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Özet: İstanbul tarihin her döneminde Türkiye’nin en kalabalık kenti olma özelliğini 

korumuştur. Bu anlamda hem emeğin hem de sermayenin yoğunlaştığı bir kent 

olması nedeniyle Türkiye siyasetinin önemli bir unsuru olma özelliğini de korumuştur. 

2000’li yıllar öncesinde İstanbul’un bu durumu “Türkiye’nin Lokomotifi”, “Türkiye’nin 

Ekonomik Başkenti”, “Türkiye’nin Birincil Kenti” gibi sıfatlarla olumlanırken, son 

zamanlarda bu olumlu bakış açısının yerine eleştirilen ve olumsuzlayıcı 

değerlendirmelerin geçtiğini görüyoruz. İstanbul AKP’nin İktidara gelmesiyle birlikte 

eskisine oranla Türkiye gündemini daha fazla işgal eden bir kent haline geldi. 3. 

Havalimanı ve 3. Köprü gibi büyük ölçekli mega-projeler, olumsuz etkileri göz önüne 

alınarak, ulusal medyada sıkça tartışılan konular olurken; daha çok ön plana çıkan 

konu ise İstanbul’un konut stokunda yaşanan dönüşüm olmuştur. AKP’nin yapılı çevre 

üretimi ve dolayısıyla konut sektöründeki büyümeye dayandırdığı ekonomik büyüme 

modeli en çok İstanbul üzerinden uygulanmaktadır. Ancak özellikle yaratılan çevrenin 

niceliksel ve niteliksel özellikleri çokça eleştirilmeye ve süreç “İstanbul’un 

Azmanlaşması” olarak nitelendirilmeye başlanmıştır. Ancak bu çalışmanın amacı 

İstanbul’un Türkiye içindeki konumunun “azmanlaşma”nın ötesine geçerek 

“parazitleşme”ye başladığını vurgulamaktadır. Bugün İstanbul ürettiği değerden daha 

fazla değer tüketerek bu sıfatı hak eder bir noktaya gelmiştir. Çalışma bazı ampirik 

veriler ışında bu düşüncenin geçerliliğini ortaya koymayı, en azından böyle bir 

tartışmanın başlamasına vesile olmayı hedeflemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Baskın Kent, İstanbul, demografik yapı değişimi. 

Changing Demographic Scale of Provinces and Strengthening the 
İstanbul's Primate City Character 

Abstract: Istanbul has been the most populous city of Turkey for approximately a 

hundred year. It is the primate city of Turkey where capital and labour power is 

concentrated and because of that reason it is one of the most significant issues of 

national politics. Istanbul was always affirmed by labelling it “Locomotive of Turkey”, 

“Turkey’s Economic Capital” etc. during last century. However this situation started 

to change by the beginning of 21st century. Istanbul has become the location of 

mega-project after AKP came into power. However these mega-projects like 3rd 

Airport, 3rd Bridge are widely criticized by all different segments of society due to 

their negative environmental and economic effects. Istanbul is also a contentious 

topic due to the redevelopment and housing projects taken place there. Especially 
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qualitative and quantitative aspects of this transformation are widely discussed in 

national discussions. It broadly noted in many places that AKP’s economic growth 

model is based on development of construction sector and production of built 

environment and Istanbul is the place where this model is extremely applied. 

However, the aim of this study is to indicate that Istanbul has transcended the 

primate city role and become parasitic in that it has started to consume more value 

in every sense than it has created by using empirical data. In addition to that the 

article also intends to conduce to this kind of discussions in academic studies. 

Keywords: Primite City, Istanbul, Changes in Population Structure 

 

1. İllerin Demografik Komposizyonundaki Değişim 

1965-2015 yılları arasındaki 50 yıllık zaman dilimi için illerin 

nüfusunun Türkiye’nin toplam nüfusu içindeki oranına ilişkin değişimi 

değerlendirildiğinde; söz konusu zaman diliminde, Türkiye’nin toplam 

nüfusunun iller arasındaki dağılımının bozulduğu görülmektedir. 1965-2015 

dönemi için illerin nüfus oranının birikimli dağılımının sağa doğru kaydığı 

görülmektedir. Diğer bir deyişle, Türkiye’de nüfusun büyük ölçekli birkaç 

ilde toplandığı buna karşın orta ve küçük ölçekli illerin ise nüfus kaybettiği 

görülmektedir. 

İllerin nüfus kompozisyonundaki bu değişimi daha bilimsel 

yöntemlerle ortaya koymak istersek “Lorenz Eğrisi” ve “Gini Katsayısı” bu 

amaca yönelik olarak kullanılabilecek en iyi iki yöntem olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 

Grafik-1. İllerin Nüfus Oranlarının Birikimli Dağılımı (1965-2015) 

 
Kaynak: TUİK 
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2. Lorenz Eğrisi ve Gini Katsayısı Yönteminin İllerin Nüfus 

Dağılımına Uygulanması 

Her hangi bir değişkene ilişkin dağılımın bozukluğunu tespit etmede 

kullanılan en önemli yöntemlerden birisi Lorenz Eğrisi’dir. Lorenz Eğrisi 

ekonomi alanında özellikle gelir dağılımındaki eşitsizliği tespit etmek amacı 

ile kullanılmaktadır. Burada gelirin toplumdaki tüm bireyler arasında eşit 

dağılması durumunda “eşit dağılım” çizgisi elde edilirken, gelir dağılımı 

bozuldukça eğim çizgisi sağa doğru kaymaktadır.  

Aşağıda Türkiye’de %20’lik gelir gruplarına göre gelirin dağılımı 

görülmektedir. İlk %20’lik grup gelirin %6,6’sını, ilk %40’lık grup gelirin 

%17,5’ini, ilk %60’lık grup gelirin %32,9’unu, ilk %80’lik grup gelirin 

%54,7’sini almaktadır. Son %20’lik grup ise toplam gelirin %45,3’ünü 

almaktadır. 

Grafik-2. 2013 Yılı İçin Türkiye’de %20’lik Gelir Gruplarına Göre 

Gelir Dağılımı 

 
Kaynak: TUİK 

 

Lorenz eğrisi dağılımından elde edilen diğer bir ölçüm aracı ise Gini 

katsayısıdır.   Lorenz Eğrisi yöntemine göre A bölgesinin alanının, A+B 

bölgesinin alanına oranı Gini katsayısını vermektedir. Gini Katsayısı 0 ile 1 

arasında değişen değerler almaktadır. Gelir dağılımı örneğinden yola 

çıkacak olursak; toplam gelir, gelir grupları arasında eşit dağıldığında “A” 

bölgesinin alanı 0 olacağından Gini katsayısı 0 değerini alacak ve tam eşitlik 

durumu söz konusu olacaktır. Toplam gelirin toplumda sadece 1 kişi 

tarafından elde edilmesi durumunda ise “A” alanı ile “A+B” alanı eşit 
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olacağından Gini katsayısı 1 değerini alacaktır. Dolaysıyla Gini katsayısı 

küçüldükçe dağılım eşit dağılıma yaklaşmakta; söz konusu katsayı 

büyüdükçe veya diğer bir deyişle B bölgesinin alanı küçüldükçe dağılım daha 

da eşitsiz bir durum almaktadır.   

 

Grafik-3. Lorenz Eğrisi ve Gini Katsayısı 

 
Kaynak: Yazar tarafından üretilmiştir. 

 

Lorenz Eğrisi yöntemi, iller arası nüfus büyüklüğünün dağılımını 

ölçmek amacıyla şu şekilde uygulanmıştır: her nüfus sayımı yılı için iller 

nüfus büyüklüğüne göre küçükten büyüğe doğru sıralanmış, o yılki ülke 

nüfusuna oranı hesaplanmış ve oranlar birikimsel olarak toplanarak son il 

ile birlikte %100 oranı elde edilmiştir. Elde edilen birikimsel dağılım 

yüzdesinden oluşturulan eğriyi en iyi temsil eden polinom fonksiyon 

oluşturulmuştur. Söz konusu polinom fonksiyonun entegrali alınarak 0 ile 

100 arasında fonksiyonun altında kalan alan hesaplanmıştır. Bu alan 

yukarıdaki grafikte “B”  simgesi ile gösterilen alandır. Aşağıdaki tablodan da 

görüleceği üzere 1965-2015 arasında “B” alanının giderek küçüldüğü; diğer 

bir deyişle iller arasındaki nüfus dağılımının gittikçe bozulduğu 

görülmektedir. Aynı sonuç üretilen Gini katsayısı değerlerinden de 

anlaşılmaktadır. Gini katsayısının yıllar ilerledikçe büyüdüğü görülmektedir. 

A 

B 
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Tablo-1. 1965-2015 Yılları Arasında Türkiye Nüfusunun İller 

Arasındaki Dağılımı ve Gini Katsayısı 

Yıl Polinom.  Fonksiyon r2 Alan (x--

100) 

Gini 

katsayısı 

1965 y=0,0075x2+0,1380x+1,6294 r2=0,9959 3352,94 0.329 

1970 Y=0,0076x2+0,1162x+1,7566 r2=0,9950 3289,66 0.342 

1975 Y=0,0078x2+0,0756x+2,0678 r2=0,9935 3184,78 0.363 

1980 Y=0,0079x2+0,0410x+2,3164 r2=0,9919 3069,64 0.386 

1985 Y=0,0082x2+0,0012x+2,5247 r2=0,9905 2991,47 0.402 

1990 Y=0,0092x2-0,1240x+3,4095 r2=0,9883 2786,95 0.443 

2000 Y=0,0101x2-0,2552x+4,0651 r2=0,9818 2496,51 0.501 

2010 Y=0,0103x2-0,3386x+5,0878 r2=0,9691 2248,78 0.550 

2015 Y=0,0105x2-0,3669x+5,4087 r2=0,9649 2195,87 0.561 

Kaynak: TUİK 

 

Nüfusun iller arasındaki dağılımının bozulmasında en önemli etken 

İstanbul kentidir. 1965 yılında Türkiye nüfusunun %7,3’ünü İstanbul 

oluştururken, 2015 yılında bu oran %18,6’ya yükselmiştir. Bu sürecin 

İstanbul gibi kazananları olduğu gibi kaybedenleri de mevcuttur. Örneğin, 

Zonguldak-Bartın-Çankırı-Karabük illerinden oluşan grubun nüfusu 1965 

yılında Türkiye nüfusunun % 2,9’unu oluştururken 2015 yılına gelindiğinde 

%1,5’ini oluşturmaya başlamıştır. 

 

Grafik-4. Yıllara Göre İstanbul İlinin Nüfus Oranı (%) 

 
Kaynak: TUİK 
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Grafik-5. Yıllara Göre Zonguldak-Bartın-Çankırı-Karabük İllerinin 

Nüfus % 

 
Kaynak: TUİK 

 

1965 yılındaki 67 il üzerinden yapılan değerlendirmede İstanbul-

Yalova ikilisi dışarıda bırakılacak olursa illerin konumsal değişimi aşağıdaki 

tabloda olduğu gibi özetlenebilir 

 

Tablo-2. 1965-2015 Döneminde İllerin Nüfus Değişimi 

En çok küçülenler Zonguldak-Bartın-Çankırı-Karabük, Sivas, Kars-Ardahan-

Iğdır, Tunceli 

Çok Küçülenler Erzurum, Tokat, Kastamonu, Çorum, Ordu, Giresun, 

Samsun, Yozgat, Balıkesir, Afyonkarahisar, Konya-

Karaman, Sinop, Gümüşhane-Bayburt, Manisa, Erzincan, 

Rize, Kütahya 

Küçülenler Amasya, Artvin, Malatya, Edirne, Çanakkale, Bolu-Düzce, 

Kırşehir, Kırklareli, Elazığ, Nevşehir, Burdur, Eskişehir, 

Aydın, Isparta, Niğde-Aksaray, Denizli, Tekirdağ, Bingöl, 

Uşak, Bilecik, Muş, Muğla, Ağrı, Sakarya, Kahramanmaraş, 

Bitlis, Adıyaman, Kayseri, 

Durumu 

değişmeyenler 

Hakkâri, Trabzon, Hatay 

Büyüyenler Adana-Osmaniye, Van, Diyarbakır, Batman-Siirt-Şırnak-

Mardin, İçel, Gaziantep-Kilis 

Çok Büyüyenler  Kocaeli, Ankara-Kırıkkale, Bursa, Antalya, Şanlıurfa, İzmir 

Kaynak: TUİK 

 

3. Birincil Kent Kavramı, Birincil Kentin Etkileri ve İstanbul 

Ülkelerdeki kentsel büyüklüklerin nasıl dağıldığı özellikle 1950’lerin 

kentsel çalışmalar alanındaki inceleme konularından biridir. Berry’e (1961) 
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göre iki tür kentsel büyüklük dağılımı kuramı vardır: birincisi sıra-büyüklük 

(rank-size) kuralıdır. Bu yaklaşıma göre bir ülkedeki şehirlerin dağılımı kesik 

lognormaldir (truncated lognormal) 1. İkincisi ise birincil kent (primate city) 

kuralıdır. Buna göre çok sayıda kasaba ve şehir tek ve büyük bir kent 

tarafından baskılanır ve orta ölçekli kent eksikliği/yetersizliği kendini 

gösterir. Benzer şekilde Linsky (1965) birincil kent kavramının bir ülkedeki 

en büyük kent ile o ülkedeki diğer kentler arasındaki büyüklük ilişkisine 

göndermede bulunduğunu ifade etmektedir. 

Jefferson (1939) birincil kentlerin oluşması ve gelişmesini şöyle 

tanımlamaktadır; bir ülkede bir kent diğer kentlerden büyük ise bu büyüklük 

ona diğer kentleri etkilemeyen bir itki verir ve bu dürtü diğer kentlerden 

nüfus ve özellik devşirmesine neden olur ve böylece o kent ülkesinin birincil 

kenti olur. 

Birincil kentlerin oluşmasında öznel koşulların mı nesnel koşulların mı 

etkili olduğu, konu ile ilgili diğer bir tartışma konusudur. Browning (1958) 

ve Ginsburg (1955)  Latin Amerika’da ve Güneydoğu Asya’da birincil kent 

gelişiminin tekil bölgesel ve tarihsel koşullardan kaynaklandığını ve 

dolaysıyla birincil kent gelişiminin herhangi bir tanımlanabilir nedenle ilişkisi 

olmadığını belirtmişlerdir. Ancak Linsky (1965) birincil kent olgusunun 

gelişmesinin tanımlanabilir bazı koşullarla ilişkili olduğunu iddia etmiştir. Bu 

koşullar şöyle tanımlanmıştır: 

1. Yoğun nüfus dokusunun alansal yaygınlığı arttıkça birincil kentin 

baskınlık derecesi azalır. Ancak yoğun olmayan nüfusun yaygın 

şekilde dağıldığı ülkelerde birincil kentin hizmet sunma 

sorumluluğu daha da artar.  

2. Bir ülkede kişi başı gelir arttıkça birincil kentin baskınlık derecesi 

azalır çünkü zenginlik söz konusu zenginliğin ve refahın taleplerini 

karşılamada potansiyeli olan yerel birimlerin gelişmesini 

cesaretlendirebilir. 

3. İhracata dayalı ekonomiler doğası gereği gücün ve zenginliğin belli 

ellerde toplanmasına neden olur. Bu gücü ve zenginliği elinde 

bulunduranların kendi ihtiyaçlarını karşılamak için birincil 

kentlerde yaşamaları birincil kentlerin baskınlık derecesini 

arttıracaktır. 

4. Bir ülkenin emek gücünün çoğunluğu tarım ile uğraşıyorsa o ülke 

genellikle yoksul ve tarım ürünleri ihracatçısı bir ülkedir. Daha 

önce vurgulandığı gibi bu da birincil kentin baskınlık derecesini 

arttıran bir etkendir. 

5. Nüfusun büyüme hızı da birincil kentin baskınlık derecesini 

arttırabilmektedir. Yüksek doğum hızı ve yüksek ölüm hızı ile 

dengelenen nüfus; ölüm hızındaki hızlı azalış ile bozulur. Mevcut 

kent büyüyen nüfusun ihtiyaçlarını yerinde karşılayamadığı için 

                                                      
1 ikinci sıradaki kentin nüfus büyüklüğü birinci sıradaki kentin nüfusunun yarısına 

sahip olmalıdır. 
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büyüyen nüfus birincil kente göç etmektedir. Bu eğilim aynı 

zamanda tarımdaki mekanizasyon ile daha da güçlenmektedir. 

Dünyanın çeşitli bölgelerinden birincil kentlerin yaygınlığına ilişkin 

örnekler bulmak mümkündür. Ginsburg’a (1955) göre Güneydoğu Asya’daki 

kentleşme sürecinin temel özelliklerinden birinin bölgedeki tüm ülkelerde 

büyük bir metropolün işlevsel baskınlığının mevcut olmasıdır. Browning 

(1958) ise birincil kent olgusu Latin Amerika’da dünyanın diğer bölgelerine 

göre daha sık rastlanan bir durumdur. 

 

3.1. Birincil Kentlerin Etkileri 

Yazında tartışılan önemli konulardan biri de birincil kentlerin olumlu 

ya da olumsuz etkileri olup olmadığıdır. Birincil ketlerin olumsuz etkileri 

olduğuna dair yazında örnekler bulmak mümkündür.  

Jefferson (1939) birincil kentlerin oluşmasının yakın çevredeki 

şehirlerin gelişmesini engellediğini ifade etmiştir. Benzer şekilde Hauser 

(1958) birincil kentlerin bulundukları ülkede: diğer kentlerin gelişmesini 

geciktirerek, kendi art-bölgelerine çok az katkı sağlayarak ve kendi 

içlerindeki sömürgeci ve yerel elitlere hizmet sunma eğiliminde olarak, 

ekonomik büyümeyi engellediklerini ifade etmiştir. 

Birincil kentlerin olumsuz etkilerine yönelik en önemli kavramlardan 

birisi “parazitlik” kavramıdır. Hoselitz (1955) birincil kentin büyüme 

üzerindeki etkisi olumlu ise “üretken” (generative), büyüme üzerindeki 

etkisi olumsuz ise “parazit” (parasitic) olduğunu belirtmiş ve kentlerin 

tarihlerinin farklı dönemlerinde farklı kimliklere sahip olabileceğini 

vurgulamıştır. Mehta (1964) birincil kentlerin “üretken” olmaktan ziyade 

“parazit” oldukları yönünde önermeler olduğunu belirtmiştir. Lampard’a 

(1955) göre endüstrileşmemiş ülkelerde aşırı büyük bir kentin olması 

gelişmeyi tetiklemekten ziyade frenlemektedir. Birincil kentin oluşması ve 

gelişmesi şu anlamda parazittir: ülke genelinde biriktirilmiş sermaye 

sömürgeci elitler tarafından kullanılan gösterişli kentsel altyapıya harcanır. 

Ülkenin diğer kısımlarında üretim faaliyetleri için harcanabilecek mali 

kaynaklar birincil kentlerdeki ışıklandırma gibi üretim dışı faaliyetlere 

harcanmaktadır. 

Birincil kentlerin olumlu ya da olumsuz etkileri olup olmadığı aynı 

zamanda bu kentlerin gelişmiş ya da gelişmemiş ülkelerde olması 

bağlamında da tartışılmıştır. Stolper’a (1955) göre gelişmiş ülkelerde birincil 

kentler sadece kendileri için değil art-bölgeleri için de çalışırlar. Bu anlamda 

onlar Hoselitz’in terimiyle üretkenlerdir (generative), ancak gelişmemiş 

ülkelerde ise birincil kentler yine Hoselitz’in terimiyle parazit kentlerdir, 

çünkü art-bölgeleri onların ne talep ne de arz alanlarıdır. Dolayısıyla kendi 

art-bölgelerine hiçbir katkıları yoktur.  

Birincil kentlerin olumsuz etkileri olduğu yönündeki iddialara rağmen 

herhangi bir olumsuz etkisi olmadığı yönünde de önermeler vardır. Lampard 
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(1955)  birincil kentlerin parazit oldukları yönündeki hipotezleri test etmek 

için yeterince araç olmadığını söylemektedir. Yine de buna rağmen yaptığı 

çalışmanın iki amacı olduğunu belirtmektedir: birincisi, liderlik derecesi ile 

bazı demografik ve ekolojik özellikler arasındaki ilişkiyi incelemek; ikincisi 

ise birincil kentlerin ulusal ekonomi üzerinde olumsuz etkileri olup 

olmadığını tespit etmektir.  

Çalışmanın sonunda varılan sonuçlar özetle şunlardır: 1) birincil kent 

ekonomik gelişmişliğin, sanayileşmenin veya kentleşmenin bir fonksiyonu 

değildir. 2) birincil kent olgusu sadece az gelişmiş ülkelere ait değildir. 3) 

birincil kent olgusu belli bir ölçüde küçük bir nüfusun küçük bir alanda 

yayılması sonucunda oluşmaktadır. 4) eldeki verilerin olanak verdiği ölçüde 

birincil kentin parazitlik etkilerine yönelik birincilliğin olumsuz sonuçlarına 

ilişkin net bir ifade oluşturmak imkânsızdır. Hoselitz’e (1955) göre birincil 

kentlerin parazitlik durumu ve bu parazitliğin etkilerinin ciddiliği ve süresi 

ekonomik ve ekonomik olmayan etkilerin bir araya geliş şekline göre 

değişmektedir.  

Frank’a (1967; 1969) göre parazitlik ile ilgili diğer bir tartışma ise 

kapitalizm ile azgelişmişlik arasındaki ilişki üzerinden yürütülmelidir. Birincil 

kent sadece ulusal koşullara göre uluslararası koşullara göre 

değerlendirilmelidir. Birincil kentin kendi art-bölgesi üzerindeki parazitlik 

ilişkisi onun dünya kapitalist sistemiyle olan bağımlı ilişkisinin bir sonucudur 

(aktaran London, 1977). Buna göre birincil kent hem sömüren hem de 

sömürülen konumundadır. 

London (1977) birincil kentlerin parazitliği ile ilgili iki önemli noktaya 

daha değinmektedir. Birincisi, bir kentin kendi art-bölgesini hem sömürmesi 

hem de hem de onu görmezden gelmesi için birincil kent ile art-bölgesi 

arasında güç dağılımı açısından ciddi eşitsizliklerin olması gerekir. İkincisi 

ise, birincisiyle ilişkili olarak, güçlü olanın kendi gücünün devamını 

sağlayacak ulusal kalkınma politikalarını uygulatacak şekilde karar verme 

süreçleri üzerinde kontrol sahibi olması lazımdır. 

 

3.2. İstanbul’un Konumu 

Yukarıda yapılan niceliksel analizinden İstanbul’un Türkiye’nin Birincil 

Kent’i (Primate City) olduğu gerçeği kendini net bir biçimde ortaya 

koymuştur. İstanbul’un Türkiye içindeki ağırlığı 1965-2015 arasındaki 50 

yılda gittikçe artmasına rağmen ekonomik alanda da aynı gelişmenin 

görüldüğünü söylemek oldukça güçtür. TUİK’in yaptığı farklı veri toplama 

teknikleri nedeniyle farklı değişkenler kullanılmasına rağmen 1987-2001 

döneminde İstanbul’un Türkiye içindeki Gayri Safi Yurtiçi Hasıla oranı %20 

ile %23 arasında değişirken; 2004-2011 arasında İstanbul’un Türkiye 

içindeki Gayri Safi Katma Değer oranı %27 civarında gerçekleşmiştir. Diğer 

bir deyişle İstanbul’un Türkiye içindeki nüfus ağırlığı artmasına rağmen 

ekonomik alanda aynı şeyi söylemek mümkün değildir.  
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Grafik-6. İstanbul’un Gayri Safi Yurt İçi Hâsıla Oranı (%) 

 
Kaynak: TUİK 

 

Grafik-7. İstanbul’un Gayri Safi Katma Değer Oranı (%) 

 
Kaynak: TUİK 

 

İstanbul’un Türkiye ekonomisine yaptığı katkı nüfusunun artmasına 

rağmen değişmez iken, İstanbul’un kaynak kullanımı ise tam tersine hızlı 

bir şekilde artmaktadır. Önceden planlanmış kamu yatırımları dikkate 

alındığında özellikle 2003 yılı sonrasında (AKP’nin ilk iktidara geldiği yıl) 



Yoloğlu, A. C. 2016, “İllerin Demografik Ölçeğinin Değişimi ve İstanbul'un Baskın Kent 

Karakterinin Güçlenmesi” 

23 

İstanbul’un kamu yatırımlarından aldığı pay %11 civarından %23 civarına 

çıkmıştır (2010 yılında İstanbul Türkiye nüfusunun %18’ini 

oluşturmaktadır).  

 

Grafik-8. İstanbul’un Proje Bazında Yapılan Kamu Yatırımlarından 

Aldığı Pay (%) 

 
Kaynak: TUİK 

 

İnşaat istatistikleri, verilen inşaat ruhsatlarının yüz-ölçümü, değeri ve 

toplam daire sayısı değişkenlerine göre değerlendirildiğinde; 2007 yılı 

itibariyle, İstanbul’da verilen inşaat ruhsatları yüz-ölçümüne göre 

Türkiye’de verilen ruhsatlarının %24’ünü, parasal değere göre Türkiye’de 

verilen ruhsatlarının %27’sini, daire sayısına göre Türkiye’de verilen 

ruhsatlarının %26’sını oluşturmaktadır. İstanbul’da yapılı çevre üretimi için 

kullanılan kaynak nüfus büyüklüğü ile karşılaştırıldığında çok ileri bir 

düzeydedir.  
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Grafik-9. İstanbul’da Verilen Ruhsatların Yüzölçümüne Göre 

Türkiye İçindeki Oranı (%) 

 
Kaynak: TUİK 

 

Grafik-10. İstanbul’da Verilen Ruhsatların Değere (TL) Göre 

Türkiye İçindeki Oranı (%) 

 

Kaynak: TUİK 
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Grafik-11. İstanbul’da Verilen Ruhsatların Daire Sayısına Göre 

Türkiye İçindeki Oranı (%) 

 
Kaynak: TUİK 

 

Nüfus büyüklüğüne göre inşaat sektöründeki orantısız konumuna ek 

olarak çevresel değerler açısından da İstanbul orantısız değerlere sahiptir. 

Türkiye’de belediyelerce toplanan toplam atık miktarı ve deşarj edilen atıksu 

oranları değerlendirildiğinde; 2015 yılı için İstanbul Türkiye nüfusunun % 

18,6’sını oluştururken toplam atıkların %22’si ve toplam atık suyun %28’i 

İstanbul kaynaklıdır. Diğer değişkenlerin de vurguladığı üzere İstanbul 

çevresel değişkenler açısından da görece ağırlığının çok üzerinde kaynak 

kullanmakta ve buna bağlı olarak da çevre kirletici faaliyette bulunmaktadır.  
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Grafik-12. İstanbul’da Belediyelerce Toplanan Atıkların Türkiye 

İçindeki Oranı (%) 

 
Kaynak: TUİK 

 

Grafik-13. İstanbul’da Deşarj Edilen Atıksu Miktarının Türkiye 

İçindeki Oranı (%) 

 
Kaynak: TUİK 

 

İstanbul’un yukarıda anlatılmaya çalışılan “parazitlik durumu”, diğer 

bir deyişle tükettiği ekonomik değerden daha az ekonomik değer yaratması 
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durumu aslında tam anlamıyla bir başarısızlık öyküsüdür. Bu hikâyenin 

arkasında ise iki temel neden vardır.  

Bunlardan birincisi 1965-2015 döneminde Türkiye’de uygulan 

bölgesel kalkınma politikalarının etkisiz olduğudur (Şengül, 2001). Eğer söz 

konusu politikalar başarılı olsaydı son 50 yıllık dönemde İstanbul’un birincil 

kent konumunun yoğunluğu/derecesi artmaz tersine azalırdı. Çünkü Türkiye 

genelinde daha dengeli bir büyümenin gerçekleşmesi İstanbul’a göçün 

azalmasına ve belki de tersine göç olgusunun oluşmasına neden olabilirdi. 

Benzer şekilde Türkiye’de bölgelerarası eşitsizliğin azalmadığına yönelik çok 

sayıda akademik yayın da mevcuttur. İstanbul’un bu konumda olmasının bir 

diğer nedeni de özellikle AKP döneminde İstanbul’un daha da 

azmanlaşmasını teşvik eden çılgın projeler gibi ülke içindeki dengesizliği 

daha da körükleyecek politikalardır. Dolayısıyla İstanbul’un birincil kent 

konumu ve gittikçe parazitleşmesi kendinden menkul bir olgu olmayıp hem 

İstanbul’u odağına alan politikaların hem de İstanbul dışındaki bölgeleri 

konu edinen politikaların ortak bir sonucudur.  
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