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Bağcılar’da Bir Sultan Camii: Genç (II) Osman Camisinin Tarihi 
Arka Planı

Prof. Dr. Temel ÖZTÜRK
KTÜ, Edebiyat Fakültesi 

Osmanlılar zamanında, günümüzdeki Bağcılar içerisinde de yer alan köy için 
ifade edilen isimler bu bölgede Yahudilerin yaşamış olabileceğini göstermek-
tedir. Bu yönde bariz tarihi kayıtlar olmamakla beraber dönemin arşiv belgele-
rindeki Yahudi Bergos (Yahudi Burgaz), Cuhûd/Cehûd Bergos (Cuhûd/Cehûd 
Burgaz) ve Çıfıt/Çıfût Burgaz adlandırmaları burada Yahudi yerleşimini işaret 
etmekteydi. Muhtemelen erken tarihi dönemlerde bölgede başlamış olan Yahudi 
yerleşiminin bir gereği olarak ortaya çıkan nüfus yapısı Osmanlılar zamanında 
dengesini kademe kademe Müslüman unsurlarla bezemiştir. Zira gerek günü-
müzde gerekse tarihi belgeler ışığında tespit edilen Bağcılardaki İslami yapılar 
bu hususu açıkça teyit etmektedir. Binaen aleyh bu yapıların başında öncelikle 
camiler gelmektedir. Camiler Müslüman Türk mahallelerinin en önemli izlerini or-
taya koyarken İslam’daki vakıf uygulamalarının da bel kemiğini oluşturmaktaydı.

İstanbul kutlu fetihle Osmanlıların eline geçtikten sonra II. Osman’a kadar 
sultanlar vakıf kültürüne bağlı olarak büyük oranda sur içerisinde birçok cami 
inşa ettiler. Bu süreç, burada hızla artan Müslüman nüfusun ihtiyaçlarına ce-
vap vermesi yanında huzur-ı ilahîde padişahların ecirlerini arttırma gayesini 
de taşıyordu. Zamanla İstanbul’un sur dışındaki yerleşimlerinde Müslüman 
nüfusun ikamesi buralarda da dini yapıların gerekliliğini ön plana çıkardı. Bu 
yönde II. Osman’ın emri ile sur dışında Cuhûd Burgaz Köyünde bir cami inşa 
edildi. Bağcılar Köyü olarak da bilinen bu mevkide başlangıçta Cuhûd Burgaz 
Camii, zamanla da padişahın kendi ismiyle anılan bu caminin inşa için seçi-
len bölgesi, yapımı ve hizmet süreci dikkat çekici önemli unsurları bünyesinde 
barındırmaktadır. Günümüzde Bağcılar İlçesinin merkezini oluşturan bu cami 
İstanbul’da sur dışına yapılan ilk padişah camisidir. Bu önemine de vurgu yap-
mak amacıyla üzerinde çok fazla çalışma olmayan caminin tarihi süreci ve mi-
mari yapısı, başta arşiv kaynakları olmak üzere seyahatname ve kronikler ya-
nında günümüz literatür çalışmaları ile de izah edilmeye çalışılacaktır. Böylece 
Müslüman bir Türk mahallesinin en temel nüvesi olan cami hakkında verilecek 
bilgilerle Bağcılar tarihine katkı sağlanması ümit edilmektedir.

Anahtar kelimeler: İstanbul, Bağcılar, Yahudi Burgaz, Genç Osman Camii, II. 
Osman.
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XIX. Yüzyılda Bağcılar’daki Çiftlikler

Doç. Dr. Arif KOLAY
Dumlupınar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi

Osmanlı Devletinde, çift öküzle sürülebilecek büyüklükteki arazilere “çiftlik” 
denilirdi. Önceleri küçük çiftçi ailelerine yetebilecek büyüklükte toprak birimi 
için kullanılırken, daha sonraları büyük zirai işletmeleri ifade eden bir mahiyet 
kazanan çiftlikler has, zeamet, timar veya mülk yoluyla verilirdi. Bu durumda, 
başta saray halkı olmak üzere, üst düzey devlet adamları ve maddi açıdan zen-
gin kimseler çiftlik sahibi olabilirlerdi. Bunların bazısı ortaklık yoluyla işletilir-
ken bir kısmı da müstecirler (kiracılar) tarafından işletilirdi. Çiftliklerin bir kısmı 
daha sonra çiftlik köyler halini almıştır.

Bağcılar bölgesindeki çiftlikler de bu bağlamda değerlendirilebilir. Elimizde 
bulunan 1831, 1832, 1837, 1838 ve 1845 tarihli nüfus defterleri ile Evkaf Ha-
remeyn Muhasebesi defterlerine göre, Bağcılar sınırları dâhilinde Yahudi Ber-
gos, Kaşıkçı, Ayapa Köyü, Papazköy, Küçükhalkalı ve Kalfaköy Çiftliği olmak 
üzere altı çiftlik kaydı bulunmaktadır. Bu çiftliklerin XIX. Yüzyıl ortalarındaki 
durumu nüfus defterlerinin verileri doğrultusunda ele alınmıştır.

Bağcılar ve çevresi hem hayvancılık, hem de zirai faaliyetlerle tarım için 
elverişli bir alana sahipti. Bundan dolayıdır ki, bölgede köylerin yanı sıra irili 
ufaklı çiftlikler de bulunmaktaydı. Bağcılar sınırları dâhilinde yer alan bu çiftlik-
lerin gerek bölgeye, gerekse de yakın çevreye ekonomik ve sosyal açıdan ciddi 
katkılar sağladığı açıktır. Bağcılar bölgesindeki çiftliklerin XIX. yüzyıl ortaların-
daki sosyo-ekonomik yapısını ortaya çıkarmak için yapılan bu çalışmanın temel 
kaynağını Başbakanlık Osmanlı Arşivinde bulunan, farklı tarihlerde tutulmuş 
nüfus defterleri teşkil etmektedir.

Anahtar kelimeler: Yahudi Bergos, Kaşıkçı, Ayapa Köyü, Papazköy, Küçükhal-
kalı ve Kalfaköy, çiftlik.
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Kalfaköy Vakası ve Osmanlı’yı Karıştırma Planı

Doç. Dr. Taner BİLGİN
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi

Osmanlı Devletinin I. Balkan Savaşını kaybetmesiyle birlikte sadece toprak-
lar kaybedilmemiş aynı zamanda balkan coğrafyasında yaşayan birçok Müslü-
man da Anadolu’ya göç etmek zorunda kalmıştı. Yaşanılan bu nüfus hareketliliği 
ise sosyal hayatı hedef alan demografik problemleri de beraberinde getirmişti. 
Sınırların hızla değiştiği yıllarda devletlerin homojen bir yapıya sahip olabilme-
si amacıyla özellikle balkan toprakları üzerindeki devletler adeta Müslümanla-
rı vatanlarından kovma ve mallarını ele geçirme yarışına girmişti. Buna karşılık 
Osmanlı topraklarından ayrılan gayrimüslimler de yüzyıllardır Müslümanlara ait 
olan balkan coğrafyasına göç etmiştir. Kalfa Köyü hadisesi de Yunanistan’ın Os-
manlı toprakları üzerinde yaşayan vatandaşlarını ülkeye çekebilmek amacıyla 
uluslararası toplum nezdinde Müslümanların Rumlara zulüm yaptığı algısı oluş-
turmak için İstanbul’daki patrikhane ve papazlarla gerçekleştirdiği olayın adıdır.

Günümüzde Bağcılar’a bağlı Mahmutbey Köyü olarak bilinen ve o dönem 
Bakırköy’e bağlı olan Kalfa Köyde 13 Mayıs 1914 gecesi Rum köylüler, köy-
lerine muhacirlerin gelip yerleşmesini önlemek amacıyla silahlı bir şekilde 
köy etrafında gece nöbet tutarak yakınlarından geçen gruba ateş açmış ve iki 
Müslüman ile bir Hıristiyan’ın ölümüne neden olmuştur. Olayla ilgili hükümet 
açıklama yaparak, köy papazıyla, muhtar ve heyetinin ifadelerine göre olayın 
bölge halkının göç etmesine meşru bir dayanak olması amacıyla yapıldığının 
anlaşıldığını duyurmuştur. Gazeteler ise bu olayı bir tiyatro veya komedi olarak 
okuyucularına aktarmıştır. Rum köylülerin kendi köylerini bu amaç uğruna yak-
maları ise gazetelerin sayfalarına yansıyan başka bir detaydır. Olayın ardından 
yapılan soruşturmada ise köy halkından birkaç kişi verdikleri ifadelerde olayın 
gerçek yüzünü ortaya koymuştur.

Kalfa Köy hadisesi Yunanlıların Osmanlı topraklarında kalan Rum vatandaş-
lar aracılığıyla devleti karıştırma projesi olarak tarihteki yerini almıştır. Çalışma 
konusunun kapsamı olan Kalfa Köy hadisesi Osmanlının en zor dönemlerinde 
ortaya çıkan ve devlet’e yeni meşgaleler çıkaran bir olaydır. Bu bildiri kapsamın-
da Kalfa Köy Hadisesi aydınlatılmaya çalışılırken özellikle dönemin gazetelerine 
yansıyan haberler üzerinde durularak olay değerlendirilmeye çalışılmıştır.

Anahtar kelimeler: Kalfa Köy, Bağcılar, Rumlar, muhacir, Balkanlar.
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Bağcılar’ın Türk Hâkimiyetine Girişi Üzerine Değerlendirmeler

Dr. Şakir TURAN
Dumlupınar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi

Asya ile Avrupa arasında bir köprü vazifesi üstlenen İstanbul, eski doğu ve 
batı medeniyetlerini kucaklaştırırken sayısız sahiplenilmelere sahne oldu. Ko-
numunun şehre sağladığı avantajın bedeli olarak başlangıçtan itibaren uğrun-
da çok sayıda mücadeleler yaşandı.

En eski devirlerden itibaren bu coğrafyada hızlanarak devam eden, doğal 
olarak bugünkü Bağcılar ve çevresini de etkilediğini düşündüğümüz bu müca-
delelerin bazılarında Türkler de yer aldı. 447’de Attila’nın Büyük Balkan Sefe-
riyle başlattığı Türk hücumu Bağcılar önlerine kadar uzanmış, sonrasında Avar, 
Peçenek, Kıpçak akınlarıyla bölgede Türk iskânı başlatıldı.

Türkiye Selçukluları döneminde Sarı Saltık, Osmanlılarla birlikte Süleyman 
Paşa ile güçlendirilerek devam ettirilen Bağcılar önlerine kadar ulaştığını dü-
şündüğümüz Müslüman Türklerin bu coğrafyadaki iskânları sonraki süreçte 
hızla devam ettirildi.

Tebliğimizde Bağcılar ve çevresinde I. Murat Dönemine kadar olan süreç 
içerindeki Türk iskânları hakkında bazı değerlendirmelerde bulunulacaktır.

Anahtar kelimeler: Bağcılar, Attila, Avar, Peçenek, Kıpçak, Sarı Saltık, Süley-
man Paşa.
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Göçmenlerin Uyumunda Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum

Prof. Dr. Yusuf ADIGÜZEL
Sakarya Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

Uyum konusu, göç yönetiminin en zor aşamasını oluşturmaktadır. Göçmen-
lerin yeni katıldıkları topluma hem (yasal olarak kayıt altına alınma, barınma, 
kamusal hizmetlere erişim, sağlık, eğitim, istihdam gibi) teknik yönden, hem de 
(sosyal içerme veya dışlanma gibi) sosyo-kültürel yönden uyumları çok boyut-
lu bir politika izlemeyi zorunlu kılmaktadır. Bu süreçte, merkezi idareden fazla 
göçmenlerle muhatap olan yerel yönetimler ve göç yönetimine katkı sağlayan 
sivil toplum kuruluşları önemli roller üstlenmektedir. Hukuki, sosyal ve ekono-
mik olarak sınırlı imkânlarına rağmen yürüttükleri projeler ile göçmenlerin ye-
rel halk ile uyumunda temel aktörler olarak görev yapmaktadırlar.

Türkiye coğrafi ve tarihsel konumu itibariyle sürekli göç hareketlerinin mer-
kez ülkelerinden biri olmuştur. Göç İdaresi Başkanlığı verilerine göre Türkiye’de 
3,6 milyonu geçici koruma altındaki Suriyeliler, 1,3 milyonu ikamet izinliler ol-
mak üzere yaklaşık 5,5 milyon yabancı yaşamaktadır. Bu göçmenlerin 1 milyon 
250 bini (700 bini ikamet izinli, 550 bini Suriyeliler) yasal olarak İstanbul’da 
yaşamaktadır. Yerel yönetimler, bir taraftan mevcut bütçelerinden göçmenlere 
de hizmet götürmeye çalışırken, diğer taraftan verilen hizmetlerin yerel halk 
tarafından tepki görmesi riskiyle karşı karşıya kalırken, sivil toplum kuruluşları, 
bu süreçte önemli bir aracı kurum özelliği göstermektedir.

Anahtar kelimeler: Göçmen uyumu, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları.
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Nitelikli Suriyeli Göçmenlerin Sosyo-Ekonomik 
Entegrasyonunun Beşeri Sermaye Bağlamında Analizi*

Prof. Dr. M. Kemal ŞAN
Sakarya Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Bu çalışmanın amacı Suriye’de yaşanan iç savaş neticesinde 2011 yılından 
itibaren Türkiye’ye gelen nitelikli Suriyeli göçmenlerin sosyo-ekonomik entegras-
yonunu beşeri sermaye olgusu etrafında betimlemek ve bir takım ilişkisel analiz 
şemalarından yola çıkarak kuramsal ve uygulama modelleri ortaya koymaktır. Bu 
modeller aracılığıyla nitelikli Suriyeli göçmenlerin sosyo-ekonomik entegrasyon 
düzeyleri tespit edilecektir. Böylelikle entegrasyon düzeylerini arttırmaya yöne-
lik uygulamalar için bir çerçeve oluşturulması hedeflenmektedir. Nitelikli Suriyeli 
göçmenlerin sahip oldukları beşeri sermaye düzeylerine uygun olmayan çalış-
ma alanlarına kaymaları sonucunda yaşanan beyin israfı ile ekonomik kalkınma 
arasındaki ilişki konunun önemini ortaya koymaktadır. Bu israfı kazanıma çevi-
rebilmek için model önerileri ortaya koyma amacı taşıyan bu çalışmanın temel 
motivasyonu, toplumsal ve ekonomik vaka analizlerinin stratejik modellemelere 
evrildiği bir farkındalık oluşturmaktır. Küresel bir olgu haline gelen Suriyeli göçü 
yapılan çalışmalarda farklı çerçevelerde analiz edilmeye devam etmektedir. Aynı 
zamanda beşeri bir hareketlilik olarak da adlandırabileceğimiz bu göç başta tüm 
küresel niteliğine rağmen en çok sığınmacı barındıran bir ülke özelliği kazan-
dırdığı Türkiye’yi ilgilendirmektedir. Göç akışının hızı ve boyutları sebebiyle en-
tegrasyon sorunu da öncelikli bir konumdadır. Zaman içerisinde daha kurumsal 
oluşumlara gidilse de göçmenler arasında özellikle nitelikli gruplar üzerine ya-
pılacak çalışmalar ve uygulanacak politikalar kritik bir alandır. Bu arkaplandan 
hareketle mültecilerin stratejik, olumlu ve yönetilebilir anlamda bir olgu olduğu-
nu göstermek üzere çalışmada nitelikli mültecilerin birey ve grup seviyesinde 
yaşadığı sorunların eğitim, öğretim, istihdam beklentileri ve ihtiyaçlarına yönelik 
örüntülerin çıkarılması için birey ve hane halkı seviyesinde analizler temel alın-
maktadır. Bireylerin eğitimleri ölçüsünde de istihdam durumları belirlenecektir. 
Beşerî sermaye ölçümünde nitel veri toplama aracı olarak mülakatlar aracılığıyla 
elde edilen veri temelli analiz temaları kullanılarak beşerî sermaye düzeyleri elde 
edilecektir. Çalışmanın amaçlarından bir diğeri ise mültecilik, Suriyeli mülteciler, 
nitelikli mülteci olma olgularını betimlemenin ötesine geçerek sosyo-ekonomik 
entegrasyonda beşeri sermaye unsurlarını bağlama özgü nitel analizler ile oluş-
turulacak bir dizi kuramsal önermeye ulaşarak modellemeler oluşturmaktır.  Ça-
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lışma, literatür için esnek bir analitik çerçeve sağlamanın yanında oluşturulacak 
politikalar için revize edilerek uygulanabilir model önerileri ortaya koymayı da 
hedeflemektedir.

Anahtar kelimeler: Nitelikli göçmen, sosyo-ekonomik entegrasyon, eğitim, 
beşeri sermaye.

* Bu çalışma 01.11.2018-01.11.2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen 
“Türkiye’deki Nitelikli Suriyelilerin Sosyo-Ekonomik Entegrasyonunun Sosyal 
ve Beşerî Sermaye Yönünden Analizi” başlıklı TÜBİTAK 1001 projesinde elde 
edilen verilerden faydalanarak gerçekleştirilmiştir.
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Göçmenlerin Mekân Tercihleri Bağlamında Bağcılar’daki 
Suriyeliler

Dr. Betül OK ŞEHİTOĞLU

Günümüzde göç; sosyal, psikolojik, politik bağlamının yanı sıra artık yaşam 
alanları ve mekan bazında da konuşulmaya başlanmıştır. İstanbul, metropol olu-
şuyla Göç İdaresi Başkanlığının 24 Mart 2022 tarihli verilerine göre; 549.788 
Suriyeli göçmene ev sahipliği yapmaktadır. Anadolu ve Avrupa yakalarında 
çeşitli meslek ve gelir gruplarına dahil olarak yaşan Suriyeli göçmenler Bağcı-
lar’da da etkin olarak varlık göstermektedir. Çalışma; Bağcılara gelen Suriye-
li göçmenlerin mekan tercihlerini hangi bağlamda gerçekleştirdikleri üzerine 
ilerlemektedir. Bağcılar’da yaşamak Suriyeli göçmenlerin mekana tutunmala-
rını ve mekanı kullanma pratiklerini, mekan üretimini ve tüketimini nasıl etkile-
mektedir? Bağcılarda mevcut STK’lar ve kamu kurum kuruluşlarının varlıkları 
göçmenlerin hayatlarında ne gibi öneme sahiptir? Çalışmada; Bağcılar’da ya-
şayan Suriyeli göçmenlere mekan odaklı yaklaşarak göçmenin gerçeğini sos-
yolojik açıdan değerlendirme amaçlanmıştır. Ulaşılan veriler doğrultusunda; 
İstanbul’un metropol oluşu, ekonomik ve sosyal anlamda öncü göçmenlerin 
Bağcıları tercih etmesi üzerine takipçi göçmenlerin de Bağcıları tercih etmesi, 
ilçedeki iş gücü açığının Suriyeli göçmenlerle kapatılması ve sektörel yoğunluk, 
göçmen nüfusun fazla olması ve kültürel yakınlık, yabancıların biraradalık mo-
tivasyonu, okula-işe yakınlık, ulaşım imkanlarının (metro, otobüs vb.) kesişim 
noktası olması, kayda açık ilçe olması gibi etkenlerin Suriyeli göçmenlerin me-
kansal olarak Bağcıları seçmesinde önemli rol oynadığı görülmüştür.

Anahtar kelimeler: Mekan tercihi, Bağcılar, metropol.
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Şehre Uyum Sürecinde Eğitimin Rolü: Bağcılar’da Göçmenlerin 
Eğitime Erişimi ve Akran Zorbalığı

Hilâl ÇAKMAK
Proje Uzmanı

Bildirinin ana konusu, İstanbul Bağcılar’da yaşayan Suriyeli göçmen öğ-
renciler üzerinden şehre uyum sürecinde eğitimin rolünün tartışılmasıdır. Bu 
bağlamda ortaokul düzeyindeki Suriyeli göçmen çocukların kültürel uyum sü-
reci içerisinde, öğrenim gördükleri okullarda karşılaştıkları akran zorbalığının 
tespit edilmesi ve etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca İstan-
bul Bağcılar’daki Suriyeli öğrencilerin eğitime erişimi, erişimlerindeki imkân 
ve sınırlılıkların ortaya konulması da çalışmanın kapsamında yer almaktadır. 
Bu minvalde; İstanbul Bağcılar’da çeşitli ortaokullarda okuyan Türk ve Suriyeli 
öğrenciler, onların aileleri ve rehber öğretmenleri ile nitel araştırma yöntemi-
ne göre yarı yapılandırılmış soru formları üzerinden derinlemesine mülakatlar 
gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmeler kapsamında; Suriyeli öğrencilerin eğitime 
erişimleri, kayıt oldukları okullarda yaşadıkları uyum sorunları/zorlukları, kültü-
rel uyumun önüne geçen engeller ve maruz kalınan akran zorbalığı gibi konular 
irdelenmiştir. Bu sayede, sahanın araştırma mekânı olan ortaokullar üzerinden 
okuldaki kültürel uyum sürecindeki temel belirleyiciler ortaya çıkarılarak yaşa-
nan kültürel uyum hikâyeleri gözler önüne serilecektir.

Anahtar kelimeler: Uyum, entegrasyon, eğitim, akran zorbalığı, Suriyeli öğ-
renciler, kültürel uyum, şehre uyum, göçmen eğitimi, Suriyeli öğrencilerin uyum 
süreçleri.
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Bağcılar İlçesi Nüfus Gelişimi (1927-2021)

Prof. Dr. Cemalettin ŞAHİN
Marmara Üniv.eristesi, Fen Edebiyat Fakültesi 

Bağcılar nüfusunu konu alan bu çalışmada, Cumhuriyet döneminin ilk nü-
fus sayımının yapıldığı 1927’den günümüze, Bağcılar’da nüfusun zamansal ve 
mekânsal gelişimi incelenmiştir. Bağcılar nüfusu 1960’lardan sonraya belir-
gin bir şekilde artmaya başlamış, 1970’lerden itibaren de hızlı bir nüfuslanma 
süreci yaşanmıştır. Özellikle 1980 ve 1990’lı yıllar nüfusun büyük miktarda 
arttığı dönemler olmuştur. Bu süreçte, 1935 yılında 611 kişi olan nüfus, 1990 
yılında 291 bine ulaşmıştır. Belirtilen yıllarda görülen nüfus artışında, iç göçle 
İstanbul’a gelenlerin bir kısmının Bağcılar’da yerleşmesi etkili olmuştur. Böl-
gede kurulan sanayi tesislerinin nüfus artışında önemli bir etkisi olduğu gibi, 
merkeze yakın coğrafi konumu ve 1992 yılında ilçe statüsü kazanması da buna 
katkı yapmıştır. Günümüz (2021) verilerine göre Bağcılar,  nüfus büyüklüğü 
bakımından, 39 ilçe arasında 3. sıradadır. Buna göre Bağcılar, nüfus başlıca 
toplanma alanlarından olup İstanbul’un kalabalık ilçelerinden birini teşkil eder. 
Bağcılar’da nüfusun coğrafi dağılımında Demirkapı, 15 Temmuz, Güneşli ve 
100. Yıl Mahallesi nüfusun başlıca toplanma alanlarını teşkil eder.

Anahtar kelimeler: Nüfus, demografi, Bağcılar.
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Batı Avrupa Ülkelerine İşgücü Göçü ve Geri Dönüşlerin Bağcılar 
Üzerine Etkileri

Prof. Dr. Cevdet YILMAZ
19 Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

Türkiye’de kırdan kente göç süreci 1950’erde başlamış, başta İstanbul ol-
mak üzere büyük şehirler bu göçten olumlu ve olumsuz yönde etkilenmişlerdir. 
İçgöçlerde birinci hedef olan İstanbul kırdan gelenlerin hepsini istihdam ede-
meyince 1960’lardan itibaren yurtdışına göçler başlamış, önce İstanbul’daki-
ler, sonrasında da onların kırsal alanlardaki yakınları bu göç kervanına katıl-
mışlardır.

Belli bir kazanç düzeyine ulaştıktan sonra dönmeyi düşünen gurbetçiler ka-
zandıkları paralarla önce çıkış yaptıkları yörelerde ev sahibi olmak istemişler, 
göç süreci uzayıp kesin dönüşler ertelendikçe de planlarında değişiklik yapmış-
lardır. Özellikle 1960’lardaki Köy Kalkınma Kooperatifleri, ardından 1970’ler-
deki İşçi Şirketleri ve sonrasında diğer birçok yatırım tercihleri başarısızlıkla so-
nuçlanan gurbetçilerimizin emekleri ve birikimleri büyük ölçüde zayi olmuştur. 
Bu gelişmeler üzerine özellikle 1980’lerden itibaren son çare olarak Türkiye’ye 
döndüklerinde geçimlerini sağlayacak en güvenli araç olarak büyük şehirlerde 
kira geliri getirecek gayrimenkul sahipliğine yönelmişlerdir.

İşte İstanbul’da, diğer birçok ilçe gibi, Bağcılar da bu hareketlerden etkilen-
miş, özellikle gurbetçilerin gerek bizzat kendileri, gerekse yapsatçılar vasıtasıy-
la edindikleri konut yatırımları Bağcılar’ın bugünkü görünümü almasında etkin 
rol oynamıştır. Gurbetçiler yurtdışında kazandıkları paralarla binlerce apart-
man yapmışlar, bir dairesini kendileri için ayırırken diğerlerini kiraya vererek 
Bağcılar’ı barınma anlamında çekici hale getirmişler, bunlar içinde kesin dönüş 
yapanlar bu binaların alt katlarında işyerleri açarak Bağcılar ekonomisine katkı 
yapmışlardır.

Araştırmada Batı Avrupa ülkelerindeki işçilerimizin bugünkü Bağcılar’ın or-
taya çıkmasında ve kısa zamanda büyük bir nüfus kitlesine ulaşarak gelişip 
kalkınmasındaki rolleri üzerinde durulmuştur. 

Anahtar kelimeler: Yurtdışına göç ve geri dönüşler, konut ve işyeri yatırımları, 
Bağcılar.
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Osmanlı Dönemi İstanbul Vakıf Suları Bağlamında Bağcılar ve 
Çevresinin Önemi

Prof. Dr. Rıfat GÜNALAN
İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi

Yüzyıllar boyunca İstanbul’un su ihtiyacının karşılanması maksadıyla çevre-
deki menba‘a ve kaynak suların tespit ve tedariki yoluna gidilmiştir. Bu süreçte 
devletin en üst yöneticisinden, devletin ileri gelenlerine kadar; bent, isale hat-
tı, suyolu, kemer, çeşme ve sebil gibi birçok mimari eser inşa edilmiştir. İstan-
bul’un fethiyle birlikte nüfusta önemli derecede bir artış görülmüştür. Bu artışın 
getirdiği problemlerin başında ise yaşam kaynağı olan yeterli ve temiz suyun 
tedariki, yerleşim alanlarına getirilmesi ve çeşmeler yoluyla saray, kervansaray, 
cami, mescit, medrese gibi kurumlar ile halka ulaştırılması gelmektedir. Özellik-
le İstanbul’un Suriçi, Eyüp, Galata, Üsküdar ve Kadıköy kazalarında yaşayanla-
rın ihtiyaç duydukları suyun tedarikinde İstanbul’un yakın çevresi diyebileceği-
miz yerleşim yerlerinden kaynaklar tespit edilme yoluna gidilmiştir. Bunlardan 
birisi de Süleymaniye Suyolu olarak bilinen; Cifitburgaz (Bağcılar), Kalfaköy, 
Cuhûd Burgaz ve Ayapa gibi yerlerin civarlarından tespit edilen Beylik Suyu, 
Halkalı ve Hekimoğlu Ali Paşa Sularıdır. Bu suların halkın istifadesine sunul-
ması için çeşitli dönemlerde gerek devlet eliyle gerekse devletin ileri gelenleri 
tarafından oluşturulan vakıflar yoluyla birçok yatırım yapıldığı bilinmektedir.

Bu çalışmada İstanbul’un yukarıda belirtilen kazalar ile özellikle Suriçi’nin 
ihtiyaç duyduğu suyolunun Bağcılardan geçmesi ve buranın çevresinde tespit 
edilen Halkalı, Beylik Suyu ve Hekimoğlu Ali Paşa suyollarının güzergahı, bent-
ler, çeşmeler ve sebillerin tarihçilerin pek fazla kullanmadığı Muhammed Vâmık 
Şükrü Efendi tarafından telif edilen Evkaf-ı Ümem Tarihi adlı esere istinaden 
farklı bir anlayışla ele alınmıştır. Özellikle İstanbul içi ve dışına ait İstanbul vakıf 
suyolları bir arada değerlendirilmiş olup günümüz Bağcılarını oluşturan Cıfıt 
Burgaz, Kalfaköy, Ayapa ve Cuhûd Burgaz mahallelerine yakın su kaynakları, 
Suriçin’e kadar ki suyolu güzergahları ve Osmanlı’dan Cumhuriyet’e buralarda 
yapılan çeşmelere dair değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Anahtar kelimeler: Osmanlı Devleti, Vakıf Suyolu, Cıfıtburgaz, Bağcılar.



19

Bağcılar ve Göç: Gelenlerin Şehre Uyumu

Doç. Dr. Sema YILMAZ GENÇ
Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Bir sosyal hareketlilik olan göç birey ya da toplulukların sürekli ve ya geçici 
bir süreliğine bir iskan ünitesinden diğerine yerleşmek üzere yaptıkları coğra-
fi yer değiştirmedir. Bu süreç göçmenlerin özgür iradesiyle gerçekleşebilece-
ği gibi baskı altında zorunlu bir şekilde de gerçekleşebilir. Göçmen sorunu II. 
Dünya Savaşı’ndan sonra bütün dünyanın karşı karşıya kaldığı ciddi sorunlar 
arasındadır. Bu sorun geçmişten gelip günümüzü ve geleceğimizi etkileyecek 
bir sorundur. Şüphesiz ki göç olgusu sadece göçmenlerin yaşamlarında kök-
lü değişikliklere neden olmaz, göç edilen ülke/bölgelerdeki toplumsal, siyasal 
ve sosyoekonomik yapı üzerinde de etkileri beraberinde getirir. Göçmenler 
güdümlü/baskı altında/illegal bir şekilde göç ettikleri ülke/bölgede sosyoeko-
nomik açıdan bir takım sorunlar yaratabilirler. Etkisi kuşaklar boyunca devam 
edecek zorunlu göç olgusu, göçmenlerin sahip oldukları “geçmişlerini” yani o 
zaman kadar edinmiş oldukları bütün toplumsal, sosyoekonomik ve kültürel 
deneyimlerini geride bırakmış olmaları yıkıcı bir süreç olabilir bu bağlamda 
bakıldığında göçmenlerin göç ettikleri ülke/bölgeye uyum sürecini sorunsuz 
geçirebilmelerinin önünde bir engel oluşturacağı yadsınamaz bir gerçektir. Bu 
çalışmada İstanbul’un Bağcılar ilçesindeki göçmenlerin Bağcılara uyum süreci 
incelenmiştir. Yapılan araştırmalar sonucunda Bağcılar’daki göçmenlerin özel-
likle Demirkapı, Fatih, Kemalpaşa, Yavuzselim ve Yüzyıl mahallerindeki Suri-
yeliler oldukları tespit edilmiştir. Bu bağlamda Bağcılar’ın bu mahallelerindeki 
Suriyeli göçmenlerin Suriye’de iç savaşının başladığı 15 Mart 2011 tarihinden 
beri buralarda savaşın da uzamasında dolayı kalıcı hale geldikleri gözlemlen-
miştir. 

Anahtar kelimeler: Göçmen, göç, Suriye, Suriyeli, uyum, Bağcılar.
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Yenilenebilir Enerji Yatırımlarında Yerel Yönetimin Rolü: 
Bağcılar Belediyesi İçin Fırsatların İncelenmesi 

Doç. Dr. Serhat YÜKSEL
İstanbul Medipol Üniversitesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi 

Prof. Dr. Hasan DİNÇER
İstanbul Medipol Üniversitesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi  

Enerji tüketiminde fosil yakıtların tercih edilmesi bazı önemli problemlere 
sebebiyet vermektedir. Kömür gibi yakıtların yanması sonucunda zararlı olan 
karbon gazı meydana gelmektedir. Bu gazların miktarının artması ile birlikte 
karbon emisyonu sorunu ortaya çıkmaktadır. Belirtilen bu husus önemli dere-
cede çevre kirliliğine sebebiyet vermektedir. Bahsedilen bu olumsuzluklar te-
miz enerjiye olan ihtiyacı arttırmaktadır. Yenilenebilir enerji yatırımları ülkelerin 
hem temiz hem de yerli enerji üretebilmesine yardımcı olabilmektedir. Bu bağ-
lamda, yenilenebilir enerji yatırımlarının arttırılabilmesi için doğru politikaların 
belirlenip uygulanması gerekmektedir. Bu çalışmada Bağcılar Belediyesi için 
en uygun olan yenilenebilir enerji yatırım stratejisinin belirlenmesi hedeflen-
miştir. Bu çerçevede, iki aşamalı çok kriterli karar verme modeli kurulmuştur. 
Bu modelin ilk aşamasında, yenilenebilir enerji yatırımlarının etkinliği üzerinde 
etkili olan kriter seti oluşturulmuştur. Belirtilen bu faktörlerin önem ağırlıkları-
nın belirlenmesinde DEMATEL yönteminden faydalanılmıştır. Öte yandan, ilgili 
modelin ikinci aşamasında ise Bağcılar Belediyesi için uygun olan yenilenebilir 
enerji türleri sıralanmıştır. Bu süreçte TOPSIS yönteminden faydalanılmıştır. 
Elde edilen analiz sonuçlarına göre teknolojik gelişim, yenilenebilir enerji ya-
tırımlarının etkinliği için en önemli faktördür. Belirtilen bu hususun yanı sıra, 
yetkin personel istihdamı da bu süreçte önem arz eden başka bir kriterdir. 
Finansal verimlilik ve müşteri memnuniyeti ise diğer faktörlere kıyasla daha 
düşük önem ağırlıklarına sahiptir. Çalışmada önerilen modelin ikinci aşamasın-
da ise Bağcılar Belediyesi için en uygun olan yenilenebilir enerji alternatifinin 
belirlenmesi hedeflenmiştir. Bahsi geçen dört farklı yenilenebilir enerji türü ise 
TOPSIS yöntemi ile analiz edilmiştir. Bağcılar Belediyesi için en uygun yenile-
nebilir enerji türü güneş enerjisi olarak belirlenmiştir. Buna ek olarak, rüzgar ve 
biyokütle ise diğer önemli yenilenebilir enerji alternatifleri olarak öne çıkmıştır. 
Jeotermal ise en son sırada yer alan yenilenebilir enerji türüdür. Görülebile-
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ceği üzere, Bağcılar Belediyesi’nin güneş panellerine ağırlık vermesi yerinde 
olacaktır. Bu çerçevede, belediye tesislerinde küçük ölçekli güneş panellerinin 
kurulması gerekmektedir. Bu sayede, belediyenin elektrik maliyetlerinin uzun 
vadede ortadan kalkması mümkün olabilecektir. Belirtilen bu durum ayrıca 
Bağcıları Belediyesi’nin finansal gücünü de arttırabilecektir. Finansal açıdan 
daha güçlü olan belediye ise halka daha iyi hizmetler götürebilecektir. Öte yan-
dan, bahsi geçen bu durum ayrıca belediyenin enerji konusundaki bağımsızlı-
ğını azaltacaktır. Başka bir ifadeyle, enerji fiyatlarında meydana gelen dış fak-
törler nedenli artışlar Bağcılar Belediyesi’ni etkilemeyecektir. Son olarak, temiz 
enerji kullanımı Bağcılar Belediyesi’nin imajını halk nezdinde olumlu yönde 
arttıracaktır. Bu durum da hem Bağcılar Belediyesi’nin popülerliğini arttıracak 
hem de başka belediyelere de temiz enerji kullanımı konusunda örnek teşkil 
edecektir.

Anahtar kelimeler: Yenilenebilir enerji, temiz enerji, sürdürülebilirlik, sürdürü-
lebilir ekonomik kalkınma, Bağcılar Belediyesi, DEMATEL.
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İlk 10 Yılında Ulusal Basına Göre Bağcılar’da Belediye 
Hizmetleri (1992-2002)

Doç. Dr. Menderes AKDAĞ
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, İletişim Fakültesi

“Vesikalı Yârim”, “Bahçıvan” gibi 1960’lı yıllarda yapılmış kült filmlere ba-
kıldığında İstanbul ve çevresinin bahçelerle, çiftliklerle dolu olduğu rahatlıkla 
anlaşılabilir. 1950’lerden sonra karayolları devreye girer. Değişik nedenlerle 
İstanbul’a olan göç artar. İşin ilginç tarafı 1960’ların sonunda Asya-Avrupa’yı 
ilk kez birbirini bağlayacak olan Şehitler Köprüsü’nün (Boğaziçi) temelleri 
atıldığında bu köprünün yapılmasına karşı çıkan kimi sol guruplara o günün 
Ulaştırma Bakanı Aydınlı Nahit Menteşe gibi Adalet Partililer “bu köprü zen-
ginlerin arabalarının geçişini sağlayacak falan değildir. Anadolu’dan İstanbul’a 
sebze getiren kamyonlar da daha rahat bir biçimde İstanbul’un Avrupa yaka-
sına geçebilecektir” şeklinde cevap verirler. İstanbul başkent olması nedeniyle 
her zaman dışarıdan gıda getirilmesine ihtiyaç duymuştur. Bunların içerisinde 
hububat, bakliyat ve et (canlı hayvan şeklinde) sayılabilir. Ancak yaş sebze ve 
meyveyi İstanbul, çevresindeki söz konusu bahçelerden sağlamaktadır.

Zaten karayolları öncesinde uzak yerlerden yaş sebze-meyve nakli de ol-
dukça zordur. 1950’lerden sonra Nahit Menteşe’nin belirttiği gibi İstanbul çev-
resindeki bahçeler yavaş yavaş yok olmaya başlamıştır. Bunlardan bir tanesi de 
Bağcılar’dır. Boğazın iki yakasına bakan ilçelerde yaşam maliyetlerinin yüksek-
liği nedeniyle Bağcılar gittikçe tercih edilen bir yer olmuştur. Kontrolsüz göç, 
uzun süre Bağcılar’da belediyecilik işlerinin iyi işlemesini engellemiştir. Nüfus 
yoğunluğu artan Bağcılar’da 1992 yılında yeni bir belediye kurulur. Çalışma-
mızda 1992-2002 arasında ilk on yılında Bağcılar’daki belediye hizmetleri 
ulusal basında yer alan haberler üzerinden incelenecektir. Hürriyet, Milliyet, 
Sabah, Cumhuriyet gibi gazeteler söz konusu amaç doğrultusunda taranacak-
tır. 2002 yılı sonrasında Türkiye’de iktidarın değiştiği, koalisyonlar döneminin 
bittiği bilinmektedir. Böylece yaptığımız çalışma, 2002 yılı sonrasının anlaşıl-
masına da yardım edecektir. 

Anahtar kelimeler: İstanbul, Bağcılar, belediyecilik, yerel yönetimler.
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2011-2021Yılları Arasında Bağcılar’da Uygulanan Sosyal 
Politikalar: Göç ve Mülteci Sorunu

Doç. Dr. Salih BATAL
Yalova Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

2003 yılında Irak’ın Amerika tarafından işgal edilmesiyle başlayan yönetim 
değişiklikleri Arap baharıyla devam etmiş, Suriye’deki iç savaşla zirve yaparak 
Ortadoğu ülkelerindeki göç ve mülteci sorununu ortaya çıkarmıştır. Söz konusu 
gelişmeler kısa sürede Türkiye’de bir dış göç krizi yaşanmasına neden olmuş-
tur. Göç nedeniyle Türkiye’ye sığınan mülteciler ilk olarak kamplara daha sonra 
çevre illere nihayetinde büyükşehirlere yerleşmeye başlamışlardır. İstanbul, bu 
şehirlerin başında gelen kentlerden biridir. İstanbul’da barınan yoğun mülteci 
nüfusundan Bağcılar ilçesi de büyük ölçekte payını almıştır. Bu nedenle Bağ-
cılar’da gerçekleştirilen kamusal hizmet sunumunda farklılaşmalar meydana 
gelmiştir. Bağcılar’da dış göç odaklı sosyal politikaların öncelik haline gelme-
si farklılaşmalardan biridir. Çalışmada Bağcılardaki mülteci sorunu ve sorunu 
yönetme süreciyle ilgili yaşanan kriz ele alınmıştır. Bu kapsamda söz konusu 
sürece yönelik uygulanan dış göç odaklı sosyal politikalar incelenmiştir. Ça-
lışmanın çerçevesini merkezi yönetim ile Bağcılarda yer alan yerel yönetim 
kuruluşları tarafından 2011-2021 yılları arasında gerçekleştirilen hizmetler 
oluşturmuştur. Literatür taraması ve kamu kurumlarının ürettikleri rapor ince-
lemeleriyle elde edilen verilerden yararlanılarak çalışmada bazı değerlendirme 
ve önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar kelimeler: Yerel yönetimler, göç, Bağcılar.
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Refah Depreminin Öncüsü: Bağcılar Belediye Başkanlığı Seçimi 
(1 Kasım 1992) 

Dr. Özcan ÇÖLÜK

1992 yılı Mayıs ayında çıkarılan bir kanunla İstanbul, Ankara ve İzmir başta 
olmak üzere birçok ilde yeni ilçeler ve dolayısıyla yeni belediyeler kurulmuştur.  
Yeni kurulan belediyelerin başkan ve belediye meclislerinin belirlenmesi ise 1 
Kasım 1992 yılında yapılan mahalli ara seçimler neticesinde şekillenecektir.

1 Kasım 1992 mahalli ara seçimleri, Türkiye siyasetinin sonraki otuz yılı-
na damgasını vuracak bir sürecin ilk halkası olarak dikkat çekmektedir. Seçim, 
Refah Partisi’ne tarihinin ilk ülke çapında birinciliğini kazandıracak, ana akım 
gazetelerden Milliyet, sonucu “Refah Depremi” olarak manşetine taşıyacaktır. 
1994 yılında yapılan mahalli seçimlerden birinci parti olarak çıkmasının yanı 
sıra İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok büyükşehir belediyesini ka-
zanacak olan parti, seçim zaferinin ilk işaretini 1 Kasım seçimleriyle vermiştir.

1 Kasım seçimlerinde özellikle dikkat çeken durum, İstanbul’un yeni ilçele-
rinden Bağcılar, Güngören ve Bahçelievler’de Refah Partisi’nin kazanmış olma-
sıdır. Diğer iki ilçe gibi Bakırköy’den ayrılarak kurulan Bağcılar’da Refah Partisi, 
Feyzullah Kıyıklık’ı aday göstermiştir. Demokratik Sol Parti, Sosyal Demokrat 
Halkçı Parti, Anavatan Partisi, Doğru Yol Partisi, Halkın Emek Partisi, Milliyetçi 
Çalışma Partisi ve İşçi Partisi’nin de katıldığı seçimleri Kıyıklık’ın aday olduğu 
Refah Partisi en yakın rakibine iki kat fark atarak kazanmıştır.

Çalışma Refah Partisi’nin ülke çapında yakaladığı başarının yankılarını ve 
önemini ele almakta, bu sonucun alınmasında önemli bir katkı veren Bağcılar 
Belediye Başkanlığı seçiminin üzerinde özel olarak durmaktadır. Bağcılar’da 
seçime katılan partiler ve adaylar tanıtılmakta, parti ve adayların seçim kam-
panyaları üzerinde durulmaktadır. Seçimde Refah Partisi’nin elde ettiği başa-
rının nedenleri tartışılarak, partinin bir sonraki seçimde alacağı müspet netice-
nin bu deneyimle ilişkisi sorgulanmaktadır.

Çalışmada ağırlıklı olarak Milliyet, Cumhuriyet ve Milli Gazete arşivlerinden 
yararlanılmış, mevzuata ilişkin bilgiler için resmi yayınlardan destek alınmıştır.

Anahtar kelimeler: Refah Partisi, Feyzullah Kıyıklık, mahalli ara seçimler.
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İstanbul Bağcılar İlçesinin Ulaşım ve Trafiğinin Mevcut Durumu 
ve Gelecekteki Durumu Üzerine Değerlendirme

Prof. Dr. Mustafa ILICALI
İstanbul Ticaret Üniversitesi, Ulaştırma Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

Fatih AYSAL
İTİCÜ Ulaştırma Merkezi 

İstanbul ilinin Avrupa yakasında, Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde 
yer alan Bağcılar, Avrupa - Asya aksı üzerindedir. Edirne - Ankara arasında 
yapılmış, Türkiye’ nin en önemli otobanı olan E - 80 (TEM) oto yolunun O-2 
güzergâhı ile bu güzergâhın, D-100 (Eski E-5) oto yolunun, güney - batı ve 
kuzey - doğu ekspres bağlantıları arasındaki Bağcılar ilçesi bir geçit özelliği 
taşımaktadır. Batıda Küçükçekmece, kuzeyde askeri arazi ve Esenler, doğuda 
Güngören, güneyde ise Bahçelievler ilçeleri ile çevrili Bağcılar ilçesi 22 km2 
alana kuruludur. Bağcılar ilçesinin yol dokusu, İstanbul’un yol dokusu ile bü-
tünlük arz etmektedir. Doğu - Batı yönünde uzanan E - 80 (TEM) oto yolu ve 
D - 100 otoyolları ekspres yol bağlantısı iledir. Yapılan kavşak ve yol genişletme 
ve iyileştirme çalışmaları ile kent içi ulaşımda olumsuzlukları ortadan kaldırıl-
mıştır. İstanbul’ un merkez ve diğer ilçeleriyle ulaşımında İETT ve Halk Otobüs-
leri yanında, minibüsler ve raylı sistemler ile toplu taşıma hizmeti yürütülmek-
tedir. İstanbul’un en çok gelişen ve değer kazanan ilçesi Bağcılar son yıllarda 
raylı sistem ulaşımı açısından da gelişmeye başlamıştır. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin çalışmalara hız vermesiyle birlikte önümüzdeki birkaç yıla kadar 
İstanbul’un her yerine metro ile ulaşım imkanı sağlanacağı ifade edilmektedir. 
İstanbul’un kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına kadar raylı sistemler-
le çevrilecek olan İstanbul’un Bağcılar ilçesi de bu çalışmalardan nasibini ala-
caktır. İlçenin artan nüfusu, ulaşım taleplerini artırmakta ve mevcut sistemin 
kapasitesini aşan gün ve saatlerde yollar tıkanmakta seyahat süreleri uzamak-
tadır. Diğer taraftan trafik sıkışıklığı hava kirliliğine de neden olmakta ve ilçe 
halkının sağlığını tehdit etmektedir. Bir diğer olumsuzluk ise trafik güvenliği ve 
otopark yetersizliği açısındandır. Bu bildiri ile ilçenin mevcut yol ağı ve toplu 
ulaşım kapasitesi değerlendirilecek geleceğe yönelik trafik sıkışıklığının makul 
bir seviyede kalması ve yeterli toplu ulaşım kapasitesine ulaşılabilmesi için sa-
yısal değerlendirmelere bağlı çözüm önerileri oluşturulacaktır. Özellikle büyük 
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ulaşım yatırımlarının önceden yatırım programına girmesi ve bu yatırımların 
zamanında halkın hizmetine sunulması için yol gösterici öneriler; gerek ilçe 
belediyesinin, gerekse büyükşehir belediyesinin işini kolaylaştırılacaktır. Ayrı-
ca ilkokul öncesi ve ilkokul öğrencileri için, trafik-çevre bilinci oluşturulması-
na yönelik, uzun zamandır üzerinde çalıştığımız Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) 
ve Üniversitemiz tarafından imzalanan protokol çerçevesinde “Trafikte Küçük 
Hata Yoktur Sosyal Sorumluluk” Projemizin Bağcılar ilçesinde de uygulanması 
yönelik bir yol haritası sunulacaktır.

Anahtar kelimeler: Ulaşım, toplu taşıma, TEM, trafik, Bağcılar.
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Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı Araç Gürültü Ölçümleri ve 
Değerlendirmesi

Fırat TOPARLI
Uzman Araç Bakım Mühendisi, Metro İstanbul A.Ş.

Raylı Sistemlerin kentlerdeki artan nüfusla beraber nasıl önemli hale geldi-
ği, bir noktadan diğer bir noktaya toplu seyahatlerde nasıl kolaylıklar sağladığı 
aktarılmaya çalışılmıştır. Kentiçi raylı sistemlerin insan sağlığına etkisi, çevreye 
etkisi üzerinde durulmuştur. Kentiçi raylı sistemlerin güvenilirliği, enerji ma-
liyeti/tüketimi, işletme maliyeti üzerine kısaca bilgiler aktarılmıştır. Raylı sis-
tem araçları özellikleri, özellikle kentiçi raylı sistemlerin kısaca gelişimi, raylı 
sistemlerden kaynaklı oluşan gürültüler, bu gürültüleri önlemek için yapılması 
gerekenler anlatılmıştır. Kentiçi raylı sistem araçlarından olan metro, tramvay, 
hafif metro, monorail gibi farklı tip kentiçi raylı sistem araçlarının özelliklerin-
den bahsedilmiştir. Gürültünün insan sağlığı üzerindeki etkisi incelenmiştir. 
Araçlardaki gürültü kaynaklarının neler olduğu, anlatılmaya çalışılmıştır.

Kabataş-Bağcılar Tramvay hattında çalışan araçların oluşturduğu gürültü-
lerin, yolcular ve tren sürücülerine ve çevreye etkisi incelenmek istenmiştir. Gü-
rültü ölçümleri raylı sistem gürültü standartlarına ve Çevre Bakanlığı Gürültü 
Yönetmeliği’nin belirttiği hususlara göre yapıldığı aktarılmıştır. Araçlarda yol-
cuların ve tren sürücülerinin maruz kaldığı gürültüler şartnamelerde çoğunluk-
la belirlemiş sınırların içerisinde olup olmadığı aktarılmaya çalışılmıştır. Gürültü 
Kontrol Yönetmeliği ve araç şartnamelerinde belirtilen durumlar kıyaslanmaya 
çalışılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Gürültü, kentiçi raylı sistemler.
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Gayrimenkul Fiyatlarında Gerçekleşen Fiyat Artışlarının 
İncelenmesi; İstanbul Bağcılar İlçesi Örneği

Dr. Zeynep GÜNAY
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

Emine GÜNAY YILDIZ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

Tarih boyunca İstanbul yoğun göç olan kentler arasında yer almıştır. Özel-
likle erken Cumhuriyet Dönemi ile başlayan kırdan kente göç olgusu başta 
Bağcılar ilçesi olmak üzere birçok semtte hissedilir oranda her geçen gün art-
maktadır. Artan göç beraberinde gayrimenkul piyasasında talep ve arz den-
gesizliklerinin oluşmasına sebebiyet vermiştir Demografik hareketlilik gayri-
menkul piyasasını etkilemektedir. Yapılaşma oranının ivme kazandığı 1950’li 
yıllardan itibaren çok katlı yapıların üretimi bireylerin tüketim alışkanlıklarında 
ki değişimi karşılamaya başlamıştır. Bireylerin rağbet gösterdiği gayrimenkul 
piyasası kullanım amacına göre değişkenlik arz etmektedir. Yatırım ve tasarruf 
aracı olan gayrimenkul piyasası, değişen değerler ve oluşturduğu faydaya göre 
sınıflandırılabilir. Bu çalışmada Bağcılar ilçesinde; konut ve ticari gayrimenkul 
konusunda tüketici ve üreticilerin beklentilerini karşılayabilecek faktörlerin ne 
olduğu hususuna vurgu yapılmıştır. Gayrimenkul piyasasında yaşanan fiyat de-
ğişimlerini etkileyen unsurların neler olduğu konusuna dikkat çekerek emsal 
karşılaştırma ve gelir indirgeme yöntemi kullanılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Gayrimenkul, fiyat, Bağcılar.
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İstanbul Bağcılar İlçesinin Çevresel ve Kentsel Durumunun 
Dünü, Bugünü ve Yarını

Gülümser LEKPEK
Çevre Tasarımcı, Mimar, İTİCÜ Ulaştırma Merkezi Proje Koordinatörü

Muhammed Melikşah ÇAKALOĞLU
Ulaştırma Mühendisi, İTİCÜ Ulaştırma Merkez Asistanı

Mahmutbey, Bağcılar ve Kirazlı köyleri ile Paşaköy çiftliğinin birleşiminden 
meydana gelen Bağcılar, İstanbul’un eski yerleşim yerlerinden biridir. Günü-
müz Bağcılar’ına adını veren bugünkü merkez yerleşim yerinin adı ise Osmanlı 
döneminde Yahudi Bergos (Yahudi Burgaz), Cuhûd Bergos (Cuhûd Burgaz) 
ve Çıfıt Burgaz olarak anılıyordu. Cumhuriyetin ilk yıllarında köye Çift Burgaz 
da denildi. 1939 yılında ise buradaki köyün adı, üzüm bağlarının da çokluğu 
sebebiyle Bağcılar Köyü olarak değiştirildi. 1975 yılında Bakanlar Kurulu ka-
rarıyla Yeşilbağ ismini alarak belde belediyesi oldu. 1980 darbesiyle belediye 
lağvedildi ve tekrar Bağcılar ismi kullanılmaya başlandı. Bu arada Anadolu’dan 
büyük göçler alarak nüfusu hızla arttı. 3 Haziran 1992 tarihli ve 21247 mü-
kerrer sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan kanunla ilçe oldu. Bağcılar, 1924 
yılında başlayan mübadele hareketiyle Yunanistan’dan göçen Türklere ikinci 
vatan oldu. Daha sonra Bulgaristan’dan göçenlerin yanı sıra 1970’li yıllarda 
ivme kazanan Anadolu’dan İstanbul’a göç hareketiyle hızla gelişti. Günümüzde 
İstanbul’un en kalabalık ilçelerinden olan Bağcılar, nüfus yapısı açısından ade-
ta bir Türkiye mozaiğidir. Aldığı yoğun göç ve plansızlığı ile bilinen bir ilçeydi. 
Şuan ise son yıllarda nüfusu düşen ve kentsel dönüşüm çalışmalarının yoğun 
olarak sürdürüldüğü bir ilçedir. İstanbul’un Avrupa yakasında TEM ile D-100 
yolları arasında yer alan Bağcılar, Küçükçekmece, Bahçelievler, Güngören, Ba-
şakşehir ve Esenler ilçelerine komşudur. Gelişmiş raylı sistemleri ile İstanbul’un 
birçok noktasına ulaşımın sağlandığı önemli bir konuma sahiptir. Bu bildiri ile 
Bağcıların kentsel ve çevresel durumu değerlendirilerek bilimsel verilere da-
yalı önerilerde bulunulacaktır. Böylece geçmiş tarihimizde göç alma açısından 
önemli rolü olan ve gittikçe gelişme potansiyeli yükselen bu güzel ilçede ya-
şayan ilçe halkının konforlu, güvenli yaşamaları sağlanacak; yöneticilerinin de 
işlerini kolaylaştıracak adımların önceden atılmasına vesile olunacaktır.

Anahtar kelimeler: Bağcılar, göç, Yunanistan, Çift Burgaz, kentsel dönüşüm.
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Bağcıların İktisadi Coğrafyası ve Bölgesel Üretim ile 
Sosyalleşme Arasındaki İlişki 

Prof. Dr. Rahmi Deniz ÖZBAY
İstanbul Ticaret Üniversitesi, İşletme Fakültesi

İnsanların çevreleri ile kurdukları ilişkiler onları tanımlayan sonuçlar ortaya 
çıkartıyor. İnsanlar içinde yaşadıkları, çevrelerini kapsayan ve çeşitli fonksiyon-
ları olan habitatları ile hayatlarına anlam kazandırıyorlar, mutlu veya mutsuz 
oluyorlar. Aidiyet ve sahiplenme hissi de bu şartlar oluştuğunda ortaya çıkıyor. 
Habitat yaşamsal olarak insanları destekliyor mu, desteklemiyor mu? Veya ne 
kadar destekleyebiliyor, hangi şartlar oluştuğunda?

Habitat aynı zamanda çeşitli kurumlar da üretiyor. Bu kurumlar bazen fizik-
sel örneğin bir belediye gibi, bazen de insanların sosyal ve ekonomik ilişkilerinin 
ürettiği alışkanlıklar ve gelenekler anlamına geliyor. Muhakkak fiziksel bir boyutu 
olması gerekmiyor. Bir pazara çıkıldığında alışverişin ve ortamın herkes için ko-
laylaştırılmış olması da buna örnek verilebilir. Alışkanlıklar ve ortamı destekleyen 
tutumlar, kararlar aynı şekilde devam ettiği müddetçe, pazar ortamı kurumsal-
laşmış demektir. Elbette sosyal, siyasi ve/veya ekonomik özellikleri olan kurum-
ların, tüm insanlar tarafından aynı, benzer şekilde algılanmış olması da gerekiyor.

Bir belediyenin kendi habitatını oluşturma konusundaki farkındalığı, başa-
rısı için de bir kriter olarak kullanılabilir. Sosyal ve ekonomik çevrimin bir arada 
üretilmesi, belediyenin bölgesindeki başarısını ve kurumsallığını, inandırıcılığı-
nı dolayısıyla tüm belediye hizmetlerinin doğru şekilde algılanmasını da sağla-
yacak en önemli strateji olarak düşünülebilir.

İnsanların kendi bölgelerinde oluşturulan bir çevrimi farketmeleri, onların 
bir habitat veya kendi özel alanlarında, mekanlarında olduğu duygusunu des-
tekleyecektir. Yanısıra ortaya çıkacak sahiplenme, belediyenin sadece hizmet-
leri ile ulaşamayacağı bir verimlilik ve düzen başarısını getirecektir.

Bildiri içeriği olarak, söz konusu bağlam çerçevesinde Bağcılar özelinde du-
rum analizi yapılması hedeflenmiştir.

Anahtar kelimeler: Habitat, alışkanlık, belediye, ekonomik çevrim, belediye 
hizmetleri.
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Bağcılar İlçesi Ekonomik Panoraması: Stratejik Gelişim 
Öngörüleri

Prof. Dr. İsmail Hakkı ERASLAN
Düzce Üniversitesi, İşletme Fakültesi

Endüstriyel kümelenme temelli modern kentleşme süreci ve ekonomik kal-
kınma anlayışı dünyaya yayılan evrensel bir gerçek haline gelmiştir. Günümüz-
de ekonomik kalkınma ve bu kalkınmadan hasıl olan gelirin dağılımı ile ortaya 
çıkan refah ortamından bireylerin ve toplumun yararlanması, her devlet örgütü 
yöneticisi ve yerel yönetimlerin en önemli gündem maddelerinden birisi haline 
gelmiştir.

Ekonomik değer üretmek ve bu değer vesilesi ile devletin sosyal hizmet 
göstergelerinde iyileşmeler sergilemek de tamamen bir bölgeden üretilen mal 
veya hizmet ile doğrudan ilgilidir. Bu bağlamda, bir bölgenin ekonomisinin ana-
liz edilmesi ve ulusal-yerel ekonomiye katkısının irdelenmesi, aynı zamanda, 
ekonomik kalkınmaya yönelik stratejik öngörülerin ortaya çıkarılması büyük 
önem arz etmektedir.

Binaenaleyh bu çalışma, Bağcılar İlçesi ekonomik panoramasının analiz 
edilmesi ve ekonominin geliştirilmesine yönelik stratejik öngörülerin ortaya çı-
karılması amacı ile gerçekleştirilmiştir.

Çalışmanın gerçekleştirilmesi için nitel araştırma yaklaşımı kullanılmış 
olup, ikincil verilerin yanı sıra birincil veri toplama tekniklerine de müracaat 
edilmiştir.

Anahtar kelimeler: Endüstri, ekonomik kalkınma, yerel yönetim, ekonomik 
değer, Bağcılar.
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Salgın Ekonomisinde Durum Tespiti ve Politika Önerileri: 
Bağcılar İlçesi Mikrosimülasyon Örneği

Dr. Öğr. Üyesi Yasin KÜTÜK
Altınbaş Üniversitesi, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Bu çalışma İstanbul’un en kalabalık üçüncü ilçesi olan Bağcılar’ın, CO-
VID-19 salgını dolayısıyla iktisadi coğrafyasında meydana gelen değişiklikle-
rin durum tespitlerinin yapılması, etkilerinin yaklaşık olarak belirlenmesi ve bu 
etkilerin giderilmesine yönelik olarak çözüm önerileri sunulmaktadır.

Bu amaçla ilk olarak, Bağcılar’da ikamet etmekte olan hanehalkı verileri-
nin elde edilmesi için hanehalklarını temsilen 18-99 yaş arasındaki bireylerle 
katmanlı-rassal örneklem seçimi yöntemiyle 1426 adet “Hanehalkı Tüketim ve 
İşgücü Anketleri” gerçekleştirilmiştir. İkinci olarak, Bağcılar’da yerleşik halde, 
işler ve faal durumda bulunan firma ve işyerlerine yönelik mahallelere göre 
katmanlı-rassal örneklem seçim yöntemi ile işletmelerin durumunu tespit ede-
bilmek için firmaları temsilen 1392 adet “Firma Girdi, Üretim ve Kazanç An-
ketleri” gerçekleştirilmiştir. Son olarak ise, Bağcılar Belediyesi ve Bağcılar Kay-
makamlığı’ndan ilçeye özgü makro verilerin derlenmesi ile ilçeye dair mikro ve 
makro veriler temin edilmiştir.

Bu veriler doğrultusunda önce tanımlayıcı istatistikler çıkarılmış, sonra 
ekonometrik analiz ile durum tespitleri yapılmıştır. Bunun akabinde de çözüm 
önerileri için üç ayrı senaryoya dayalı mikrosimülasyon analizleri gerçekleşti-
rilmiştir. Buna göre hizmetler ağırlıklı belirli sektörlerdeki firmaların ve orta-alt 
gruplarındaki hanehalklarının desteklenmesi sonucunda ilçenin ekonomik 
coğrafyasındaki hasarlar en aza indirilebilecektir. 

Anahtar kelimeler: Bağcılar, Covid-19, salgın ekonomisi, hanehalkları, firma-
lar, mikroiktisadi analiz.
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Bağcılar’ın (İstanbul) Kentleşmesinde Sanayinin Rolü

Arş. Gör. Canan KÜLEK
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi 

20.yy’ın ikinci yarısında ülkemizde gerçekleşen sanayileşme süreci kentlere 
yönelik nüfus hareketliliğini de beraberinde getirmiştir. Bu hareketlilik zamanla 
yeni yerleşim yerlerinin belirmesini ve bu yerleşim yerlerinin de kentleşerek 
idari statü kazanmalarını sağlamıştır. 1992’de ilçe statüsüyle kurulan Bağcılar 
sanayileşmenin yol açtığı nüfus birikim süreciyle İstanbul’un yeni yerleşim bi-
rimlerinden biri olmuştur. 1990’lara kadar çeperde yer alan ve gecekonduların 
da olduğu köy görünümündeki bir yerleşimden günümüzde İstanbul’un merke-
zi yerlerinden biri haline gelen Bağcılar ilçesi, bu çalışmada sanayi özelinde ele 
alınmış olup ilçenin kentleşme yapısı geçmişten günümüze incelenmiştir. İlçe-
nin kentleşmesinde sanayinin etkisi ve rolü kurumlardan elde edilmiş verilere 
dayanarak Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ortamında analiz edilmiş ve arazi sı-
nıflandırması yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, İstanbul’da gerçekleşen 
sanayi faaliyetlerinin çeper konumundaki Bağcılar’a yönelmesi, ilçede kentleş-
me sürecini dikey ve yatay yönde artırmıştır. 

Anahtar kelimeler: Kentleşme, sanayileşme, CBS, Bağcılar.
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Bağcılar Yöresi Strüktür ve Rölyefinin Doğal Afetler Açısından 
Etkileri

Prof. Dr. Ali Selçuk BİRİCİK
Marmara Üniversitesi, Emekli Öğretim Üyesi

Mahlâkatın en şereflisi olarak yaradılan İNSÂN’ın postglasyal safhada 
zuhâr etmesi, kezâ zamân içinde Dünyâ’nın iskâna sahne olması fevkalâde 
önemli hâdiselerdendir. 

Jeolojik mâzîde, Yeryuvarı’nın oluşum ve gelişim safhalarında vukûa gelen 
olayların ve bunların etkileri sonucu belirginleşen Strüktür ve Rölyef’in İNSÂN 
HAYÂT’ı üzerine olan etkileri câlib-i dikkattir. Çünkü Dünyâ’nın her yanı yerleş-
meye uygun değildir. Bu sebeple ! nelerin nerelerde, nasıl yapılacağı husûsu 
büyük önemi haizdir.

İ’mâr ve iskân! insân hayâtının vazgeçilmez temel kurallarındandır. Önce 
İ’MÂR, sonra İSKÂN…

İ’mâr kavramı! Ta’mîr kavramıyla yakından ilgilidir. Ta’mîr, onarım-onarma, 
ârızayı giderme anlamındadır. Bu çerçevede, bizim üzerinde durmak istediği-
miz husus! Yerüstü ve Yeraltı zenginlikleriyle kendisine bahş edilen Dünyâ’da 
İnsân’ın bi-zâtihi âfetlere ma’rûz kalmaması ve böylece huzûrlu bir hayât sür-
dürebilmesi için İ’MÂR faâliyetlerine gereken önemi vermesidir. Bu da Arâzî’nin 
Dili’nden anlamakla olur.

Arâzî! Doğal zenginliklerimizdendir. Bu zenginliğin sırlarını çözerek Arâzî 
Plânlaması ve uygulamaya geçilmesi akıllıca bir işdir.

Sözkonusu temel kriterlerin dikkate alınması gerektiğini düşündüğümüz 
yerlerden birisi de İstanbul’da Bağcılar Yöresi’dir. 

Konunun ayrıntılarına tebliğ metninde yer verilecektir. 

Anahtar kelimeler: Jeoloji, deprem, rölyef, imar.
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İstanbul Avrupa Yakasında Yapıların Deprem Risk Boyutu

Prof. Dr. Ali Malik GÖZÜBOL
Depremle Savaş Derneği, Bulan Mühendislik

İstanbul’un Marmara Denizinden geçen Kuzey Anadolu Fayı ile entegre bir 
genç tektonizmaya sahip olduğu, bölgenin bu aktif genç tektonizmanın etki-
sinde bir evrim geçirdiği, 1999 Marmara depremi ile başlayan çalışmalarda 
günyüzüne çıkmıştır. Çatalca ile İstanbul Boğazı arasındaki genç çökellerde 
tektonizmanın izleri görülmektedir.

İstanbul’un batı yakasında yer alan Neojen çökel istifi, en altta Gürpınar 
formasyonu, üstünde Çukurçeşme formasyonu, daha üstte Güngören formas-
yonu ve en üstte Bakırköy formasyonu ile temsil edilmektedir. Alansal olarak 
fasiyes farkları gösteren bu Neojen istifinin altında yaygın olarak, Eosen yaşın-
da Kırklareli formasyonu adında karbonat çökel istifi yer almaktadır. 

Bilindiği gibi Türkiye genç tektonizması Neojen çökelme ortamlarında etkili 
olarak, stratigrafi istifine tektonik taslak halinde yansımıştır. Göller arası böl-
gede mevcut Neojen isitifinin çökelme sürecine de genç tektonizma yansımış, 
önemli atıma sahip çok sayıda fay düzlemleri gelişmiştir.

1999 Marmara depreminde Bağcılar, Güngören ve özellikle Avcılar dolayın-
da büyük hasarlar oluşması üzerine bölgede yoğunlaşan çalışmalar, özellikle 
yapısal jeolojinin aydınlatılmasına ve birçok genç fayın ortaya konulmasına 
vesile olmuştur. Küçükçekmece gölünde, Haramiderede, Ayamama deresinde 
varlığı netleşen ana fay düzlemleri yanında çok sayıda ikincil faylar ortaya çıka-
rılmıştır. Bu fay düzlemleri, önemli mertebede düşey atımları ile gömülmeye ve 
Neojen Killerinin çökelme evresinde kalın bir çökel istifinin oluşmasına neden 
olmuştur. Bölgede mevcut bu kalın Neojen kil istifi, yapılar için deprem riskle-
rini artırmıştır. 

Kalın Neojen kil istifinin depremde zemin büyütmesine neden olduğu,  bir 
kısım yapılarda rezonans ile hasar oluşturduğu bilinmektedir. Kalın Neojen kil 
istifinin yer aldığı bölgede kabuller yerine, zemin hakim periyodu ve spektrum 
periyodlarının ölçümlere dayalı belirlenmiş ve projelere yansımış olması gerek-
mektedir. Yapılarda kat sayısına bağlı olarak bina salınım periyodlarının zemin 
periyodları esas alınarak projelendirilmesi önem arzetmektedir.
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Yeraltındaki taban kaya sınır koşullarının ve fay düzlemlerinin sismik yan-
sımaya, sismik odaklanmaya neden olduğu, bunun sonucu hasar alanları oluş-
tuğu görülmektedir. Yapı stoku bulunan yerleşim alanlarında yeraltı jeolojisinin 
ve fay dağılımının planlara yansıması ve dikkate alınması gerekmektedir. 

Anahtar kelimeler: Deprem, fay, sismik, Neojen çökel istifi.
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Olası Marmara Depremi Bir Gerçek Mi, Bağcılar’da Etkisi Ne 
Olabilir?

Doç. Dr. Doğan KALAFAT
Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü

İ. Destan ÖZTÜRK
İstanbul Üniversitesi, Deniz Bilimleri Enstitüsü

Milyonlarca yıldan beri ülkemizde deprem aktivitesine sebep olan ve tüm 
Anadolu’yu doğu-batı yönlü bir kemer şeklinde kuşatan Kuzey Anadolu Fayı 
(KAF), dünyanın en aktif taylarından birisidir. KAF, sağ yönlü doğrultu atımlı 
bir faydır ve blokların birbirlerine göre hareketi yanaldır. KAF birçok fay parça-
larından oluşan bir fay zonu özelliğindedir. Bu yüzden de Kuzey Anadolu Fay 
Zonu (KAFZ) olarak adlandırılmaktadır. Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ) için-
deki bu parçaların, her yıkıcı ve şiddetli depremde yeniden kırılması ile fayın 
iki tarafındaki bloklar birbirine nazaran birkaç metre sağ yanal olarak yer de-
ğiştirmektedir. KAF özellikleri çok net izlenebilen bir faydır. Üzerindeki önemli 
depremlerin oluş düzeni ve batıya göçü 1939 Erzincan Depremi’nden sonra 
yarı-sistematik olarak gözlenmiş ve batıya doğru kırılması 1967 Mudurnu, son 
olarak da 1999 Gölcük-D. Marmara ve Düzce depremleri ile de devam etmiştir. 
Bolu’ya kadar net olarak izlenen Kuzey Anadolu Fayı, İzmit Körfezi’ne kadar 
uzanıp Marmara çukurlarından geçerek Ganos Fayı’na bağlanmakta ve Sa-
roz Körfezi’ne kadar uzanarak, Ege Denizi’ne ulaşmaktadır. Marmara Denizi 
içerisinde Kuzey Anadolu Fayı’nın davranışı ve fay geometrisi, deprem oluş 
özellikleri, KAF’nın karadaki gözlenen net özelliklerinden farklılık göstermek-
tedir. 1900 yılından itibaren Marmara Denizi içinde 2 önemli depremin dışında 
büyük depremin olmaması, Marmara Denizi ile ilgili modelleri açıklamaya ve 
desteklemeye net imkân vermemiştir. Ancak 1935 Marmara Adası (Ms=6.4) 
ve 1963 Çınarcık (Ms=6.3) depremleri, Marmara Denizi’nde yaklaşık M>6.0 
büyüklüğünde depremlerin olabileceğini açıkça ortaya koymaktadır. Deniz içe-
risinde olan depremlerin faylanma mekanizması çözümleri, bölgenin bugünkü 
rejimini doğrultu atımlı ve eğim atımlı tayların (oblik fayların) ortaklaşa deneti-
minde sürdürdüğünü ortaya koymaktadır. Nitekim son yüzyılda Marmara Deni-
zi’nde meydana gelen 2 büyük depremden birisi olan 1963 Çınarcık Depremi 
eğim atımlı bir faylanma ile meydana gelmiştir.
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Bunun yanında daha küçük depremlerin mekanizmaları Marmara Denizi’nin 
hem KAF’nın, hem de Batı Anadolu’nun açılma rejimlerinin etkisinde kaldığını, 
hatta bu rejimlerin birbiri ile karıştığı bir bölge olduğuna işaret etmektedir. An-
cak genel anlamda Marmara Denizi’nin günümüzdeki tektonik rejiminde, dü-
şey atımlı tayların etkisinin daha büyük olduğunu son yüzyıldaki depremlerin 
mekanizmaları desteklemektedir. Marmara Denizi’nin kuzeyinden, Şarköy-Mü-
refte-Tekirdağ-M.Ereğlisi-Silivri açıklarından geçen hat boyunca (Batı Marmara 
Fayı) yoğun deprem etkinliği ve deprem kümelenmesinin mevcut olduğu ve bu 
fayın önemli miktarda deprem ürettiği görülmektedir. Marmara Denizi ve batı-
sında en son olan depremler 1894 ve 1912 depremleridir. Yaklaşık 20 yıldan 
beri alınan GPS (Uydu Konum Belirleme Sistemi ile yer değiştirme miktarı) 
ölçümleri bölgede ortalama 2.4 cm/yıl’ lık yer değiştirmenin olduğunu ortaya 
koymaktadır. Her 2 deprem günümüz referans alındığında bu bölgede ortala-
ma olarak geçen 100 yıllık dönemde büyük bir depremin olmadığı gerçeğini 
ortaya koymaktadır. İstatistik çalışmalar Marmara Bölgesinde önümüzdeki 30 
yıl içerisinde büyüklüğü M> 7.0 olan bir depremin olma olasılığını % 64 olarak 
vermektedir. Nitekim Kalafat (2007) tarafından yapılan istatistik çalışmada 
da Marmara bölgesinde büyüklüğü M=7.0 olan bir depremin 20 yıl içerisinde 
olma olasılığı %50, 40 yıl içerisinde olma olasılığı %75, 70 yıl içerisinde olma 
olasılığı % 91, 90 yıl içerisinde olma olasılığı % 95 olarak verilmiştir.

İBB tarafından 2020 yılında yapılan deprem risk değerlendirme çalışma-
sında Bağcılar’ın nüfus olarak İstanbul’un en kalabalık ilçesi olması nedeniyle 
yapılaşma yoğun ve sık şekilde olduğu ifade edilmektedir. Çalışmada yapıların 
büyük oranda 5-8 kat aralığında yer aldığı görülmektedir. Yapı yaşları temel 
alındığında ise yapıların yaklaşık %82’sinin 2000 ve öncesi yıllarda inşa edil-
diği tespit edilmiştir.

Buna göre Mw=7.5 büyüklüğündeki senaryo depreminde, Bağcılar’daki bi-
naların ortalama %39’unun hasar görmeyeceği tahmin edilmektedir. Binaların 
ortalama %36’sının hafif, %19’unun orta, %4’ünün ağır ve %2’sinin de çok ağır 
hasar görmesi beklenmektedir. Bağcılar’da, analiz edilen toplam bina sayısı 
42.446’dır. Senaryo depreminde, Bağcılar’daki binaların ortalama %25’inin 
(yaklaşık 10.622 bina) orta ve üstü seviyede hasar göreceği tahmin edilmek-
tedir. Yaklaşık 31.824 binanın ise, hasarsız veya hafif hasarlı olması beklen-
mektedir.

Mw=7.5 büyüklüğündeki senaryo depreminin, en kötü senaryo olan gece 
meydana gelmesi halinde, Bağcılar’da ortalama 1.179 civarında can kaybı 
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meydana gelebileceği, yaklaşık 652 kişinin ağır yaralanabileceği ve 3.148 ki-
şinin de hastane şartlarında tedavi görmesi gerekebileceği öngörülmektedir.

Bağcılar’da Mw=7.5 senaryo depremi sonrasında yaklaşık 59.513 hanelik 
acil barınma ihtiyacının ortaya çıkacağı tahmin edilmektedir. Hane başına 3 
kişilik nüfus kabulüyle, yaklaşık 178.539 kişinin acil barınma ihtiyacı olacağı 
beklenmektedir.

İgdaş boru hatlarında, Bağcılar ilçesinde 16 noktada onarım ihtiyacının olu-
şabileceği tahmin edilmektedir. Bu rakam, doğal gaz boru hatlarında meydana 
gelecek tekil sızıntı veya kırılma vakalarının sayısından ziyade, hücre başına 
hesaplanan onarım ihtiyacı sayılarının toplamını ifade etmektedir. 10.622 ci-
varında orta ve daha üst seviyedeki hasarlı binalarda bulunan doğal gaz servis 
kutusunu devre dışı kalması olasılık dâhilindedir. İski içme suyu şebekesinde 
senaryo depreminde 20 noktada, atık su şebekesinde ise 52 noktada onarım 
ihtiyacının oluşabileceği hesaplanmıştır.

Sonuç olarak üstyapı odaklı çözümlemelerin yanında, altyapı sisteminin 
de sürdürülebilir ve dayanıklı nitelikte olması gereklidir. Yapısal eylemlere ek 
olarak, Bağcılar genelinde uygulanabilecek eğitim, farkındalık ve görünürlük 
çalışmaları ile vatandaşların afet riski farkındalığının ve bireysel önlem seviye-
lerinin arttırılması, riskin azaltılmasında kritik öneme sahip olacaktır.

Anahtar kelimeler: Bağcılar, deprem, altyapı, hasar.
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1894 ve Önceki Depremlerin Bölgeye Etkileri

Dr. Öğr. Üyesi Ali OKUMUŞ
Bilecik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi

Deprem kuşağında bulunan İstanbul tarih boyunca pek çok defa maruz kal-
dığı depremlerde zarar görmüştür. 10 Temmuz 1894 günü İstanbul’da yaşanan 
büyük deprem de büyük yıkımlara sebep olmuş ve Bağcılar ile yakın çevresi bu 
depremde önemli ölçüde tahrip olmuştu. Sarsıntının etkisiyle Bağcılar’da su 
yolları zarar görmüş, hane ve bahçe duvarları yıkılmış ve dini yapılar ciddi bir 
şekilde harap olmuştu. Yaraların sarılması için hem halk hem de devlet yetkili-
leri seferber olmuştu. Ancak deprem sonrasında hızla inşa edilen binaların ge-
leneksel dokuya uyum sağlayıp sağlamadığı, tarihi binaların değerinden neler 
kaybettiği ve yeni mimarinin ne derecede kalıcı olduğu soruları hala cevabını 
bulamamıştır. Bu bildiride depremin bölgedeki etkileri dönemin arşiv ve basılı 
kaynakları esas alınarak incelenecek ve yukarıdaki soruların cevap verilecektir.

Anahtar kelimeler: Deprem, yıkım, kentsel doku, Bağcılar.
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Afet Önleme ve Risk Azaltma

Mahmut BAŞ
Jeofizik Yük. Mühendisi, Kızılay İstanbul İl Yön. Kur. Üyesi

Bilindiği üzere ülkemizin büyük bölümü aktif sismik yapısı nedeniyle dep-
rem tehlikesi altındadır. Yerel olarak ise, heyelan ve benzeri kütle hareketleri, 
bunların yanı sıra sellenme ve su baskınlarına neden olan aşırı yağış tehlikesi 
ile karşı karşıyadır. Doğal oluşumlar ile ilgili olan bu tehlikelerin ortadan kal-
dırılması mümkün olmamakla birlikte, tehlikelerin gerçekleşmesi sonucunda 
ortaya çıkarabilecek hasar ve kayıpları azaltarak, başka bir ifadeyle risklerimizi 
yöneterek olası afetleri önleyebiliriz. Bu yaklaşım tüm dünyada “afet risk yöne-
timi” olarak tanımlanmakta, modern ve bütünleşik afet yönetim sisteminin en 
önemli ve birincil aşamasını oluşturmaktadır.

Bugün itibariyle ülkemizde ilgili konuya bakış ve yaklaşım; kişi ve kurumları 
ile olsun, daha çok arama, kurtarma ve yardım organizasyonuna dayalı, alışı-
lagelmiş afet yönetim anlayışı şeklindedir. Bununla birlikte, gerek sorumlu ve 
ilgili kurumların yaklaşım ve uygulamalarında, gerekse kurumlar arası hedef 
birliği, uyum ve koordinasyonda da maalesef gözle görülen birçok sorunla karşı 
karşıya bulunmaktayız. Bunun yerine, risk azaltma ve dolayısıyla afeti önleme 
hedefine dayalı anlayışın kurumları ile beraber oluşturulması gerekir. Afetlerin 
önlenmesi çalışmalarında, öncelikli amaç veya hedefin, olası bir depremde en-
kaz altında kalmamayı başarmak ve geri dönüşü mümkün olmayan varlıkların 
korunmasını sağlamak olmalıdır. Bu amaç veya hedefin gerçekleşebilmesi için 
ise; ülke ve kent çapında tehlike ve risklerin belirlemesi, mevcut risklerin arttı-
rılmamasının yanı sıra mevcut risklerin azaltılması ve riskin transferi konuların-
da sigorta ve afet fonların oluşturulması önem arz eder.

Uluslararası deneyim, risk azaltmak üzere yapılan bir birim harcamanın, 
yedi birim kaybı önlendiğini göstermektedir. Bu nedenle, ülke risk azaltma 
stratejisi oluşturularak, şehir, bölge ve ülke genelinde risk azaltma ve hazır-
lık gibi risk yönetimine yönelik çalışmalar; risklerin dışlanması, azaltılması ve 
paylaşılması şeklinde temel başlıklar halinde ele alınmalıdır. On binlerce can 
kaybı ve yaralanmaya, milyarlarca lira maddi kayba neden olabilecek doğal 
tehlikelerin, gelişmiş dünya ülkelerinde olduğu gibi, afete dönüşmeden önlen-
mesini ülkemizde de başarmamız mümkündür. Afetlerin önlenmesi hedefiyle 
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oluşturulacak strateji ve politikaların geliştirmesi, sürdürülebilir kalkınma için 
de çok önemli bir husustur.

Olası bir afetin ‘acil durum’ seviyesinde kalarak yönetilebilir olması için; afe-
tin olmasını bekleyip onunla mücadele etmek yerine, doğa kaynaklı olayların 
afete dönüşmeden; afetlere neden olan risklerin azaltılması ve böylece de in-
sanlarımızın enkazın altında kalmaması hususunda çok önemli adımlar atılmış 
olur.

Anahtar kelimeler: Deprem, Bağcılar, risk, afet.
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Mevcut Verilerin Işığında Bağcılar’ın Yarını 

Prof. Dr. Yaşar BÜLBÜL
Medeniyet Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi

Küreselleşme ile birlikte ülkelerin, bölgelerin, şehirlerin vb. ekonomik ya-
pılarında bir senkronizasyon, bir bütünleşme kaçınılmaz olmuştur. Bu vakıa, 
coğrafyanın ekonomi üzerindeki belirleyici rolünü en aza indirmiştir. Üstelik 
belirli bir coğrafi birimde yaşayan insanların diğer coğrafi birimde çalışması, 
alışveriş yapması vb etkileşimle, örneğin Bağcılar’ın yarınını, İstanbul’un ve ha-
liyle Türkiye’nin yarınından ayrı düşünmek, imkansız hale gelmiştir. Türkiye’nin 
genel performansındaki  değisim, Bağcılara aynen yansımaktadır ve yansıya-
caktır. Bu ekonomi için de geçerlidir. Bu durumda Türkiye’nin ekonomik ufku, 
Bağcılar için de ufuktur. Bilindiği gibi, Türkiye ekonomisi yakın dönemde çok 
önemli sınavlar geçirmiş; yakın coğrafyada meydana gelen yoğun göç hare-
ketlerinin mali olarak yüksek boyuttaki sonuçlarına, bütün dünyayı etkisi altına 
alan,  tedarik zincirinde ciddi kesintiler doğurmasının sonucunda maliyetleri 
hiç beklenmedik şekilde arttıran salgına rağmen, 1950’li yıllardan beri bekle-
yen altyapı yatırımlarına ara vermeden devam etmiş,  bütün bu handikaplara 
rağmen OECD ülkeleri arasında en başarılı performansı gösteren ülke olmayı 
başarmıştır. Bu direncin yanı sıra, Türkiye’nin 1 dolarlık ihracatının 80 senti-
ni ithal etmek zorunda olması ve bunun da büyük bir kısmını enerjiye harca-
ması gerçeğine yönelik aldığı tedbirler (yenilenebilir enerji yatırımlarını teşvik 
etmesi, nükleer enerji yatırımı, elektrikli araç üretimine geçmesi, tabii kaynak 
aramalarına hız vermesi vb.), ihracttaki ithalat payını daha aşağılara çekme 
noktasında önemli adımlardır. Biz bu oranda %50’ye doğru bir gerilemenin, 
katma değer üretme özelliğine sahip Türkiye ekonomisi için önemli bir ivme 
kazandıracağını öngörüyoruz. Yanı sıra, Türkiye’nin çok önemli sınai alanlarda 
pazar elde etmesi (bunların en önemlisi savunma sanayiidir), ayrıca stratejik 
konumunu üç kıtanın lojistik ülkesi yapacak altyapı yatırımlarını ikmal etmesi, 
İstanbul’u bir finans merkezi yapma noktasında önemli mesafeler kat etmesi… 
Türkiye’nin ve Bağcılar’ın geleceğine dair önemli unsurlardır.

Anahtar kelimeler: Coğrafya, ekonomi, alt yapı yatırımı, enerji, finans mer-
kezi, Bağcılar.   
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Sürdürülebilir Yerel Yönetim Uygulamaları: Bağcılar Belediyesi 
İçin Politika Önerileri 

Doç. Dr. Serhat YÜKSEL
İstanbul Medipol Üniversitesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi 

Prof. Dr. Hasan DİNÇER
İstanbul Medipol Üniversitesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi  

Ekonomik kalkınmanın sürdürülebilir olabilmesi için birçok farklı faktöre dik-
kat edilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, birçok farklı kesime de çok önemli gö-
revler düşmektedir. Sürdürülebilir ekonomik kalkınma hedeflerine ulaşılmasında 
bazı yerel sorunlar da engel olabilmektedir. Bu durumda da bu amaçlara ulaşı-
labilmesinde yerel yönetimlere de büyük görevler düşmektedir. Yerel yönetim-
ler belirli bütçeleri dikkate alarak aksiyon planlamak zorunda olan kurumlardır. 
Dolayısıyla, sürdürülebilir ekonomik kalkınma bağlamında alınabilecek aksiyon-
ların hepsine yönelik aynı anda iyileştirme yapılabilmesi çok mümkün değildir. 
Dolayısıyla, en doğru ve en öncelikli stratejinin belirlenebilmesi için kapsamlı bir 
analiz yapılması şarttır. Bu çalışmada sürdürülebilir ekonomik kalkınmada yerel 
yönetimlere düşen görevler incelenecektir. Bu bağlamda, ilk olarak, ekonomik 
kalkınmanın sürdürülebilir olabilmesi için yerel yönetimlerin alabilecekleri aksi-
yonlar belirlenecektir. Bunun ardından, AHP yöntemi ile Bağcılar Belediyesi için 
bu aksiyonların hangisinin daha önemli olacağı tespit edilecektir. Belirtilen bu 
çalışmanın hem teorik hem de uygulama anlamında birçok katkısı bulunmak-
tadır. Bu çalışmada elde edilecek bulgular sayesinde Bağcılar Belediyesi için en 
optimal stratejinin belirlenebilmesi mümkün olabilecektir. Bu sayede, Bağcılar 
Belediyesi sürdürülebilir ekonomik kalkınma hedeflerine ulaşabilirken bütçesini 
de etkin bir şekilde kullanabilmiş olacaktır. Elde edilen sonuçlara göre, işletme-
lerin çevreye uyum politikalarını düzenli olarak denetlemesi, en önemli aksiyon 
türü olarak belirlenmiştir. İşletmeler kar amacı güden kurumlardır. Bu yüzden, 
çevreye zararlı da olsa kar marjı yüksek olan uygulamaları tercih etmeye meyilli 
olabilmektedirler. Dolayısıyla, yerel yönetimler tarafından denetimlerin aktif bir 
şekilde gerçekleşmesi bu süreçte önem arz etmektedir. Öte yandan, yerel halk da 
bu denetim çalışmalarına dahil edilmelidir. Örnek olarak, ihbar hatlarının kurul-
ması sayesinde çevreye zarar veren uygulamalar çok daha kolay tespit edilebi-
lecek ve bu durum da aksiyonların daha hızlı alınabilmesine katkı sağlayacaktır.

Anahtar kelimeler: Sürdürülebilirlik, sürdürülebilir ekonomik kalkınma, Bağ-
cılar Belediyesi, AHP.
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Bağcılar Belediyesi Ölçeğinde Türkiye’deki En Büyük İlçe 
Belediyelerinin Mali Açıdan Kıyaşlanması

Dr. Ertuğrul Selçuk GÜLDÜLER
Bağcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu

Büyükşehir Belediye Kanununa göre bir şehrin büyükşehir olabilmesi için 
750 bin nüfusa sahip olması gerekmektedir. Mevcut büyükşehirlerde yer alan 
bazı ilçe belediyeleri ise nüfus açısından bu kriterden daha kalabalıktır. Bu ça-
lışmada “küçük büyükşehir” olarak adlandırılabilecek Türkiye’deki en büyük 
ilçe belediyelerinin son üç yıldaki finansal durumları, gelir ve gider bütçeleri 
ile bilançoları incelenerek kıyaslanmıştır. Çalışmada Türkiye’de nüfus açısın-
dan en büyük on ilçe belediyesi arasında yer alan Küçükçekmece, Esenyurt, 
Seyhan, Osmangazi ve Bağcılar belediyelerinin mali verileri incelenerek Bağ-
cılar belediyesi ölçeğinde kıyaslanmıştır. Veri seti olarak beş ilçe belediyesinin 
2019, 2020 ve 2021 yılı gelir ve gider bütçe gerçekleşmeleri ile bilançoları 
kullanılmıştır. Gider bütçe gerçekleşmelerinde mal hizmet alımları, sermaye 
giderleri ve faiz giderleri; gelir bütçe gerçekleşmelerinde sermaye gelirleri ve 
merkezi idareden alınan paylar; bilanço incelemesinde oran analizinde likidi-
te oranlarından cari oran, nakit oranı ve finansal kaldıraç oranı hesaplanarak 
kıyaslanmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre Bağcılar belediyesinin 
gelir, gider gerçekleşmeleri ve dağılımları her üç yılda diğer belediyelerle özdeş 
bir seyir izlerken; finansal rasyolardan cari oran ve finansal kaldıraç oranı, her 
üç yılda Küçükçekmece, Esenyurt ve Seyhan Belediyelerinden olumlu yönde, 
Osmangazi belediyesinden olumsuz yönde ayrışmaktadır. Nakit oran konusun-
da Bağcılar belediyesi 2021 yılında en iyi orana sahip belediye konumundadır.

Anahtar kelimeler: Yerel Yönetim, ilçe belediyesi, finansal.
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Bağcılar’da Başarılı Bir Kadın Girişimci: Hayriye Kayraklı

Duygu ATEŞ
Dumlupınar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi

Gökçe YAVUZ
Dumlupınar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi

Hayriye Kayraklı 25 Eylül 1921 tarihinde Gümülcine’de doğdu. Babası Gü-
mülcine Kadısı Mustafa Hilmi Efendi’dir. 1940 yılında Ahmet Kayraklı ile evlen-
mesiyle İstanbul macerası başladı.. Dayısının 1950 yılında İstanbul’a gelmesiy-
le aile birliğine daha da önem veren Hayriye Hanım İstanbul dışında yaşayan 
çocuklarının zaman zaman tatil yapması için Güneşli’den bir arazi satın aldı. 
Bu zamanlarda girişimcilik fikri henüz kendisinde yoktu. “Bütün Dünya” isim-
li bir dergide kadın girişimcilikle ilgili okuduğu bir röpörtaj sonrasında tavuk 
çiftliği kurma fikri kendisinde oluştu. Ardından evinin salonundaki eşyaları bo-
şaltarak civcivlere evinin salonunda yer açtı. Zorlu süreçlerden geçen Hayriye 
Hanım zaman içinde çiftliğini geliştirdi. Böylelikle bu çiftlik 1979/80 yıllarında 
Balkanlardan gelen göçmenler için bir iş sahası oluşturdu. Ancak bu Hayriye 
Hanım’ın tek faaliyet alanı değildi. Kendisi sosyal, ekonomik, sağlık alanlarında 
da adından söz ettirdi. Bölgedeki kadınların da iş hayatına girmesinde büyük 
anlamda rol oynadı.

Bu çalışma Hayriye Kayraklı’nın kızı Ayşe Perihan Ertekin Kayraklı hanı-
mefendi ile Hayriye Hanım’ın hayatı üzerine yapılan röpörtajı konu almaktadır. 
Bağcılar’ın en önemli kadın simgesi olan Hayriye Hanım’ın zorlu hayat müca-
delesi ve bölgeye yaptığı katkılar kızı Perihan Ertekin Kayraklı’nın verdiği de-
ğerli bilgiler ışında ortaya konacaktır. 

Anahtar kelimeler: Bağcılar, Güneşli, Hayriye Kayraklı. 
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Kadının Güçlendirilmesinde Kadın Girişimciliği ve Mikro Kredi 
Uygulamaları: Bağcılar Örneği

Yasemin ABAY
TRT İstanbul Müdürlüğü, Yapım ve Yayın Görevlisi

Bu araştırma kadının güçlendirilmesinde kadın girişimciliği ve mikro kre-
di uygulamalarını kadınların kendi deneyimleri üzerinden değerlendirebilmek 
amacıyla yapılmıştır. İstanbul’da yaşayan, farklı eğitim ve gelir seviyelerine sa-
hip olan kadınların yaşamlarını idame ettirebilmeleri, kendi işletme ortamlarını 
oluşturmaları veya geliştirebilmeleri için aldıkları kredilerin onların sosyo-eko-
nomik hayatlarında nasıl bir etki oluşturduğu araştırmanın inceleme konusu-
dur. Araştırma kapsamında İstanbul Vuslat Doğan Sabancı Bağcılar Mikrofi-
nans Şubesi’nde mikro kredi alan 13 kadınla ve bu şubenin yöneticisiyle yüz 
yüze ve telefonda görüşülmüştür. Nitel bir olgubilim (Fenomenoloji) çalışması 
yapılmıştır. Veriler içerik analizi yapılarak değerlendirilmiştir. Sonuç olarak mik-
ro kredi ile bir iş yapan ya da var olan işini devam ettiren kadınların girişimci 
olarak değerlendirilemeyeceğine kanaat getirilmiştir. Mikro kredi alan kadınla-
rın her biri kendi içinde yaşadığı özel şartlara göre mikro kredi ile bir değişim 
yaşamıştır. Bu değişim daha önce hiç çalışmamış ve dolayısıyla para kazan-
mamış kadınlarda daha fazla olurken, hâlihazırda bir işi olan kadınlar için söz 
konusu olmamıştır. Kadınlar için değişen konu ise kimseye muhtaç olmadan 
kendilerine özel bir gelir elde etmeleridir. Yani mikro krediyle kadının ekono-
mik güçlendirilmesi boyutu ön plandadır. Yine de mikro kredi ile ancak asgari 
ücrete yakın bir kazanç elde etmekte ve evlerine giren diğer gelirlerle birlikte 
yoksulluk sınırında kalmaktadırlar. Kazançları ve mikro kredinin limiti ne kadar 
az olursa olsun mikro kredi kadınlar için güvenilir bir borç kapısı olmaktadır. 
Kadınların ev içi kararlara katılımıyla ilgili anlamlı bir değişiklik görülmemiştir. 
Ancak bu kadınların güçsüz olduğunu değil aksine mikro kredi almadan önce 
de bu kararlara katılıyor olduklarını göstermektedir. Yani sanılanın aksine mikro 
kredi alan kadınların hepsi homojen bir grup olarak değerlendirilip güçsüz ola-
rak nitelendirilemez. Ancak ev içi sorumluluklar söz konusu olduğunda tam ter-
si bir görüntü oluşmaktadır. Yani kadınlar mikrokrediden önce de sonra da tüm 
bu sorumluluğu tek başlarına yüklenmektedirler. Bu da sosyal hayatlarına pek 
fazla vakit ayıramamalarına neden olmaktadır. Dayanışma grupları ise kadın-
lar için herhangi bir destek sunmamaktadır. Bu gruplar kadınların etraflarında 
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tanıdıkları kadınlarla oluşturulduğu için kadınlar yeni bir çevreye açılamamak-
tadırlar. Hatta çoğu kadın yaşadığı çevrenin dışına hiç çıkmamıştır. Bu da mikro 
kredinin sosyal anlamda pozitif bir etkisi olmadığını göstermektedir. Mikro kre-
di ile yapılan vasıf gerektirmeyen ve emek yoğun işler kadınların kalkınmaya 
niteliksel değil ancak niceliksel bir katkı sağlamasına neden olmaktadır.

Mikro kredi toplumun önceliklerine, dinamiklerine ve kadınların ihtiyaçla-
rına göre düzenlenirse kadınlar için işe yarar bir mekanizma olacaktır. Zaten 
toplumda süregelen bazı sorunlar tek bir projeyle çözülemeyecek kadar büyük-
tür ve bu sorunları çözmek için başka yollar aramak gerekmektedir. Mikro kredi 
geliştirilebilir bir imkândır. Mikro kredi ile ilgili yapılan çalışmalar, bu projenin 
daha iyi bir duruma getirilmesine katkı sağlayabilir ya da bu konuda başka 
fikirlerin doğmasına öncülük edebilir. 

Anahtar kelimeler: Kadın girişimciliği, mikro kredi, kadının güçlendirilmesi.
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Kentsel Dönüşümde Hukuk Bir Ayak Bağı Mı? Yargı Kararları 
Üzerinden Bir Değerlendirme

Prof. Dr. Melikşah YASİN
İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

Bir şehir planlaması kavramı olan “Kentsel Dönüşüm” yasal düzenlemele-
re konu olduktan sonra Hukukçuların da ilgi alanına girmiştir. Ancak kentsel 
dönüşüm uygulamalarına yönelik “politik” eleştiriler yanında, uygulamaların 
gecikmesinden duyulan kaygılar da her zaman tartışma konusu olmuş, pek 
çok kentsel dönüşüm uygulaması dava konusu edilmiştir. Bir taraftan kamu 
düzeni bakımından kentsel dönüşüm uygulamalarının zorunluluğu/gerekliği 
diğer taraftan uygulamaların bilhassa temel hak ve özgürlükler üzerindeki et-
kisi dikkate alındığında, uygulamanın hukukla bağlı olmasının önemini daha iyi 
anlaşılmaktadır. Bu tebliğde; kentsel dönüşüm uygulamaları hakkında açılan 
davalarda verilen kararlar irdelenerek, bu kararların uygulama üzerindeki etkisi 
üzerinde durulacaktır. 

Anahtar kelimeler: Kentsel dönüşüm, hukuk, hak, kentsel dönüşüm davaları.
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Bağcılar İlçesindeki Acil Toplanma Alanlarının Planlama 
Kriterleri Üzerinden İncelenmesi

Dr. Öğr. Üyesi Yasin BEKTAŞ
Erciyes Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Adem SAKARYA
Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi

Günümüzde dünya gündeminin en önemli konularından biri şüphesiz afet 
risklerinin küresel ölçekte ortaya çıkardığı sosyal, ekonomik ve çevresel sorun-
lardır. Afetlerin tür, sıklık ve şiddetinin artmasıyla birlikte son yıllarda çok bo-
yutlu sorunları daha çok hissedilmektedir. Dünya genelinde son yirmi yılda en 
fazla can kaybına neden olan doğal afet türü depremdir. Ülkemizde ise AFAD 
Afet İstatistikleri Raporu’na (2020) göre, deprem hem sayı hem de can ve mal 
kaybı bakımında birinci sırada yer almaktadır. Türkiye’de afetler nedeniyle 
meydana gelen can kayıplarının yaklaşık %60’ı depremler nedeniyledir.

1999 yılında meydana gelen Marmara-Gölcük Depremi Türkiye’nin afet yö-
netimi politikalarında önemli bir kırılma noktası olmuştur. Deprem sonrasında 
kullanılacak acil toplanma, acil ulaşım, tahliye ve geçici barınma gibi alanları-
nın yokluğu/yetersizliği geniş çerçevede tartışılmaya başlanmıştır. Ancak bu 
tartışmaların genellikle sayı, büyüklük gibi niceliksel özellikler üzerine yapıldığı 
görülmektedir. Oysaki acil toplanma alanlarının sayı ve büyüklüğünün yanı sıra 
erişilebilir olması, yeterli olması ve uygun nitelikte olması da önem arz etmek-
tedir. Ülke nüfusunun önemli bir kısmının yaşadığı Marmara bölgesinde gele-
cekte (yaklaşık 8 yıl içerisinde ve %62 olasılıkla) 7 şiddetinden daha büyük 
bir deprem beklenmektedir. Dolayısıyla afet ve acil durum sonrasında kulla-
nılacak toplanma alanlarının planlama parametreleri açısından incelenmesi 
önem taşımaktadır. Bu kapsamda çalışma acil toplanma alanlarının “yeterlili-
ği”, “erişilebilirliği” ve “uygunluğu”nu İstanbul Bağcılar ilçesi örneği üzerinden 
sorgulamayı amaçlamaktadır. Araştırmada “Bağcılar ilçesinin beklenen büyük 
Marmara Depremine karşı hazır mı?” sorusu acil toplanma alanları bağlamın-
da incelenmektedir. Bu kapsamda “Yeterlilik” parametresi altında “kapasite” 
(m2/kişi) test edilirken, “Erişilebilirlik” açısından “yürüme mesafesi” (500 m) 
içerisinde bu alanlarının erişilip erişilemediği incelenmektedir. “Uygunluk” pa-
rametresi altında ise, kullanılabilirlik ve güvenlik alt kriterleriyle incelenmek-
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tedir. Bu doğrultuda veri seti olarak, Bağcılar ilçesi kent rehberi ve e-Devlet 
uygulaması üzerinden Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından ta-
nımlanan, Bağcılar ilçesindeki acil toplanma alanları, ilçeye ait hâlihazır ha-
ritada yer alan yapı (konut ve diğer fonksiyonlarda kullanılan yapılar), teknik 
ve sosyal altyapı verileriyle birlikte CBS’ye aktarılmış ve analizlerde kullanı-
labilir hale getirilmiştir. Erişilebilirlik analizinde 500 m mesafeli etki alanının 
belirlenmesi için CBS programında ağ (network) analizi kullanılmıştır. Yeterlilik 
analizi içinse acil toplanma alanına 500 m mesafede erişen nüfus, bu alandaki 
konut inşaat alanı üzerinden belirlenmiş ve alanın bu nüfus için yeterli olup 
olmadığı hesaplanmıştır. Uygunluk açısından ise acil toplanma alanlarının her 
birine ait özellikler bir arada değerlendirilerek acil toplanma alanlarının uygun 
olup olmadığı belirlenmiştir. Bu çalışma sonuç olarak hem ilçedeki acil toplan-
ma alanlarına yönelik bir değerlendirme sunması hem de Bağcılar ilçesinde 
nerelerde acil toplanma alanı ihtiyacı olduğunu göstermesi açısından önemli 
bulgular sunmaktadır.

Anahtar kelimeler: Afet riski, acil toplanma alanı, planlama parametreleri, 
network analizi, şehir planlama, Bağcılar.
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Bağcılar’daki Riskli Binaların Tespiti ve Dönüşümü

Nuri ÇAKAL
Editör, Çevirmen, Yazar

Ülke topraklarının büyük bir bölümü yüksek deprem riski altındadır. Dep-
remleri önleme imkanı olmadığına göre, etkilerini azaltıp, en az zararla atla-
tabilmek için mevcut yapı stokunun depreme hazır hale getirilmesi gerek-
mektedir. Mevcut yapıların depreme dayanıksız olmasının sebebi, aşırı göç ile 
kentlerin plansız bir şekilde büyümesi, binaların yapım aşamasında hiçbir mü-
hendislik hizmeti almamış olması, yerel yönetimlerin denetimsizliği, hatalı yer 
seçim kararları olarak sıralamak mümkündür. 

Marmara Depreminden sonra afet önleme ve en aza indirgenmesi için 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi dış ülkelerle, üniversitelerle ve kamu ve özel 
kurumlarla önemli akademik ve bilimsel çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmalar-
da deprem senaryoları oluşturarak, meydana gelecek hasar ve can kayıplarını 
konusunda önemli veriler sunmuştur. Kentsel dönüşüm ve afet riskini azaltma 
çalışmaları kapsamında, şeffaf, anlaşılır, adil bir süreç yönetilmesi çalışmaların 
başarıya ulaşmasında en büyük etkendir. 

Bu araştırmanın amacı; olası bir İstanbul depremi öncesinde Bağcılarda-
ki binaların tespiti ve dönüşümü üzerine yapılan çalışmaların incelenmesi ve 
değerlendirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda çalışmada, nitel araştırma yak-
laşımı desenlerinden literatür taraması kullanılmıştır. Çalışmada yapılan uygu-
lamalar analiz edilip alınması gereken önemler ortaya koyulacaktır. Araştırma 
sonucunda, Bağcılardaki riskli yapı stokunu en kısa zamanda dönüşümüne 
katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar kelimeler: Deprem, Bağcılar, riskli yapı, kentsel dönüşüm.
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Toponomik Açıdan Bağcılar Yer Adları

Prof. Dr. Mehmet GÜNEŞ
Iğdır Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi

Doç. Dr. Nesrin GÜLLÜDAĞ
Iğdır Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi 

Adbilim (Onomastik), temel olarak kişi adları bilimi (Antroponomi) ve yer 
adları bilimi (Toponomi) olarak ikiye ayrılır. Yer adı bilimi, dil biliminin bir kolu 
olan ve genel olarak özel isimleri inceleyen onomastikin bir dalıdır. İnsanlar 
yaşadıkları bölgedeki yer adlarının kökenini araştırarak o toprak ile adı ara-
sında bir ilgi kurmak istemişlerdir. Ülkemizde sokak adlandırmaları, 1927 yılın-
da Resmi Gazete’de yayınlanan “Binaların Numaralanması ve Sokaklara İsim 
Verilmesi Hakkında Kanun” ile hayata geçirilmiştir. Sokak ve cadde adlarında 
şehrin yaşanmışlıkları ve kültürel hafızası saklıdır. Avrupa ülkelerinde, adlan-
dırmada genellikle sokağın fiziksel özellikleri veya önemli bir yapı belirleyici 
olurken, Amerika’da numaralandırma usulü kullanılır. Ülkemizde yerleşim yeri-
ne ad verme hususunda tarihi kişiler, önemli şahsiyetler, meslek adları, bölge-
de yetişen ürünler, yerleşim yerinin konumu referans alınmıştır. Bu çalışmada 
Bağcılar’a ait 22 mahalle ve sokak, cadde, bulvar isimleri (toplam 2.870 adet); 
yapı, köken ve anlam bakımından değerlendirilecek ve bu adların çeşitliliği dil-
bilimsel ölçütler ışığında toponimik bir analize tabi tutulacaktır. Bu bağlamda 
mekâna verilen yer adları ile o mekânın sosyolojik, tarihi ve kültürel dokusu ve 
toplumsal belleği hakkında çıkarımlarda bulunulacaktır.

Anahtar kelimeler: Bağcılar, yer adları, cadde sokak adları.
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İstanbul Bağcılar’da Yer, Tarihî Yapı ve İş Yeri Adları

Doç. Dr. Kürşat EFE
Amasya Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi 

Ad biliminin (Onomastik) en önemli kollarından birisi disiplinler arası bir ça-
lışma alanı olan toponimi (yer adları bilimi)dir. Kentlerde insanların yaşadıkları 
yere, binalara, iş yerlerine verdikleri adlar; kentin kültürel belleğiyle yaşam tar-
zını ve dil-kültür ilişkisi açısından toplumun kimliğini yansımaktadır. Yer adları-
nın alt dalları sayılabilecek alanlar da arkeotoponimi (kazıadbilimi), oldbuildni-
mi / historical buildingnimi (eski yapı/tarihî adbilimi) ve workplacenimi (iş yeri 
adbilimi)dir. Arkeotoponimi arkeolojik dönemlere ait yazılı kaynaklarda geçen 
yer adlarının incelendiği bir araştırma alanıdır. Oldbuildnimi / historical buil-
dingnimi, eski binaların, tarihî yapıların adlarını; workplacenimi de bir yerleşim 
bölgesindeki iş yeri adlarını dil ve kültür açısından ele almaktadır. Bu amaçla 
özellikle Bağcılar’ın yer adları, eski ve tarihî yapılarının adlarıyla en işlek cadde 
ve sokaklarındaki iş yeri adları ad bilimi çerçevesinde ele alınmıştır. İstanbul’un 
ilçeleri arasında en fazla nüfusa sahip 3. ilçe olan Bağcılar ilçesinin geçmişi 
çok eskilere gitmektedir. Bağcılar ilçesi idari sınırlarını kapsayan coğrafyadaki 
yer, eser ve iş yeri adlarının leksik-semantik tasnifi yapılmış, daha sonra bu yer 
adları yapı ve kökenleri bakımından sınıflandırılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Yer adları, eski yapı adları, tarihî eser adları, iş yeri adları, 
ad bilim, onomastik.

Ek açıklama (özet): Bağcılar, Osmanlı döneminde Rum ahalinin yaşadığı 
Mahmutbey Nahiyesi’nin köylerinden biridir. Mahmutbey nahiyesi İstanbul’un 
en eski yerleşim merkezlerinden olup 11 köyün kendisine bağlı olduğu bir yer-
leşim merkezi idi.  İstanbul Belediyesi İstatistik Müdürlüğü’nce “İstanbul Şehri 
İstatistik Yıllığı 1930-31” adlı eserde bu köylerden altı tanesinin isimleri şun-
lardır: Avaz Köyü, Ayapa Köyü, Ayayorgi Köyü, Çıfıtburgaz Köyü, Vidoz Köyü ve 
Yeni Bosna Köyü. Zamanla bu köylerin isimleri Ayaparazlı olarak, Litros Esen-
ler; Vidos Güngören, Ayayorgi Kayabaşı, Nifos Kocasinan ve Çıfıtburgaz ise 
Bağcılar olarak değiştirilmiştir.   Bağcılar, 1992 yılına kadar Bakırköy Belediye-
si’ne bağlı bir yerleşim birimi iken Kirazlı, Güneşli ve Mahmutbey semtlerinin 



55

birleştirilmesi sonucu müstakil belediye ve ilçe haline getirilmiştir. Mahmutbey, 
Bağcılar ve Kirazlı köyleri ile Papasköy çiftliğinin birleşiminden meydana ge-
len Bağcılar, İstanbul’un eski yerleşim yerlerinden biridir. Osmanlı’nın son dö-
nemlerinde bölgenin en büyük yerleşim birimlerinden olan Mahmutbey, nahi-
ye olarak nitelendirilmiştir. Mahmutbey nahiyesinin ilk ismi Kalfaköy’dür. 1914 
yılında 300’den fazla nüfusu olan Kalfaköy’ün ismi önce Mahmudiye, daha 
sonra da Mahmutbey oldu. Kirazlı köyünün ilk ismi ise Aypah’tı. Aypah’tan çı-
kan kaynak suları Topkapı Sarayı ve şehirdeki çeşmelere su sağlıyordu. Eski 
bir köy olan Aypah’ın adı 1939’da Kirazlı olmuştur. Güneşli köyü çok önceleri 
bölgede köy değil bir çiftlik olarak yer almaktaydı. Burada Papasköy Çiftliği 
olarak adlandırılan bu bölgeyi bilinir yapan Süleymaniye Su Yolu’nun Aypah 
Kolunu oluşturan doğal kaynak suyunun buradan çıkması olmuştur.  Sonraki 
dönemlerde yaşayanların da ifade ettiği gibi bu suya, Dokuz Oluklu Ayazma 
adı verilmiştir. Papasköy Çiftliği ise 1939’da Güneşli ismini almıştır. Günümüz 
Bağcılar’ına adını veren bugünkü merkez yerleşim yerinin adı ise Osmanlı dö-
neminde Yahudi Bergos (Yahudi Burgaz), Cuhûd Bergos (Cuhûd Burgaz) ve 
Çıfıtburgaz olarak anılmıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında köye Çiftburgaz da 
denilmiş,  1939 yılında ise buradaki köyün adı, üzüm bağlarının da çokluğu 
sebebiyle Bağcılar Köyü olarak değiştirilmiştir. 1975 yılında Bakanlar Kurulu 
kararıyla Yeşilbağ ismini alarak belde belediyesi olmuş, 1980 darbesiyle bele-
diye lağvedilmiş ve tekrar Bağcılar ismi kullanılmaya başlanmıştır.
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Dil Kirliliği Bağlamında Bağcılar İş Yeri İsimleri Üzerine Bir 
Araştırma

Doç. Dr. Savaş ŞAHİN
Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi

Dil kirliliği, bir dilin yazılı ve sözlü kullanımında yabancı dillerin etkisinin 
yaygınlaşması şeklinde tanımlanmaktadır. Türkçe açısından baktığımızda ya-
bancı dillerin dilimize etkisi ve bu bağlamda oluşan dil kirliliği günümüzde karşı 
karşıya kaldığımız en önemli sorunlardan biridir. Dilimiz başta teknoloji olmak 
üzere kültür, sanat, ticaret yoluyla birçok yeni kavramla karşı karşıya kalmakta-
dır. Bu yabancı kavramlar birçok alanda bilinçli ya da bilinçsiz olarak tercih edi-
lerek, dilimizin kirlenmesine sebep olmaktadır. Kendi dilimizi bir tarafa bırakıp 
yabancı dillerden alınan ögelerle iletişim sağlayarak dilimize ve kültürümüze 
zarar verilmektedir. Bu zararların göstergelerinden birisi de iş yerlerine veri-
len adlardır. Bazı iş yeri adlarının verilişinde halkımızın Türkçe bilincine sahip 
olmadığı, bu bilinçle yaklaşmadığı görülmektedir. Türkiye geneline baktığımız 
zaman iş yerlerine verilen isimlendirmelerde yabancı dille adlandırma eğilimi-
nin dilimizi kirletecek boyutlara varmış olduğunu görülmektedir. Bu çalışma-
da Bağcılar’daki iş yerlerine verilen adlar Türkçeye uygunlukları bakımından 
değerlendirilmiştir. Türki ye genelinde ortaya çıkan yabancı dille adlandırma 
eğiliminin Bağcılar’daki iş yeri adlarına yansıması ortaya konulacaktır. Bağcılar 
merkezindeki iş yeri adları çeşitli sınıflandırmalara tabi tutularak birçok baş-
lık altında tasnif edilecektir. Bu çalışma ile Türkçemizde oluşan dil kirliliğine 
Bağcılar ilçesindeki iş yeri adlandırmaları bağlamında dikkat çekilmeye çalı-
şılacaktır.

Anahtar kelimeler: Dil kirliliği, İstanbul-Bağcılar, iş yeri adları, yabancı söz-
cükler.
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Bağcılar’daki Apartman Adlarının Yapısı Üzerine

Dr. Ceyhun SARI
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi

Yer adı bilimi (toponimi) her türlü yer adını inceleyen bilim dalıdır. Bunun 
köy, kasaba, şehir, ülke, vb. gibi yerleşim adlarını inceleyen türüne oykonim 
denmektedir. Bununla ilgili hem dünya literatüründe hem de Türkoloji’de çe-
şitli çalışmalar yapılmıştır. Ancak en küçük yerleşim yerlerinden sayılabilecek 
apartman adları üzerine fazla çalışma yapılmamıştır. Günümüzde yerleşim yer-
lerine verilen adların çeşitli yollarla oluşturulduğu söylenebilir. Cadde ve sokak 
adları gibi bazı adlandırmaların genellikle numaralandırılma yoluyla yapıldığı 
(7. Cadde, 234 Sokak vb.) bir alt tür olan apartman adlarının ise hala farklı 
şekillerde ve dil bilimsel yöntemlerle oluşturulduğu görülmektedir. Bu anlamda 
dil, apartman adlarında canlılığını ve üretkenliğini sürdürmektedir. Bu bildiride, 
Bağcılar ilçesine bağlı yirmi bir mahallede bulunan apartman adları incelene-
cektir. Toplamda sayısı binleri bulan apartman adlarından yapılacak örneklem 
için her mahalleden rastgele yüz apartman adı tespit edilecektir. Söz konusu 
isimler, basit, türemiş ve birleşik olarak tasnif edilecek ve alt başlıklara ayrı-
lıp adbilim yöntemiyle incelenecektir. Bu çalışmadaki asıl amaç, Bağcılar’daki 
apartmanların adlandırılma yollarının tespit edilerek Türkçenin bu noktadaki 
işlevselliği ve üretkenliğinin ortaya çıkarılmasıdır. Böylece Bağcılar’ın kent do-
kusuna ve kültürel hafızasına da katkıda bulunmak hedeflenmektedir.

Anahtar kelimeler: Oykonim, apartman adları.
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Sultan Abdülhamid ve Osmanlı Modernleşmesi / Bağcılar 
Belediyesi

Prof. Dr. Vahdettin ENGİN
Marmara Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi

Sultan II. Abdülhamid’in vefatının 100. Yıl dönümü vesilesi ile uluslararası 
bir kongre düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleşen bu kong-
reyi Yıldız Teknik Üniversitesi II. Abdülhamid Uygulama ve Araştırma Merkezi 
düzenledi. Yurt içi ve yurt dışından yüzden fazla araştırmacı kongreye tebliğleri 
ile katıldılar. Sultan II. Abdülhamid ve dönemi hakkında çok değerli bilgilerin 
yer aldığı söz konusu tebliğlerin yayınlanması ve bu bilgilerden herkesin yarar-
lanması gerekiyordu. Bu safhada Bağcılar Belediyesi kongre bildirilerini basım 
işini üstlendi ve 2022 yılı itibariyle üç cilt olarak yayınlandı.

Anahtar kelimeler: II. Abdülhamid, modernleşme, Bağcılar Belediyesi.
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Bağcılar’da Mehmet Akif Çalışmaları

Prof. Dr. Süleyman KIZILTOPRAK
Mimar Sinan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Türkiye Cumhuriyeti’nin milli şairi Mehmet Akif Ersoy’un yazdığı tüm şiir-
ler ve yaşadığı örnek hayat Türk milleti için çok değerlidir. “Türk İstiklal Marşı” 
dünyaya meydan okuyan bir direnişin destanıdır. İstiklal Marşı’nın büyük şairi 
ve dava adamı Mehmet Akif Ersoy, Anadolu’nun dört bir yanında devam eden 
Milli Mücadele’nin ruhunu ve kararlılığını yansıtan rol model bir şahsiyettir. 
Tüm insanlığa örnek olan Türk Kurtuluş Savaşı mücadelesine coşku ve heyecan 
kazandıran Mehmet Akif Ersoy’un en büyük eseri İstiklal Marşı’dır. İstiklal Marşı 
zalime, işgalciye ve sömürgeciye boyun eğmeyen ve dünyaya meydan okuyan 
bir direnişin destanıdır. Mehmet Akif Ersoy’un mısraları, Milli Mücadele’nin ru-
hunu temsil eder. Bağcılar Belediyesi, İstiklal Marşı’nın değerli Şairi Mehmet 
Akif Ersoy hakkında çok sayıda önemli projeyi hayata geçirmiştir.

Türk Milleti’ne mensup yediden yetmişe herkes aynı inanç ve heyecanla 
İstiklal Marşı’nı ve onun şairini sahiplenir. Bu sahiplenmeyi canlı tutmak nokta-
sında kalıcı projeler geliştiren Bağcılar Belediyesi’nin faaliyetleri çok önemlidir. 
Bu tebliğde, Bağcılar ilçesi başta olmak üzere İstanbul ve Türkiye’de ses geti-
ren Mehmet Akif Ersoy konulu kültürel faaliyetler değerlendirilecektir.

Anahtar kelimeler: Bağcılar, Mehmed Akif Ersoy, şiir, İstiklal Marşı.
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Bir Bağcılar Bibliyografya Denemesi

Doç. Dr. Nesrin GÜLLÜDAĞ
Iğdır Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi 

Prof. Dr. Mehmet GÜNEŞ
Iğdır Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi 

Bağcılar’a adını veren bugünkü merkez yerleşim yerinin adı Osmanlı dö-
neminde Yahudi Bergos (Yahudi Burgaz), Cuhûd Bergos (Cuhûd Burgaz) ve 
Çıfıtburgaz olarak anılıyordu. Cumhuriyetin ilk yıllarında buraya Çiftburgaz da 
denildi. 1939 yılında köyün adı, üzüm bağlarının da çokluğu sebebiyle Bağcılar 
Köyü olarak değiştirildi. Bağcılar, İstanbul´un hızla gelişen bir ilçesidir, TÜİK ta-
rafından yapılan Adrese Dayalı Nüfus Sayımına göre 2020 nüfusu 737.206´dır. 
Bağcılar, nüfus olarak İstanbul´un büyük ilçelerinden biri durumundadır. Bağ-
cılar, tarihi dokusu, gelişimi, ekonomiye katkısı ile pek çok akademik çalışma-
ya malzeme olmuştur. Bibliyografya, bir konu hakkında muhtelif zamanlarda 
yayınlanmış, kitap, dergi, makale, broşür gibi yayınların listesidir. Bu çalışma 
kapsamında, kütüphanelerin katalog ve veri tabanları, kadı sicilleri, şer’iyye 
sicilleri, Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivi taranacak; Bağcılar hakkında yapıl-
mış olan kitaplar, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını ihtiva eden lisansüstü 
tezleri, makaleler, bildiriler, arşiv belgeleri ortaya konulacak; elde edilen veriler 
tanzim edilip sınıflandırılarak sistematik bir bibliyografya hazırlanacaktır. Bu 
bibliyografya çalışması, Bağcılar’ın tarihi ve kültürel bilgi hafızasının oluşu-
muna değerli katkılar sunacak, bu vesileyle Bağcılar üzerine çalışma yapacak 
olanlara kolaylık sağlayacaktır.

Anahtar kelimeler: Bağcılar, bibliyografya, Bağcılar bibliyografyası.
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Bağcılar’da Eğitim: Eğitim Kurumları ve Ekonomi İlişkisi

Doç. Dr. İbrahim Hakan KARATAŞ
İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi

Arş. Gör. Handenur POLAT BUNSUZ
İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi

Kaynağı insan olan eğitim, çevresel koşullardan bağımsız düşünülemeye-
cek alanların başında gelmektedir. Özellikle son yıllarda karşılaştığımız hızlı de-
ğişim süreci, eğitim planlamalarında da uyum ihtiyacını beraberinde getirmiş-
tir. Bu çalışmada, İstanbul’un çok kültürlü düzeninin içerisinde yer alan, hızla 
gelişmekte olan Bağcılar ilçesindeki eğitimin değişim süreci incelenmektedir. 
Bağcılar, geçmişten bu yana göç alarak büyümeye devam eden ilçelerden bi-
ridir. Bu büyüme hızı, beraberinde nitelikli insan kaynağı ihtiyacını artırmakta, 
bu doğrultuda okullaşmanın artmasına sebep olmaktadır. 

Bu çalışma, öncelikle Bağcılar’ın demografik özelliklerini ortaya koymakta; 
nüfus dağılımını bölgesel olarak incelemektedir. Kalabalık ilçe yapısı, okullaş-
mada çeşitliliği de beraberinde getirmiştir. Özellikle ortaöğretim düzeyindeki 
öğrenci sayısının fazla olması lise düzeyindeki okullaşma üzerinde etkiye sa-
hiptir. Bunun yanı sıra, Bağcılar’ın sosyo-ekonomik yapısı incelenmiş; ilçenin 
ekonomik faaliyet türü ve eğitim kurumları arasındaki ilişki ele alınmıştır. Mes-
leki okullar ve yetişkinlere yönelik eğitim merkezleri başta olmak üzere bölge-
nin eğitim ihtiyacı, eğitim kurumlarının ekonomik faliyetlere desteği belirlen-
miştir.

Son olarak, incelenen başlıklar doğrultusunda Bağcılar’da eğitimin geleceği 
adına bir perspektif sunulmuş; eğitim-ekonomi iş birliğinin iyileşmesi yönünde 
çözüm önerileri öne sürülmüştür. İlçenin çok kültürlü yapısı tüm sektörlerde 
olduğu gibi eğitim ve okullaşmaya da yansımaktadır. Bu doğrultuda atılacak 
bölgesel ve ulusal adımların Bağcılar’ın eğitim kalitesini etkilemesi öngörül-
mektedir.

Anahtar kelimeler: Eğitim, ekonomi, okul, Bağcılar.
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Bağcılar’da Eğitimin Gelişimi: Kuruluşundan Bugüne

Doç. Dr. Ziya İNCE
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Coğrafya Bölümü 

İnsanoğlunun geçmişten günümüze gelişimine katkı sağlayan ve çevresini 
değiştiren en temel unsurlardan biri eğitimdir. İstanbul ilinde 1992 yılında bir 
ilçe olarak kurulan Bağcılar’da her alanda bir gelişme ve değişim olduğu gibi 
eğitim alanında da büyük değişimin olduğu gözlenmektedir.

Bağcılar’da eğitim Bakırköy ilçesine bağlı olduğu dönemden sonra nüfus 
artışı ile beraber hızlı bir değişim yaşanmıştır. Böylede çok sayıda okul ve eği-
tim kurumu ihtiyaç sebebi ile eğitime başlamıştır. Bugün Bağcılar’da kamu ve 
özel sektörde anaokulundan üniversiteye, kütüphaneden bilgi merkezlerine ka-
dar geniş bir eğitim alanı oluşmuştur.

Bu çalışmada kuruluşundan bugüne Bağcılar’da eğitimin gelişimi, dokü-
man analizi yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada kamu kurum ve kuruş-
larındaki bilgilerden elde edilen veriler betimsel ve içerik analize tabi tutulmuş-
tur. Ayrıca değişimin yapısı istatistiksel veriler ile desteklenerek açıklanmaya 
çalışılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Bağcılar, Bağcılarda eğitim, eğitim kurumları, eğitimin 
gelişimi.
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Belediye ve Üniversite İşbirliğinde Otonom Teknolojilerinin 
Üretimi: Bağcılar Belediyesi ve Altınbaş Üniversitesi Örneği

Serbay ÖZTÜRK
Bağcılar Belediyesi, Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Müdürü

Medipol Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim ve Strateji Doktora (PhD) Öğrencisi 

Ar-Ge ve inovasyon ekosistemi katma değerli ürünlerin üretimi ve bu saye-
de ekonomik kalkınmayı sağlayacak sürdürülebilir başarıların elde edilmesinde 
son derece önemlidir. Ar-Ge ve inovasyon, doğası ve ürettiği çıktıların uygula-
nabilirliği gereği yeni bilgi ve teknolojileri gerektirdiğinden araştırma kuruluş-
ları olarak üniversitelerin katkısını gerektirmektedir.

Kentsel yaşam kalitesini iyileştirecek pratikleri hayata geçirme noktasında 
da yerel yönetim organizasyonları olarak belediyelere önemli roller düşmek-
tedir. Belediyeler gerek personel gerekse fiziksel kaynakları ile hizmet sunan, 
faaliyet ve işlem sayıları oldukça çeşitli ve yoğun ancak buna karşın sınırlı kay-
naklar ile sınırsız talep ve beklentileri karşılamak durumunda olan kamu idare-
leridir. Bu kapsamda yerel düzeyde politikalar ve pratikler yerelin ihtiyaçlarına 
göre formüle edilmektedir. Ar-Ge ve inovasyona dayalı gelişmeler ve ilerleme-
ler ışığında özellikle Endüstri 4.0 ile birlikte verimlilik ve etkinlik sağlama nok-
tasında son yıllarda birçok ülkede ve sektörde otonom teknolojilere geçişe olan 
ilgi artmıştır. Kentsel yaşam kalitesini iyileştirecek pratikleri hayata geçiren 
yerel yönetim organizasyonları olarak belediyeler ile ar-ge ve inovasyon için 
yapısal bir bilgi oluşturan üniversitelerin entegrasyonu otonom teknolojilerin 
geliştirilmesi için inovasyon koşulları yaratmada itici bir faktördür. 

Bu çalışmada belediyeler ve üniversiteler arasındaki işbirliği, bu işbirliğinin 
işletimi ve yönetimi yoluyla elde edilen çıktıların değerlendirilmesi ve kazanım-
ları Bağcılar Belediyesi ve Altınbaş Üniversitesi pratiği içinde kavramsal olarak 
ele alınıp incelenmektedir. 

Anahtar kelimeler: Ar-Ge, İnovasyon, katma değer, belediye, üniversite, işbir-
liği, otonom teknolojiler.



64

Dini Eğitim Bağlamında Bağcılar’da 
İmam Hatip Okullarının Yeri

Mahmut TOKGÖZ
Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Öznur Kahraman İmam Hatip Ortaokulu

İlk defa 1913 yılında imam ve hatip yetiştirmek üzere “ıslâh-ı medâris” 
programı çerçevesinde Medresetü’l-eimme ve’l-hutabâ adıyla bir okul açılmış-
tır. 1924 yılında Tevhidi Tedrisat Kanunu ile medreselerin kapatılmasının ar-
dından 29 merkezde 4 yıllık İmam Hatip Okulları açılmıştır. Okutulacak dersler 
şu şekilde belirlenmiştir: Kur’ân-ı Kerîm, gınâ (mûsiki), tefsir, hadis, ilm-i tevhîd, 
din dersleri, Arabî, hitabet ve irşad, ahlâk ve mâlûmât-ı vataniyye, Türkçe, Türk 
edebiyatı, tarih, coğrafya, hesap, hendese, hayvanat, nebâtat, rûhiyat, fizik ve 
kimya mâlûmatı, tabakat, hıfzıssıhha, yazı, terbiye-i bedeniyye. Fakat 1927 yı-
lında ortaokulların 1929-1931 yılları arasında da ilkokulların müfredatından 
Din dersi kaldırılmasıyla 1932-1950 yılları arasında örgün eğitim içerisinde 
Din Dersi yer alamamıştır.

Millî Eğitim Bakanlığı bünyesindeki Müdürler Komisyonu’nun 13 Ekim 1951 
tarih ve 601 sayılı kararıyla İmam-Hatip okullarının açılmasına karar verildi ve 
bu karardan dört gün sonra yedi ilde (İstanbul, Ankara, Adana, Konya, Kayse-
ri, Maraş, Isparta) ilkokula dayalı ortaokul seviyesinde dört yıllık İmam-Hatip 
okulları öğretime başladı. İmam-Hatip okullarının ilk mezunlarını verdiği 1954-
1955 öğretim yılında bu okulların üç yıllık lise kısmı da açıldı. 1997 yılında 
İmam Hatip Okullarının Orta kısmı kapatılmış ve nihayet 2012 yılında 4+4+4 
eğitim sistemi ile tekrar İmam Hatip Ortaokulları açılmıştır.

Bağcılar 1992 yılında Bakırköy’den ayrılarak ilçe olmasına rağmen ilk İmam 
Hatip Okulu 2011 yılında 15 Temmuz Mahallesinde yer alan Ahi Evren Anado-
lu İmam Hatip Lisesidir. 2012 yılında ise Orhangazi AİHL, Bağcılar AİHL, Sela-
hattin Eyyubi AİHL, Hayreddin Karaman Kız AİHL, Sebahattin Zaim İHO, Kadir 
Kuş İHO, Hızır Reis İHO açılmıştır. 2017 yılında Öznur Kahraman İHO, Şehit 
Ramazan Sarıkaya AİHL, 2019 yılında ise Ümmü Mihcen Kız AİHL açılmıştır.

Şuan itibari ile 8’i Anadolu İmam Hatip Liselerinin bünyesinde olmak üzere 
11 İmam Hatip Ortaokulu ve 8 Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Bağcılarda dini 
eğitim verilmektedir. İmam Hatip Ortaokullarımızda diğer ortaokullarda olan 
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derslerin yanında Kur’an-ı Kerim, Arapça, Temel Dini Bilgiler ve Peygamberimi-
zin Hayatı dersleri; Anadolu İmam Hatip Liselerimizde ise diğer liselerde bulu-
nan derslerin yanında Kur’an-ı Kerim, Arapça, Mesleki Arapça, Temel Dini Bilgi-
ler, Kelam, Fıkıh, Tefsir, Siyer, Akaid, Hitabet, Dinler Tarihi ve Osmanlı Türkçesi 
Dersleri verilmektedir.

2021-2022 Eğitim Öğretim yılında Bağcılardaki İmam Hatip Okullarımızda 
3146 Erkek, 6442 kız olma üzere toplamda 9588 öğrenci eğitim görmektedir. 

Anahtar kelimeler: Din eğitimi, imam hatip, Bağcılar.
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Osmanlı Dönemi Bağcılar’daki Dinî ve Sosyal Hayat

Doç. Dr. Nevzat ERKAN
Kırklareli Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

Günümüz İstanbul’un nüfus olarak en kalabalık ilçelerinden biri olan Bağ-
cılar, Osmanlı döneminde Havass-ı Refia olarak isimlendirilen Eyüp Sultan’a 
bağlı dört köyden oluşmaktaydı. Merkezi yerde daha çok gayrimüslimlerin otur-
duğu Cühud Bergos/Yehûd Bergos şeklinde isimlendirilen köy bulunmaktaydı. 
Bugün Kirazlı semtinin olduğu yerde Ayapa Karyesi adında bir köy bulunmak-
taydı. Bu köyün sakinleri de müslüman ve gayrimüslimlerden oluşmaktaydı. 
Güneşli’nin olduğu yerde Papaz Karyesi bulunmaktaydı. Bu köyün sakinleri 
daha çok müslüman tebaaadan oluşmaktaydı. Mahmut Bey semtinin bulun-
duğu yerde kayıtlarda Kalfa Karyesi olarak isimlendirilen köy bulunmaktaydı. 
Bu köyün sakinleri daha çok müslüman tebaaadan oluşmaktaydı. Mahmut Bey 
semtinin bulunduğu yerde kayıtlarda Kalfa Karyesi olarak isimlendirilen köy 
bulunmaktaydı. 

Bu tebliğde ismi zikredilen köylerde yaşayan insanların dini ve sosyal du-
rumları ele alınacaktır. Kaynak olarak Havass-ı Refia sicillerinde bulunan ör-
nekler merkeze alınıp arşive diğer kayıtlar ile desteklenecektir. Bütün bir Os-
manlı dönemini ele almak tebliğin sınırlarını zorlayacağından, zaman dilimi 
olarak 18. Asra kadar olan kısımdaki örnekler üzerinde durulacaktır. Buralarda 
yaşayan insanların dini durumu, köylerdeki dini kurumlar, sosyal yapı, ve iktisa-
di hayata dair örnekler değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Anahtar kelimeler: Dini hayat, dini kurumlar, Müslüman, sicil.
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Osmanlı Dönemi Bağcılar’daki Vakıf Müessesesi

Dr. Hüseyin SARIKAYA
İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

Osmanlı dini, iktisadi ve sosyal hayatının en önemli müessesesi vakıflardır. 
Bu manada vakıf-hayrat ve akarat öğelerle varlığını devam ettirmede zirve dö-
nemine ulaşmıştır.  Hayatın her alanına yansımış olan vakıf kurumu, düzlem 
olarak başta şehir merkezleri olmak üzere en merkezden taşraya kadar insanın 
olduğu her yerde tebarüz etmiştir. Köylerdeki cami gibi dini ve sosyal yapılar 
bir vakıf hayratı olarak yer alırken, bazen de köy ve çiftlik konumundaki yerler 
merkezdeki bir büyük vakfın akaratı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir finans 
kaynağı olan para vakıfları sadece şehir merkezinde değil köyde insanlarının 
da ihtiyaç halinde başvurdukları kaynaklar olarak kayıtlarda yer almıştır. 

Osmanlı dönemi Cühud Bergos, Ayapa, Kalfa Köyü ve Papazköy olarak 
dört köyden ibaret olan Bağcılar, vakıf kurumu açısından değişik örneklerin bu-
lunduğu bir yer konumundaydı. Örneğin Cühud Bergos köyü tamamı bir vakıf 
kurumunun akaratı durumundaydı. Bu köydeki camii bir vakıf hayratı olarak 
varlığını idame ettirmekteydi. Ayapa köyü sakinleri paraya ihtiyaçları olduğun-
da Yakup Ağa vakfı gibi para vakıflarında istifade etmekteydi. Netice olarak bu 
tebliğde, zikredilen dört köyde bulunan vakıf kurumları ve insanların vakıflarla 
olan münasebetleri sicil ve arşiv kayıtları ışığında ele alınacaktır. Dönem olarak 
16-18. Yüzyıldaki kayıtlar esas alınacaktır.

Anahtar kelimeler: Vakıf, dini müessese, para vakıfı.
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Bağcılar Müftülüğünün İlim İrşat Faaliyetleri Bağlamında 
Bağcılar’da Dinî Hayat

Cüneyt ALP
Din Hizmetleri Uzmanı, Bağcılar İlçe Müftülüğü

Din, toplumların iç dinamiklerinden olan ve toplumları iyiye, güzele, doğ-
ruya yönlendiren manevi bir alandır. Her toplumun ve her grubun inandığı bir 
din anlayışı vardır. Ülke olarak asırlardan beridir İslamın evrensel mesajlarıyla 
buluşmuş bir milletiz. Kimi bölgelerde dini yapının tarihsel arka planı varken 
kimi bölgelerde ise tarihi arka plan olmaksızın dinî hassasiyet ve yaşantılar 
vardır. Bağcılar ilçemiz, dinî yapılaşmanın tarihi yönü eksik fakat dinî yaşantısı-
nın kuvvetli olduğu ilçelerimizin başında gelir. Bu anlamda Bağcılar ilçemizde 
dinin topluma bakan yönünü Bağcılar İlçe Müftülüğümüz deruhte etmektedir. 
ADRB (Aile Dini Danışmanlık ve Rehberlik Bürosu) hizmetlerinden Gençlik fa-
aliyetlerine, Bağımlılıklarla mücadelede koruyucu hekimlikten Göç hizmetle-
rine, 4-6 yaş Kuran Kurslarından, Hafızlık ve ihtiyaç odaklı Kuran Kurslarına 
varıncaya kadar sosyal hayatın her alanında dinî yaşantı ve ahlakını oluşturma 
hizmetlerinde gayretli ve takdire şayan hizmetler yürütülmektedir. Bağcılar 
İlçe Müftülüğü olarak en çok üzerinde durduğumuz faaliyetlerimizin başında 
ise hiç şüphesiz toplumun çekirdek yapısını oluşturan Aile kurumu ve bunun alt 
dallarını oluşturan 4-6 yaş arası çocuklar için Kuran kurslarıdır. Bu iki temelden 
sonra ise Bağımlılıkla mücadelede koruyucu hekimlik ve gençlerin anlam dün-
yasında yer edinmek adına gençlik faaliyetleri başta gelmektedir.

Anahtar kelimeler: Bağcılar Müftülüğü, aile, gençlik, kurslar, bağımlılık.
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Bağcılar’da Seçmen Davranışı: Yeni Medya ve Siyasal 
Enformasyon Tüketimi Üzerine Küresel Bir Perspektif

Dr. Necmettin MUTLU
Küçükçekmece Belediyesi, Uzman

Bu tebliğde Dijitalleşme olgusunun Batı’da seçim kampanyaları, Ortado-
ğu’da toplumsal hareketler, Asya’da gözetim ve denetim uygulamaları biçimin-
de ortaya çıkan boyutlarının ortak noktası olan yeni medyanın yerelde seçmen 
davranışı ile olan ilişkisi aktarılmaktadır. İstanbul’un seçmen sayısı en yüksek 
üç ilçesinden biri olan Bağcılar davranışçı siyaset bilimi için sosyodemografik 
çeşitliliği ile önemli bir araştırma sahası potansiyeli taşır. Yeni medya aracılı-
ğıyla siyasal enformasyonun yoğun olarak tüketildiği 23 Haziran 2019 yerel 
seçimlerinde Bağcılar ilçesinin 22 mahallesinde yürütülen bu araştırmada; yaş 
cinsiyet eğitim ve meslek değişkenleri ile hakim etki paradigmalarının değiş-
kenleri ilişkisel korelasyonlarda test edilmiştir. Bu çalışmada ampirik olgu ola-
rak, siyasal sistemin aktörleri ve seçmenler arasında ki ilişkiler bu bağlamda 
incelenmiş, seçmen ve yeni medya özelinde internet ve dijital ağlar ilişkisinin 
fotoğrafı çekilmiştir. Karar alıcılara önemli ipuçları verecek veriler istatistiksel 
ilişkiler ışığında incelenmiştir.  Ampirik olgu olarak ittifakların kurulduğu ve si-
yasal enformasyonun yoğun olarak dolaşımda olduğu 23 Haziran 2019 İstan-
bul Yerel Seçimleri incelenmiştir. Demokratik kurumların işleyişini doğrudan et-
kileyen siyasal sistemin sağlıklı işleyişi için önemli bir faktör olan siyasal sistem 
ve seçmen ilişkisi, güçlü etkiler yaklaşımının değişkenleri, oy verme davranış 
modelleri, cinsiyet, yaş, gelir-eğitim düzeyi, meslek boyutlarıyla ele alınmıştır. 
Bilimsel araştırma yöntemi; nicel keşfedici korelasyonel araştırmanın sonuçla-
rı olarak, neden sonuç ilişkileri, araştırmacılara siyaset biliminde dijitalleşme 
başlıklarında bağlı konularda gelecek çalışma başlıklarında fikir verebilmek 
amacıyla, p<0.01 ve p<0.05 düzeylerinde anlamlı varsayımlara dair korelâs-
yonlar, değerlendirilmesi gereken yeni durumlar ve öneriler olarak sıralanmış-
tır. Bağcılar ilçesinde Lisans mezunu seçmenin yeni medya siyasal enformas-
yonunu objektif bulduğu ve karar vermesinde etkili olduğu görülmüştür. 32-38 
yaş grubu seçmende yeni medya siyasal enformasyonunun daha etkili olduğu, 
18-24 yaş grubu seçmenin kararında arkadaş çevresi ve yeni medyayı, 39-45 
yaş grubu seçmenin ise parti liderini en etkili faktör olarak ifade ettiği bulun-
muştur. Yeni Medyada Yayınlanan/Paylaşılan Siyasi Haber ve İçeriklerin Seçim 
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Kararının oluşmasında en etkili olduğu grup 18-24 yaş grubudur. 18-24 yaş 
grubu seçmen en fazla fenomenler moda/stil haberleri ve spor haberlerini tü-
ketmektedir. 18-24 yaş grubu seçmen kamusal alanda siyasi fikirlerini en fazla 
yeni medya mecralarında ifade etmektedir. 25-31 yaş grubu seçmen kamusal 
alanda siyasi fikirlerini en fazla birebir sohbet ortamlarında ifade etmektedir. 
Ortaokul mezunu seçmen grubu seçim kararının oluşmasında en fazla aday, 
parti ve konjonktürü önemsemektedir. Lise mezunu seçmenler için yeni medya 
siyasal enformasyon tüketimi nötr durumdadır. Lisansüstü seçmenler ekonomi 
ve yazar içeriklerini yoğunlukla tüketmektedir. Ortaöğretim mezunu seçmen 
grubu dijital mecralarda kanaatlerini açıklarken lisansüstü seçmen grubu her-
hangi bir paylaşım yapmamakla birlikte kanaat ortamını gözlemlemektedir. 
Öğrenciler dijital siyasal enformasyonu yoğun olarak takip etmektedir. Düşük 
gelir gruplarında yoğunlukla aile seçim kararında etkilidir. Orta ve yüksek gelir 
gruplarında sosyolojik oy verme davranışı giderek terk edilmektedir. Parti aidi-
yeti olan seçmenler en yoğun dijital tüketim grubudur. Kararsız seçmenler orta 
yoğunlukla dijital mecraları tüketmektedir. Marjinal seçmen grupları dijital en-
formasyonu tüketmemekte sosyal demokrat seçmen grupları ise sıklıkla takip 
etmektedir. Milliyetçi muhafazakar ve muhafazakar seçmen grubu kanaatlerini 
dijital mecralarda paylaşmamaktadır. Kanaat önderliği eğilimi gösteren seç-
men hem dijital mecraları aktif olarak kullanmakta hem de birincil çevresine 
kanaatlerini aktarmaktadır. Tüm bunlarla birlikte farklı sosyo-ekonomik düzey-
den, farklı siyasi yelpazeden seçmenlerin farklı davranışları da görülmektedir. 
Bu tespitler uyarınca Bağcılar, İstanbul’un mütemmim cüzü olarak Dijitalleş-
menin yoğun olarak konuşulduğu günümüzde milli, rasyonel ve bütüncül bir 
perspektif için siyasal kurumların karar alıcılarına önemli veriler sunmaktadır. 

Anahtar kelimeler: Bağcılar, yerel seçimler, seçmen davranışı, yeni medya.
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Bağcılar’ın Gelişmesinde Bağcılar Meydanı’nın Etkisi

İnş. Yük. Mühendisi Ensar ÖZKAN
Bağcılar Belediyesi

Günümüzdeki kentlerde trafik ve ulaşım, altyapı, nüfus, plansız yapılaşma, 
yolların yetersizliği, temizlik, güvenlik, araç ve nüfus sayısının artması gibi ko-
nular zaman içinde kent sorunlarını oluşturmaktadır. Kentlilerin, kentle ilgili 
genel sorunlarını (fonksiyonel, siyasal, kültürel, ekonomik ve estetik vb.) ge-
lişigüzel yorumlamak oldukça yanlış sonuçlar doğuracaktır. Bu kapsamda uz-
manlar tarafından yapılacak araştırmalar neticesinde ortaya çıkan sorunların 
değerlendirilirken net, anlaşılır ve objektif bir şekilde ifade edilmesi, sağlıklı ve 
uygulanabilir çözümlerin sunulmasının önünü açacaktır. Bu bağlamda araştır-
ma konumuzun ana unsurunu oluşturan Bağcılar meydanının ilçe sakinleri için 
en önemli sosyal yaşam alanlarından biri olduğu görülmektedir. Bu doğrultu-
da ilçenin gelişimi ve tanıtımı açısından önem arz ettiğinden çalışma konusu 
olarak seçilmiştir. Bu çalışmada 2020 yılında yayınlanan “kentsel dönüşümün 
açık ve kamusal alanlarda fiziksel ve sosyal mekâna etkisi: bağcılar meydan ör-
neği kentsel alanlardaki açık mekanlar kapsamında ‘‘Bağcılar Meydanı” konulu 
Yüksek lisans tezinden yararlanılarak söz konusu meydanın sorunları güncel 
tespitler ve ilçe sakinleri ile yapılan mülakatlardan faydalanılarak ortaya ko-
nulup, bu bağlamda çözüm önerileri sunulmaya çalışılmıştır. Hazırlanan çalış-
manın amacı; Bağcılar Meydanının sorunlarına çözüm önerileri sunarak alanın 
ihtiyaçları karşılanabilmesi hedeflenmektedir. Çalışmadan elde edilen sonuçlar 
yorumlanarak konuyla ilgilenen kişilerin fikir sahibi olması amaçlanmıştır.

Anahtar kelimeler: Bağcılar, meydan, kentsel dönüşüm.
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Çocuk Koruma Merkezlerinin Mekânsal Tasarım Düzeninin 
Kullanıcı Algısı ile Değerlendirilmesi: Türk Kızılay Bağcılar 
Çocuk Koruma Merkezi Örneği

Y. Mimar Büşra Gizem YILMAZ
İstanbul Kültür Üniversitesi

İnsanların var oluşu ile beraber anlamlandırma çabası içerisine girdikleri ve 
sürekli etkileşim halinde oldukları mekân kavramı, günümüzde araştırmalara 
konu olarak güncelliğini korumaktadır. Mekan kavramı deneyimleyen kişilerin 
algılarına göre şekillenmektedir. Aile, sosyal çevre, eğitim, kültür gibi çeşitli 
kavramlara bağlı olarak bilişsel, fiziksel ve sosyo- duygusal yönden gelişimini 
tamamlayan çocuklar tüm bunların etkisi ile yaşamlarını anlamlandırmakta ve 
çevrelerini algılamaktadırlar. Her çocuk aynı şartlarda gelişim gösteremediği 
gibi gelişim evreleri sonrasındaki dönemde de yoksunluk hissettiği konularla 
topluma dâhil olmaktadırlar. Tez çalışması kapsamında Türk Kızılay Avrupa Ya-
kası Çocuk Koruma Merkezi örnek çalışma alanı olarak seçilerek; öyküleme, 
maket, kodlama gibi çeşitli yöntemler ile katılımcı çocukların mekân algıları 
ölçülerek mekân önerileri getirilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Çocuk, aile, mekân, Kızılay.






