olanlar içinde yerel seçimler için kayıtlı A 
olanların oranı 

Yerel seçimlerde oy kullanan 25 yaş altı seçmen oranı A 

Seçilmiş kent temsilcilerinin oranı A 

Bin kişi başına düşen seçilmiş kent temsilcisi A 

Seçilmiş kent temsilcilerinde kadın olanların oranı A 

Kişi başı yıllık belediye geliri A 
Yerel 
yönetimler Yıllık belediye giderlerinin kentin gayri safi yurt içi hasılasına A 

oranı 
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HV ri 
Alt Başlık Gösterge 

GİRİN iiatrri 

Yerel vergilerden sağlanan belediye gelirlerinin oranı A 

Ulusal ya da bölgesel hükümetin transferlerinden sağlanan A 
belediye gelirlerinin oranı 

Hizmet karşılığı alınan ücretlerle sağlanan belediye A 
gelirlerinin oranı 

Diğer kaynaklardan sağlanan belediye gelirlerinin oranı A 

Yerel yönetimlerde istihdam edilen kişi sayısı A 
Yerel 

yönetimler Yerel yönetimlerde merkezi idare ile ilgili konularda istihdam A 
edilen kişi sayısı 

Yerel yönetimlerde eğitim alanında istihdam edilen kişi sayısı A 

Yerel yönetimlerde sağlık ve sosyal hizmet alanında istihdam A 
edilen kişi sayısı 

Yerel yönetimlerde toplu taşıma alanında istihdam edilen kişi A 
sayısı 

Yerel yönetimlerde diğer alanlarda istihdam edilen kişi sayısı A 

Bin çocuk içinde gündüz bakım hizmeti alan 0-4 yaş arası AB 
çocuk sayısı > 

Kamuda gündüz bakım hizmeti alan 0-4 yaş arası çocuk oranı A,B 

Özel sektörde gündüz bakım hizmeti alan 0-4 yaş arası çocuk AB 
. oranı , Eğitim 

hizmetlerinin | Diğer yerlerden gündüz bakım hizmeti alan 0-4 yaş arası AB 
sunumu çocuk oranı , 

Zorunlu eğitimi bırakan öğrencilerin oranı A,B 

Zorunlu eğitimi tamamlamasına rağmen eğitime devam eden AB 
öğrencilerin oranı > 

Bin kişi içinde üniversiteye giden öğrenci sayısı A 

Yaşayan nüfus içinde ilkokul mezunu olanların oranı (toplam, A,B,C 
kadın, erkek) 

, Yaşayan nüfus içinde ortaokul mezunu olanların oranı A.B.C Nüfusun (toplam, kadın, erkek) > 
eğitim 
durumu Yaşayan nüfus içinde lise mezunu olanların oranı (toplam, A,B,C 

kadın, erkek) 

Yaşayan nüfus içinde üniversite mezunu olanların oranı A.B.C 
(toplam, kadın, erkek) . 
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İklim ve 
coğrafya 

Hava kalitesi 

ve gürültü 

Atık 

yönetimi 

Yılın en sıcak ortalama 

Yılın en ortalama 

miktarı 

Bir 

Bir i lam saat 
SO> oranının 125 üstüne 

O> oranının 120 üstüne 

NO; oranının 200 üstüne 

PM10 oranının 50 üstüne 

Havadaki miktarı 
Gün içinde 55 desibelin üzerinde dış mekân gürültüsüne 
maruz kalan ki in oranı 

Gece 45 desibelin üzerinde dış mekân gürültüsüne maruz 
kalan ki in oranı 

T karbon dioksit CO> emi ton 

T karbon monoksit CO emi ton 

T methan CH4 emi ton 

T sülfür dioksid SO; emi ton 

T nitrojen dioksid NO> emi ton 

karbon dioksit CO; 

su tüketimi 

konutların 

konutların 

Bir yıl içerisinde su kullanımının 

Yıl içerisinde önceden belirtilen su kesintisi sa 

Yıllık işi katı atık miktarı 
T katı atık oranı 

Yakılan katı atıkların oranı 

Geri katı atıkların oranı 
tabi tutulan katı atıkların oranı 

Yıllık kişi toksin i atık miktarı 
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EK-2: AB Kentsel Denetim Çalışması gösterge seti (devamı) 

w o arsa alanı 

w o kamusal alan miktarı 
Kentsel yeşil alanlara 15 dakika yürüme mesafesinde olan 
nüfusun oranı Pp WU 

Yeşil alan oranı 

Tarım kullanılan alan oranı 

Maden alan oranı 
i alanı oranı 

alan oranı 

kullanımına alan oranı 
Arazi Liman alanı oranı 
kullanımı 

Havaalanına alan oranı 
Su arıtma lı kullanılan alan oranı 

Atık kullanılan alan oranı 
Ticari i ini alan oranı 

ve dinlenme alanları oranı 

Konut alanı oranı 

alan oranı 

Korunan alanların oranı 

Nüfus uİ” o 

Barınma Konut alanına nüfus miktarı 
elektrik tüketimi (1000 kWh 

tüketimi 

Enerji Elektrik tüketiminde sektörünün 
kullanımı | Elektrik tüketiminde sanayi sektörünün 

Elektrik tüketiminde ticaret sektörünün 

Elektrik tüketiminde evsel kullanımın 

Metro tren ile 
Özel ile 
Otobüs ile 

T ile 

  
Motosiklet ile 
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HV ri 

Alt Başlık Gösterge İN 
Bisiklet ile yapılan işe gidiş seyahatlerinin yüzdesi A,B 

Yayan olarak yapılan işe gidiş seyahatlerinin yüzdesi A,B 

Diğer yollarla yapılan işe gidiş seyahatlerinin yüzdesi A,B 

Motorlu taşıt kullananların ortalama sayısı A 

Ortalama işe gidiş süresi (dakika) A,B 

Trafiğin yoğun olduğu dönemde kent içi araç trafiğinin A 
ortalama hızı (km/saat) 

Trafiğin yoğun olduğu dönemde ortalama otobüs bekleme A.B 
süresi 

Havayolu ile erişilebilirlik A,B 

Demiryolu ile erişilebilirlik A,B 

Ulaşım Karayolu ile erişilebilirlik A,B 
Birden çok mod ile erişilebilirlik A,B 

Bin kişiye düşen kayıtlı özel araç sayısı A,B 

Bin kişiye düşen ciddi karayolu kazası A,B 

Banliyölerden kent merkezine çalışmaya gelenlerin oranı A 

Kent merkezinde oturup banliyölere çalışmaya gidenlerin A 
oranı 

Toplam toplu taşıma ağının toplam kentsel alana oranı A,B 

Kişi başına düşen toplu taşıma ağı uzunluğu A,B 

Kent merkezinin gündüz nüfusunun gece nüfusuna oranı A 

Bir günde kişi başına düşen toplu taşımada kat edilen km A 
miktarı 

Evde internet bağlantısı olan hane halklarının yüzdesi A 

İlkokullarda 100 öğrenci başına düşen bilgisayar miktarı A 

Ortaokullarda 100 öğrenci başına düşen bilgisayar miktarı A 

Bilgi işlem Bilgi işlem ve haberleşme teknolojileri alanında üniversite A 
altyapısı düzeyinde eğitim alan öğrenci sayısı 

Umuma açık internet kullanım noktası sayısı A 

Bilgisayarı olan hane halklarının oranı A 

Geniş bant erişimine sahip hane halklarının oranı A 
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Bilgi ve 
iletişim 
teknolojileri 
(BİT) 
sektörü 

Kültür ve 

eğlence 

Kentin resmi internet sitesinin 

Kentin resmi internet sitesine 

Kentin resmi internet sitesinde indirilmeye hazır idari form 
sa 

Elektronik yollarla teslim edilebilecek nitelikteki idari form 
sa 

BİT ürünü üreten birimlerin 

BİT ürünü üretmek için istihdam edilen kişi 

BİT hizmeti sunan birimlerin 

BİT hizmeti sunmak için istihdam edilen kişi 

Bilgi toplumuna malzeme üreten birimlerin 

Bilgi toplumuna malzeme üretmek için istihdam edilen kişi 
sa 

BİT ürünü üreten birimlerin oranı 

BİT ürünü üreten i 

BİT hizmeti veren i 

Bilgi toplumuna malzeme üreten i 

Yıllık konser 

Yıllık konserlere katılım 

konser salonu koltuk sa 

si 

Müze saj 

Yıllık müze zi 

Ti salonu sa 
salonu koltuk 

Yıllık ti 

Halk lerinin sa 
Kişi başına kamu kütüphanelerinden yıllık ödünç alınan kitap 
sa 

sinema salonu koltuk sa 

konser 

konsere gi 
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HV ri 
Alt Başlık Gösterge 

GİRİN iiatrri 

Kültür ve Kişi başına yıllık tiyatroya gitme sayısı A 
eğlence Kişi başına yıllık müze ziyareti sayısı A 

Yıllara göre kayıtlı konaklama yerlerinde bir gece kalan turist A 
sayısı 

Bir gece konaklayan turist sayısının yaşayan nüfusa oranı A 

Havayolu kullanıcı sayısının yaşayan nüfusa oranı A 

Turizm Ortalama doluluk oranı A 
Yatak sayısı A 

En yakın havaalanını kullanan havayolu kullanıcılarının sayısı A 

En yakın havaalanından yapılan dış hat uçuşlarının oranı A 

        
  

Not: A: Kent merkezi B: İşlevsel kentsel bölge C: Alt kentsel birim 
Kaynak: European Commission and EUROSTAT, 2004: 17-51 
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EK-3: Yeni Zelanda Yaşam Kalitesi Çalışması gösterge seti 

Nüfus hızı 
Tahmini ve 

Net i 

Net 

Etnik kökenlere 

Birden fazla dil 

En 

Yeni Zelanda 
Demografi 

Nüfusun 

Mevcut ve ortanca 

T hane halkı sa 

Hane halkı türlerine hane halklarının 

İki daha fazla ailenin ikamet ettiği hane halklarının 

Ortalama hane halkı 

Hane halklarının aile tiplerine 

Aile ti 

Okul sicil derecelendirmesine 

Bilgi ve Okuldan okulu donduranların 
beceriler Okuldan a 

15 yaş ve üstü nüfusun kazandığı en yüksek resmi nitelik (Highest formal 
ificati i i 15 and over 

T itimine katılan 15 ve üstü nüfusun 

Ortalama hane halkı 

15 ve üstü nüfusun bi 

Ortalama haftalık 

Ekonomik | Devlet tarafından ortalama miktarı 
yaşam 
standartları | Tüketici endeksi 

Tüketici endeksinde 
Gıda endeksi 
Gıda endeksinde 
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EK-3: Yeni Zelanda Yaşam Kalitesi Çalışması gösterge seti (devamı) 

ll Gösterge 

Ekonomik | Hane halkının harcama kategorilerine göre harcama yüzdeleri 
yaşam 
standartları | Yoksulluk içinde yaşayanların oranı 
  

  

Gayri safi yurt içi hasılada tahmin edilen yıllık ortalama yüzde değişim 
  

Sanayi sektöründe tam zamanlı istihdam oranı 
  

Doldurulan işlerin sayısı 
  

Sanayi sektöründe istihdam edilen çalışma çağındaki nüfusun yüzdesi 
  

İşsizlik oranı 
  

Ekonomik | Kayıtlı iş arayanların sayısı 
  

gelişme Ekonomik açıdan ayakta durabilen iş yerlerinin yüzdesindeki artış 
  

Perakende satışlarının dolar olarak değeri 
  

Perakende satışlardaki yıllık yüzde değişim 
  

Yeni konutlar için verilen yapı ruhsatı sayısı 
  

Konut dışı binalar için verilen yapı ruhsatının dolar olarak değeri 
  

Satın alınan gece konaklama sayısı 
  

Sahip olunan ve kiralanan konutların yüzdesi 
  

Ev sahipleri ve kiracıların oranındaki yüzdelik değişim 
  

Geçici özel konutlarda yaşayan insan sayısı 
  

Hane halkı gelirine göre kiracılık süresi 
  

Medyan konut satış fiyatları 
  

Konut ipoteğinin karşılanabilirlik oranının ulusal ortalaması 
  

Haftalık kira ortalamaları 
  

Barınma Haftalık hane halkı harcamalarında gelirin beşte birini konut harcamalarına ayıran 
hane halklarının yüzdesi 
  

Konaklamada sosyal yardım alanların yüzdesi 
  

Kalabalık ailelerde yaşayan hane halklarının oranı 
  

Kiralanan konutlar arasında Yeni Zelanda Konut Kurumuna (Housing New Zealand 
Corporation) ait konut birimlerinin sayısı 
  

Kiralanan konutlar arasında yerel yönetimlere ait olan konut birimlerinin oranı 
  

Yeni özel konutlar arasında apartman dairesi olanların oranı 
  

Apartman dairelerinin oranındaki yüzdelik değişim 
  

Doğumda beklenen yaşam süresi 
  

Sağlık Bin canlı doğumda düşük ağırlıklı bebeklerin oranı 
  

      
Bin canlı doğumda bebek ölüm hızı 
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EK-3: Yeni Zelanda Yaşam Kalitesi Çalışması gösterge seti (devamı) 

ll Gösterge 

13-17 yaş arası kadınlarda canlı doğum oranı 
  

15-19 yaş arası bireysel geliri yılda 20.000 doların altında olan tek ebeveynlerin oranı 
  

15 yaşın altındaki 10.000 çocuk başına bildirilen meningokok hastalığı oranı 
  

100.000 kişi başına bildirilen tüberküloz vakalarının oranı 
  

Tip 2 diyabet vakalarının yorumlanması ve bunun sağlık üzerindeki etkisi 
  

100.000 kişi başına tam zamanlı pratisyen hekim sayısı 
  

İstemesine rağmen doktor ziyaretine gidemeyen insanların yüzdesi 
  

15-24 yaş arası 100.000 genç başına intihardan ölenlerin oranı 
  

15-24 yaş arası 100.000 genç başına intihar girişimi sebebiyle hastaneye kaldırılma 
oranı 
  

Sakin ve huzurlu olduğunu beyan eden insanların yüzdesi 
  

Mutlu olduğunu söyleyen insanların yüzdesi 
  Sağlık 

Stresten olumsuz etkilendiğini belirten insanların yüzdesi 
  

Stres anında destek için başvuracağı birilerine sahip olduklarını söyleyen insanların 
yüzdesi 

Orta ve ağır derece engelli olanların yüzdesi 
  

  

Engellilerin topluluk hayatına katılabilme durumu hakkında değerlendirme 
  

Beyan edilen sağlık durumunun derecelendirilmesi 
  

Beyan edilen sağlıklı yaşam tarzının derecelendirilmesi 
  

30 dakika veya daha fazla süreyle kalp atışlarını veya nefes almayı hızlandıran 
fiziksel aktivitelere katılanların yüzdesi 
  

Spor kulüplerine, takımlara ve gruplara katılanların yüzdesi 
  

Boş vakit ve eğlence faaliyetlerine katılmada algılanan engellerin düzeyi 
  

Tüketilen tütün ürünleri 
  

15 yaş altındaki 100.000 çocuk başına istemsiz yaralanmadan ötürü hastaneye 
kaldırılanların oranı 
  

Mahallelerini çocukların gözetimsiz oynamaları için güvenli veya güvensiz olarak 
algılayanların yüzdesi ve sebepleri 
  

Hükümetin Çocuk, Gençlik ve Aile Hizmetleri birimi tarafından 17 yaşın altındaki 
Güvenlik her bin çocuğa yönelik yapılan bakım ve koruma uyarıları   

Gün boyunca veya gece evini, mahallesini ve şehir merkezini güvenli veya güvensiz 
olarak değerlendirenlerin yüzdesi 
  

Çöp, vandalizm, araba hırsızlığı, tehlikeli araba sürüşü ve anti-sosyal davranışlar gibi 
konuları önemli bir problem olarak değerlendirenlerin yüzdesi 
  

100.000 kişi başına motorlu araç kazalarında ölenlerin sayısı 
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Güvenlik 

100.000 kişi motorlu kazalarında ciddi 
larının larına 

10.000 kişi hırsızlık suçlarının oranı ve 

10.000 kişi i oranı ve 

10.000 kişi cinsel oranı ve Sa 
Kentlerinin memnun olanların 
Bin kişi alan miktarı 

iyi mahallelerinde sorun olarak insanların 

Gürültü kirliliğini mahallelerinde sorun olarak insanların 

Hane motorlu 
Hane ortalama motorlu 

ları 

15 yaş ve üstü nüfusta işe gi için motorlu bir kullananların 

türlerine edilen kilometre miktarı 
kullanım 

konforlu 

Katı atık imi ile geri kazanımı konularındaki şehirlerin tutumu 

Bi itliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımı konusunda 
Partiküler madde için hava kalitesi ini sa 

Yıllık ortalama madde seviyeleri 

Yılda maximum CO sevi i (saatlik ve 8 saatlik otalama 

Yılda maximum NO» sevi i (saatlik ve 24 saatlik otalama 

Mahallelerinde hava kirliliğini bir sorun olarak 

i marinalardaki deniz halk riski oranı 
i tatlı sularda halk riski oranı 

Mahallerinde su kirliliğini bir sorun olarak 

İ kalitesinin derecesi 

Su arıtma tesislerinde E coli ve idi iyelerine 

Su lerinde E coli ve idium seviyelerine 
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EK-3: Yeni Zelanda Yaşam Kalitesi Çalışması gösterge seti (devamı) 

ll Gösterge 

Yaşam kalitesini son derece fakir olana kadar iyi olarak değerlendiren kişilerin 
yüzdesi 
  

Vatandaşlık kazanan sakinlerin sayısı 
  

Vatandaşlık törenine katılanların etnik kökenleri 
  

Artan kültürel çeşitliliğin şehir üzerinde olumlu ya da olumsuz bir etkisi olduğunu 
düşünenlerin yüzdesi 
  

Kendilerine en çok önem veren sosyal grubun aynı mahallede yaşayan insanlardan 
veya ortak çıkarları paylaşan ancak aynı mahallede yaşamayan insanlardan olduğunu 
söyleyenlerin yüzdesi 
  

Sosyal İnsanların birlikte çalıştığını ve birbirini desteklediğini kabul edenlerin ve bağlılık etmeyenlerin yüzdesi 
  

Mahallelerinde topluluk bilinci olduğu konusuna katılanların veya katılmayanların 
yüzdesi 
  

Genellikle yalnız veya izole hissedenlerin/hissetmeyenlerin oranı 
  

Telekomünikasyon (telefon, faks, internet) erişim düzeyi 
  

E-posta ve internet kullanım sıklığı 
  

E-posta ve interneti evde, işyerinde, okulda, kütüphanede, internet kafede veya 
arkadaş/akraba evinde kullanan insanların yüzdesi 
  

E-postayı ve interneti karar verme süreçlerinde önemli gören kişilerin yüzdesi 
  

Waitangi Antlaşması ve Maori ile yerel makam ilişkileri durumu hakkında 
değerlendirme (Yeni Zelanda'nın kuruluş belgesi olan Waitangi Antlaşması, 1840'da 
imzalanmış olup Maori ve Kraliyet arasındaki hak ve yükümlülükleri belirtir. Bu 
antlaşma kamu sektöründe karar verme süreçlerinin önemli bir bileşenidir.) 
  

Belediye meclislerinin nasıl karar aldıkları konusunda fikir sahibi olanların ve 
olmayanların yüzdesi 
  

Belediye meclisinin verdiği kararların kendi şehirlerinin yararı olduğu konusuna 
katılanların ve katılmayanların yüzdesi 
  

Belediye meclisi karar alma sürecine halkın katılım düzeyi konusunda memnun 
Sosyal ve | olanların ve olmayanların yüzdesi ve sebepleri   
politik haklı Belediye meclisinin karar alma sürecinde halkın önemli bir etkiye sahip olduğunu aklar düşünenlerin/düşünmeyenlerin yüzdesi 
  

Genel seçimlerdeki seçmen katılımı yüzdesi 
  

En düşük ve en yüksek genel seçim katılım oranına sahip seçmenler 
  

Bölgesel meclis seçimlerinde seçmen katılım yüzdesi 
  

İlçe Sağlık Kurulu seçimlerinde seçmen katılım yüzdesi 
  

Yerel yönetim seçimlerinde seçmen katılım yüzdesi 
  

2001 yerel yönetim seçimlerinde oy vermeyen kişiler tarafından öne sürülen ana 
engeller 
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EK-3: Yeni Zelanda Yaşam Kalitesi Çalışması gösterge seti (devamı) 

  
Meclis üyesi başına katılan aday sayısı 
  

Kadın adayların ve seçilmiş meclis üyelerinin toplam kadın nüfusu içindeki yüzdesi 
  

Belediye meclislerindeki ve toplum kurallarındaki etnik yapı 
  

Etnik yapıya göre okul mütevelli heyetindeki kişilerin yüzdesi 
    
  

Kaynak: Jamieson, 2004: 80-87 
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EK-4: Kanada Yaşam Kalitesi Çalışması gösterge seti 

Nüfus 

Hane halkı 

Ortalama gelir 

Ev sahipleri ve kiracılar 

Nüfus ve arka Nüfus 
plan bilgisi Yabancı 

Yeni göç eden lar 

Evde dil 
Görünür azınlıklar 

in nüfusu 

Hane halkı gelirinin yüzde 30*undan fazlasının barınma giderlerine 
harcanması 

Hane halkı gelirinin yüzde 50'sinden fazlasının barınma giderlerine 
harcanması 

Temel ev 

Evlere i evsizler 
Doluluk oranları 
Konut kiralama 

Aylık kiralama 

katılımı 

Yerel i i kadınların oranı 
Sivil katılım Gazete do 

Gönüllü 

Ha 

konut listesi 
Kira getirisi olan konut 

Toplumsal ve İndirimli bakım alanları sosyal altyapı 
T ücretleri 

hizmet uzmanları 

  
Özel harcamaları 
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Yerel 
ekonomi 

oranları 

harcamaları 

oranları 

sonrası 

Özel eğitim harcamaları 

ve istihdam oranları 

kalitesi 

Uzun dönemli i 

iflasları 

Tüketici iflasları 

Saatlik ücretler 

Aile 

Yapı izinleri 

Hava kalitesi 

Kentsel 

Nüfus 

Su tüketimi 

Atık su arıtma 

Katı atık 

Ekoloj izi 
Yüzme kalitesi 

bebekler 

Erken 

Prematüre bebek ölümleri 

saati 

İntiharlar 

Bebek ölümleri 
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EK-4: Kanada Yaşam Kalitesi Çalışması gösterge seti (devamı) 

Halkın ödeme 

alan aileler 

. Ekonomik oranı 
Bireysel 
finansal Yalnız i aileler 
güvenlik a . 

ailelerin oranı 

Yoksulluk içi 

Gelir 

Yaralanmalar ve zehirlenmeler 

  
Kaynak: Burrett, 2009:160 
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lr Za! | Gösterge 
Kişi başına düşen kamusal yeşil alan 

Yeşil alan . 
Ağaçlandırılmış caddelerin uzunluğu 

, Yağışlı günler 
İklim 

Bir günde gün ışığı görülen ortalama saat 

Gürültü Gürültüye maruz kalma durumu 
  

Hava kalitesi Hava kalitesi endeksinde havanın iyi ve çok iyi olduğu 
günler 
  

Deniz suyu kalitesi Deniz suyu kalitesi (oran) 
  

Arıtılmış atık su 
  

  

  

Temel altyapı 
Geri kazanılabilir katı atık 

Bin kişiye düşen halk kütüphanesi sayısı 

Kültürel tesisler Bin kişiye düşen sanat galerisi sayısı 
  

Bin kişiye düşen müze sayısı 
  

Spor tesisleri 
Bin kişiye düşen spor salonu sayısı 

  

Bin kişiye düşen yüzme havuzu sayısı 
  

Bin kişiye düşen diğer spor alanı sayısı 
  

Eğitim tesisleri 
Bin kişiye düşen ilk ve ortaokul sayısı 
  

İlk ve ortaokullarda 100 öğrenci başına düşen bilgisayar 
sayısı 
  

Sosyal tesisler ve sağlık 
tesisleri 

Bin kişiye düşen çocuk yuvası sayısı 
  

Bin kişiye düşen anaokulu sayısı 
  

Bin kişiye düşen yaşlı bakım merkezi sayısı 
  

Bin kişiye düşen hastane yatağı sayısı 
  

Bin kişiye düşen sağlık ocağı sayısı 
  

Bin kişiye düşen doktor sayısı 
  

  

  
  

Kültürel miras Kamuya ait alanlar ve mallar 

Bireysel ulaşımın ortalama hızı 

Ulaşım Toplu taşımanın ortalama hızı 
  

  
Otoparklardaki araç kapasitesi 
  

142 

  



Ticari hizmetler 

Gelir ve tüketim 

Konut piyasası 

Ekonomik canlılık 

Kültürel canlılık 

Vatandaş katılımı 

Bin kişi dükkân 

Bin kişi destek hizmetleri 

Bin kişi otel ve restoran 

Ortalama 

Aylık kazanca göre ilk yüzde 20'lik dilim ile yüzde 80'lik 
dilimin larının oranı 
Bin kişi alan 

Bin kişi özel 

ATM kullanımı 

İnternet erişimi olan hane 

Bin kişi 

Orta ve üst 

Ortalama kira 

Yeniden inşa etme izin 

Ortalama konut 

Benzin 

Bin kişi iye harcamaları 

Ticari 

Yıllık 

Bin kişi canlı 

Yabancı oranı 

Yi 

Yüksek lisans ve doktora 

Okulu bırakanların oranı 

Kültürel ormanslar 
Halk i kullananların 
Müzeleri zi edenlerin sa 

Son dört seçi kullanma oranı 

Yerel meclislerdeki kadınların oranı 

Bin kişi kulübü 
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rai 

Vatandaş katılımı 

era za 

Bin kişi başına kültür ve eğlence kulübü sayısı 
  

Bin kişi başına gönüllü kulübü sayısı 
  

Sağlık Prematüre ölüm oranı 
  

Güvenlik 
Bin kişi başına ciddi karayolu kazası 
  

Suç oranı 
  

Toplumsal sorunlar   Bin kişi başına intihar oranı 
  

Rehabilitasyon kurumlarını kullanan uyuşturucu bağımlısı 
sayısı 
  

Evsizlerin sayısı 
  

  
Sosyal konut başvuru sayısı 
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EK-7:2011 yılı CNBC-E Türkiye'nin Yaşanacak Şehirleri Araştırması sonuçları 

Sıralama ül Sıralama | Sıralama 1      
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1 Ankara 39 Gümüşhane 77 Van 
2 Antalya 40 Bursa 78 Şanlıurfa 
3 Eskişehir 41 Erzurum 79 Bitlis 
4 Trabzon 42 Sivas 80 Muş 
5 Isparta 43 Erzincan 81 Hakkâri 
6 İstanbul 44 Çankırı 
7 Bolu 45 Manisa 
8 İzmir 46 Mersin 
9 Artvin 47 Afyonkarahisar 
10 Sinop 48 Kırşehir 
11 Çorum 49 Sakarya 
12 Edirne 50 Tokat 
13 Zonguldak 51 Bilecik 
14 Kırıkkale 52 Amasya 
15 Rize 53 Bartın 
16 Muğla 54 Ordu 
17 Samsun 55 Adana 
18 Karaman 56 Düzce 
19 Elazığ 57 Niğde 
20 Çanakkale 58 Tekirdağ 
21 Kırklareli 59 Yozgat 
22 Kayseri 60 Gaziantep 
23 Kocaeli 6l Kahramanmaraş 
24 Burdur 62 Ardahan 
25 Tunceli 63 Osmaniye 
26 Kütahya 64 Kilis 
27 Uşak 65 Bingöl 
28 Giresun 66 Diyarbakır 
29 Denizli 67 Adıyaman 
30 Konya 68 Hatay 
31 Karabük 69 Aksaray 
32 Balıkesir 70 Kars 
33 Kastamonu TI Siirt 
34 Malatya 72 Batman 
35 Nevşehir 73 Mardin 
36 Aydın 74 Ağrı 
37 Bayburt 75 Iğdır 
38 Yalova 76 Şırnak 
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Çevre kalitesi ve 
sürdürülebilirlik 

İnsan kaynağı ve 
nüfus 

Sağlık durumu 

İklimin 

Hava ki 

Akarsuların kalitesi 

Deniz plajlarının su kalitesi 

Atık suların ne kadarının 

Katı atıkların ne kadarının ve 

konutlarda kullanılan elektrik 

Arazi kullanmada ormanlık alan oranı 

Nüfus 

Nüfus hızı 
nüfus oranı 

Net hızı 
Toplumsal 

i nüfus oranı 

nüfus oranı 

Yaşlı nüfus oranı 

beklenen süresi 
tüketilen kalori 

Bebek ölüm oranı 

Perinatal ölüm oranı 

Tamamen oranı 
olan nüfus oranı 

100.000 kişi doktor 

100.000 kişi 

100.000 kişi hasta 

Yetişkin nüfus okur¬ 

Ortalama 

Anaokulu 

Y temel 

Y lise ve 

Y 
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EK-8: TÜBA Yaşam Kalitesi Göstergeleri çalışmasında önerilen gösterge 
seti (devamı) 

GSMH ve i safi içi hasıla (G 

GSMH ve GSYİH 

i ve hizmetlerde kullanılan ji miktarı 

oranı 

Ekonomik 

performans lerde istihdam in oranı (erkek-kadın 
katılma oranı 

Tarım i ücretli kadın oranı 
Yoksulluk sınırının altında kalanların oranı 

Toplam tüketim içi harcamalarının oranı 

Toplumsal 

Toplumda orta sınıfların 

mobilitenin 

lumda hızı 
Toplumsal bütünleşme düzeyi lumda 

kullanımının 

İntihar oranı 

Tecavüz o 

Töre ci 

Si sistemin 
kadroların 

katılma oranı 

arasında kadın oranı 

Sivil toplumun 

Bin kişi 

Günde saat 
alan 

Ödenebilir konut arzı 
Yerleşme kalitesi Konutlarda 

Merkezi ısıtma bulunan konutların oranı 

Yasal statüsü olmayan konutların oranı 
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EK-8: TÜBA Yaşam Kalitesi Göstergeleri çalışmasında önerilen gösterge 
seti (devamı) 

İl Gösterge 

Toplu taşıma hizmetlerinin gelişmişlik düzeyi 
  

Gündelik yaşamda ulaşımda kaybedilen zaman 
  

Trafik kazasında ölenlerin sayısı 
  

Yerleşimde altyapıların özürlülerin yaşamını kolaylaştıracak biçimde 
düzenleme derecesi 

  Yerleşme kalitesi 
Ses kirliliği düzeyi 
  

Dinlence ve eğlence hizmetlerinin gelişmişliği 
  

Sağlıklı içme suyuna ulaşabilenlerin oranı 
  

      
Güvenli kanalizasyon bağlantısı olanların oranı 
  

Kaynak: TÜBA, 2010 
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Temel 

göstergeler 

Demografi 

Toplam nüfus 

Yüzö 

oranı 

Ortalama hane halkı 

Nüfus 

Y oranı 

Kaba oranı 
Kaba evlenme oranı 

Okur- oranı 
Okur- kadın oranı 
Lise i okul mezunu oranı 
Lise i okul mezunu kadın oranı 
Toplam fakülte mezunu oranı 

Toplam üniversite mezunu kadın oranı 

Doktora mezunu/nüfus 

Yüksek lisans ve doktora mezunu/nüfus 

Okul öncesi 

Okul öncesi 

Kaloriferli okul oranı 

Okul lı salon 

salonu 

Hastane 

Yatak 

Eczane sa 

Hekim sa 

On bin kişi 

On bin kişi eczane 
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Temel 

göstergeler 

Ekonomik 
yapı 

Sosyal 
yaşam 

Güvenlik 

Ekonomik 
kapasite 

On bin kişi hekim 

On bin kişi aile merkezi 
ASM/”lerdeki doktor başına düşen günlük ortalama muayene 

Binde kaba ölüm hızı 

Binde bebek ölüm hızı 

endeksi 

Tarihi turistik mekân 

Si i salonu 
Müze ve ören 

Kültür-sanat merkezi 

alanı 

Derneklere 

katılma oranı 

endeksi 

Toplumsal endeksi 

lis sa 

oranı 

oranı 

Güvenlik endeksi 

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca yardım yapılan 

Arsa m? birim iç bedeli 

Arsa m? birim iç bedeli (taban 

Arsa m? birim iç bedeli (sulak 

İ iyeli lam nüfus 

lerde üniversite 

iş merkezi 

Toplam i tahsilatı 
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EK-9: DOĞAKA Yaşam Kalitesi Analizinde kullanılan gösterge seti (devamı) 

lam i mükellefi oranı 

Kurumlar isi mükellefi firma sa 
Kurumlar isi mükellefi oranı 
Kurumlar isi mükellefi 
204 1 

Toplam istihdam 

İstihdam oranı 

Banka 

On bin kişi 

Banka 

Finansal 
i Il Ekonomik piyasalar 

yapı 
Tarihi turistik mekân 

Tesise 

Tesise 

Ortalama süreci 
Ortalama süresi 
Doluluk oranı 

Doluluk oranı 

Toplam otel 

Müze ve ören 

Ilarının asfalt oranı 

aktif alan 
endeksi 

Çevresel 
yapı 

Merkez 

Havaalanına 

endeksi 

tutarı 
Kentsel ve 

kişisel işi kamu 
yaşam 

  
harcaması 
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Kentsel Kentsel yaşam memnuniyet endeksi 
yaşam Kamu hizmetleri memnuniyet endeksi 

Kentsel ve Konut ve yaşam memnuniyeti endeksi 
kişisel , . 
yaşam Kişisel Çalışma hayatı memnuniyet endeksi 

yaşam Ekonomik refah algı endeksi 

Kişisel memnuniyet endeksi 
      

  

Kaynak: DOĞAKA, 2014 
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Demografik 
göstergeler 

Eğitim göstergeleri   
Nüfus 

Yıllık ortalama nüfus hızı 

hızı 

Ortalama hane halkı 

Okur- nüfus oranı 
Okur- kadın nüfusu oranı 
Üniversite bitirenlerin 22-- nüfusa oranı 

Okul öncesi o oranı 

oranı 

oranı 

derslik 

resmi öze 

derslik i resmi öze 

Tüm kurumlarda 

Tüm kurumlarda derslik 

Laboratuvar i resmi kurumlar 
Kaba ölüm hızı 

Bebek ölüm oranı 

Doktor 

Ebe ve 

Doktor 

Günlük nüfusa oranı 
112 ambulans vaka sa nüfusa oranı 

Eczane 

Yeşil kartlı sa nüfusa oranı 
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EK-10: İstanbul'un Yaşam Kalitesinin Ölçülmesi çalışmasında kullanılan 

gösterge seti (devamı) 

bazında faal firma sa 

bazında faal firma sa ildeki 

liriil 

i mükellefi i mükellefi 

Ekonomi Banka sa 
göstergeleri 

Arsa m? birim 

Satılık konut m? birim ortalama pi bedeli 

Kiralık konut m? birim ortalama pi bedeli 

harcaması 

Otomobil nüfusa oranı 

, | Motorlu kara nüfusa oranı 
Ulaşım göstergeleri 

sa 

imkânlarının 

Yeşil alan 

İ su 

Hava kalitesi endeksi 

Toplam salon (ti sinema 

Toplam alanı 

Sosyal yaşam işi lam 

  
Kaynak: Şeker, 2011: 36,37 

157 



KAYNAKLAR 

AÇMA, B.(ed.), Şehircilik, Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2559, Açıköğretim Fakültesi 
Yayını No: 1559, Eskişehir, 2013 

AKDER, AH., 2004, “İnsani Gelişme ya da Yaşam Kalitesi” (çevrimiçi) 
http://www.aso.org.tr/kurumsal/media/kaynak/TUR/asomedya/mayis2004/dosyamay 
152004.html, 07.05.2017 

ANDELMAN, R., R. BOARD, L. CARMAN, L. CUMMINS, A. FERRİSS, P. 
FRIEDMAN, et al., Oyaliiy of Life Definition and Terminology: A Dissussion 
Document from the İnternational Society of Ouality of Life Studies (monograph), 
Intertational Society for Ouality of Life Studies, 1998 

BASIAGO, A. D., “Economic, social, and environmental sustainability in development 
theory and urban planning practice”, 7he Environmentalist, Vol.19, 1999, pp.145¬ 
161 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Kentsel Göstergeler Kılavuzu, Ankara, 2008 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı (2010¬ 

2023), Ankara, 2010 
Birleşmiş Milletler (BM), Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu, Ortak Geleceğimiz 

Raporu, çev. Belkıs Çırakçı, Türkiye Çevre Sorunları Vakfı Yayını, Ankara, 1991 

Birleşmiş Milletler (BM), “Türkiye Ulusal Rapor ve Ulusal Eylem Planı”, İstanbul Habitat 
II. Kent Zirvesi, Haziran 1996, ss.76-78 

Birleşmiş Milletler (BM), Habitat, t.y. (a), (çevrimiçi) https://www.habitat3.org/the-new¬ 
urban-agenda/about, 31.03.2016 

  

Birleşmiş Milletler (BM), Habitat, t.y. (b), (çevrimiçi) http://habitat.igc.org/vancouver/van¬ 
decl.htm, 24.11.2016 

Birleşmiş Milletler (BM), Habitat TL1, 2016, (çevrimiçi) 
https://Www2.habitat3.org/bitcache/99d99fbd0824de50214e99f864459d8081a9be00?vid-59 

1155&dispositionzinline&op-view , 25.11.2016 

BURRETT, J., “Measuring Çuality of Life in Canadian Municipalities”, Community Ouality 
of Life Indıcators: Best Cases 1, ed. M.J.Sirgy et al., Springer, USA, 2009, pp.155¬ 
165 

CAMPBELL, A., P.E. CONVERSE ve W.L. RODGERS, The Ouality of American Life: 
Perceptions, Evaluations, and Satisfactions, Russell Sage Foundation, New York, 
1976 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KENTGES Uygulama ve Kentleri İzleme Sistemi, 2012, 
(çevrimiçi) http://Wwww.kentges.gov.tr/HaberDetay.aspx?id-582, 16.03.2016 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye Habitat MI Ulusal Raporu, 2014 (çevrimiçi) 
http://www.csb.gov.tr/do/mpgm/editordosya/file/HABITAT/HABITAT*4201119420U 
LUSAL*“420RAPOR TURKCE.pdİ, 26.11.2016 

  

  

  

158 



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Şehircilik o Şurası, 2017, (çevrimiçi) 
http://www.csb.gov.tr/projeler/sehirciliksurasi/index.php?Sayfa—sayfa&Tur—ustmen 
u&ld-875, 23.06.2017 

CONNERLY W. and R.W. MARANS, “Neighborhood Çuality: A Description and Analysis 
of Indicators”, Handbook on Housing and the Built Environment, ed. E. Hutteman ve 
W. van Vliet, Greenwood Press, Westwood, CO, 1988 

Directorate-General for Regional and Urban Policy (DG REGİO), t.y. (çevrimiçi) 
http://ec.europa.cu/dgs/regional policy/index en.htm, 25.04.2016 

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-HABITAT), t.y. 
(çevrimiçi) http://www.mfa.gov.tr/birlesmis-milletler-insan-yerlesimleri¬ 
programi.tr.mfa, 19.04.2016 

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA), 7R63 Bölgesi Yaşam Kalitesi Analizi, Hatay 
2014 

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 1963-1967, 1963 
Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 1968-1972, 1967 
Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı 1973-1977, 1972 
Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı 1979-1983, 1978 

  

  

  

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Kent Eşiği Araştırması, (Türkiye için Kent Tanımı), 
Ankara, 1982 

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 1983-1989, 1984 
Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı 1990-1994, 1989 

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 1996-2000, 1995 

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Uzun Vadeli Strateji ve Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma 
Planı 2001-2003, 2000 

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik 
Sıralaması Araştırması (2003), Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel 
Müdürlüğü, Ankara, 2003 

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Dokuzuncu Kalkınma Planı 2007-2013, 2006 

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Yerleşme-Şehirleşme Özel İhtisas Komisyonu Raporu, 
Ankara, 2007 

Economic Planning Unit (EPU), Malaysian Urban Ouality of Life, Malaysia, Section-2, 
2002 

ERTAN, AKKOYUNLU K. ve ERTAN B,, “Kentli Hakları: Kent ve İnsan Hakları 
Bağlamında Kentsel Hizmetlere Erişim Hakkı”, Kenisel Dönüşüm ve Insan Hakları, 
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2013, ss.45-72 

European Commission and EUROSTAT, Urban Audit Methodological Handbook, 
Luxembourg, 2004 

159 



European Commission, Owality of Life in European Cities 20153, Flash Eurobarometer 419, 
Belgium, January 2016 

FIRAT, R., “Yaşam Kalitesi mi, Yaşam Standardı mı?”, Köprü Üç Aylık Fikir Dergisi, Sayı: 
90, 2005 

Forbes, “Why The Liveable Cities Rankings Are Wrong”, 2009, (çevrimiçi) 
http://Wwww.forbes.com/2009/08/10/cities-livable-elite-economist-monocle-rankings¬ 
opinions-columnists-jJoel-kotkin.html, 27.02.2016 

GERAY, C. “Kentsel Yaşam Kalitesi ve Belediyeler”, Türk İdare Dergisi, 1998, ss. 323¬ 
345 

GÖKDEMİR, Ö. ve R.VEENHOVEN, “Kalkınmaya Farklı Bir bakış: İyi Oluş”, 
Kalkınmada Yeni Yaklaşımlar, ed. A. F. Aysan ve D. Dumludağ, İmge Kitabevi, 
Ankara, 2014, ss.337-363 

GÖKYURT, F., A. KINDAP ve V. İ. SARI, “Türkiye için Yeni Bir Şehir Tanımı Gerekli 
mi?”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt:24, Ocak 2015, ss.1-32 

GÜREL Üçer, Z. A., “Kentsel Yaşam Kalitesinin Belediye Hizmetleri Kapsamında 
Belirlenmesine ve Geliştirilmesine Yönelik Bir Yaklaşım: Orta Ölçekli Kent 
Örnekleri”, (Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi), Ankara, 2009 
(çevrimiçi) https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp, 
14.10.2015 

HASAN, M. N. H., “Indıcators of Sustainable Development: The Malaysian Perspective”, 
Geoindicators for Sustaniable Development, ed. Pereira, J. I. and Komoo, İ., Institute 
for Environment and Development Universiti Kebangsaan Malaysia Bangi, 
Malaysia, 2001, pp. 1-17 

  

  

  

İçişleri Bakanlığı, İller İdaresi Genel Müdürlüğü, Temel Hizmetlerde Kapasite Geliştirilmesi 
Projesi, t.y. (a) (çevrimiçi) http://www.illeridaresi.gov.tr/temel-hizmetlerde-kapasite¬ 
gelistirilmesi-projesi, 13.10.2015 

İçişleri Bakanlığı, İller İdaresi Genel Müdürlüğü, Temel Hizmetlerde Kapasite Geliştirilmesi 
Projesi, Uygulama Raporu Sunumu, t.y. (b) (çevrimiçi) 
www-.illeridaresi.gov.tr/ortak icerik/illeridaresi/projeler/.../gostergeler.ppt, 
13.10.2015 

İçişleri Bakanlığı, Sosyo-ekonomik Haritalama Kentin Sosyoekonomik Yapısını Anlamak ve 
Görselleştirmek, Katılımcılık Rehberleri 3/4, Ankara 2014 

İpekyolu Kalkınma Ajansı, TRC/ Kentsel Yaşam Kalitesi Araştırması Kilis Kent Merkezi, 
İpekyolu Kalkınma Ajansı Araştırma Serisi-14, Adıyaman, 2014 

JAMIESON, K., “A Collaboratıve Approach to Developıng and Using Ouality Of Life 
Indicators in New Zealand's Largest Cities”, ed. M. Joseph Sirgy, Don Rahtz and 
Dong-Jin Lee, Community Ouality-of-Life Indicators: Best Cases, 2004, pp.75-109 

KALAYCI, Ş., SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Asil Yayın Dağıtım, 
Ankara, 2008, ss.321-334 

Kalkınma Bakanlığı, Yaşanabilir Mekânlar ve Sürdürülebilir Çevre Özel İhtisas Komisyonu 
Raporu, (basılmamış) t.y. (a) 

  

  

160 



Kalkınma Bakanlığı, Mekânsal Planlama Özel İhtisas Komisyonu Raporu, (basılmamış), t.y. 
(6) 

Kalkınma Bakanlığı, Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018), Ankara 2013a 

Kalkınma Bakanlığı, (erin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması 
Araştırması (SEGE-2011), Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü, 
Ankara, 2013b 

Kalkınma Bakanlığı, Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü, Bölgesel 
Gelişme Ulusal Stratejisi 2014-2023, Aralık 2014 

Kalkınma Bakanlığı, 2076 Yılı Yıllık Programı, 2015 
Kalkınma Bakanlığı, Ekonomik ve Sosyal Göstergeler, Sosyal Sektörlerdeki Gelişmeler, 

2016a, (çevrimiçi) 

http://www.kalkinma.gov.tr/Pages/EkonomikSosyalGostergeler.aspx, 08.04.2016 

Kalkınma Bakanlığı, 2077 Yılı Yıllık Programı, 2016b 
KAYA, M., “İnsani Gelişme Endeksi Gelirin Ötesinde Yaşam Standardını ve Refahı 

Belirlemektedir”, UNDP, 2009, (çevrimiçi) 
https://Www.ogu.edu.tr/files/birimduyuru/...c703.../200972110230.doc, 22.09.2015 

KAYA,E., H. ŞENTÜRK, O. DANIŞ ve S. ŞİMŞEK, Modern Kent Yönetimi-I, Okutan 
Yayıncılık, İstanbul, 2007 

KAVRUK, H., Anaket'e Bakış-Türkiye'de Anakent Belediyeciliği ve Kent Hizmetlerinin 
Yönetimi, Hizmet-iş Sendikası, 2002 

KEINER, M., B. SCHULTZ and W. A. SCHMID, “Measuring Sustainability and Ouality¬ 
of-Life in the City of Zurich”, ed. M. Joseph Sirgy, Don Rahtz and Dong-Jin Lee, 
Community Ouality-of-Life Indicators: Best Cases, 2004, pp. 235-245 

KELEŞ,R., Kentleşme Politikası, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, 2012 
KÜÇÜKAŞÇI, M. S., “Şehir”, 7 ürkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Ankara, Cilt: 38, 

1999, ss. 441-446 

LAND, K.C. and A.C MICHALOS, Handbook of Social Indıcators and Ouality of Lie 
Research, ed. M. Joseph Sirgy, Springer, 2012'den THORNDIKE, E. L., Your city, 
Harcourt, Brace and Company, New York, 1939 

LEE, T. ve R.W. MARANS, “Objective and Subjective Indicators: Scale Dişcordance on 
Iterrelationships”, Social Indicators Research Series 6, 1980, pp.47-64 

MARANS, R.W. ve W.L. RODGERS, “Toward an Understanding of Community 
Satisfaction”, Metropolitan America in Contemporary Perspective, ed. A. Hawley ve 
V. Rock, Halsted Pres, New York, 1975 

MARANS, R.W. ve M. COOPER, “Measuring the Ouality of Community Life: A Program 
for Longitudinal and Comparative International Research”, Paper presented to the 
Second International Conference on Çuality of Life in Cities, Singapore, 2000 

MARANS, R. “Kentsel Yaşam Kalitesinin Ölçülmesi”, çev. Handan Dülker Türkoğlu, 
Mimarlık Dergisi, Sayı:335, 2007, (çevrimiçi) 

  

161 



http://www.mimarlikdergisi.com/index.cfm?sayfazmimarlik&DergiSayiz53 &RecID 
-1326&1534D83A 1933715A-75925ecdebffda9e6a3e309f425216fbc3b8dc41, 
06.04.2015 

MARANS,R. W.andR.J. STIMSON, /nvestigating Ouality of Urban Life, Social Indıcators 
Research Series 45, Springer, 2011 

MARTINS I. and l. D. SANTOS, “Monitoring System on Urban Çuality of Life, City of 
Porto” (presentation), 2011, (çevrimiçi) 
http://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/Julkaisut/pdf/Seminar Day1/6 IsabelMartins Hel 
sinki.pdf, 10.06.2016 

MASLOW, A.H., Toward a Psychology of Being, D. Van Nostrand Company, 1968 
MASSAM, B.H., “Ouality of Life: Public Planning and Private Living”, Progress in 

Planning, Vol. 58, 2002, pp.141-227 
MAVİ, B., “Türkiye'nin Yaşanacak İlleri”, CNBC-E Business, 2011, ss.64-98 
MEGONE, C., “The Ouality of Life”, Ouality of Life: Perspectives and Policies, ed. Sally 

Baldwin, Christin Godfrey and Carol Propper, Routledge, London, 1994 

  

  

  

Mercer, “Vienna Tops Latest Ouality of Living Rankings”, London, 2015, (çevrimiçi) 
http://www.uk.mercer.com/newsroom/2015-guality-of-living-survey.html, 
09.02.2016 

Mercer, “Western European Cities Top Ouality Of Living Ranking”, London, 2016, 
(çevrimiçi)  http://www.mercer.com/newsroom/western-curopean-cities-top-guality¬ 
of-living-ranking-mercer.html, 13.04.2016 

Mimarlar (OOdası, Avrupa Kentli Hakları (oODeklarasyonu, t.y. o (çevrimiçi) 
http://www.mimarlarodasiankara.org/?id-964, 05.06.2017 

Monocle, The Ouality of o Life Survey 2015, t.y. (çevrimiçi) 
https://monocle.com/film/affairs/the-monocle-guality-of-life-survey-2015/, 
27.02.2016 

Monocle, Top 25 Cities, 2016, (çevrimiçi) https://monocle.com/film/affairs/top-25-cities¬ 
2016/, 17.10.2016 

Muhammad, Z. B., “Development Of Urban Indicators: A Malaysian Initiative”, Department 
of Town and Country Planning Peninsular Malaysia, 2005 

OKTAY, D. “Sürdürülebilirlik, Yaşanabilirlik ve Kentsel Yaşam Kalitesi”, Mimarlık 
Dergisi, Sayı:335, 2007, (çevrimiçi) 
http://www.mimarlikdergisi.com/index.cfm?sayfa-mimarlik&DergiSayi-53&ReciD 
-1329, 19.03.2015 

Organization of Economic Cooperation and Development (OECD), Measuring well-being 
and progress, Paris, 2013 (çevrimiçi) 
http://www.oecd.org/std/Measuring?020WellBeing*o20and*420Progress*o20Brochur 
e.pdf, , 28.03.2016 

Organization of Economic Cooperation and Development (OECD), How's Life in Turkey?, 
OECD Publishing, 2015, (çevrimiçi) 

  

  

  

  

  

  

162 



http://www.oecd.org/statistics/BetterW020Life96201nitiative620country9420note 20 
Turkey.pdf, 18.06.2015 
  

Organization of Economic o Cooperation and Development (OECD), 2016a, (çevrimiçi) 
http://Www.oecd.org/about/, 25.04.2016 

Organization of Economic o Cooperation and Development (OECD), Better Life Index, 
2016b, (çevrimiçi) http://www.oecdbetterlifeindex.org/topics/environment/, 
29.05.2017 

ÖKMEN, M., “Bir İnsan Hakkı Olarak Kentli Haklarının Geliştirilmesi ve Yerel 
Yönetimler”, Kentsel Dönüşüm ve İnsan Hakları, İstanbul Bilgi Üniversitesi 
Yayınları, İstanbul, 2013, ss.17-43 

PERLOFF, H.S., “The Ouality of the Urban Environment”, Resorce for ihe Future, 
Washington D.C., 1969 

PETERSON, P. J., /ndicators of Sustainable Development in Industrializing Countries 
Volume 2 From Concepis to Action, LESTARI, Bangi, 1997 

SANTOS, L. D. and I. MARTINS, “Monitoring Urban Çuality of Life: The Porto 
Experience”, Social Indicators Research (2007), Vol.80, Springer, USA, 2006, pp. 
411-425 

SCANLON, T., “Value, Desire and Çuality of Life”, The Onality of Life, ed. Martha 
Nussbaum and Amartya Sen, Clarendon Press-Oxford, 1993 

SEN, A., “Capability and Well-Being”, 7he Ouality of Life, ed. Martha Nussbaum and 
Amartya Sen, Clarendon Press-Oxford, 1993 

Statistical Office of European Union (EUROSTAT), Urban Audit-Perceptions of City Life in 
ihe United Kingdom and Europe, 2012, UK, 2014 

SZALAJ, A., “The Meaning of Comparative Research on the Çuality of Life”, The Ouality 
ofLife , ed. A. Szalai ve F. Andrews, Sage Beverly Hills, CA, 1980, ss.7-24 

ŞEKER, M., “İstanbul'da Yaşam kalitesi Araştırması”, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, 
Yayın No:2010-13, İstanbul, 2011, (çevrimiçi) 
http://www.ito.org.tr/itoyayin/0023050.pdf, 25.09.2015 

Türk Dil Kurumu, Büyük Türkçe Sözlük, t.y. (çevrimiçi) http://Www.tdk.gov.tr, 31.03.2016 
TEKELİ, İ., Habitat 1 Konferans Yazıları, T.C. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Ankara, 

1996 

TEKELİ, İ., Gündelik Yaşam, Yaşam Kalitesi ve Yerellik Yazıları, Tarih Vakfı Yurt 
Yayınları, İstanbul, 2010, ss. 79-215 

TEKELİ, İ., Keni, Kentli Hakları, Kentleşme ve Kentsel Dönüşüm, Tarih Vakfı Yurt 
Yayınları, İstanbul, 2011 

  

  

The Economist, mfelligence Unit's Liveabiliiy Ranking and Overview, t.y. (çevrimiçi) 
http://pages.elu.com/rs/eiu2/images/Liveability rankings 2014.pdf, 09.02.2016 

The Economist, 7he Worlds Most Liveable Cities, 20164, (çevrimiçi) 
http://Www.economist.com/blogs/graphicdetail/20 16/08/daily-chart-14, 29.05.2017 

  

  

163 



The Economist, 4 Summary of the Liveability Ranking and Overview, 2016b, (çevrimiçi) 
https://mn.kbs.co.kr/datafile/2016/08/0820 10.pdf, 29.05.2017 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, t.y. (çevrimiçi) 
https://Www.toki.gov.tr/habitat/dokumanlar/habitatgundemi.doc, 13.06.2016 

TOPAL, A.K., “Kavramsal Olarak Kent Nedir ve Türkiye'de Kent Neresidir?”, Dokuz Eylül 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:6, Sayı:1, 2004, ss.276-294 

TOPRAK, Z., Kent Yönetimi ve Politikası, Anadolu Matbaacılık, İzmir, 2001 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Yaşam Memnuniyeti Araştırması 2012, Ankara 2013 

  

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Bölgesel İstatistikler, (çevrimiçi) 
http://tuikapp.tuik.gov.tr/Bolgesel/menuAction.do, 12.08.2015 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), İlerde Yaşam Endeksi Hakkında Açıklamalar, Ocak 
2016a, (çevrimiçi) http://www.tuik.gov.tr/HbGetir.do?id—24561&tb id-4, 
11.03.2016 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Uluslararası Endeksler: Daha İyi Yaşam Endeksi, 2016b 
(çevrimiçi) (o http://www.tuik.gov.tr/menu/ist endeks tem.jsp?metod—istendeks&d
5449-p-2, 29.05.2017 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2015 Yılı ADNKS Sonuçları, 2015, (çevrimiçi) 
http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt id1059, 13.06.2016 

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Yaşam Kalitesi Göstergeleri Türkiye İçin Bir Veri 
Sistemi Önerisi, 2. Baskı, Ankara, 2010 

United Nations, Global Urban Indicators Database Version 2, United Nations Human 
Settlement Programme, United Nations Publications, 200la, ss. 1-30, (çevrimiçi) 
http://Www.cityindicators.org/Deliverables/Global9620Urban*4201Indicators620Data 
ba 12-4-2007-1028705.pdf, 13.04.2016 

United Nations , The State of World's Cities, Ünited Nations Publications, 2001b 

  

  

  

  

  

United Nations, Urban Indicators Guidelines, United Nations Human Settlement 
Programme, United Nations Publications, 2004, pp.1-60 

United Nations, Urban Indicators Guidelines, “Better İnformation, Better Cities”, 
Monitoring the habitat Agenda and the Millenium Development Goals-Slums Target, 
2009 

United o Nations, Overview, t.y. (çevrimiçi) o http://Www.un.org/en/sections/about
un/overview/index.htmi, 18.04.2016 

UNDP, İnsani Gelişme Endeksi, 2017 (çevrimiçi) 
http://wWww.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/presscenter/pressreleases/2017/03/tur 
key-ranks-71Ist-by-human-development-index.html, 07.05.2017 

WEBER, M., Şehir, çev. Musa Ceylan, Bakış Yayınları, İstanbul, 2003 
World Health Organization (WHO), Definition of Health, t.y. (a) (çevrimiçi) 

http://Wwww.who.int/about/definition/en/print.html, 29.03.2016 

  

  

  

  

164 



World Health Organization (WHO), WHOOOL Measuring Oualiiy of Life, t.y. (b) 
(çevrimiçi) http://Wwww.who.int/mental health/media/68.pdf, 29.03.2016 
  

World Commission on Environment and Development (WCED), “Our Common Future 
(Brundtland Report)”, Oxford University Press, Oxford, 1987 

VAN KAMP,I., K. LEIDELMEUER, G. MARSMAN and A. HOLLANDER, “Urban 
Environmental Çuality And Human Weli-Being: Towards A Conceptual Framework 
And Demarcation of Concepts: A Literature Study”, Landscape and Urban 
Planning, No. 65, 2003, Pp. 5-18, (çevrimiçi) 
http://www.tlu.ee/—arro/Happy*420Space420EKA“*4202014/env9420Oguality9620and 
“620wellbeing.pdf, 20.02.2016 

VAN PRAAG,B. and A, F. CARBONELL, Happiness Ouatified: A satisfaction calculus 
approach, Oxford:Oxford University Press, UK, 2004 

Mevzuat 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (Kabul Tarihi:7.11.1982) 
442 sayılı Köy Kanunu (7.04.1924 tarih ve 68 sayılı Resmi Gazete) 
1736 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu (24.06.1973 tarih, 14574 sayılı Resmi Gazete) 

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu (23.07.2004 tarih, 25531 sayılı Resmi Gazete) 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (04.03.2005 tarih, 25745 sayılı Resmi Gazete) 
5393 sayılı Belediye Kanunu (13.07.2005 tarih, 25874 sayılı Resmi Gazete) 
6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Karamamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
(12.11.2012 tarih, 28489 sayılı Resmi Gazete) 

644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname (04.07.2011 tarih, 27984 sayılı Resmi Gazete) 
663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Karamame (02.11.2011 tarih, 28103 sayılı Resmi Gazete) 
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma 
Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik (04.04.2014 tarih, 28962 sayılı Resmi Gazete) 
Mekânsal Planlar Yönetmeliği (14.06.2014 tarih, 29030 sayılı Resmi Gazete) 
İnternette erişim sağlanan diğer kaynaklar 
Temel Bileşenler Analizi, t.y., (çevrimiçi) 
http://Wwww.stat.gen.tr/index.php?istekssinif&dersidzist0 1 &konuidapca&maxzl, 
02.06.2016 

Portugal Demographics Profile 2016, (çevrimiçi) 
http://Www.indexmundi.com/portugal/demographics profile.htmil, 18.10.201 
  

Ouality of Life Report, 2007, (çevrimiçi) http://www.gualityoflifeproject.govt.nz/report.htm, 
24.03.2016 
  

165 



Ouality of Life in New Zealand's Cities, (çevrimiçi) 
http://www.gualityoflifeproject.govt.nz/index.htm, 24.03.2016 
  

Ouality of Living Methodology, 2011, (çevrimiçi) 
http://WWww.wr1s.govt.nz/assets/wrs/publications/guality-of-living-methodology-mercer¬ 
2011.pdf,10.02.2016 

Trabzon'da Yaşam Kalitesini Geliştirme ve Modelleme Projesi, t.y., (çevrimiçi) 
http://Www.trabzondayasam.com/endeks.aspx, 25.09.2015 

Zurich, A City With Ouality of Life, t.y, (çevrimiçi) 
https://Wwww.zuerich.com/en/visit/zurich-guality-of-life,16.05.2017 

  

  

  

166 



DİZİN 

  

A 

AB:Xxi,1,3,6,7,8,20,28,32,33, 
38,51,59, 90, 92,93,94, 95, 96, 
97,98, 99,100,101,109,111,118, 
123, 124, 125, 126, 127,128, 129, 
130, 131, 132 

  

B 

BM :xi,1,3,6,13,14,15, 18, 19,20, 
21,25,28,29,30,31,32, 38,50, 
59,73, 74,90, 92, 93,94, 95, 98, 
99,101, 118, 158 

bölgesel gelişme * 2, 63, 64 

  

C 

Campbell - 9 

  

D 

DPT :Xxi,5,7,61,62,63,64, 73, 74, 
159 

  

endeks : 18,32,37,42,44,48,59,83, 
85, 86, 99, 166 

  

H 

Habitat II - 20, 67, 92, 158 

  

İsviçre : 38, 43, 44, 45, 53, 54, 55, 58, 
59,60,93,94,95,115,118,119 

  

K 

Kalkınma Planı - 62, 63, 64, 159, 161 
Kanada : 17,43,44,45, 46,47, 57, 59, 

60, 93, 94, 95, 96, 98,99, 115, 118, 
119,139, 140,141 

Kent:4,5,7,8,10,13,19,34,87, 99, 
109, 119, 158, 159, 160, 161, 163, 
164 

kentleşme * 1, 9, 17,45, 61, 62, 63, 
118 

kentli hakları : 1, 19, 21,22,27,80, 
89,94, 98,117, 118 

kentsel hizmet *ii, 1, 14,21,22,23, 
26,27,32,34,49, 57, 66, 68, 86, 
88,89,114, 116,118 

kentsel yaşam kalitesi * ii, 1, 2,3, 14, 
17,21,23,24,27,32,39, 46, 48, 
50,51, 59, 60, 65, 66, 67, 70, 75, 
83,87,88,89,91,92,101, 102, 
106, 107, 108, 110,111, 115,116, 
117,118, 119, 120 

    

G 

gösterge *: 24,29,33,40,47,48, 52, 
65, 76, 78,80, 81, 83, 86 

M 

Malezya * xi, 45, 48, 49, 50, 57, 59, 
60, 93, 94, 95, 96, 97, 98,118, 119 

Marans : 10, 17,24,25, 159, 161 
Maslow : 11, 12 

167 



Mercer *: 40,42,43,44,53, 162 
Monocle : 40, 42, 43,44, 162 

  

O 

OECD :xii,1,3,6, 7,8, 16, 17, 28, 
36,37,38,39,59, 78,89, 92, 93, 
94, 95, 96, 98, 109, 118, 162, 163 

Tekeli :5,9,11,13,15,18,21,81 
The Economist - 40, 41,42,43,44, 

163, 164 
Thorndike : 17 

  

V 

Van Kamp : 9,16,24 

  

P 

Perloff : 13, 17 
Portekiz : 45, 51,58,59, 60, 93,94, 

95,96, 97, 98,99, 100,115, 118, 
119,142,143,144 

  

R 

refah :2,13,14, 16,45, 59, 62,64, 
118 

  

Sen : 13, 163 
sürdürülebilirlik * ii, 2, 14, 15, 16, 18, 

50,53,55,56,84,94, 149 
Szalai : 9, 163 

  

Ş 

  

T 

TBA :Xxii,32,39, 72, 73, 82, 86, 88, 
103, 104 

168 

  

W 

Weber * 5,6 
WHO :xii, 1, 12, 18,25, 96, 164, 165 
Wirth * 4,6 

  

Y 

yaşam kalitesi * ii, 1,2,3, 9, 10,11, 
12,13,14,15,16,17,18,19,20, 
21,22,24,25,26,27,28,32, 38, 
45,46,47,48,51,52,53,54, 55, 
56, 59, 60, 61,62, 63, 64, 65, 66, 
71,72, 73, 74,75, 78,80,81, 82, 
83,84, 85, 86, 89, 90, 92, 95, 96, 
98, 100, 102,103, 104, 106, 107, 
108, 109,110,111,112,114,115, 
116, 117,118,119, 120 

yaşanabilirlik * ii, 2,3, 14, 15, 16,20, 
271,40,44, 59, 65, 66, 76,83, 118 

Yeni Zelanda : 43, 44, 45, 46, 57,59, 
60, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 
118,119, 133,134, 135, 136,137, 
138 



www.kalkinma.gov.tr   
  

Necatibey Cad. No: 110/A 06100 Yücetepe - ANKARA 
Tel: 4-90 (312) 294 5000 Faks: -90 (312) 294 69 77 

ISBN NO: 978-605-2270-16-5 
  

ISIW1Nİ10 NINISILIIYAI WWSVA TISININ 
  pe HH 

KALKINMA BAKANLIĞI 

ÖLÇÜLMESİ 

  
  

le İİİ AA Aİ 
Kİİ 
ei 

Uzmanlık Tezi 
Özlem İNAN 


