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GİRİŞ 

 
Bu araştırmanın temel amacı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nin sosyal yapılarını incelemek ve 
buradan hareketle yörede yaşanan mevcut sorunlar ve yöredeki vatandaşların bakış açıları, yorum ve 
değerlendirmeleri ile beklentilerini tespit ederek sağlıklı çözüm önerileri üretmektir. 
 
Bu temel amaca varmak için çalışma, beş ana bölüm çerçevesinde tasarlanmıştır: 
 
Birinci bölümde araştırma problemi tartışılmıştır. Bu başlık altında araştırmanın ana konusu, birincil ve 
ikincil amaçları ile araştırmanın temel sorularına yer verilmiştir.  
 
İkinci bölümde, araştırmanın metodolojisi sunulmuştur. Diğer bir deyişle bu bölümde, araştırmanın tipi, 
evreni, veri toplama araçları, veri toplama süreci ve verilerin nasıl analiz edildiği konuları açıklanmıştır.  
 
Çalışmanın üçüncü bölümünde, araştırmanın ana konusu hakkında kuramsal ve kavramsal çerçeve 
üzerinde durulmuştur.  
 
Özellikle göç, kentleşme, kentleşmenin sonuçları ve kentleşme sürecinin ortaya çıkardığı sosyal sonuçlar 
bu çerçevede özetlenmiştir.  
 
Dördüncü bölümde, Dilovası’na ait bazı istatistikî veriler üzerinden gidilerek, ilçenin değişik yönlerden 
genel bir portresi çizilmiştir.  
 
Beşinci bölümde, araştırmanın alandan toplanan verilerinin analizlerinden elde edilen bulgular, 
tablolaştırılarak sunulmuştur. Son kısımda (Sonuç ve Öneriler) ise araştırmanın geneli üzerinden 
hareketle bir değerlendirme yapılarak konuya ilişkin sorunların özeti ile bu sorunlara yönelik olası çözüm 
önerilerinin neler olabileceği tartışılmıştır. 
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Birinci bölüm 

ARAŞTIRMA PROJESİNİN TANITIMI 

 
1.1. Araştırmanın Amacı  
Bu projenin temel amacı, Kocaeli ilinin nüfus yönünden en küçük, ancak başta çevre sorunları olmak 

üzere değişik açılardan en bilinen ilçelerinden birisi olan ve hem stratejik hem de sosyal yönden önemli 

ilçenin toplumsal yapısını bilimsel bir yöntemle inceleyerek bu ilçenin sosyal doku haritasını çıkarmaktır. 

Böylece başta Dilovası Belediyesi ve Dilovası Kaymakamlığı olmak üzere, karar vericiler ve diğer tüm 

ilgililere sağlıklı ve güncel veriler sunmak; böylece Dilovası’nın toplumsal sorunlarının çözümüne katkı 

sunmaktır.  

 
1.2. Sosyal Doku Araştırması nedir? 

Sosyal Doku Araştırmaları; bir kentte yaşayan nüfusun tamamına hanelerde görüşmek suretiyle anketle 
ulaşılarak daha iyi hizmet vermek, sosyal yapının belirlenmesi, verilecek hizmetin detaylarına ulaşılması, 
şehrin geleceğine yön verilmesi ve gerçek ihtiyaç sahiplerinin tespit edilmesi vb. amaçlarıyla yapılabilen 
araştırma çalışmalarıdır. Sosyal doku araştırmalarında hane halkı, sokak ve mahalle bazında yapılan 
değerlendirmelerle götürülecek hizmetin kalitesi arttırılarak, gereksiz yatırım ve harcamalardan 
kaçınılması amaçlanır. 

Sosyal doku araştırma projeleri çerçevesinde, kent yönetimlerinin sosyal paydaşlarının ayrı ayrı olmak 
üzere kentle olan duygusal bağları, kente davranış biçimleri, kentliye davranış biçimleri, kent 
donanımlarına davranış biçimleri, ortak kullanım alanlarına davranış biçimleri, geldikleri yörelerle ilgili 
bağları, geldikleri yöreden kente taşıdıkları değerleri, kente dair gelecek tasarımları, kendilerine dair 
gelecek tasarımları, yaşamakta oldukları kente dair algıları, o kentte edindikler değerler, kente aidiyet ve 
kenti sahiplenme duyguları, kent yönetiminden beklentileri, memnuniyetleri, memnuniyetsizlikleri, 
şikayetleri, kent yönetimine katılım talepleri, kentleşme ve sivil bilinç eğilimleri, nesiller arasında iletişim 
düzeyleri, nesiller arasında sosyo-kültürel farklılaşma ve bilinç değişimleri, yaşanan sosyo-kültürel 
değişim sürecinde sosyal dayanışma örüntüleri, sosyal dayanışma örüntülerinin sosyal bütünleşmeye 
etkisi gibi ana başlıklar altında gerekli araştırmalar ve ölçümler yapılmakta, mevcut fiziksel dokunun 
optimum faydayla kullanımını sağlayacak sosyal veriler tespit edilmekte, bunların kullanımıyla ilgili 
yöntem önerilmekte, kentin geleceğinin planlanmasına katkıda bulunacak olan kent bilgi sistemine sosyal 
veriler sunulmaktadır. 
 
Bir başka deyişle, sosyal doku projeleri ile uygulandığı bölgenin sosyal doku haritası çıkarılır. Bu 

haritaların çok yaygın bir kullanım alanı bulunmaktadır. Örneğin, bu harita sayesinde ihtiyaç sahibi 

olduğu tespit edilen ailelerin ihtiyaçları karşılanarak, sosyal riskler azaltılarak toplumsal yaralar 

iyileştirilir. Ayrıca, kullanılan yazılımın ürettiği istatistikler incelenerek sosyal iyileştirme politikalarına 

daha hızlı ve daha verimli karar vermek mümkün hale gelir. 
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1.3. Bu Araştırmanın Kapsamı 
Araştırma, Dilovası ilçesinin merkezi ve köylerindeki hane halklarının sosyal yapısını araştırmaktadır. 

1.4. Araştırma projesinde Dilovası’nın tercih nedenleri 

 Projede Dilovası’nın tercih nedenleri aşağıda yer almaktadır: 

 

o Dilovası, 45.000 civarındaki nüfusu ile Kocaeli ilinin en az nüfusa sahip ilçesidir. Bununla 

beraber, sadece Kocaeli’de değil, ülke çapında bilinirliği fazla olan bir ilçedir. Dilovası, 

özellikle sanayi, çevre sorunları, kentsel altyapı sorunları ve son yıllarda da kanser 

oranının yüksekliği iddiaları ile anılmaktadır. Bu durum bile, bu küçük ilçenin incelenmesi 

bakımından yeterli bir gerekçe oluşturmaktadır.  

 

o Ayrıca, Dilovası’nın sosyal bir diğer özelliği de önemlidir. Dilovası, çoğunluğunu Doğu, 

Güneydoğu ve Karadeniz illerinden göç ederek buradaki sanayi kuruluşlarında çalışmak 

için gelenlerin oluşturduğu bir yerleşim yeridir. Bu özellik, onu Kocaeli’de, hatta 

Marmara Bölgesi’nde farklı bir yere oturtmaktadır. Bu demografik yapı, bu küçük ilçenin 

merkezi yönetimin son yıllarda gerçekleştirdiği kimi açılımlarda pilot merkez olması 

yönündeki bazı tartışmalara da imkân vermektedir.  

 

o Dilovası’nın Kocaeli ve civarında sahip olduğu imaj, sosyal bilimler açısından da çok çeşitli 

yönlerden incelenmesi gereken bakir bir inceleme alanı oluşturmaktadır. Buradaki suç 

oranı ve suç çeşitleri, toplumsal yapıdaki değişim, sosyal doku ile kentsel doku arasındaki 

ilişkiler, oldukça ilginç sonuçlar üretebilecek konular arasındadır. 

 

o Dilovası, son yıllarda bilim, ideoloji ve siyaseti ilgilendiren değişik tartışmalarında da 

odağında yer almaktadır. Örneğin, bu ilçedeki kanser oranları konusunda Kocaeli yerel 

medyasına yansıyan hatta yargıya taşınan canlı bir tartışma da mevcuttur. Bu 

araştırmada da kanser ile ilgili bir soru yer almaktadır. 

 
1.5. Projenin sahipliği 

Araştırma projesi, Dilovası Kaymakamlığı tarafından yürütülmüştür. Projeye Doğu Marmara 

Kalkınma Ajansı ve Dilovası Organize Sanayi (DOSB) finansman ve Dilovası Belediyesi de 

finansman ve lojistik desteği sunmuştur. 
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İkinci Bölüm 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

 
Dilovası Sosyal Doku Araştırması, hem nicel (quantitative) hem de nitel (qualitative) yönü olan bir alan 
araştırmasıdır. Araştırmanın anketlere dayalı verileri, araştırmanın nicel yönünü; anket değerlendirme 
çalıştayında elde edilen görüşler ve ikincil verilere dayalı kısmı ise nitel yönünü oluşturmaktadır. Bununla 
birlikte ifade etmek gerekir ki ana veri toplama aracı, anket (soru kâğıdı) olmuştur. Özellikle çalıştay ve 
ikincil veriler teknikleriyle toplanan nitel verilerin, anketler ile toplanan nicel verileri test etmesi, 
desteklemesi ve daha somut analizlerin yapılmasına olanak sağlaması hedeflenmiştir. 
 
Dilovası Sosyal Doku Araştırması, birbirini izleyen 3 temel aşamadan oluşmuştur: Hazırlık çalışmaları, 

Dilovası Sosyal Doku Anketi ve Anket Verileri Değerlendirme Çalıştayı.  

 

2.1. Hazırlık Çalışmaları 

Hazırlık çalışmaları çerçevesinde literatür taraması, anket sorularının hazırlanması ve pilot 

uygulamalarla test edilmesi, projeye ek mali destek sağlanması, anket yapılacak mahallelerin yerinde 

gezilmesi, lojistik hazırlık çalışmaları ve proje çerçevesinde yapılacak çalıştayın yer, katılımcılar ve 

içerik yönünden belirlenmesi gibi faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Bu arada Doğu Marmara Kalkınma 

Ajansı’nın talep ettiği bürokratik formalitelerin tamamlanması ve anket uygulama ile çalıştay 

düzenleme işlerinin yaptırılması için ihaleye çıkılması da bu çerçevede ele alınması gereken işlerden 

olmuştur.  

 

2.2. Dilovası Sosyal Doku Anketi 

Dilovası Sosyal Doku Anketi, 2011 yılı Ağustos ayında, ortalama 3 hafta içerisinde, araştırma evreni 

içerisindeki her hane en az birer kez ziyaret edilmek suretiyle, yüz yüze uygulanmıştır. Bu bölümde daha 

çok saha çalışması ile ilgili olarak yapılan hazırlık çalışmaları ve saha çalışmasına ilişkin lojistik detaylar 

anlatılmaktadır. Bu çerçevede, saha araştırmasında kullanılan anketlerin ne şekilde ön denemesinin 

yapıldığı, soru kâğıtlarının son haline nasıl getirildiği, ön denemede kullanılan anketörlerin 

(görüşmecilerin) eğitimi, saha araştırması personelinin seçimi, eğitimi ve eğitim sonrasında saha 

ekiplerinin oluşturulması açıklanmıştır. 

 
Bu araştırmanın ana veri toplama aracı, anketlerdir. Eğitilmiş anketörler tarafından ziyaret edilen 
hanelerde karşılaşılan bireylerle yüz yüze gerçekleştirilen anketlerin yanı sıra, anket sonuçlarının 
tartışıldığı bir çalıştay aracılığı ile de diğer destekleyici veriler toplanmıştır. Bunların yanı sıra mevcut 
literatürdeki ikincil veriler de bu çalışmada kullanılmıştır 
 
Merkez proje ekibi (proje koordinatörü ve yürütücüsü ve proje araştırma ekibi) tarafından hazırlanan 
taslak anketler ile eğitilmiş anketörler kullanılarak sınırlı sayıda; ancak farklı niteliklerde cevaplayıcılarla 
gerçek deneme anketi yapılarak test edilmiş ve sonrasında da gerekli görülen düzeltmeler ve değişiklikler 
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yapıldıktan sonra son haline getirilmiştir. Başka bir deyişle, veri toplama araçları olarak hazırlanan anket 
formları-soruları bir ön deneme ile test edilip geçerlilik ve güvenirliliklerinin sağlanmasına gidilmiştir (Her 
denek aynı sorudan aynı anlamı çıkarıyor mu? Hazırlanmış olan sorular, araştırmanın probleminde ileri 
sürülmüş olan konuların gereksindiği veriyi topluyor mu? Hazırlanmış olan sorular sayı ve içerik olarak 
yeterli sayıda mıdır? Anketörler her soruda neyin amaçlandığı konusunda hemfikirler mi? vb.). Böylelikle 
hazırlanmış olan veri toplama araçları bir pilot çalışma ile test edilmiş ve ön denemeden elde edilen 
sonuçlara göre anket formlarına son şekilleri verilerek alanda kullanılabilir hale getirilmişlerdir. 
 
Anket uygulaması, Dilovası ilçesinde çeşitli semtlerden rastgele seçilen hanelerde, daha önce benzer 
anket uygulamalarında çalışmış, deneyimli anketörler kullanılarak sınırlı sayıda hane halkında 
denenmiştir. Ön deneme çalışmasında görev alan görüşmecilere merkez proje ekibinin hazır bulunduğu 
bir ortamda anketler tanıtılarak bir eğitim verilmiştir. Bu eğitimde anketlerin uygulamasına yönelik 
bilgilendirme ağırlıklı olmuştur. Ayrıca görüşmecilere bu çalışmanın amaçları ve projenin konusu, 
anketlerde yer alan kavramlar hakkında bilgiler ve görüşecekleri kişilerin özellikleri itibarıyla dikkat 
etmeleri gereken hususlar konularında da bilgilendirmeler yapılmıştır. Özetle, ön deneme, soru 
kâğıtlarının içeriğinin, kullanılan kelime ve kavramların cevaplayıcılar tarafından anlaşılır olup 
olmadığının, cevap kategorilerinin uygun ve yeterli olup olmadığının, atlama ve süzgeçlerin çalışıp 
çalışmadığının tespit edilmesine yönelik olmuştur. 
 
Anketör olarak belirlenecek personelin daha önce benzer çalışmalarda yer almış olması ön deneme 
amaçlarının gerçekleştirilmesi için oldukça önemlidir. Görüşmeciler doldurdukları anketler sonrası gerek 
yazılı gerekse proje ekibi ile yaptıkları görüşme sonrası geri bildirimlerini aktarmışlar ve bu öneriler 
doğrultusunda soru kâğıtlarında gerekli düzeltme ve değişiklikler yapılmıştır. 
 
Anket formlarının son haline getirilmesinden sonra saha çalışmasını yürütecek ve sahada uygulanacak 
anket formlarını uygulayacak saha personeli adayları belirlenmiş ve bu kişilere Dilovası’na bağlı Tavşancıl 
Mahallesinde bulunan Dilovası Belediyesi binasında verilen 1 günlük bir eğitimin ardından görüşmeci, 
denetçi ve ekip başkanı olarak belirlenen saha personeli 1 erkek ve en az 1 bayandan oluşan ekipler 
halinde belirlenen yerleşim yerlerini ziyaret etmek ve görüşmeleri gerçekleştirmek üzere sahaya 
gönderilmişlerdir.   
 
Anket soruları ziyaret edilen hanelerde anketörler tarafından okunarak, cevaplandırılmaları istenmiştir. 
Açıkça anlaşılmadığı beyan edilen sorular, anketörlerce izah edilmiş ve sorunun neyi ölçmeye yönelik 
olduğu açıklanmıştır. Ayrıca yüz yüze görüşme esnasında katılanlar üzerinde anketörler tarafından 
sosyolojik müşahede yapılmış, gözlemler not edilmiş ve çalışmaların değerlendirilmesinde ve 
yorumlamasında kullanılmıştır.  
 
Verilen cevapların sağlıklı olması için uygulama sırasında bazı tedbirler alınmıştır. Örneğin,  gerektiğinde 
idari makamlardan alınan resmi belge ibraz edilmiştir. İdari makamların sorunları çözmek ve verecekleri 
bilgiyi aktarmak için gerekli kanalları kurduğu izah edilerek güven duyulması sağlanmıştır. Anket anında 
evde bulunmayan, eksik bilgi veren veya anketi cevaplamak istemeyen hanelere en az birer kez daha 
gidilerek anket uygulanmaya çalışılmıştır. Dilovası Belediyesi, araştırma ekibine gerekli her türlü lojistik 
ve personel takviyesini yapmıştır.   
 
Ayrıca sahadaki ekiplerle, günlük olarak proje saha koordinatörü ve saha sorumlusu telefon vasıtasıyla 
bağlantı kurmuş ve saha çalışmasının gidişatı hakkında düzenli olarak bilgiler almış ve gerektiğinde 
müdahalelerde bulunarak, araştırmanın metodolojisine uygun bir şekilde tamamlanmasını sağlamıştır. 
Dilovası ilçesinde bulunan her haneye en az 1 kez (evde bulunmayan veya cevap vermek istemeyen hane 
halkına ise 2 veya 3 kez) ziyaret yapılarak anketlerin doldurulmasına çalışılmıştır.  
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Veri girişinde çalışmak üzere belirlenen 12 veri girişçi ve 1 veri giriş sorumlusuna ayrıca ilgili danışmanlar 
tarafından veri giriş programının tanıtımı ve deneme veri giriş uygulamalarını içeren bir eğitim verilmiştir. 
Veri girişin sağlıklı olarak yapılabilmesi için bu personelin de anketörlere verilen eğitimlere katılması ve 
deneme anketleri yapması sağlanmıştır. 
 
Sahada tamamlanan soru kâğıtları; veri girişi için ‘Veri Giriş Ofisi’ne gönderilmiştir. Veri Giriş 
Koordinatörü sahadan dönen tüm soru kâğıtlarını kontrol etmiş, “Uygulama İzleme Tabloları”na 
kaydetmiş ve veri giriş görevlilerine havale etmiştir. Anket verileri, 12 teknik personelin 15 gün süren 
çalışmasıyla, bu proje için özel olarak geliştirilen bir yazılıma aktarılmıştır. Bu yazılım, Kocaeli 
Teknoparkta bulunan STK şirketi tarafından geliştirilmiştir. Yazılımın ayırt edici özellikleri; eldeki verileri 
Kaymakamlık ve Belediye gibi kamu kurum ve kuruluşlarının veri ihtiyaçları için doğrudan 
kullanabilmelerine imkân sağlaması, merkezi hükümetin kullandığı genel veri sistemleri (MERNİS vs) ile 
uyumlu çalışabilmesi ve mahalle /sokak bazlı sorgulamaya izin vermesidir. Özellikle sosyal yardımlar ve 
sosyal hizmetlerde böyle ayrıntılı bir veri tabanına sahip olmak, bu hizmetlerin verimlilik ve etkinliğini 
büyük ölçüde artıracaktır. 
 
Türkiye İstatistik Kurumu Adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre 2010 yılı itibariyle Dilovası ilçesinin 

toplam nüfusu 44 bin 958 olup, Dilovası Belediyesi’nin verilerine göre ilçede takriben 10.500 hane 

bulunmaktadır. Dilovası Sosyal Doku Araştırması anketinin Dilovası ilçesinde bulunan tüm hanelere 

uygulanması hedeflenmiştir. Ancak, bazı ailelerin anketin uygulandığı dönemde tatil ve akraba ziyareti 

gibi nedenlerle Dilovası dışında bulunmaları ve bazılarının da bilgi vermek istememeleri gibi nedenlerle 

anket 7910 hanede uygulanabilmiştir. Bununla beraber, %75,3 geri dönüş oranının bu tür bir anket için 

yeterli bir oran olduğu değerlendirilmektedir.  

2.3. Anket Verileri Değerlendirme Çalıştayı 

Dilovası Sosyal Doku Anketi verileri, 26 Eylül 2011 Pazartesi günü Gebze’de bulunan TÜSSİDE tesislerinde 

yapılan değerlendirme çalıştayında tartışmaya açılmıştır. Çalıştaya farklı üniversitelerden saygın 

akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, yerel yönetim temsilcileri, mülki idare temsilcileri ve 

basın kuruluşlarının temsilcileri başta olmak üzere toplam 107 kişi katılarak görüşlerini ifade etmişlerdir. 

Çalıştay, saat 10.00’da başlamış ve 17.00’de sona ermiştir. 
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Resim:  Çalıştay sonrası protokol üyeleri toplu halde 

 

Resim: Çalıştaydan bir görünüm 

 

 

http://www.dilovasi.gov.tr/default_B0.aspx?id=117
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Resim: Çalıştaydan bir görünüm 

Çalıştay katılımcılarının kompozisyonu kısaca şöyle özetlenebilir: 

 İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Kocaeli 

Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Koç Üniversitesi ve Yalova Üniversitesi’nden toplam 21 

öğretim elemanı 

 12 farklı sivil toplum kuruluşundan toplam 15 temsilci 

 34 adet belediye yöneticisi ve çalışanı 

 5 adet mülki idare temsilcisi 

  7 adet muhtar 

 7 adet basın kuruluşu temsilcisi 

 11 adet sanayi temsilcisi 

 5 adet siyasi parti temsilcisi 

 3 adet eğitim kurumu temsilcisi 

 2 adet meslek örgütü temsilcisi 
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Bu çalıştayda temel konular olarak üç husus belirlenmiştir:   

a. Mevcut verilerin tartışılması         

b. Gelecek beklentileri (Dilovası halkının, yörenin temel sorun alanları ile ilgili olarak ne tür beklentilere 

sahip oldukları ile Hangi koşullarda ne tür değişiklikler yapılması durumunda gelecek beklentilerinin nasıl 

değişeceğinin belirlenmesi)  

c. Sosyal sorunların sebeplerinin,  bunların kalıcı ya da geçici olma durumlarının ve muhtemel çözüm 

önerilerinin tartışılması. 

Çalıştayda tüm katılımcıların bir arada olmasına imkân veren büyük salonun yanında, küçük çalıştay 

salonları da kullanılmıştır.  
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Çalıştayın açılış ve genel bilgilendirme aşamaları büyük salonda yapılmış, daha sonra katılımcılar üç 

çalışma grubuna ayrılarak küçük çalıştay salonlarına yönlendirilmişlerdir. Çalışma gruplarının farklı 

mesleklere sahip katılımcılar arasında dengeli oluşturulmasına dikkat edilmiştir. Gruplar, kendilerinin 

oylama ile seçtikleri birer moderatör yönetiminde çalışmışlardır. Çalışma gruplarında her katılımcıya en 

az ikişer kez söz hakkı verilmiş ve her katılımcının fikrini özgürce ifade edebilmesi için gerekli ortam ve 

altyapı sağlanmıştır. Çalıştaylarda ifade edilen görüşler, her grupta yer alan raportörler tarafından 

kaydedilerek proje koordinatörlerine teslim edilmiştir. 
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Resimler: Çalıştaydan görünümler 
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Üçüncü Bölüm  
 

ARAŞTIRMANIN KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVESİ 
 
 
Bu bölümde, çalışmanın kavramsal ve kuramsal alt yapısını oluşturan açıklamalara yer verilmiştir. 
 

3.1. TOPLUMSAL YAPI VE TOPLUMSAL DEĞİŞME 

Toplumsal yapı; “bir topluluğun toplumsal düzeni, kuruluşu, kuruluşun işleyişi ve bir takım görevleri 

yerine getirme yoludur”. İnsanlar arasındaki ilişkilerin bir düzene oturtulması ve bu düzenin işleyebilmesi 

ancak, sağlam temellere oturmuş toplumsal yapıyla mümkündür  (Es, 2008).  

Toplumsal yapı; fiziki yapı, nüfus, toplumsal ilişkiler, kültür ve tabakalaşmanın karşılıklı ilişkiler içinde 

oluşturduğu bir bütündür. Bu toplumsal bütünlük içinde çeşitli toplumsal sistemler karşımıza çıkar. 

Bunlar aile, eğitim, ekonomi, siyaset, hukuk vb. dır. Toplumsal yapıda neslin devamının sağlanması (aile), 

toplumsallaştırma (eğitim), üretimin gerçekleşmesi (ekonomi) gibi temel işlevler, birbirine bağımlı bir 

sistem içinde gerçekleştirilir. Örneğin, eğitim sistemi ekonomik sisteme nitelikli işgücü sağladığından 

ekonomik sistem eğitim sistemine gereksinim duyar. Toplumun varlığını ve sürekliliğini sağlayan şey, 

toplumsal yapının sistemli olma özelliğidir. (Bilgiseven, 1995).  Toplumsal yapı, belirli bir mekânda 

yerleşmiş insan topluluklarının dokusunu ortaya koymaktadır. Belirli bir toplumun fiziki ve kültürel yapı 

özelliklerini yere ve zamana bağlı olarak ortaya koyar. Bu bakımdan, sosyal yapı bir toplumun belirli yer 

ve zamana göre çekilmiş bir fotoğrafıdır (Es, 2008). 

Yapı kavramının içerisinde devamlılık ve düzenlilik olmakla birlikte, değişime de açık olması nedeniyle 

sosyo-kültürel yapı göreceli olarak istikrarlı olan ilişkiler için kullanılmaktadır. Bir başka deyişle, belirli bir 

bölgede birlikte yaşayan ve bünyesinde farklı grupları bulunduran, birlikte varoluşlarının farkında olan 

toplum, oluşturduğu kurumları ile durağanmış gibi görünse de, dinamik ve değişim halinde bulunan bir 

yapıdır. Toplumsal değişme ise, toplumsal yapıyı oluşturan öğelerdeki değişmeleri anlatan bir kavramdır. 

Toplumsal değişme genel olarak, uygulanan ekonomi politikasında ve bu alanlardaki değişmelerle 

ekonomik yapıda, üretim teknolojisinden değişmelerle teknolojik yapıda, göç, kentleşme, doğum ve ölüm 

oranındaki artış gibi nedenlerle demografik yapıda ortaya çıktığı gibi eğitim, sağlık ve aile yapısındaki 

değişmelerle de kavramsal yapıda ortaya çıkmaktadır (Es, 2008). 

Toplum üzerine yapılmış olan bilimsel araştırmalar, bütün insan topluluklarının tarihsel süreç içerisinde 
mutlaka değişime uğradığını göstermektedir (Turhan, 1969) Her toplumda, tarihi gelişim süreci içerisinde 
farklı uygarlıklar, kültür ve dinlerle ilişki içerisine girmek suretiyle bünyesinde sosyo-kültürel içerikli 
değişimler ortaya çıkmaktadır. 
 
Özellikle, 19. yüzyılın ortalarından itibaren sanayileşme, nüfus artışı ve hızlı iletişim teknolojilerinin 
gelişimine paralel olarak, toplumda ortaya çıkan değişimleri açıklamayı amaçlayan teorilerin geliştiği 
görülür. Burada ünlü sosyologlar Agust Compte, S. Simon ve E. Durkheim’in önemli katkıları olmuştur. 
Bununla birlikte, 20, yüzyıldan itibaren giderek daha da karmaşıklaşan toplumsal değişim olgusunun 
farklı bilim ekolleri ve bilim adamları arasında ihtilafa neden olduğu da görülmektedir.   
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Toplumsal değişimi anlamaya ve izah etmeye çalışan bilimsel yaklaşımlar, temelde değişimi bir olgu 
olarak benimsemekte, ancak toplumsal değişimde etkili olan hususların tespiti konusunda birbirlerinden 
ayrılmaktadırlar.  Gerçekten de, nüfus artışı, göç, savaşlar, fiziki çevre, teknolojik ilerlemeler, ekonomik 
gelişmeler ve kentleşme gibi olgular sosyo-kültürel değişime neden olabilmekte, ancak bunların ne 
ölçüde değişim meydana getirebildikleri ve birbirleriyle olan ilişkileri, hala kolayca anlaşılabilir hale 
gelmemiştir. Nitekim toplumbilimciler, makro ya da mikro düzeyde toplumsal değişimler üzerinde 
durarak, toplumsal değişimin farklı yönlerine dikkat çekmişlerdir. Toplumsal değişimin boyutları çok 
yönlü ve karmaşık olmakla birlikte, konu ile ilgili ortaya konulmuş görüşlerin farklılık ve karmaşıklık 
göstermesine rağmen, olgunun anlaşılmasına önemli katkı sağladıklarını belirtmek gerekir (Smith, 1996). 
 
Kısaca toplumsal yapı durağan, değişmez bir gerçeklik değildir; sürekli, hızlı ya da yavaş bir değişim 

içindedir. Toplumsal yapı araştırılmasının da, bu nedenle değişimin hızına ve özelliğine göre zaman içinde 

tekrarlanması ve güncellenmesi gerekir. 

 
Toplumsal Araştırmalarda Analiz Birimleri Olarak Aile ve Hane Halkı 
Toplumsal yapı içinde bireyden sonra gelen en temel birincil toplumsal düzenleme genel olarak hane 
halkı kavramı ile ifade edilmektedir. Kavramın en yaygın tanımı “aynı evde yahut evin bir bölümünde 
yaşayan ve geçimlerini birlikte temin eden insanlardan oluşan bir toplumsal birim” şeklindedir. Aile 
kavramı ile de böyle bir birimin aralarında akrabalık bulunan üyelerinden oluşan boyutu ifade edilir 
(Seymour-Smith, 1986: 110). Dolayısıyla, sadece akraba bireylerinden oluştuğu müddetçe hane halkı ve 
aile kavramları aynı toplumsal birimi ifade eden özdeş kavramlar haline gelirler. Bu birimlerin çoğunlukla 
akraba bireylerinden oluşmaları dikkate alınacak olursa, bir toplumda hane halkının yapı ve mahiyetinin 
bir aile yapısı çözümlemesi şeklinde yapılması makul ve mantıklı olacaktır. Yurtlar, kışlalar, hapishaneler, 
oteller, günlük bakım merkezleri ve daimi bakım birimleri gibi örgütsel-formel bir işleyişe sahip olan ve 
bireylerin barınma, beslenme vb ihtiyaçlarını gidermekle birlikte bireyin toplumsal refahı açısından asli 
sorumluluk taşımayan düzenlemeler ise her iki kavramın kapsamı dışında tutulmaktadır. 
 
Bir toplumda mevcut birincil toplumsal yapı ve ilişkilerin içerik ve niteliklerinin belirlenmesini ve bunlarda 
meydana gelen değişmelerin takibini amaçlayan toplumsal-toplumbilimsel araştırmalarda ampirik veriler 
çoğunlukla tanımları yukarıda yapılan aile veya hane halkı olarak tanımlanan birimlerden elde edilir. Bu 
nedenle bu projede temel araştırma birimi olarak hane halkı tercih edilmiştir. 
 

3.2. KENT VE KENTLEŞMENİN TANIMLARI  
Kentler, dışarıdan yiyecek sağlamak zorunda olunan, ayrıntılı iş bölümüne sahip, okuryazarlık oranı göreceli olarak 

yüksek olan yerlerdir. Kentlerin ekonomik ve toplumsal çekiciliği ise, tarım dışı kesimlerde yaratılan iş olanakları 

olarak değerlendirilebilir. Kentlerin çekiciliğinin başında sanayileşme gelir. Kırın iticiliği sonucu tarım kesiminde 

çalışan nüfusun azalmasına rağmen kentlerde sanayi ve hizmet kesimlerindeki nüfus, sürekli bir artış içindedir 

(Kartal, 1992).  

 

Fiziksel açıdan kent, işlevsel öğelerin çok ve kendi içinde çeşitli olduğu mekândır; konut, üretim, alış-

veriş, yönetim, sağlık, eğitim, ulaşım, savunma, eğlence, konaklama gibi işlevlerde yoğunluk ve nitelik 

farklılaşmaları kentlere özgü özelliklerdir. Büyük kentler pek çok farklı işlevi bir arada barındırırlar. Yine 

fiziksel açıdan önemli bir diğer öğe kent yol dokusudur. Yollar; sokaklar, toplayıcı yollar, caddeler, 

bulvarlar şeklinde farklılaşarak, kentin diğer bileşenleri ile ilişkilerini kurmada ve kentin makro formunu 

biçimlendirmede yönlendirici özelliğe sahiptirler. Alanlar yollarla belirlenen, zaman içinde işlev ve biçim 

değiştirerek bazen alış-veriş merkezi, bazen toplumsal bir buluşma yeri gibi bağımsız öğeler haline 
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gelmiş, sınırlandırılmış arazi parçalarıdır. Mahalleler ve semtler, park ve bahçeler de kent fiziksel 

öğeleridir. 

 

Kentleşme olgusu nüfusa bağlı bir büyüme, ekonomik, sosyal ve kültürel yapıda sürekli bir değişimin ve 

devingenliğin ifadesidir. Kentleşme aynı zamanda kentin fiziksel alanının, sınırlarının sürekli büyümesinin 

de ifadesidir. Kentleşmenin katı, soyut bir tanımı yerine, yukarıdaki niteliklerine göre farklı tanımları 

yapılabilmektedir.  

Endüstri devriminin, batı ülkelerinde kentleşme sürecine büyük katkısı olmuştur. İlk fabrikalar işgücü için 

kırda olmayacak bir yığılma talep ettiler. Kentlerin evrimi/ortaya çıkışı ulaşımdaki gelişmelere; gemi, tren 

daha sonra motorlu araçlar, içten yanmalı motorlar, ucuz yakıtla birleşince insan ve mallar için önemli 

ölçüde hareketlilik sağlandı ve 18.yy kentlerinin büyümesinde etken oldu. Büyüme hem nüfus artışı hem 

de kentlerin giderek alansal olarak büyümeleri şeklinde devam eden bir sürece girdi. 1850’ler öncesinde 

hiçbir toplum tamamıyla kentleşmiş olarak tarif edilmemişti. Pek çok gelişmiş ülkenin yoğun bir şekilde 

kentleşmesi son 150 yılda başladı, gelişmekte olan ülkeler ise daha yakın zamanlarda kentleşmeye 

başladılar”. Endüstri devrimi başında kentlerde ekonomik yapıda rol oynayanlar kentsoylular, tüccarlar, 

bankacılar idi. Sanayi-zanaatlar bütünleşmesi vardı. Makineleşme, geleneksel kent yapısını da zorladı. 

Tüm sanayi eski kentler dışına çıkmaya başladı. Ucuz insan gücü, hammadde kaynağına yakınlık önemli 

oldu ve iş alanları çevresinde işçi kentleri doğdu, giderek dünya nüfusu artışı içinde kentli nüfus artışı 

hızlandı (Jones, 1967). 

Günümüze dek bu iki yönlü büyüme; başlarda kırsal nüfusun kırdan-kente, daha sonraları ise kentsel 

nüfusun kırsal alanlara ve kentsel alanlara doğru hareketiyle sürmektedir. Bu olgu göç olarak 

tanımlanmaktadır bazı ülkelerde ve ülkemizde bunu kademeli bir göç olduğu bulguları vardır (Aydemir, 

1989). 

Azgelişmiş ülkelerde kentleşme ise, daha yoğun ve düzensiz formda ve özellikle 20. Yüzyılın ikinci 

yarısından itibaren, Avrupa ülkelerinin kentsel endüstrileşme zamanındaki deneyimlerinin kötü bir 

kopyası olarak gelişmektedir.  

Türkiye’de 1927–1950 arasında kayda değer bir kentleşme hareketi olmamıştır. Bu dönemdeki kentsel 

nüfus artışı %3,4 olmuştur. 1927–1950 arasında kentleşme oranı ise %24 civarında seyretmiştir. 

Ankara’nın başkent oluşu, 1930’lardan sonra bazı temel endüstrilerin Anadolu’ya yayılması sonucu, belirli 

bir işgücü talebi yaratmış ve kentleşmenin kıvılcımları başlamıştır. 1950’lerde Batman Rafinerisi, 

1960’larda İzmit ve İzmir Aliağa Rafinerilerinin kuruluşları bu yörelere diğer sanayilerin de gelmesini 

sağlamıştır. 1950lerde başlayan tarımda makineleşme, ulaşım sektöründe gelişme, vb. kırdan kente göçü 

teşvik etmiştir. Kentleşme oranı 1985’de %50, 1990’da ise %59,2’dir. 2000’de kentleşme oranı %65’e 

yükselmiştir. 

 

Türkiye’deki kentleşme az gelişmiş ve gelişmiş ülkelerdeki kentleşme ile karşılaştırıldığında Türkiye’nin pek çok az 

gelişmiş-gelişmekte olan ülkeye göre daha hızlı kentleşmekte olduğu söylenebilir. Örneğin, 2000 yılında kentleşme 

oranı Afrika ülkeleri genelinde %38 Asya’da %38, Latin Amerika’da %75 olarak ölçülmüş idi. Hatta Türkiye gelişmiş 

ülkeler statüsündeki Japonya’ya ve Avrupa geneline göre de daha çok kentleşmiş bir ülke konumundadır (Habitat II, 

1996)  
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3.3. KENTLEŞME - GÖÇ İLİŞKİSİ 

Kentleşmenin temel belirleyicilerinden biri göç hareketleridir. Göç, “nüfusun ekonomik, sosyal, kültürel 

ve bireysel yaşantısını ülke içinde/dışında, bir başka yerde sürdürmek amacıyla yapmış olduğu yer 

değişikliği” olarak tanımlanabilir (http://www.sehirplancisi.com, 2011). Göç, coğrafi mekân değiştirme 

sürecinin sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi boyutlarıyla toplum yapısını değiştiren nüfus hareketidir 

(Bayhan, 1996:178). Bu hareketliliği doğuran nedenler ise; genel olarak, kırsal nüfusu köyden ve 

tarımdan köy dışına iten, köyünden ayrılmasına karar verdiren, kentlerin ekonomik ve toplumsal çekiciliği 

ve bu hareketliliği gerçekleştirecek ulaşım araçlarındaki ve olanaklarındaki gelişmelerdir.  

 

Göçler iç göçler ve dış göçler olmak üzere iki şekilde olmaktadır. Bu hareketliliğin göç kabul edilmesi için 

yerleşme amacının bulunması veya yer değiştirme eyleminde süreklilik olması ölçüt alınabilir. Göç eden 

bireyler, önceki durumlarına göre daha iyi yasam koşulları elde etmeyi amaçlarlar (Bayhan, 1996:179). 

Kentlerde sağlanan türlü hizmetler ve yararlılıklardan sağlık, eğitim, eğlence, dinlenme ve benzeri 

olanakların da nüfusu çeken etkenler olduğu sık yinelense de, kentteki iş olanakları ve yüksek gelir elde 

etme umudu gibi temel ekonomik nedenler yanında bunlar önemsiz kalır. 

Göç, Avrupa ülkelerinde sanayileşme sürecinde kırdan kente doğru bir hareket olarak ortaya çıkmıştır. Bu 

olgu Batı Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinde birkaç yüzyıl önce yaşanıp az çok tamamlanmış 

durumdayken, gelişmekte olan ülkelerde devam eden bir süreçtir. Öte yandan, göç aşamalı bir süreçtir, 

öncelikle göç etme arzusunun gelişmesine, sonrasında alternatif yer arama ve son olarak göç etme veya 

kalmaya karar verme şeklinde gelişir.  

Göç uzaklığı ve hareketlilik toplumunun değişik bölgelerinde ve zamana göre önemli ölçüde farklılık gösterir. 

Göç eğilimlerinde yaş, cinsiyet, aile yaşam döngüsündeki yeri, meslek, eğitim, işgücü pazarının durumu ve 

konut pazarının durumu önemli belirleyiciler olarak ortaya çıkmaktadır. Örneğin, yaşlıların-emeklilerin göç 

etmesinde gidecekleri yerin çevresel koşulları daha etken iken, gençlerin göç etmelerinde işgücü 

pazarındaki istihdam olanakları etken rol oynamaktadır (http://www.sehirplancisi.com).  

Ülkemizde kentleşme 1950’lerde yepyeni bir ivme kazandı ve halen güncelliğini korumaktadır. Ancak ülkenin 

değişik bölgelerinde kentleşme nitelik ve nicelik olarak farklılıklar sergilemekte, ülke mekânı içinde göçler 

yoğunlukla batı bölgelerine yönelmektedir. Ancak, ülke içinde yeni göç çekim odakları da oluşmaktadır 

(Aydemir,1989). Piyasa mekanizmasının müdahalesiz çalışması için gerekli ortamın sağlandığı sistemlerde, göç 

mekanizması, emek gücünün bölgeler veya daha genel olarak mekânsal birimler arasında dengenin oluşmasına 

katkıda bulunur. 

 

Özetle, göç hareketinin aşağıdaki varsayımlarla açıklanmaya çalışıldığı görülmektedir (Tekeli ve Erder, 1978): 

 Göç ekonomik fırsatların mekândaki dağılımlarına tepki olarak ortaya çıkar. 

 Göçü mekân organizasyonunun özellikleriyle açıklama olanağı vardır. 

 Göç hacmi yerleşmeler büyüklüğünün fonksiyonudur. 

 Göç alma ve verme kapasiteleri yerleşmelerinin işlevlerine bağlıdır. 

Kırdan göçün (işgücü hareketi olarak) gelişme alanlarında (kentlerde) iş bulma fırsatı düzeyine bağlı 

olduğu gözlenen bir olgudur (http://www.sehirplancisi.com). İş imkânlarının fazlalığı, bir taraftan ilk 

işsizliği düşürürken, diğer taraftan daha çok işgücünü de o bölgeye çekebilmektedir. Ancak, Dilovası 

örneği (sanayi kuruluşları ve dolayısıyla iş imkânlarının fazla olmasına rağmen işsizlik oranının yüksek 

http://www.sehirplancisi.com/
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olduğu bir bölge olması), göçmenlerin her zaman seçici davrandığı ve yaşı dolayısıyla de hızlı büyüyen 

toplumları tercih ettiği varsayımıyla ters düşmektedir. 

 

3.4. KENTLEŞMENİN GETİRDİĞİ TOPLUMSAL SORUNLAR 

Kentlerde göç olgusu, kentin hem fiziki hem de sosyal yapısında önemli sorunlar meydana getirmektedir.   

Burada, konumuzu oluşturan sosyal ve ekonomik yapıda ortaya çıkan sorunlar üzerinde durulacaktır.  

Kentleşme süreci içinde, kentlerde var olan sosyal doku değişime uğramaktadır. Kentin yerlileri ile yeni 

gelenler arasında davranış, tutum, uyum, kent kültürünü benimseme, kentle bütünleşme ve kentli yaşam 

tarzını özümsemede sorunlar ortaya çıkmaktadır. Kente göçle gelenlerle, yerliler arasında kentin fiziksel 

mekânındaki konumlarında da farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Büyük şehirlerin çevresinde değişik illerden 

gelenlerin bir araya toplandığı semtler-mahalleler oluşmaktadır. Anadolu’da Karslı Adapazarlı’ya ne kadar 

uzaksa, İstanbul’da veya Gebze’de de bu uzaklık maddi ve manevi açıdan devam etmektedir. Büyük 

kentler çevresinde küçük yarı-kapalı topluluklar arasında sosyal mesafeler oluşmaktadır. Batı 

toplumlarında da yaşanan bu olgu pek çok “sosyal alan analizlerine” konu edilmiş (örneğin Murdie, 1969; 

Berry ve Horton, 1970; Timms, 1971) ve sosyal-etnik ayırımının kent mekânlarındaki dağılımları 

incelenmiştir. Ancak ülkemizde bu önemli konuda yapılan bilimsel çalışmaların yeterli olduğu 

söylenemez.  

Kentleşme ekonomik yapıda da sorunlara neden olmaktadır. Kentlerin istihdam yapısı bozulmakta, 

işsizlik ve niteliksiz işsizler artmakta, marjinal iş alanları çoğalmaktadır (Habitat II, 1996). Ekonomik 

faaliyetlerin kentteki konumu ve bunlardan kaynaklanan çevre sorunları da yaşam kalitesinde 

bozulmalara neden olmaktadır.  

Kentleşmeden doğan sorunların çevre üzerindeki etkileri yönünden en öncelikli olanları toprağın, suyun-

su havzalarının, toz ve dumanla ve gazlarla havada oluşan kirlilik ve bunun yayılması, gürültü sayılabilir. 

Çevresel sorunların başlıca kaynağı ise sanayi ve işyeri yer seçimi kurallarını göz ardı ederek yapılan yer 

seçimleri ve endüstrileşmeye ilişkin politikalardaki eksiklik ve yanlışlardır. Çevre sorunları ise, insan refahı 

ile bireysel ve toplumsal sağlığı ve hem dolaylı hem de dolaysız bir biçimde etkilemektedir. Günümüzde 

sadece ülkemizde değil, pek çok ülkede çevre sorunlarının boyutlarının kabul edilebilirlik sınırlarını aşmış 

olması, “sürdürülebilir kalkınma” başlığı altında toplanan yeni bir anlayışın gelişmesine de neden 

olmuştur.  

 
3.4.1. Göçün Sebep Olduğu Toplumsal Değişim 
Her ne kadar göç akım yönlerinin kırdan-kente, kentten-kente, kentten-kıra ve kırdan-kıra seklinde 
olabilirse de, Türkiye’de iç göçler yoğunlukla kırdan-kente ve kentten-kente doğru olmaktadır. Bu 
doğrultuda göç ve kentleşme toplumsal değişme sürecinin birbiriyle iç içe geçmiş kavramları 
durumundadır (Aktaran Bayhan, 1996:180). 
 
Kentleşme süreci ile meydana gelen toplumsal yapı ve kültür değişimi, aşağıda yer alan kır toplumu ile 
kent toplumu arasındaki karşılaştırmayı içeren tablo incelenirse daha iyi anlaşılabilir.  
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Tablo: Kır toplumu ve Kent Toplumunun Temel Sosyal Özelliklerinin Karşılaştırması 
 

Kır Toplumu Kent Toplumu 

Kır toplumu, sosyo-kültürel nitelikleri ile izole olmuş 
bir yapıya sahiptir. Bu izolasyon nedeniyle kır 
toplumunda değişim, çok yavaş ve derin olmaktadır 

Kentte yaşam, kır toplumuyla kıyaslandığı zaman 
değişime ve gelişmeye çok daha fazla açıktır. Mevcut 
dinamik yapı, bunu zorunlu hale getirmektedir. 

Karşılaşılan problemler, mevcut geleneklerle, 
doğrudan çözüme kavuşturulmaktadır. 

Problemlerin çözümünde bireylerin gayretleri ile 
devletin resmi kurumlarının müdahalelerine gerek 
duyulur. 

Bu yapı içersinde fizikî bakımdan hareketlilik çok 
azdır, genellikle mevcut coğrafi sınırlar dışına pek 
çıkılmamaktadır. Ancak, kitle iletişim vasıtaları ve 
ulaşım imkânlarının gelişiminden önce bu yapı daha 
belirgin iken, bu alanlardaki gelişmelerin ardından, bu 
yapı belirginliğini kaybetme sürecine girmiştir 

Teknoloji ile hızlı bir bütünleşme vardır. Bu yüzden 
fiziki hareketlilik fazladır. 

Geniş aile tipi yaygındır Çekirdek aile yaygındır 

Aile, ekonomik hayatın ve sosyal ilişkilerin 
düzenlenmesinde merkezî bir konuma sahiptir. Aile, 
fertler üzerinde güçlü bir sosyal kontrol mekanizması 
konumundadır. 

Aile temel üretim birimi olmaktan çıkarak hem 
hacimce küçülmekte hem de nitelik ve işlevi 
bakımından biçim değiştirmektedir. Aile üyeleri 
bireyleşmektedir. Aile, eşlerin birtakım sosyo-
psikolojik ihtiyaçlarını giderdikleri, üreme ve belli bir 
oranda da sosyalleştirme görevini yerine getiren bir 
birim konumuna indirgenmektedir. Ailelerde birden 
fazla birey çalışma hayatına atılmakta ve dayanıklı 
tüketim mallarına olan rağbet sürekli artmaktadır 

Okuyan kişiye, ailenin sosyal güvenliğinin garantisi, 
ailenin yardımcısı olarak bakılmaktadır. 

Okuyan veya doğrudan iş hayatına atılan her aile 
ferdinden, öncelikle kendisini kurtarması 
beklenmektedir. 

Aralarında kan bağı bulunan yakın akrabalar arasında 
mekân birliği vardır. Buna iktisadi ve sosyal açıdan 
ihtiyaç vardır. 

Böyle bir yapı söz konusu değildir. Buna ihtiyaç da 
yoktur. Sosyal yapıda yeni mesleklerin, sosyal 
sınıfların, çeşitli derneklerin, sendikaların ve farklı 
menfaat kuruluşlarının teşekkül etmesiyle birlikte 
ailede olduğu gibi akrabalık, yaş grupları biçimindeki 
sosyal unsurlar da önem ve fonksiyonlarını büyük 
oranda kaybetmektedir. Artık akrabalar arasındaki 
yardımlaşma yerini, bu teşekküllere bırakmıştır. 

Dayanışma çok yüksektir. Dul, hasta, yaşlı vs. bakımını 
akrabaları, hatta komşuları üstlenmektedir. Akrabası 
veya bakacak kimsesi olmayanların bakımını ise bütün 
köylü üstlenmektedir. 

Dayanışma görece azdır, bireycileşme artmıştır. 
Dezavantajlı kesimlerin bakımı devlete veya başka 
kurumlara bırakılır. “Biz” duygusu kaybolmakta, yerini 
“ben” duygusu almaktadır. 

Önemli ölçüde homojen bir yapı vardır. Bunun 
nedenleri de, eğitim oranının düşük olması, farklı 
kültürel yapılardan etkilenme düzeyi ve fertler 
arasındaki eğitim, etnik köken, din gibi nedenlerden 
kaynaklanan farklılıklar boyutunun küçük olmasıdır. 

Ortak bilince dair alan görece daha dar olup, sosyal 
normların ihlâline karşı gösterilen ortak tepki 
azalmakta, sosyal baskılara karşı kişisel yorumlar güç 
kazanarak, fert üzerindeki sosyal baskı azalmaktadır. 
Farklı âdet, gelenek, etnik, dini köken, sosyo-
ekonomik imkân ve eğitim seviyelerine sahip 
bireylerden oluşmasından dolayı, heterojen bir yapıya 
sahiptir. 

Aile, hem üretici hem de birincil tüketicidir. 
Ev ile iş yeri yakındır. 

Aile öncelikle tüketicidir, üretimi de hiç tanımadığı 
kişilere yöneliktir. İşyeri ile ev arasındaki mesafe 
uzaktır. 

Samimi komşuluk ilişkileri vardır.  Samimi komşuluk ilişkileri yerini, birbirini tanımayan 
apartman ilişkisizliklerine bırakmıştır. Bireyler, 
çevrelerine yabancılaşmakta ve atomize 
olmaktadırlar. 
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İlişkiler daha birebir, fertlerin birbirlerini tanıma 
oranları daha fazladır. Bu açıdan fert, psikolojik olarak 
daha rahat bir hayat sürmekte, hayatından daha fazla 
hoşnut olmaktadır. 

Kır toplumundaki fertler arası birincil ilişkilerin yerini 
ikincil ilişkiler almakta, menfaat ilişkileri önem 
kazanmakta ve temel gaye yaşamak ve çalışmaktan 
ibaret hale gelmektedir. 

Sosyal normların ihlal edilmesi durumunda toplumun 
tamamı tarafından tepki verilmektedir. 

Normlar üzerindeki uyuşma her geçen gün 
zayıflamakta, normlardan sapma yaygın hale 
gelmektedir. 

Daha homojen bir kültürel yapı içselleştirilmiştir, 
kültür çekişmelerine sık rastlanmaz. 

Kültür yönünden aykırılıklar yoğun olarak bulunduğu 
için, kültür çekişmeleri belirmekte, çare olarak 
hoşgörü ortamı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Çünkü 
bunun gerçekleştirilememesi, gerginliklerin hâkim 
olduğu, daha çekilmez bir hayata götürecektir. 

Barınaklar daha çok müstakil evlerden oluşur.  Apartmanlar daha sık görülür. Apartman hayatı da 
bireyselleşme ve ayrışmayı körükleyen bir faktördür. 
Orada sosyal kontrol azalıp mahremiyet artmakta, 
ancak insan ilişkileri azalmaktadır. 

 
Bütün toplumlarda kentleşme ile birlikte geleneksel kültür ile kent kültürü karşı karşıya gelmekte, 
egemen olan kent kültürü geleneksel kültürü çözmektedir. Fakat geleneksel kültür tam olarak ortadan 
kalkmaz ve farklı bir biçimde devam eder. Kente göç ile birlikte, göç edenlerin, maddi kültür ortamındaki 
değişmeleri yani çalıştıkları işler, yerleşim şekilleri ve evlerindeki değişmeler hızlı olmaktadır (Erkan, 
2002:234). Ayrıca, kentleşme ile birlikte, kırsal kesimdeki alışkanlık biçimlerinin yerini kente özgü yeni 
alışkanlıklar almaktadır. 
 
Kentler her ne kadar bir takım ortak özellikleriyle tanımlansa da, her kentin doğa ve sosyoekonomik 
çevreleri bakımından kendine mahsus özellikleri de ön plana çıkabilmektedir. Bazı kentlerde kıra ait 
özellikler daha belirgin olarak gözlemlenebilirken, bazı kentlerde güçlükle gözlenebilmektedir. Öte 
yandan, kente göç edenler, eski kentliler tarafından “köylüler” olarak nitelendirilerek, eski kentlilerin 
ayrıcalıklı konumlarını muhafaza etme gayretine girdikleri gözlemlenmektedir (Türkdoğan, 2002). Eski 
kentliler, kentleşme sürecini yaşayan eski kırlıları kentli olarak kabul edememekte (Roberts, 1978), 
böylece kentte ortaya çıkan ikili kültürel yapı, bu tutumlarla daha da belirgin bir hal almaktadır. 
Kentlileşme süreci, fertlerin doğrudan kentlerin merkezlerine yerleşmeleri şeklinde olabildiği gibi düşük 
gelirli nüfusun kente yeni geldikleri zaman geçici olarak barınma ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri yerleşim 
yerleri olan gecekondu bölgelerine yerleşmeleri şeklinde de olabilmektedir. Özellikle Dilovası gibi geç 
kentleşen ve sanayi işçilerinin önemli bir ağırlığı olan kentlerde gecekondulaşma da önemli bir sosyal 
doku ögesi olarak karşımıza çıkmaktadır. 
 
3.4.2 Gecekondulaşma 
Gecekondu, birtakım kişilerin kendilerinin olmayan topraklar üzerinde, kısa zamanda izinsiz, imar 
mevzuatına aykırı ve sağlık şartlarından mahrum olarak yapılmış veya yaptırılmış yapıdır (İspir, 1986:69). 
Gecekondulaşma, kente göç edenlerin, kentteki yerleşimleri kentleşme sorununun doğurduğu önemli bir 
konudur. Kentlerin kalabalıklaşması konut sorununu da beraberinde getirmiştir. Sanayileşmeye 
dayanmayan kentleşmede, kentlerdeki işsizlik kötü konutlaşmaya yol açmaktadır (Özek, 1973:67).  
 
Köyden kente göçün artması, kentin hazır olmayan sosyal alt yapısı nedeniyle düzensiz kentleşmenin 
yaşanmasına neden olmaktadır. Kente göç edenlerin, gecekondu yaparak kendi hayat alanlarını 
oluşturması, sağlıksız ve çarpık kentleşmeye sebep olmaktadır. Türkiye açısından konu ele alındığında, 
gecekonduların geçici yerleşim yerleri değil, kent sosyal yapısının bir parçası olduğu görülür. Siyasi 
iktidarların gecekondu afları nedeniyle, gecekondulu yerleşim cazibe merkezi olmaya devam etmektedir 
(Bayhan, 1996:182). 
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Ülkemizde kentleşme, özellikle çekim odakları olarak bilinen sanayi kentlerine yönelen göç sürecinde, 
yerel yönetimler, temelde bütçe yetersizlikleri nedeniyle yeterli arsa arzını ve altyapı yatırımlarını 
sağlayamamışlardır. Bu durum, ülkemizde özellikle büyük kentlerde, hızlı bir gecekondulaşma sürecini de 
beraberinde getirmiştir. 
 
Gecekondular, başlangıçta kırdan kente göç eden kimselerin barınak olarak kendilerine sağladıkları bir 
çözüm iken, zaman içerişinde bir rant aracı haline dönüşmüştür. Neredeyse tamamına yakını kamu 
arazileri üzerinde inşa edilen bu yapılar, zaman içerisinde kentlerin çevresinde mahallelere dönüşmüş, 
spekülasyon amaçlı olarak kullanılır hale gelmişlerdir. Bugün bilhassa kentlerin çevrelerinde yoğunlaşan 
bu alanlar, birçok teknik ve sosyal temel altyapıdan yoksun olup, kentin gelişme alanlarını da tıkamakta, 
kentin sağlıklı büyümesini ve gelişmesini önlemekte; ayrıca sit alanlarını, tarım alanlarını, orman 
alanlarını, su havzalarını, yeşil alanları ve tarihi dokuyu yok etmektedirler (Bayraktar, 2003). 
Gecekondular, genellikle kentin dış dairesinde teşekkül etmektedir. Bu bölgelerde büyük çoğunlukla 
işçiler ve küçük esnafın yaşaması nedeniyle, kent içinde kırsal bölgelerin kapalı ve kolektif yaşantısı 
devam etmektedir.  Gecekonduların kırsal alana üstünlüğü, ilkel de olsa kent hizmetlerinden istifade 
edebilmeleridir. 
 
Kente göç eden insanlar, sanayi ve hizmet sektörlerinde çalışacak bilgi ve deneyime sahip 
olmadıklarından, genellikle enformel işlerde çalışırlar. Gelirleri köydeki durumlarından iyi olsa da, 
ihtiyaçlarını genellikle enformel yollardan karşılayan bu kesim, konut sorununu da gecekondu yaparak 
çözme yoluna gitmektedir. Ev bulamayan veya kiralayamayan göçmenlerin, başkasının arazisi üzerine bir 
ev yaparak yerleşmeleri giderek bir hayat tarzına dönüşür (Kongar, 1982:31). 
 
Kente göç edenler başlangıçta kendi köyünden gelmiş akraba veya tanıdıklarının yanına yerleşmekte ve 
zamanla kent hayatına uyum sağlamaktadırlar. Görüldüğü gibi tampon bir kurum olarak 
değerlendirilebilecek gecekondu, bireyi kent hayatının baskılarına karşı korumakla birlikte, aile ve 
akrabalar arasında devam eden etkileşim yoluyla da toplumsal bütünleşmeyi sağlamakta, toplumsal 
çözülmeyi ve bunalımları önleyebilmektedir (Kongar, 1982:31). Çünkü ünlü toplumbilimci Mübeccel 
Kıray, hızlı ve ani bir toplumsal değişme söz konusu ise, bunalımları ve toplumsal çözülmeyi önleyecek 
tampon mekanizmalara ihtiyaç olduğunu belirtmektedir (Tolan, 1996:111). Bu bağlamda Batı 
toplumlarında görülen, ekonomik bakımdan fakir, yeterli eğitim görmemiş veya işsiz ya da sosyo-
ekonomik seviyesi düşük işlerde çalışanların oluşturduğu, iş hayatında başarısız, umut düzeyleri düşük, 
içinde bulundukları durumu kabul eden kimselerin barındığı köhne konutlarda yasayanların sürekli yer 
değiştirdiği sefalet yuvaları olarak nitelenen ‘slum’lardan; Türkiye’deki gecekondu yerleşimi farklı bir 
yerleşimi oluşturmaktadır (Tatlıdil, 1989:17). 
 
Köyden kente göç sonucundaki gecekondulu kentleşme, sosyal ve kültürel değişim sürecinde sorunlarını 
ve bunalımlarını da üretmektedir. Türkdogan (1989:437), gecekonduların büyük çoğunluğunun marjinal 
bir alan meydana getirdiklerini ve kentle bütünleşemediklerini ifade etmektedir. Yoksulluk kültürü olarak 
adlandırdığı bu durum, a) geçim sıkıntısı, b) düşük beklenti, c) sosyal ve siyasal örgütlenme yetersizliği, d) 
eğitim ve öğretim seviyesinin düşüklüğü, e) düşük ücret, f) alkolizm ve sapkın davranışlar, g) kalabalık 
ailelerde yaşama gibi eğilimleri yansıtmaktadır. Ülkemiz gecekondularının yoksulluk kültürü içinde 
bulunduklarını, 
kentle bütünleşemeyerek bir yan kültür oluşturduklarını belirtmişse de; araştırmalar kırdan kente göçen 
özellikle gecekondu mekanlarda yerleşen insanların, kentsel yaşamla bütünleşme, kentlileşme, sosyal ve 
mesleki hareketlilik eğiliminde olduklarını göstermektedir (Tatlıdil, 1989:20). 
 
Gecekondu bölgeleri, bazılarınca, adeta bir suçluluk bölgesi olarak nitelendirilse de, gerçekte suçluluk 
bölgesi değildir. Aksine, bu bölgelerde, köy yaşantısının etkileri kendini gösterdiği, toplumsal baskı ve 
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kontrol daha çok olduğu için organize bir suçluluk bölgesi şekline gelmeleri mümkün değildir (Özek, 
1973:70). 
 
3.4.3 Kentsel Yoksulluk 
Kent özelinde yaşanan yoksulluk kentsel yoksulluk olarak ifade edilmektedir. Kentsel yerlerdeki tüketim 
kalıpları ile mal ve hizmet fiyatları kırsal yoksulluktan farklılık arz etmektedir. Kentsel yoksulluğun ayırt 
edici özelliklerinden birisi de maliyetleri arttıran faktörlerdir. Ulaştırma maliyetleri buna önemli bir örnek 
teşkil edebilir. Ayrıca kentli kesimin tüketim eğilimleri, kırsal kesimden farklıdır (bilgiyonetimi.org, 2006). 
 
Kentsel yoksulluğun, genel yoksulluktan ayırıcı tarafı, küresel ekonomik alanda meydana gelen 
dönüşümler neticesinde, evvelce yoksulluk sorunu olmayan kitlelerin yoksul hale gelmesi, bu yoksulluğun 
görece kalıcı olması ve bu özellikteki kitlenin giderek toplumsal ve mekânsal süreçlerden dışlanmasıdır 
(Bıçkı, 2006). 
 
Kentsel yoksullar, bir yandan bireysel olarak bir yoksulluk durumu yaşamakta; diğer yandan, kendilerinin 
yaşam şartlarını iyileştirme çabalarını destekleyebilecek bilgi, beceri ve sosyal bağlantıya sahip insanlarla 
bir arada olma şansını yitirmektedirler. Bireylerin amaçlarını gerçekleştirmesini destekleyen sosyal 
bağlantının zayıflığı, etkin topluluk normlarından yoksun bir çevreyi ortaya çıkarmaktadır. Bu durumda 
olan yoksulluk alanlarında, kültürel sosyalleşme ve örnek alma yoluyla kuraldışı davranış gösterme 
eğilimi artmaktadır. Böyle bir iklim içinde yetişen bireyler, düzenli iş-aile-eğitim kurumlarına yönelik 
negatif tutumu içselleştirmektedir. Diğer yandan, yoksulluk alanlarında yaşanan güvensizlik ve tehdit 
duygusu, bireyleri kendi akraba ve arkadaşları dışında kalan bireylerle ilişki kurmaktan kaçınmaya 
itmektedir. Bu durum sosyal bütünleşme açısından sorunlar doğurmaktadır (Bıçkı, 2006). 
 
Gelişmekte olan ülke ve kentlerde, yoğun bir iç göç olması dolayısıyla, kentin görece dışında kalan, daha 
sonra kentin gelişimiyle beraber merkeze yaklaşan gecekondu, varoş benzeri yapılar ortaya çıkmaktadır. 
Buralardaki yoksulluk ağırlıklı olarak kırsal yoksulluğun kente taşınmasıdır. Kente gelen tüm kitlenin 
formel sektör içinde istihdam imkanı olmadığı için, bu kitlenin ağırlıklı bir bölümü, enformel sektör 
içinde, geleneksel dayanışma kalıplarına bağlı yaşam stratejileri geliştirerek varlığını sürdürmektedir. 
 
Ancak, 80’li yıllardan bu yana ortaya çıkan gelişmeler: küreselleşme sürecinin etkisiyle işsizliğin artışı; 
kentsel rantlarının yükselmesi; gelir dağılımındaki eşitsizliklerin artması; refah devletindeki gerilemeler; 
geleneksel dayanışma kalıplarıyla üstesinden gelinemeyecek ağır bir yoksulluk ve yoksunluk durumunu 
ortaya çıkararak bu kitleleri marjinalleştirmektedir.  
 
 
3.4.4 İşsizlik 
Maddi refahın başarı sayıldığı bir kültürde insan refaha kavuşmak için mücadele eder. Bu amacına 
ulaşmak için meşru araçlardan yararlanamaz ise, suça başvurabilir. Maddi tatmin imkânlarını sağlamak 
için bir iş edinen insan aynı zamanda ruhsal dengesini de korumuş olur. İşsizlik, kişinin duygusal yönden 
dengesizliğine sebep olması yanı sıra, çeşitli yönlerden suçluluk üzerinde önemli etki yapmaktadır 
(Dönmezer, 1975:313). İşsizlik maneviyat bozucu etkileriyle kişinin kötülüklere göğüs germe yeteneğini 
zayıflatmaktadır. Bundan başka işsizlik, hastalık, ruhi bunalımlar, yoksulluk meydana getirmektedir 
(Dönmezer, 1994:298). 
 
İşsizlik, kentleşme sürecinin ortaya çıkardığı önemli sorunlardan biridir. Kentleşmeyle birlikte artan 
nüfusa ve işgücüne karşılık, kentlerdeki iş imkânlarının yeterli seviyede olmaması, çoğu işin eğitim ve 
uzmanlık gerektiren alanlarda olması nedeniyle işsizlerin sayısı günden güne artmaktadır (Utku, 
2005:109). 
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Türkiye’deki kentleşme, kentlerin çekiciliğinden çok, köylerdeki yaşam koşullarının iticiliğinden 
doğmaktadır. Kente göç edenlerde iş bulma umudu vardır. Halbuki ülkemiz kentleri sanayileşmeye 
dayanan bir çekicilik sahibi olmadıklarından, köyden kente gelenlerin tümünü istihdam edecek 
imkanlardan yoksundur (Özek, 1973:65). Türkiye’deki işsizliğe neden olan ve işgücü arzını etkileyen en 
önemli faktörler nüfusun istihdam olanaklarından daha hızlı artması, teknolojik gelişmeler ile sınırlı 
sayıda ve nitelikli işgücüne istihdam olanaklarının sunulması ve göç olarak özetlenebilir (TÜGİAD, 
1998:21). 
 
Göç yoluyla kentsel nüfusa katılanlar yerli nüfus ile; örgütlü, düzenli bilgi ve beceri isteyen işleri elde 
etmek için yarıştıklarında genellikle başarısız olmaktadırlar. Kentli nüfus, sonradan kente göç edenlerin 
kentsel iş deneyimlerinin sınırlılığı ve örgün öğretim kurumlarından kentli nüfusa göre daha az 
yararlanmış olmaları nedeniyle bu tür işleri elde etmede daha avantajlıdır. Çünkü kente gelen göçmenler, 
beceri istemeyen işlerde ve hizmetlerde çalışabilecek niteliktedirler (Tatlıdil, 1989:13). Dilovası gibi göçle 
çoğalan nüfusa sahip ve özellikle genç işsizlerin görece çok olduğu yerleşim yerlerinde, işsizlik özellikle 
gençler ve ailelerinde güvensizlik, normsuzluk, anlamsızlık, yalnızlık bağlamında yabancılaşmaya neden 
olmaktadır (Bayhan, 1996:184).  
 
3.4.5 Kentsel Hizmetlerin Yetersizliği 
2. Dünya Savası’ndan sonra kırdan kente göçün hızlı hareketliliği, hemen bütün gelişmekte olan ülkelerde 
olduğu gibi, Türkiye’de de kentsel hizmetler üzerine ağır baskılar getirmiştir. Sınırlı ekonomik kaynaklar 
ile kendi doğal nüfus artışının ihtiyaçlarını karşılamada sorunları olan yerel yöneticilerin, dışarıdan 
gelenlere de hizmet sunma zorunluluğu, belirli kentsel hizmetlerin aksamasına neden olmuştur (Tatlıdil, 
1989:14). Kentin gerektirdiği orana erişemeyen hizmet geriliği, en küçük belediye hizmetinden, en 
önemli sağlık, ulaşım, emniyet, vb. hizmetlere kadar söz konusu olmaktadır (Özek, 1973:62). 
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Dördüncü Bölüm  

KENTLEŞME, GÖÇ VE TOPLUMSAL GELİŞİM EKSENİNDE  

DİLOVASI  
 

4.1. COĞRAFİ KONUM VE ULAŞIM 

Dilovası, Kocaeli İlinin kuzeybatısında yer alan, sanayinin yarattığı tüm olumsuzluklara rağmen denizin, 
yeşilin ve sanayinin iç içe olduğu bir ilçedir. Kuzeyi ve batısı Gebze ilçesi, doğusu Körfez ilçesi, güneyi 
İzmit körfezi ile çevrilidir. Dilovası ilçesi, İstanbul’a 45 km, Gebze'ye 10 km ve İzmit'e 35 km uzaklıktadır. 
Kocaeli Yarımadası'nın güney kıyı şeridinde yaklaşık 2000 hektarlık bir alan üzerinde kurulmuştur. 
Tavşanlı deresi de denilen Dilderesi yaklaşık 12 km uzunluğunda olup Dilovası sınırları içinden geçerek 
İzmit Körfezine dökülür. Üç tepenin arasındaki bir ovada yer alan Dilovası, adını da doğrudan doğruya bu 
ovadan almaktadır. Dilovası düzlüğünün dolması sonucu kent, kuzey, kuzeydoğu ve kuzeybatı yönüne 
doğru gelişirken batıda Gebze ilçesine doğru da genişlemektedir. 

 

Resim: Dilovası ilçesi uydudan genel görünüm 

Dilovası’na, Dil Deresine ve Diliskelesi’ne adını veren Dil kelimesi; Diliskelesi sahilinde karanın denize 
doğru yaptığı dil şeklindeki çıkıntıdan almaktadır. Anadolu yakasını Avrupa yakasına bağlayan Deniz, Kara 
ve Demiryolları bu ilçeden geçmektedir. Ayrıca ülkemizin önemli deniz limanlarından bir kısmı (9 adet) 
Dilovası’nda olup, Sabiha Gökçen Havalimanı ilçeye 30 km mesafede bulunmaktadır. Dilovası-Hersek 
Burnu arasında TEM ve E-5 trafiğini rahatlatmak için birkaç yıl içerisinde asma köprü yapılacaktır. Ayrıca, 
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yapılmakta olan Karadeniz otoyoluna bağlanacak olan Dilovası’nın, yakın bir zamanda Karadeniz 
Ekonomik İşbirliği Örgütü için de büyük bir ticaret payına sahip olması beklenmektedir. 

 

Resim: Dilovası haritası 

4.2. TARİHÇESİ 

Dilovası’nın, Antik Dönemde Bitinya Bölgesine ve daha sonra da Nikomedya Krallığı’na bağlı bir yerleşim 
yeri olduğu tahmin edilmektedir. Tarihte değişik isimlerle anılmıştır. (Boution, Aigiabi ‘deniz kenarı' gibi) 
Bu isimler arasında en çok bilineni ise Libyssa'dır. O dönemde, Diliskelesi (Libyssa)’den başka körfezin 
kuzey kıyısında 5 tane daha bilinen antik yerleşim yeri bulunmaktadır. Bunlar; Dakibyza (Gebze), Ritzion 
(Darıca), Niketiaton (Eskihisar), Charax (Hereke), Philokrene (Bayramoğlu). Bu yerleşimlerin her biri 
körfeze hâkim pozisyonlarda kurulmuş yerleşim birimleridir. Bu yerleşim birimlerinin kuruluş mevkilerine 
bakılacak olursa, hepsinin İstanbul'dan Anadolu'ya (Avrupa'dan Asya'ya) açılan yol güzergâhı üzerinde 
önemli noktalarda kurulmuş oldukları görülür. 

M.Ö. 297 Yılında Dilovası’nın bulunduğu yer ve çevresi Bitinya Krallığı’na bağlanmıştır. 
Bitinya Kralı I.Nicomed, İzmit Körfezi’nin (Nicomedia Körfezi) kuzey kıyılarına doğru krallığın iç ve dış 
güvenliğini sağlamak amacıyla yeni küçük şehirler kurmuştur. Bunlardan ikisi; bugün Dilovası’nı oluşturan 
Liyssa (Diliskelesi) ve Fhlokrene (Tavşancıl)’dir. Burasının önemini artıran coğrafi faktör, İzmit Körfezi’nin 
karşı kıyıya en yakın yerinin burada olmasıdır. Hersek burnu ile Diliskelesi arasındaki deniz mesafesi çok 
kısa olduğu için Roma, Bizans ve Osmanlı imparatorlukları zamanında önemli yerleşim yeri olan Bursa ve İ 
znik'e en kısa ve hızlı yoldan ulaşım bu noktadan sağlanmıştır 

Osmanlılar döneminde, Dilovası’nın da içinde bulunduğu Gebze bir ordugâh şehri olarak kullanılmıştır. 
Gebze, Osmanlı döneminin ilk yıllarında Türklerin eline geçmiştir. Sultan Orhan Gazi, 1331 yılında Bizans 
İmparatoru III. Andonikos’u Maltepe önünde yenerek, birçok stratejik nokta ile birlikte Gebze’yi de 
almıştır. Bugünkü Gebze, Sultan Orhan tarafından kurulmuştur. Birkaç kez Türklerle Bizanslılar arasında 
el değiştirdikten sonra, 1420 yılında Çelebi Sultan Mehmet tarafından Osmanlı İmparatorluğu’na 
katılmıştır.  
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Dilovası'nda bugüne kadar gelen tarihi eserlerden üçü önemlidir:  Liyssa Kalesi, Roma İmparatoru I. 
Justinyen tarafından yaptırılan Liyssa İskelesi (Diliskelesi) ve Kanuni Sultan Süleyman döneminde Mimar 
Sinan'ın Dilderesi üzerinde yaptığı Mimar Sinan Köprüsü. 

Osmanlı döneminde, Gebze ve Dilovası’nın ekonomisi ağırlıklı olarak ziraata dayanmaktaydı. Bölgenin 
ticaret yolu üzerinde bulunmasından ve payitahta yakınlığından dolayı ticaret ve sanayi de önemliydi. 
Gebze’ye bağlı Tuzla, Dil ve Eskihisar iskeleleri dönemin deniz ticaretinin yapıldığı başlıca yerleşim 
yerleriydi. 

Dilovası’nın stratejik önemi, kendini Kurtuluş Savaşı yıllarında da hissettirmiştir. İngilizler, Gebze’yi işgal 
etmek için Diliskelesi’ne çıkartma yapmışlardır. Yunan askerleri de Diliskelesi tren istasyonunu 
kullanmışlardır.  

Cumhuriyetin ilk yıllarında çevresindeki büyüklü küçüklü diğer yerleşim yerleri ile beraber bağcılık ve 
zeytin başta olmak üzere, çeşitli tarımsal ürünlerin yetiştirildiği ve çoğunlukla verimli tarlalardan oluşan 
bir yapının hakim olduğu Dilovası, 1955 yılında yapılan E-5 karayolunun bu bölgeden geçmesiyle değer 
kazanmaya başlamıştır. 1960 sonrası sanayileşme hamleleriyle birlikte Türkiye’de Ankara, İstanbul, İzmir 
gibi belli başlı büyük şehirlerde nüfus patlaması yaşanmıştır. Sanayileşme ve göçe bağlı olarak nüfus 
artışını, Gebze’de, dolayısıyla Dilovası’nda da görmek mümkün olmuştur. 1960’lı yıllardan itibaren 
bölgeye sanayi kuruluşları gelerek fabrika kurmaya ve üretim yapmaya başlamıştır.  

Dilovası’nda yerleşim ve ilk göçlerin sanayileşme hareketine paralel 1960 sonlarında başladığı, 1970 ve 
80’lerde hızla arttığı tespit edilmektedir. Ancak, göçle gelen nüfus artışının meydana getirdiği kentleşme 
süreci, düzenli kentleşmeden ziyade gecekondulaşma şeklinde olmuştur. Günümüzde de, Dilovası 
Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin modern kentleşme ve altyapı eksiklerini giderme atağına 
rağmen, bu yapının büyük ölçüde devam ettiği gözlenmektedir. 

31 Aralık 1986 tarih ve 19328 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 33202 nolu karar ile Çerkeşli Köyü ve 
Muallimköy birleştirilerek Dilovası'nda bir belediye kurulması kararlaştırılmış, söz konusu belediye 7 
Haziran 1987 tarihinde yapılan belediye başkanlığı seçimlerinden sonra Dilovası Belediyesi adı altında 
hizmete başlamıştır. Ancak, daha sonra Yukarı Çerkeşli Köyü ile Muallim Köyü’nün daha sonra Dilovası 
Belediyesi'nden ayrılıp tekrar müstakil bir köy durumuna getirilmesi için bir referandum yapılmış, 
Çerkeşli Köyü ve Muallim Köy Haziran 1988 tarihinde İçişleri Bakanlığı'nın onayıyla Dilovası beldesinden 
ayrılıp tekrar müstakil birer köy durumuna gelmişlerdir.  

Dilovası ilçesi, 22 Mart 2008 Tarih ve 26824 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5747 
sayılı kanun ile kurulmuştur. İlçenin sınırları, Dilovası beldesi merkez olmak üzere Tavşancıl ilk kademe 
belediyesinin mahalleleri ile birlikte birleşmesi, Tepecik, Çerkeşli, Köseler ve Demirciler köylerinin 
bağlanması ile belirlenmiştir. İlçe olması ile beraber kaymakamlık belediye binası bünyesinde kurulmuş 
ve Dilovası'nın ilk kaymakamı Hasan Göç olmuştur. 2009 yerel seçimleri sonucunda Dilovası Belediye 
Başkanı Cemil Yaman olmuştur. Dilovası Belediye Başkanı Cemil Yaman Türkiye'nin en genç belediye 
başkanlarından biridir. 

 

4.3. İLÇE EKONOMİSİNİN CAN DAMARI: SANAYİ 

Ulaşım imkânlarının ticaret merkezleri ile her yönden bağlantı kurmaya elverişli olması, Dilovası’nda 
endüstrinin hızla gelişmesini sağlamıştır. İstanbul'dan Anadolu'ya geçiş hattında bulunan bu bölgenin 
imkânları, üretim yapmak için çok büyük avantajlar sağlamaktadır. Bunlar İstanbul'a yakınlık, su ve enerji 
gibi imkânlar, yetişmiş iş gücünün bulunması gibi avantajlardır. Her türlü ulaşım zenginliği bu bölgedeki 
sanayi yatırımlarını destekleyen birer itici güçtür. Günümüzde Dilovası en önemli sanayi üretim ve 
dağıtım bölgelerinden birisidir. Kuzey-güney doğrultusunda uzanan vadi tabanına oturmuş olan sanayi 
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tesisleri İzmit, İstanbul hatta Türkiye’nin önemli tesislerindendir. İlçe, içinde barındırdığı büyüklü, küçüklü 
sanayi tesisleri ile adını Türkiye'ye duyurmuş bu itibarla hızla göç alan bir yerleşim yeri haline gelmiştir. 
İlçede faaliyet gösteren limanlar şunlardır: Kroman Çelik A.Ş -İstanbul Demir Çelik A.Ş -Total A.Ş - 
Solventaş A.Ş -Altıntel Melamin A.Ş -Poliport A.Ş -Yılport A.Ş - Kızılkaya A.Ş ve Dilovası Belediyesi’nin de 
%5 hissedarı olduğu Belde Liman. Belde Liman A.Ş. tamamlandığında İtalya’dan sonra Doğu Akdeniz’in en 
büyük limanı olacaktır. 

Günümüzde Dilovası'nın ekonomisi büyük ölçüde sanayiye dayalıdır. İlçe sınırlarında 5 adet OSB ve 1 
adet Sanayi sitesi mevcuttur. 5 OSB'nin 4 tanesinde altyapı çalışmaları sonuçlanma aşamasına gelmiştir. 
Dilovası OSB faal durumdadır. Dilovası’nda faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarından bazıları Türkiye’nin 
en büyük sanayi kuruluşları sıralamasında ilk sıralarda yer almaktadır. Uluslararası birçok markanın da 
üretim yeri Dilovası’dır. 1964’te Marshall Boya, İzocam, 1969’da Çolakoğlu, Sümerbank, Nasaş, Olmuk-
Sa, Lever-İş, Sedef Gemi gibi ardından da Dyo, Basf Sümerbank, Kimaş gibi birçok fabrika kuruldu. 
Dünyada ve Türkiye de isim yapmış birçok sanayi tesisi Dilovası’nda faaliyet göstermektedir. 

Dilovası ve çevresinde sanayiye yoğun bir talebin olması nedeniyle devlet ve özel sektör temsilcileri 
organize sanayi bölgeleri kurmak üzere bir araya gelmektedir. Dilovası ilçesinde bulunan Organize Sanayi 
Bölgeleri yaklaşık 2200 hektarlık sanayi alanını kapsamaktadır. Sadece Dilovası OSB’de 193 sanayi 
kuruluşu ve 20.000 çalışan bunmaktadır.   

Dilovası’nda faaliyet gösteren OSB’lerden 
 

 Dilovası OSB: 822 hektar,  
 Kimyacılar OSB: 226 hektar, 
 Makineciler OSB: 540 hektar, 
 Dilovası İMES; 300 hektar, 
 Kömürcüler OSB: 120 hektar ve  
 Mermerciler Sanayi Sitesi: 470 hektar üzerinde kuruludur. 

Dilovası OSB Karma OSB olup, bölgede ağırlıklı olarak metal ve kimya sektöründe sanayi kuruluşları yer 
almaktadır. 

Dilovası’nda faaliyet gösteren en büyük sanayi kolları ise şunlardır: 
 

 Cam Sanayi 
 Temel Kimya ve Plastik Sanayi 
 Demir Çelik ve Döküm Sanayi 
 Madeni Eşya Araç Gereç Sanayi 
 Motorlu Taşıt Yapımı ve Yan Sanayi 
 Endüstriyel Elektrikli Makina ve Cihazlar Yapımı. 

 
Daha önceleri ayrı bir belediye statüsünde iken Dilovası ilçesinin kuruluşu ile Dilovası’na bağlanan 
Tavşancıl’da ise,  1960’lı yıllara kadar tarıma dayalı bir ekonomi bulunmaktaydı. Hemen her türlü 
meyvenin yetiştiği verimli bir arazi yapısına sahip olan Tavşancıl’da, en fazla zeytin üretimi yapıldığı 
bilinmektedir. Ancak, 1960’lı yıllardan sonra sanayileşmenin hızlanması, burada da gençlerin fabrikalara 
yönelmesi meyvecilik ve bağcılığı geriletmiştir.  
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4.4. NÜFUS YAPISI  

Dilovası sanayileşmenin getirmiş olduğu göç olgusunu hızla yaşayan bir bölgedir. Doğu Anadolu, 
Karadeniz, Marmara ve diğer bölgelerden insanların yoğun bir şekilde yerleşmiş olduğu bir ilçedir. 

İlçenin nüfusu 42.668'dir. Yüzölçümü 118 kilometrekare olup, kilometrekareye yaklaşık 361 kişi 
düşmektedir. 

 
1960’lı yıllara kadar Dilovası, geniş tarım alanları ve orman alanlarıyla kaplı olduğundan yerleşim yeri 
mevcut değildi. Sadece Diliskelesi ve Çerkeşli köyleri mevcuttu. Bölgede sanayileşmenin başlamasıyla 
fabrikalarda çalışan işçiler bu bölgeye yerleşmişlerdir. 1980’lerde fabrika sayısının artması, bölgede 
yaşayan nüfusta hızlı bir artışa neden olmuştur. İlçede kentsel yerleşim fabrikalarda çalışanların barınmak 
maksadıyla yaptıkları gecekondu ve müstakil ev yapmaları daha sonra akraba, eş, dost aracılığı ile iş ve aş 
sıkıntısı çeken insanların ilk sıradaki uğrak yeri olmuştur.  
 
1985 yılında nüfus 10.600 iken 
1990 yılında 19.780 'e 
1997 yılında 36.267 'ye 
2008 yılında 43.974'e  
2009 yılında 44.258'e ulaşmıştır.  
 
Nüfus artış hızı, 1985-1990 yılları arasında % 87'ye kadar varmış, 1990 -1997 yılları arasında da % 83.34 
olmuştur. Nüfus yoğunluğundaki değişimlere bakıldığında, 1985 yılında Dilovası'nda kilometrekareye 
düşen insan sayısının Türkiye ortalaması olan 65 kişi/km2'den daha büyük olduğu, fakat Kocaeli ve Gebze 
ortalamalarının gerisinde olduğu görülmektedir. Burada önemli nokta, buraların hızla göç alıp nüfus 
yoğunluğunun artması sonucu, hızlı sanayileşme ile birlikte Dilovası'nda nüfus artış hızının yükselmesidir. 
Nitekim 1990 ve 1997 Türkiye ortalamaları çok üstünde bir nüfus yoğunluğu yaşayan Dilovası’nın 1990-
1997 yılı nüfus artış yoğunluğu değişiminin, Türkiye ortalamasından 13 kat ve Kocaeli ilindeki değişimden 
5 kat daha fazla olması dikkati çekmektedir.   
 
 

 
 
2010 yılında gelişimi devam eden Organize Sanayi Bölgesinde çalışanlar ile birlikte nüfus sayısının 80.000 
olduğu tahmin edilmektedir. Organize Sanayi Bölgesinin tamamlanmasıyla sadece bölgede çalışan nüfus 
sayısının 100.000’e kadar ulaşacağı tahmin edilmektedir. 
 
İlçenin İstanbul, Kocaeli ve Gebze'ye yakın olması ve ulaşım kolaylıklarından da iyi yararlanması 
nedeniyle, günübirlik nüfus hareketi yaşamaktadır. Bu nedenle işverenlerin büyük bir kısmının ve 
çalışanların da bir kısmının İstanbul, Gebze ve İzmit'te ikamet ettiği görülmektedir. 
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4.5. KÜLTÜREL YAPI 

Dilovası'nda ve Çerkeşli'de yaşayan etnik kimlik manavlardır. Sanayinin getirdiği göç olgusunu hızla 
yaşayan bölge olması nedeni ile Dilovası'na gelenler beraberlerinde, yaşadıkları coğrafyanın kültür ve 
geleneklerini de getirmişlerdir. Bu itibarla kozmopolit bir yapısı olan ilçe de Doğu, Karadeniz, Marmara, 
Güney gibi tüm bölgelerimizden göçen insanlar geniş bir mozaik oluşturmuşlar ve bölgeye kültürel bir 
zenginlik kazandırmışlardır. Davul, zurna eşliğinde halay, kemençe eşliğinde horon, kaşıklar ile Konya 
havası, Muş oyunu ve Bingöl oyunu düğünlerdeki kültürel öğelerdir, ancak artık yerini org eşliğinde 
yöresel parçalar almaktadır. 

Dilovası’nda 9 tane ilköğretim okulu, 1 tane çok programlı lise, 1 tane Anadolu lisesi vardır. Tavşancıl’da 
da 2 tane ilköğretim okulu ve 1 tane lise mevcuttur. İlçede 4 adet amatör spor kulübü mevcuttur. 

İlçemizde toplam 13 İlköğretim Okulu, 2 Adet Çok Programlı Lise, 1 adet Anadolu Lisesi bulunmaktadır. 
2008–2009 eğitim ve öğretim yılında ilçede 353 öğretmen toplam 10.510 öğrenciye eğitim ve öğretim 
yaptırmaktaydı. İlçede toplam derslik sayısı 260 adet olup, 16 adet derslik okul öncesi eğitim için 
kullanılmaktadır. 

 
İlçede sağlık hizmetlerinin görünümü ise şöyle özetlenebilir: İlçe merkezinde 3 Sağlık Ocağı, Tavşancıl’da 
1 ve Çerkeşli’de 1 adet Sağlık Evi olmak üzere toplam 5 adet resmi sağlık kuruluşu bulunmaktadır. İlçe 
merkezindeki Sağlık Ocaklarında 8 doktor, 17 ebe, 1 sağlık memuru ve 1 laborant görev yapmaktadır. 1 
adet özel sağlık polikliniğinde 7 uzman doktor ve diğer teknik elemanlar çalışmaktadır. İlçede 5 adet 
eczane bulunmaktadır.  

İlçede aktif bulunan sivil toplum kuruluşları şunlardır: Ağrılılar Derneği, Bingöllüler Derneği, Çağrı 

Derneği, Ekos-Der, Erzurumlular Derneği, Giresunlular Derneği, Gümüşhane Sarışeyh Derneği, 

Gümüşhaneliler Derneği, Kars Taze Köy Derneği, Karslılar Derneği, Ordulular Derneği ve Sakaryalılar 

Derneği.  
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Beşinci Bölüm 
 

DİLOVASI’NIN SOSYAL DOKUSU: ANKET SONUÇLARI 

 
 
5. 1. HANE HALKI BİLGİLERİ 
Bu başlık altında, Dilovası Sosyal Doku Araştırması kapsamında yer alan nüfusun demografik ve sosyo-
ekonomik özelliklerinin yanı sıra görüşülen kişilerin birlikte yaşadıkları hane halkının genel olarak 
değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Hane halkı üyelerinin yaş, cinsiyet, anadil ve medeni durumuna ilişkin 
özellikleri yanında, yaşanılan hanenin yaşamsal koşullarına ilişkin bilgiler de sunulmuştur. Burada sunulan 
hane halkı özelliklerinin daha sonraki bölümlerde değinilecek konular için de açıklayıcı olacağı 
düşünülmektedir. 
 
Cinsiyet 
Anketi cevaplandıran Dilovası hane sakinlerinin % 53’ü erkek, % 47’si kadındır. Bu da, ankette cinsiyetler 
arasında dengenin gözetildiğini göstermektedir. Ayrıca, bu oran TÜİK’in Dilovası’na ilişkin nüfus 
istatistikleri ile büyük ölçüde paraleldir. 
 

 
Yaş  
Ankete cevap verenlerin yaş aralığı, bir anlamda Dilovası ilçe halkının yaş aralığı hakkında da bilgi 
vermektedir. Çünkü halkın 5907 haneden 20.835 katılımcı bu soruya cevap vermiştir. Buna göre, 
katılımcıların  % 33’ü 18–35 yaş aralığında, %29’u 35–60 yaş aralığında, %21’i 0–12 yaş aralığında, %12’si 
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12–18 yaş aralığında ve %5’i 60–80 yaş aralığında bulunmaktadır. 80 yaş üstü grubunun oranı ise %1’in 
altındadır. 
 
Bu durum, Dilovası’nın oldukça genç ve dinamik bir nüfusa sahip olduğunu göstermektedir. Çünkü aktif 
çalışabilir nüfus (18–60 yaş arası), toplam nüfusun % 62’sini oluşturmaktadır. 
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Evdeki konum 
Ankete katılan Dilovası sakinlerinin kendi yaşadıkları hanedeki konumları, oldukça dengeli bir şekilde 
dağılmaktadır. Buna göre, evin hanımı ile evin beyi, % 24’erlik oranlarla eşit yüzdeye sahiptir. Ailenin 
çatısı erkek ve kadının evlilik işlemi ile kurulduğu düşünülürse, eşitlik sonucunun anlamlı olduğu 
görülecektir. Bu, bir bakıma bu anketin verilerinin sağlıklı olduğunun da bir göstergesidir. Evin oğlu 
konumundaki bireylerin oranının bir miktar daha fazla olması (% 28), Dilovası’nda ailelerin çok büyük bir 
kısmının çok çocuklu olmalarından kaynaklanmaktadır. Evin kızı konumundaki bireyler (% 22), ile birlikte 
düşünüldüğü zaman, ankete yanıt veren Dilovası sakinlerinin yarısının aileleri ile yaşayan çocuklardan 
(muhtemelen çoğunluğu bekâr) oluştuğu anlaşılmaktadır. Evin dedesi ve torunların oranının  %1 gibi çok 
küçük birer oran oluşturması ve evin gelini, damadı ve ninesi gibi diğer aile içindeki konumların %1’in 
altında oranlar oluşturmaları da, Dilovası’nda aile yapısının çekirdek aile tipine doğru evrildiğini 
göstermektedir. Bu araştırmanın kuramsal ve kavramsal altyapısı anlatılırken de bahsedildiği üzere, 
kırdan kente göç ve kentleşme- kentlileşme süreçlerinde aile yapısı geniş aile tipinden çekirdek aile tipine 
doğru evrilmektedir. Burada da bu sosyolojik sürecin bulunduğu görülmektedir. 

 
 
Yaşanılan yer 



T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI  
DİLOVASI’NDA SOSYAL DOKU 

 

EYLÜL 2011   Sayfa 35 
Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında desteklenmiştir.  

Ankete cevap verenlerin çok büyük bir oranı (%99), aile bireylerinin Dilovası’nda yaşadığını 
belirtmişlerdir. Sadece % 1 gibi küçük bir oranı başka bir ilçede yaşamaktadır. Başka illerde veya yurtdışında 
yaşayan aile bireylerinin oranı %1’in altındadır. Bunlar da muhtemelen asker, öğrenci veya başka bir yerde 
çalışanlardır. Bu durum, Dilovası’nda yaşayan hane halklarının Dilovası’nda çalışıp burada hayatını idame 
ettiren kişilerden oluştuğunu göstermektedir. 
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Başka yerde yaşama nedeni 
Dilovası hane halklarının, Dilovası dışında bulunma nedenleri arasında da en büyük grubu öğrenci olmak 
(%45) oluşturmakta, ardından da başka yerde çalışanlar gelmektedir (% 34). Askerlik (% 6 ) ve hastalık (% 
5)  ve tutukluluk ( % 2) nedeniyle Dilovası dışında bulunanlar da daha küçük yüzdeler oluşturmaktadır. 
Bununla birlikte, daha önce “yaşanılan yer” ile ilgili soru ile ilgili yorumda da belirtildiği üzere, Dilovası 
ilçesi dışında bulunanların Dilovası hane halkları bireylerinin, Dilovası halkının çok küçük bir bölümünü 
oluşturduğu unutulmamalıdır. 
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Medeni durum 
Dilovası hane halkı anketine cevap verenlerin medeni durum dağılımı şöyledir: Evli % 58, bekâr (hiç 
evlenmeyenler) % 39, dul (eşi vefat etmiş) % 3 ve boşanmış % 1’dir. Evli olduğu halde eşinden ayrı 
yaşayanların oranının % 1’in altında olması, hatta boşanmış olanların da sadece % 1’lik bir dilim 
oluşturmaları, Dilovası’nda aile değerlerinin ne derece sağlam olduğu konusunda fikir vermektedir.  
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Kan grubu 
Bu soruya cevap veren hane ve birey sayısı oldukça düşüktür. Sadece 510 haneden 1181 birey kan 
grubunu anketörlere söylemiştir. Bu sonucun ortaya çıkmasında kan grubunu bilmeme veya kan bağışı 
talebi ihtimalini göz önüne alarak önlem alma gibi nedenlerin rol oynadığı tahmin edilmektedir. 
 

 
Soruya cevap veren bireylerin kan grupları ise şöyledir: 
 A + % 42 
 B+ % 19 
AB+ % 11 
0+ % 16 
A- % 4 
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B- % 2 
AB- % 1 
0- %  4 
 
 
5.2. EĞİTİM VE KÜLTÜR BİLGİLERİ 
 
Eğitim durumu 
Dilovası’nın sosyal dokusuna ilişkin en önemli verilerden birisi de eğitim seviyesine ilişkin veridir. Buna 
göre, Dilovası’nda eğitim seviyesi, Türkiye ve Kocaeli ortalamasının altında bulunmaktadır.  
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Bu ilçede okur-yazar olmayanların oranı, % 18 gibi oldukça yüksek bir orandır. İlkokul mezunu olmayıp da 
sadece okuma ve yazma bilenleri de (% 8) dâhil ettiğimizde, Dilovası halkının dörtte birinin eğitimsiz 
olduğu gerçeği ile karşılaşmaktayız.  
 
Öte yandan, eğitimli halkın dağılımı da yine üzerinde önemle durulması gereken bir eğitim açığına işaret 
etmektedir. Çünkü ilkokul mezunu olanlar % 42 ile en yüksek grubu oluştururken, ortaokul mezunu 
olanlar %16 ile ikinci en yüksek eğitim grubunu oluşturmaktadır. Her iki grubun ortak noktası olan 
ilköğretim mezunu kategorisi, böylece % 58 gibi çok büyük bir oran teşkil etmektedir. Lise mezunu 
olanların oranı % 12’de kalmaktadır. Meslek lisesi mezunları (%1) ve üniversite mezunları (% 2) küçük 
gruplar oluşturmakta, master ve doktora yapanlar ise % 1’in altında bir oranda bulunmaktadır.  
 
Bu veriler, Dilovası’nın eğitim sorununun ne denli ciddi olduğunu göstermektedir. Bu kentte bulunan 
okullardaki eğitim seviyesinin görece düşüklüğü, ilköğretim ve lise sonrası sınavlarda alınan sonuçların 
alarm verici boyutlarda olması ve okullarda sınıf mevcudunun yüksekliği gibi gerçeklerle birlikte ele 
alındığında, Dilovası’nda eğitim seferberliğinin acil bir ihtiyaç olduğu ortaya çıkmaktadır. 
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Mezun olunan meslek lisesi türü 
Eğitim durumu ile ilgili soruda da belirtildiği üzere, Dilovası’nda meslek lisesi mezunları tüm nüfusun 
ancak %1’lik küçük bir dilimini oluşturmaktadır. Bu oran, Dilovası gibi işçi ağırlıklı bir kentte oldukça 
düşüktür. Mezun olan meslek liselerinin dağılımı ise şöyledir: Teknik lise ve endüstri meslek lisesi %36, 
ticaret ve turizm meslek liseleri %13, imam hatip lisesi %7, adalet meslek lisesi %2, tapu kadastro meslek 
lisesi %2, polis koleji %1 ve diğer mesleki liseler %34. 
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Bilinen yabancı diller 
Öte yandan, Dilovası’nda eğitim düzeyinin düşüklüğünün yanında dünya ile entegrasyon konusunda da 
sorunlar olduğunu gösteren bir diğer veri de, bilinen yabancı diller ile ilgili veridir. Buna göre, Dilovası 
halkının % 97’lik büyük bir çoğunluğu hiç yabancı dil bilmemekte, %3’lük küçük bir grup ise sadece 
İngilizce dilini bilmektedir. Bilinen diğer yabancı dillerin her birisi, % 1’in altında bir oran teşkil 
etmektedir. 
 

 
 
Dilovası’nda bulunan sanayinin çok büyük bir kısmının ihracata yönelik üretim faaliyetinde bulunmaları 
dolayısıyla yabancı dil bilen personele ihtiyaç duydukları bilinmektedir. Bu durum, Dilovası’nda yabancı 
dil eğitimi konusunda da büyük bir açık bulunduğunu göstermektedir.  
 
Ayrıca, yabancı dil bildiğini ifade edenlerin bir kısmının okullarda öğretilen yetersiz dil seviyelerinde 
bulunduklarını tahmin etmek çok yanıltıcı olmayacaktır. Bu nedenle, bu ilçe ile ilgili karar vericilerin 
küreselleşmenin önemli gereklerinden birisi olan yabancı dil eğitimi konusu üzerine önemle eğilmeleri 
gerekmektedir. 
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Bilinen yerel diller 
Ankete cevap verenlerin % 91, hiçbir yerel dil bilmediklerini ifade ederken, Kürtçe bildiklerini ifade 
edenlerin oranı ise % 8 gibi küçük bir oranda kalmıştır. Diğer yerel dillerden hiçbirisi, %1’in üzerinde 
bilinirlik oranını yakalayamamıştır.  
 

 
 
Bu durum, oldukça şaşırtıcı ve Dilovası halkının kültürel kökeni ilgili sorudan elde edilen verilerle çelişkili 
gibi görünmektedir. Çünkü Dilovası halkının % 70’lik bir dilimi, çoğunlukla Kürt kökenli vatandaşlarımızın 
yaşadığı bölgelerden gelerek Dilovası’na yerleşmiş kişiler veya onların çocuklarından oluşmaktadır. Bu 
kişilerin önemli bir kısmının Kürtçe bilmesi doğal olduğu gibi, en azından evlerinde ve Kürtçe bilen diğer 
kişilerle bu dilde konuşmaları beklenir.  
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Buna rağmen bu oranın düşük çıkmasının iki önemli açıklaması olabilir: Birincisi, Dilovası halkının 
tamamına yakınının Türkçe konuştuğu Marmara Bölgesi’nde bulunduğu için, Kürt kökenli vatandaşlarımız 
da günlük hayatta (en azından işyerinde ve kamusal mekanlarda) iletişim dili olarak Türkçeyi kullanmak 
zorunda kalmaktadırlar. Bu nedenle, Kürtçeyi kullanma, hatta iyi bilme oranı giderek düşmektedir. Aile 
ortamlarında bile Kürtçe yerine Türkçe iletişim ve konuşma yaygındır. Bu nedenle, Kürtçe bilen 
cevaplayıcıların bir kısmı, bunu ifade etme gereği duymamış olabilirler. İkincisi, ülkemizde Kürt sorunu ve 
bu sorunun ana unsurlarından olan Kürtçe konuşma ve Kürtçe eğitim konuları hep tartışılagelen bir konu 
durumundadır. Halkının % 70 gibi büyük kısmı Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinden göç ederek 
gelenlerden oluşan Dilovası, bu yönüyle de Kocaeli’nde ve Marmara Bölgesi’nde bir istisna 
oluşturmaktadır. Bu nedenle, çok iyi düzeyde bilmeseler veya günlük hayatlarında Türkçe konuşsalar bile 
Kürtçe dilini bilen Dilovası sakinlerinden bazılarının resmi kurumların katkısıyla gerçekleşen bir ankete 
bildikleri yabancı dili ifade etmekten çekinmiş olabilecekleri varsayılabilir. 
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Evde İnternet Olma Durumu 
“Evinizde internet erişimi var mı?” sorusuna ankete cevap verenlerin % 19’u olumlu, %76’sı ise olumsuz 
cevap vermişlerdir. % 5’lik bir kesim ise, bu soruya cevap vermemiştir. Bu durum, Dilovası’nda internet 
kullanım oranlarının Kocaeli ili ve Türkiye geneli göz önüne alındığında daha düşük olduğunu 
göstermektedir. İnternet kullananların da büyük ölçüde gençler olduğu, anket değerlendirme 
çalıştayında yaygın olarak dile getirilen bir olgudur. 
 

 
 
 
5.3. İŞ VE İSTİHDAM BİLGİLERİ 
 
Meslekler 
Meslekler konusundaki soruya verilen cevaplar da ilginç veriler içermektedir. Buna göre, Dilovası hane 
halkının % 58 gibi büyük bir oranı kendisini “özel sektörde işçi” olarak tanımlamaktadır.  
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Diğer meslek sahipleri % 18 ile ikinci büyük dilimi, emekliler de % 9 ile üçüncü büyük dilimi 
oluşturmaktadırlar. Esnaf % 32’lük ve kamu işçisi, memur ve yöneticiler % 2’şerlik dilimler oluştururken; 
sanayici, çiftçi, öğretim üyesi, tüccar ve özel sektörde büro çalışanı kategorileri ancak % 1’erlik dilimler 
oluşturabilmektedirler. Doktor, uzman, avukat ve mühendis gibi eğitimle kazanılan profesyonellik 
mesleklerine ait oranlar ise %1’in altında bulunmaktadır. 
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Çalışılan Sektörler 
Çalışma yerinin hangi sektöre ait olduğunu anlamaya yönelik soruya da verilen cevaplar, Dilovası’nın 
toplumsal bir başka gerçeğini ortaya çıkarmıştır. Buna göre çalışan Dilovalıların büyük bir çoğunluğu (% 
86) özel sektörde, % 8 gibi küçük bir oranı kamu sektöründe ve kalan % 6’sı ise gönüllü kuruluşlar ve sivil 
toplum kuruluşlarında çalışmaktadır. Özellikle, kamu kurumlarında çalışma oranının göreceli düşüklüğü 
dikkat çekmektedir. Bu oran, Dilovası halkının eğitim düzeyinin düşüklüğüne ve özellikle Anket Sonuçları 
Değerlendirme Çalıştayı’nda çokça dile getirilen “Dilovası halkına karşı ön yargı”ya bağlanmaktadır. 
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Eşlerin çalışma durumu 
Ankete cevap verenler evli ise, eşin çalışma durumuna ilişkin verilen cevaplar da Dilovası’nda istihdamın 
gerçeklerine ilişkin önemli bir boyuta işaret etmektedir. Buna göre, sürekli işi olanların oranı % 37, sürekli 
bir işi olmayıp arada bir çalışanların oranı % 7, mevsimlik çalışanların oranı % 4 ve çocuk bakımı ve 
konfeksiyon işleri gibi evde özel iş yapanların oranı ise % 52’dir. Bu durum, ilk bakışta atıl kapasite gibi 
görünen ev hanımlarının aile bütçesine katkı amacıyla evde yapabilecekleri ve ağır olmayan işlerde 
çalışmakta olduklarını göstermektedir. 
 

Bu soruda “eş” tanımına erkekler de girse de, sorunun amacı kadın istihdamını ortaya çıkarmak olduğu 
için, soru erkeklere “eşiniz” ve ankete cevap veren kadın ise “siz” şeklinde sorulmuştur. Amaç, yukarıda 
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da belirtildiği üzere, toplumun yarısını oluşturan kadınların evlilik sonrası çalışma ve aile bütçesine katkı 
derecesini ölçmektir. 
 
Özel beceriler 
Hane halkında özel becerileri olan bireylerin var olup olmadığına ilişkin soruya verilen cevapların dağılımı 
şu şekildedir: Elişi (dantel, örgü, kanaviçe vb) % 64, Spor (futbol, voleybol, basketbol vb) % 13, İnşaat % 8, 
Diğer %8, Halı dokuma %3, Ahşap boyama % 2, Kumaş boyama % 1, Müzik aleti çalma % 1, Resim yapma 
% 1 ve Çiçekçilik % 1’dir. 
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Bu veride, özellikle dantel, örgü ve kanaviçe gibi özellikle ev hanımlarının ev işlerinden arta kalan 
zamanlarda kolaylıkla yapabildiği ve fazla eğitim gerektirmeyen ancak karşılığında elde edilebilecek 
maddi kazancın fazla olmadığı elişi sanatlarına ilişkin becerilerin yoğun olması dikkat çekmektedir. 
Dilovası’nda ev hanımlarının üretim sürecine katkı yapmaya gönüllü oldukları ancak ev işleri ile sosyal ve 
ailevi sorumluluklarıyla iş hayatında denge arayışında bulundukları anlaşılmaktadır. Ayrıca, inşaat işleri ve 
halı dokuma gibi kazanç getirici ancak yine fazla nitelik gerektirmeyen işler konusunda bu kentte önemli 
bir potansiyel bulunduğu da görülmektedir. Sportif yeteneklerinin olduğunu ifade edenlerin oranının 
yüksekliği de bir başka dikkat çekici husus durumundadır. Dilovası’nda profesyonel ve amatör spor 
yapılabilecek mekânların yetersizliği dikkate alındığında, Dilovası’nın dinamik toplumsal yapısının daha 
fazla sportif imkânlar gerektirdiği sonucuna ulaşmak mümkündür. 
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5.4. HASTALIK VE ENGELLİLİK BİLGİLERİ 
 
Sürekli (kronik) hastalıklar 
“Hane halkında sürekli (kronik) bir hastalığı olan varsa hastalığın türünü söyler misiniz?” sorusuna % 81 
gibi çok yüksek bir oranda “yok” cevabı verilmiştir. Soruya karşılık belirtilen sürekli hastalık türleri ile 
bunların yüzdelik dağılımları ise şöyledir: Diğer % 6, Tansiyon % 5, Şeker % 3, Kalp % 2, Anemi – Kansızlık 
rahatsızlıkları %1, Astım % 2, Böbrek % 1.  
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Hane halkında kanser hastası olma durumu 
“Hane halkında kanser hastası var mı?” sorusuna verilen cevaplar da, Dilovası’nda kanser hastalığının 
olağanüstü derecede yaygın ve Türkiye ortalamasının üzerinde olduğuna ilişkin ilişkin kanaati tekzip eder 
niteliktedir. Ankete cevap veren toplam 74 kişi, hane halkında kanser hastası olduğunu belirtmiştir. 
Kanser hastalığı türlerinin yüzdelik dağılımı ise şöyle görünmektedir: 
 
Bağırsak –kolon kanseri % 24 (18 kişi), Akciğer kanseri % 24 (18 kişi), Ankette belirtilmeyen diğer kanser 
türleri % 19 (14 kişi), Rahim kanseri % 9 (7 kişi), Gırtlak kanseri  % 9 (7 kişi),  Meme kanseri % 5 (4 kişi), 
Kan kanseri (lösemi) % 5 (4 kişi) ve Cilt kanseri % 3 (2 kişi). 
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Engellilik durumu 
Engellilik durumuna ilişkin soruya % 98 gibi yüksek bir oranda “hayır, yok” cevabı verilmiştir. En fazla 
görülen engellilik türü, ortopedik engellilik olup, % 1’lik bir oranı oluşturmaktadır. Diğer engel türlerine 
sahip olanların tümü halkın ortalama % 1’lik bir kısmını oluşturmaktadır. 
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Tedavi masraflarının kim tarafından karşılandığı 
Özellikle tedavi masraflarının karşılanması bağlamında hane halkının sosyal güvence türüne ilişkin soruya 
en fazla (% 68) SGK cevabı verilmiştir. % 22’lik bir kesim hiçbir sosyal güvencesi olmadığını beyan 
ederken, yeşil kartı olanların oranı % 6 ve özel sağlık sigortasına sahip olanların oranı da % 4 olarak 
görülmektedir. % 1’lik bir orana karşılık gelen  “diğer” cevabı da bulunmaktadır. 
 

 
 
Anketlerden sağlık alanında elde edilen veriler ışığında 10 adet halka açık bilim adamlarının katılımı ile 
gerçekleştirilen sağlıkta bilinçlendirme ve doğru algı, aile içi iletişim konularında eğitim semineri 
düzenlenmiştir.  
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Hanede şehit ya da gazi olma durumu 
Şehit ve gazi ailelerini tespit etmek amacıyla “Hane halkından şehit olmuş ya da şu sırada hanede 
bulunan gazi var mı?” şeklinde bir soru yöneltilmiştir. Ankete cevap veren hane halkları arasında sadece 
16 adet şehit veya gazi bulunmaktadır. Bu da % 1’in altında bir orana tekabül etmektedir. 
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Askere Gidecek Gençler 
Dilovası’nda yakın dönemde askere gidecek genç sayısını ve bunların kimler olduğunu tespit etmek ve 
böylece vatan görevini yapmak için hazırlanan gençlere yönelik yerel yönetimlerin uygulayacakları 
programlar için veri sunmak amacıyla, hanede askere gidecek gençlere ilişkin bir soru sorulmuştur.  
Ankete cevap veren hanelerde toplam 73 adet askere gitmek amacıyla yoklama yaptıran genç tespit 
edilmiştir. Buradaki “askere gidecek” tanımının, askerlik yoklamasını yaptıran gençler anlamına geldiği 
anketörlerce ziyaret edilen hanelerde izah edilmiştir. Bu gençlerin oranı da, tüm Dilovası içerisinde yüzde 
1’in altında bir oran teşkil etmektedir. 
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Yakın dönemde Sınava Girecek Öğrenciler 
“Hanede yıl içerisinde sınava girecek öğrenci var mı?” sorusuna  211 haneden olumlu yanıt gelmiştir. Bu 
da ankete cevap veren hane halklarının % 3’üne tekabül etmektedir. Dilovası’nda eğitim seviyesinin 
düşüklüğü nedeniyle, bu yüzdenin beklenenden daha az olduğu görülmektedir. 
 

 

 
5.5. KÖKEN VE DİLOVASI’NDA YAŞAMA NEDEN VE SÜRESİNE İLİŞKİN BİLGİLER 
 
Köken ve kültürel aidiyet 
“Ailelerinin kökeni veya kültürel aidiyetleri konusundaki soruya, Dilovası Halkının % 68’i “Doğu Anadolu” 
cevabı vermiştir. % 2’lik Güneydoğu Anadolu kökenliler de dikkate alındığında, Dilovası’nın köken ve 
kültürel aidiyeti daha net olarak anlaşılabilmektedir. Buna göre, Dilovası ezici bir çoğunlukla ülkemizin 
doğusundan göç ederek Dilovası’nı mesken tutan ailelerden oluşmaktadır. Bu durum, Kocaeli ilinde 
Dilovası’nı diğer ilçelerden farklı kılan unsurlardan birisidir. 
Doğu Anadolu kökenlilerden sonraki en kalabalık grubu % 12 ile Karadeniz kökenliler oluşturmaktadır. 
Karadeniz kökenlilerin Kocaeli’nin diğer ilçelerinin önemli bir kısmında daha büyük bir oranda 
bulundukları bilinmektedir.  
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Dilovası’nda oturulan süre 
“Kaç yıldır Dilovası’nda oturuyorsunuz?” sorusuna verilen cevap da, Dilovası’nda göç, kentleşme ve 
kentlileşme eğilimleri konusunda önemli bir olguya işaret etmektedir. Çünkü, bu soruya cevap verenlerin 
% 46’sı 21 yıldan fazla bir süredir Dilovası’nda ikamet ettiğini, % 27’si 11–20 yıl arası Dilovası’nda 
bulunduğunu ifade etmişlerdir. Buradan, halkın % 73’ünün Dilovası’nı geçici veya ikincil bir mekan olarak 
değil, asıl vatanları olarak görecek kadar uzun süre burada yaşamakta olduklarını varsaymak yanlış 
olmayacaktır.  
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Bu durum, aynı zamanda Dilovası’na göç eğiliminin artık yavaşlamış olduğunu da göstermektedir. 
Nitekim Dilovası’na göçün tarihsel gelişimine bakıldığında, 1970–1990 arasında göç eğiliminin çok yüksek 
olduğu, daha sonra giderek düştüğü görülmektedir.  
 
Dilovası’nda yaşama nedeni 
Bilindiği üzere, Dilovası çevre sorunları başta olmak üzere, yerleşim, altyapı ve üstyapı sorunları fazla olan 
bir ilçedir. Bu nedenle, burada yaşamanın ilk bakışta sıradan bir insan için tercih nedeni olmayacağı 
varsayılabilir. Bununla birlikte, sanayinin yoğunluğu nedeniyle bu bölgeye göç etmiş insanların çoğunluğu 
oluşturduğu Dilovası halkı için, burada bulunma ve yaşamayı seçme nedenlerini öğrenmek önemlidir. 
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Anketin ilk sorusu olan “Neden Dilovası’nda yaşıyorsunuz?” sorusuna en fazla “işimiz/ işyerimiz burada 
olduğu için” şeklinde cevap verilmiştir (% 38). Bu da Dilovası’nda yaşamanın halen iş bulma ve çalışma 
zorunluluğu ile paralel olduğunu göstermektedir.  
 
Bununla birlikte, hemen hemen yukarıdaki cevaba yaklaşan bir oranda (% 35) “hemşerilerimiz veya 
akrabalarımız burada yaşadığı için” şeklinde bir cevap verilmiş olması da Dilovası’nın sosyal dokusu 
bakımından oldukça anlamlıdır. Çünkü her ne kadar iş aramak ve çalışmak için Dilovası’na gelmiş olsalar 
da, buradaki yaşantılarını sürdürmede akrabalık, hemşerilik ve tanıdıklık unsurunun önemli olduğu 
anlaşılmaktadır.  
 
Her ne kadar yukarıda verilen iki cevap kadar önemli olmasa da, azımsanamayacak derecede bir 
vatandaş grubunun “kiraların ucuz olması” (% 7, “uygun ekonomik koşullar nedeni ile” (% 6) ve “ucuz ev 
alma imkânı olduğu için” (% 5) cevapları vermesi de Dilovası’nda yerleşimin görece ucuz olmasının 
burada yerleşim ve yaşamayı teşvik ettiğini göstermektedir.  
 
Ayrıca, belediyenin veya diğer kurum ve kuruluşların yardımlarından faydalanma güdüsüyle bu ilçede 
yaşadığını söyleyenlerin oranının oldukça düşük (% 2) olması da önemlidir. Çünkü Kocaeli’nin yerel 
kamuoyunda yaygın olan bu bölgedeki insanların devlet yardımlarını istismar ettiği ve çalışma yerine 
çeşitli kurum ve kuruluşlardan yardım ile hayatlarını idame ettirmeyi yeğledikleri yönündeki yargının 
yanlış olduğu ortaya çıkmaktadır. 
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5.6. KONUT, İLETİŞİM VE ARAÇ BİLGİLERİ 
 
Oturulan konutun mülkiyet durumu 
Oturulan konutun mülkiyet durumuna ilişkin soruya, cevap verenlerin % 69’u ev sahibi olduklarını 
belirtmektedir. Diğer cevaplar ise şöyledir: Kiracı % 26, Yakınının evinde oturup kira ödemeyen % 4 ve 
diğer % 1. 

 
 
Oturulan Binaya Deprem Sonrası Yapılan İşlemler 
Bilindiği üzere, Dilovası ilçesi ve Kocaeli ili deprem riski yüksek bir bölgede kurulmuş bulunmaktadır. 1999 
yılındaki Gölcük Depreminin, tüm Kocaeli için ağır sonuçları olmuştur. Bu depremde ölenlerin yanında 
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oturulan binalardaki hasarlar da önemlidir. Deprem sonrası, başka bir depreme hazırlık olmak üzere 
konutların gözden geçirilerek hasarlı olanların sağlamlaştırılması oldukça önemlidir. Dilovası’nda deprem 
sonrasında oturulan konutlarda bu türden ne gibi işlemlerin yapıldığına ilişkin soruya verilen cevaplar 
aşağıda yer almaktadır. Buna göre, 
Dilovası hane halkının % 46’sı oturdukları binada her hangi bir değişiklik, araştırma veya benzeri bir 
depreme hazırlayıcı işlem yapmadıklarını belirtmektedirler. Bu oran, Dilovası’nda deprem bilincinin 
yetersizliğinin açık bir işaretidir. Oturdukları binanın deprem sonrasında yapıldığını ifade edenlerin oranı 
ise % 31’dir. Deprem sonrası ağırlaştırılan yapı ve imar mevzuatının gereği olarak göreceli olarak daha 
sağlam binaların yapılmış olduğunu varsaymak mümkündür. Bununla beraber, Dilovası’nda gelir 
seviyesinin düşüklüğü, deprem bilincinin genel olarak zayıflığı ve gecekondulaşma ve kaçak yapı oranının 
yüksekliği dikkate alındığında, bu konuda da ihtiyatlı olunması gerektiği ortaya çıkmaktadır. 
Oturdukları binalar üzerinde çeşitli işlemler yaptıranların da yapılan işleme göre oranları şöyledir: Kolon 
güçlendirme % 2, kiriş güçlendirme % 2, temel güçlendirme % 2, ek perde duvar % 0, binayı kendilerinin 
kontrol etmesi % 7, muhtemelen deprem sonrası halen oturdukları konuta yerleşip de binada ne tür 
depreme hazırlık işlemi yapıldığını bilmeyenler % 11. 
Bu oranlar, Dilovası gibi gecekondulaşma ve kaçak yapılaşmanın yoğun olduğu, en riskli deprem 
bölgelerinin birisinin üzerinde bulunan ve yapı kalitesinin genel olarak iyinin altında olduğu bir yerleşim 
yerinde deprem konusunda çok daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. 
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Başka gayrimenkul sahibi olma durumu 
“Halen oturduğunuz evden başka gayrimenkulünüz var mı?” sorusuna % 93 oranında yok ve sadece % 1 
oranında var cevabı verilmiştir. % 6’lık bir kesim ise bu soruya cevap vermemiştir. 
 

Bu soruya cevap verilirken gayrimenkulün sözlük tanımından ziyade sorunun “başka bir evi olup 
olmadığı” şeklinde anlaşılmış olduğu varsayılmaktadır. 
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Konutun ısınma şekli 
“Oturduğunuz konut nasıl ısınıyor?” sorusuna cevap veren hane halkının %99’u soba ve sadece %1’lik 
kısmı kat kaloriferi şeklinde cevap vermiştir. 

 



T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI  
DİLOVASI’NDA SOSYAL DOKU 

 

EYLÜL 2011   Sayfa 67 
Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında desteklenmiştir.  

Araçlar 
“Hanenize ait araç var mı, varsa ne tür aracınız /araçlarınız olduğunu söyler misiniz?” sorusuna cevap 
verenlerin %80’i hane halkına ait araç olmadığını belirtirken; % 16’sı özel otomobil, % 1’i kamyon, % 1’i 
kamyonet, % 1 ticari taksi ve %1’i de minibüs sahibi olduklarını belirtmektedirler.  
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Evde internet erişimi  
“Evinizde internet var mı?” sorusuna Dilovası hane halkının % 76’sı “yok” ve % 19’u “var” şeklinde cevap 
verirken, % 5’lik bir oran ise bu soruya cevap vermemiştir. 
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Evde telefon olma durumu  
“Evinizde ev telefonu var mı?” sorusunu cevaplayanların % 63’ü “yok” ve % 32’si var şeklinde cevap 
verirken, % 5’lik bir oran ise bu soruya cevap vermemiştir.  

 
Bu soruya olumsuz cevap verenlerin bir kısmının gerçekten telefon erişimine sahip olmadığı, bir kısmının 
ise son yıllarda mobil cep telefonlarının yaygınlaşması ile ev telefonuna ihtiyaç duymayanlar olduğu 
varsayılabilir. 
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5.7. YARDIM İHTİYACI  
 
Halen herhangi bir kişi veya kurumdan yardım alma durumu 
Ziyaret edilen hanelerin her hangi bir kişi veya kurumdan yardım alıp almadıklarına ilişkin sorumuza, 

Dilovası hane halklarının ortalama % 1’ini teşkil eden 399 haneden olumlu yanıt alınmıştır. Dilovası 

Kaymakamlığı, kaymakamlık makamına bağlı olarak faaliyet gösteren Sosyal Dayanışma Vakfı ve Dilovası 

Belediyesi yetkilileri, Dilovası’nda yardım alan ailelerin yüzdesinin çok daha fazla olduğunu 

belirtmektedirler. Sadece burada bahsedilen kurumların yıllık yardım edilen aile envanterindeki ailelerin 

oranı bile bu rakamın birkaç kat üstündedir. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi ve çeşitli sivil toplum 

kuruluşlarından yardım alanların bulunduğu da bilinmektedir. Bu durumda, yardım alanların önemli bir 

kısmının aldıkları yardımı gizleme eğiliminde oldukları ortaya çıkmaktadır. 

Bu eğilimin nedenleri üzerinde çeşitli varsayımlarda bulunmak mümkündür. Belediye ve Kaymakamlık 

gibi iki temel yardım edici kuruluşun yapmış olduğu bir ankete olumlu yanıt vererek almış oldukları 

yardımın kesilmesini önleme gibi bir amaç taşındığını varsaymak, geçerlilik ihtimali en yüksek varsayım 

durumundadır. Çünkü yardım alan ailelerin, eğer mümkünse birden fazla makamdan yardım alma 

eğiliminde oldukları, daha önce yapılmış çeşitli araştırmalarla tespit edilmiştir. Ancak birden fazla 

kurumdan yardım aldıklarının tespit edilmesi, yardım alınan tüm kurum ve kuruluşların yardımlarını sona 

erdirmesi ile sonuçlanabilir. 

Ayrıca, bu araştırma Dilovası Kaymakamlığı ve Dilovası Belediyesi’nin birlikte gerçekleştirdikleri bir 

çalışma olduğu için, bu iki kurum hariç diğer kurum veya kuruluşlardan alınan yardımların sorulduğu 

zannedilerek bu şekilde cevap verilmiş olduğu da diğer bir kuvvetli varsayımdır. 
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Dilovası Belediyesi’nden acil ve öncelikli bir yardım talebi 
“Dilovası Belediyesi’nden acil ve öncelikli bir yardım talebiniz var mı?” sorusuna sadece % 13 oranında 
“İhtiyacım yok” şeklinde cevap verilirken, talep edilen yardım türleri ise şöyle sıralanmaktadır:  
 
Yakacak yardımı (% 27) 
Gıda yardımı (% 22) 
Giyim yardımı (% 11) 
Eğitim yardımı (% 9) 
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Tedavi yardımı (% 6) 
İlaç yardımı (% 4) 
Barınma yardımı (% 4) 
Eşya yardımı (% 4) 
 

 
Bu soruda hane halkına sadece tek bir cevap verebilecekleri söylenerek, en acil ve önemli taleplerini 
belirtmeleri istenmiştir. Sonuçta da, en fazla yakacak, gıda ve giyim yardımı talep edildiği görülmüştür.  
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Oturulan Binada Bulunan İhtiyaç Sahibi Diğer Aileler 

Utangaçlık ve gurur gibi nedenlerle ihtiyaç sahibi olduğu halde bunu başkalarına ve özellikle de kamu 

kurum ve kuruluşlarına bildirmeyen ailelerin bulunabileceği var sayımıyla, ankette ziyaret edilen 

hanelere, bulundukları binada ihtiyaç sahibi başka aile olup olmadığı da sorulmuştur. Bu soruya sadece 3 

adet ihtiyaç sahibi diğer aile olduğu cevabı verilmiştir. Bu da yine %1’in altında bir orana tekabül 

etmektedir. Bu sonuçta etkili olan faktörlerden muhtemelen en önemlisi, Dilovası’nda yerleşmenin 

genellikle tek veya iki katlı evlerden oluşması, birçok ailenin aynı mekânı paylaştığı apartman türü 

yerleşimin yaygın olmamasıdır. Bir başka deyişle, oturulan konutlar genellikle tek ailenin oturduğu 

mekânlar olduğu için, aynı konutu paylaşan ihtiyaç sahibi olan veya olmayan başka bir aile de 

bulunmamaktadır.  Dilovası’nda ailelerin başka ailelerin yardım almasını istememe gibi nedenlerle bu 

cevabı verdikleri düşünülmemektedir. 
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6. SONUÇ, DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER 

 
Toplumsal doku araştırmaları, hem toplumun bütünü, hem de toplum içerisindeki farklı yerleşim 
birimleri (köy, kasaba ve kent gibi) açısından önemli görülen ve derinliğine değerlendirmeleri içeren 
analiz biçimleridir. Bu konuda dünyada, özellikle de Batı Avrupa ve Amerika’da oldukça yaygın 
araştırmalar bulunmaktadır. Ülkemizde ise bu tür araştırma ve incelemeler yapılmasına rağmen yeterli 
düzeyde olduğu söylenemez. Geçmişte Türkiye’de de yetersiz de olsa bir miktar sosyal yapı araştırması 
yapılmıştır. Örneğin Mübeccel B. Kıray, Behiçe Boran, Niyazi Berkes, İbrahim Yasa, Ş. Mardin, Özer 
Ozankaya, Emre Kongar, K. Boratav ve Nihat Nirun gibi sosyologların bu alana yönelik çalışmaları 
bulunmaktadır. 
 
Ancak son zamanlarda özellikle kentleşme süreciyle birlikte kentsel yapılarda meydana gelen toplumsal, 
kültürel, siyasal ve ekonomik kökenli gelişmeler, bu alanda ciddi çalışmalara ihtiyaç olduğunu 
göstermektedir. 
 
Kocaeli’de ise, il ve ilçelerinde toplumsal yapı analizi ve sosyo-kültürel doku konularında uygulamalı 
düzeyde hemen hemen hiç bir araştırma göze çarpmamaktadır. Bu araştırma ile Dilovası ilçesi merkez 
kütlesi örnekliğinde Dilovası’nın toplumsal yapısı hakkında bilimsel verilere ulaşılması amaçlanmıştır. Bu 
anlamda Dilovası halkının toplumsal yapıyı oluşturan bazı boyutlar üzerindeki görüş, eğilim, yaklaşım ve 
tepkilerinin bilimsel tespiti yapılmıştır. Araştırma sonucunda ortaya çıkan bulgular, Dilovası’nın yönetim 
politikalarına ışık tutacak niteliktedir. Bir başka deyişle, bu araştırma akademik dünyaya genel bilimsel bir 
katkıda bulunmasının yanında, benzeri il ve ilçeler için de yol gösterici bir nitelik taşımaktadır. 
 
Aşağıdaki şekilde de görüldüğü üzere, kentleri birer sistem olarak düşünürsek, bu sistemin temel 
unsurları arasında da doğrudan veya dolaylı ilişkiler olduğunu görürüz. Hane yapısı ile etnik yapı, iktisadi 
yapı ve fiziki mekân arasındaki ilişkiler, her ne kadar her zaman tek belirleyicilik düzeyinde olmasa da 
önemli ve güçlü ilişkilerdir. 
 

 

 

Bu araştırma projesi ile elde edilmesi amaçlanan veriler, başlıklar halinde şöyle özetlenebilir: 
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1. Hane halkı analizi (Hane halkı bilgileri ve yaşanılan konutla ilgili bilgiler) 

2. Sosyo-ekonomik statü (SES) analizi (eğitim, istihdam, sağlık, gelir ve eşya sahipliği ve sosyal güvence  

3. Sorun/ihtiyaç/talep analizi (Çeşitli demografik ve SES göstergelerine göre hane halkının; sosyal ve 

kültürel problemlerinin, ekonomi/istihdam ve Belediye Hizmetleri açısından yaşadıkları temel 

sorunlarının, ihtiyaçlarının ve taleplerinin neler olduğuna dair kanaat ve tutumlarının ölçümlenmesi) 

4. Sosyal Kalkınma Potansiyeli analizi (Bilinen yabancı diller, Bilinen yerel diller, Özel beceriler, Mezun 

olunan meslek lisesi türü ve İnternet kullanan kişi sayısı vb). 

 
Beşinci bölümde yer alan anket verileri ve bu verilere dair kısa açıklama ve değerlendirmeler, Dilovası 
Sosyal Doku Araştırması Projesi’nin yukarıda kısaca özetlenen amaçlara önemli ölçüde ulaşıldığını 
göstermektedir. Bu raporda yer alan veriler ile yazılı rapor haline getirilemeyen ancak ilgili yazılım 
programında bulunan veriler, Dilovası’nın sosyal doku haritası için gerekli bilgilerin çok önemli bir kısmını 
bünyesinde barındırmakla kalmayıp, karar vericiler için de çok önemli bir araç durumundadır. Bu raporda 
yer alan ilginç bazı verilerden aşağıda kısaca bahsedilmektedir. 
 
Dilovası, sosyal yönden kentleşme sürecini henüz tamamlayamamış bir yerleşim yeri durumundadır. Her 
ne kadar köyün toplumsal özelliklerini taşımasa da, kentin toplumsal özelliklerini tam olarak taşımadığı 
da görülmektedir.  
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KOCAELİ İLİNİN GENELİ VE DİĞER İLÇELERİYLE KARŞILAŞTIRMALAR 
Dilovası’nda çekirdek aile olarak kabul edilebilecek bir aile yapısı bulunmaktaysa da, aile büyüklüğü 
dikkat çekmektedir. Hatta Kocaeli bölgesinin diğer ilçelerine göre de daha büyük bir aile yapısı 
mevcuttur. 2010 yılı itibariyle Kocaeli’nin diğer ilçeleri ile hane halkı büyüklüğü yönünden bir 
karşılaştırma, aşağıda yer almaktadır. 
 

 

 
Dilovası’nda, her ne kadar çekirdek aile tipi yaygın olarak görülse de akrabalar arasında komşuluk, 
işbirliği ve dayanışma vardır. Fakat bu ilişki sosyal ve coğrafi hareketlilik sonucu zayıflamaktadır. Aile 
yapısı, geleneksel ailenin işlevlerinden bir kısmını korumaktadır. Ailede rollerde belli bir değişim süreci 
yaşanmakta, kadınların bir kısmı ev dışı ücretli bir işte çalışmakta, erkekler de ev işlerine daha çok yardım 
etmektedirler. Ancak, yine de erkeğin ailevi ve toplumsal rollerinde önemli bir değişiklik görülmemekte, 
evin geçimini sağlama görevi devam etmektedir (Erkan, 2002:231).  
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Her ne kadar Dilovası nüfusunun çoğunluğu göçle gelenlerden oluşan ve 1970-1990 arasında çok hızlı bir 

nüfus büyümesi yaşayan bir ilçe olsa da, günümüzde nüfus artış hızı Kocaeli’nin diğer sanayi ilçelerine 

göre daha yavaşlamış bulunmaktadır. Aşağıdaki karşılaştırmalı tablo ve grafikten de görüleceği üzere, 

2009 yılı itibariyle net göç hızı Çayırova’da binde 24,85; Kartepe’de 12,02; Darıca’da binde 12, 87 ve yakın 

bir zamana kadar idari sınırları içerisinde yer aldığı Gebze’de binde 6, 47 iken, Dilovası’nda sadece binde 

3,26’da kalmıştır.  

 

  

Bilindiği üzere, Kocaeli hem göç alan hem de göç veren bir ildir. Sanayi şehri olması, yaşama 

standartlarının son yıllarda hızla yükselmesi ve İstanbul’a yakınlığı gibi faktörler, aşağıdaki tablodan da 

görülebileceği gibi, Kocaeli’nin aldığı göçleri verdiği göçlerden daha fazla hale getirmektedir.  
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Kocaeli, genel olarak İstanbul başta olmak üzere Sakarya, Ankara ve Ordu gibi illerden göç almaktadır. 

Ancak, Dilovası’nda bu illerin yerini Doğu Anadolu bölgesindeki iller almaktadır. Bu, Dilovası’nı 

Kocaeli’nin diğer ilçelerinden ayıran önemli bir olgudur.  

  

Dilovası, Türkiye geneline ve Kocaeli ortalamasına göre daha genç bir nüfusa sahiptir. Bu durum, başta 

eğitim ve istihdam olmak üzere çeşitli politika alanlarında bazı yönlerden Dilovası için avantaj bazı 

yönlerden ise dezavantaj oluşturmaktadır. 
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Örneğin, Dilovası’nda orta yaş oranının yüksek ve yaşlı nüfusun az olması, istihdam edilebilirlik yönünden 

bir avantaj oluşturmaktadır. Bu hususta ülke geneli ve Kocaeli ortalaması aşağıda yer almaktadır. 
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Dilovası’nda eğitim düzeyi, Kocaeli’nin diğer ilçelerine göre daha düşüktür. Örneğin, 6 yaş üstü grupta 

okuma yazma bilme oranı en düşük ilçelerden birisi, Dilovası’dır. Ayrıca, eğitimliler arasında da Kocaeli 

geneline göre daha az oranda üniversite ve lise eğitimli bulunmaktadır. 
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Kocaeli ilinde nüfus kaydı itibariyle en fazla temsil edilen iller Erzurum, Sakarya, Trabzon, Kars ve 

Giresun’dur. Dilovası’nda ise Doğu Anadolu ağırlıklı bir dağılım söz konusudur. 
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ÖNERİLER 

1. Dilovası genelinde hane halklarının çok önemli bir kısmı kendilerine ait konutlarda oturmaktadırlar. 

Ancak, Dilovası birinci derece deprem bölgesinde bulunduğu ve bu ilçede genellikle konut kalitesi 

yetersiz olduğu için, ciddi bir kentsel dönüşüm ihtiyacı bulunmaktadır. Bu dönüşümün il anda fiziki 

mekân ve konutlarda olacağı / olması gerektiği düşünülse de, toplumsal yapıtı ve kültürel farklılıkları 

dikkate almayan bir kentsel dönüşümün başarısız olacağı unutulmamalıdır. Burada gerçekleştirilecek bir 

kentsel dönüşümün aşağıda yer alan şekilde gösterilen unsurları aynı anda dikkate alması gerekmektedir. 
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Kaynak: Ertaş, 2011. 

Ayrıca, ucuz ancak nitelikli sosyal konut yapımı konusunda da projeler üretilmesine ihtiyaç 

bulunmaktadır. Doğalgazla ısınmanın yaygınlaştırılmasının, çevre sorunlarının çözümüne de katkı 

sağlayabileceği unutulmamalıdır. Dilovası’nın çevre sorunları, mekâna ilişkin sorunlar ve toplumsal 
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sorunların çözümünün birbiriyle uyumlu tedbir ve politikalarla sağlanması mümkün olduğu kanısındayız. 

Bu projede elde edilen toplumsal doku verilerinin dikkatli incelenmesi, bu çerçevede çok yararlı olacaktır.  

2. Dilovası’nda en acil toplumsal sorunlardan birisi, eğitim düzeyinin düşük olmasıdır. Bu ilçede 

okullardaki sınıfların diğer ilçelere göre kalabalık olduğu dikkati çekmekte ve genç ve dinamik nüfusun 

eğitim seviyesinin çevredeki diğer yerleşim yerlerine göre daha düşük olduğu bu raporda ortaya 

çıkmaktadır. Bu nedenle ilköğretim seviyesinde okullaşma oranını artırıcı tedbirlerin yanı sıra, lise ve 

üniversite eğitimini teşvik edici mekanizmalara ihtiyaç bulunmaktadır. Bu çerçevede, Dilovası’na bir 

meslek yüksek okulu kurulması faydalı olabilir. Böyle bir gelişme, aynı zamanda işsizlik oranının 

azaltılmasına da katkı sağlayacaktır. 

3. Eğitim ve işsizlik sorunlarının çözümünde faydalı olabilecek bir diğer tedbir de, mesleki eğitim 

imkânlarının artırılması ve kısa ve orta süreli mesleki eğitimin teşvik edilmesidir. İş-kur, Dilovası 

Belediyesi, Kaymakamlık, Büyükşehir Belediyesi, İl Özel İdaresi, Sivil Toplum Kuruluşları ve sanayicilerin 

ortak girişimi ile bölgede ihtiyaç duyulan iş alanlarında kalifiye eleman yetiştirilmesine yönelik kurslar 

açılması ve bu kurslarda eğitim alanlara işe yerleştirmede öncelik sağlanması çok faydalı olacaktır. 

4. Fakir ve muhtaç ailelere yapılan yardım konusunda da önemli sorunlar olduğu bu araştırmada ortaya 

çıkmıştır. Farklı kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının listelerinde yardım alıyor görünen bazı 

ailelerin herhangi bir yerden yardım almadıklarını ifade etmeleri, bu durumu göstermektedir. Bu soruna 

çözüm amacıyla alınabilecek tedbirlerden birisi, farklı kurumların yardıma muhtaç kişi ve ailelere ilişkin 

envanterlerinin ortak bir havuzda toplanarak kurum ve kuruluşlar arasında veri paylaşımı yapılmasıdır. 

Böylelikle, bir kişi veya ailenin birden çok kurumdan ve gereğinden fazla yardım alması önlenebileceği 

gibi, tüm muhtaç kişi ve ailelere de ulaşılmak suretiyle sosyal yardımların verimli ve etkili dağıtımı da 

sağlanmış olacaktır. Bu araştırmada elde edilen bilgiler, Dilovası Kaymakamlığı tarafından diğer kişi veya 

kuruluşlarla paylaşılır ve ortak bir sosyal yardım politikası oluşturulursa, sosyal yardımlar da amacına 

hizmet eder şekilde örgütlenmiş olur. Aşağıdaki şekil, böyle bir sistem için uygun bir model sunmaktadır. 

 

Şekil: Etkin ve verimli bir sosyal yardım döngüsü modeli 

5. Bu çalışma ile elde edilen veriler, kent yönetimini kolaylaştırmak amacıyla oluşturulmuş veya ileride 

oluşturulabilecek olan diğer bilgi sistemleri ile entegre edilerek kullanılmalı ve karar vericilere mümkün 

olduğunca kolay erişilebilir, sade ve net bilgiler sunan ve mümkünse internet tabanlı veri sistemleri 

oluşturulmalıdır. Bu konuda Konya Büyükşehir Belediyesi’nin oluşturmuş olduğu Sosyal Bilgi Merkezi ve 
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Sosyal Doku Haritası uygulaması örnek alınarak Dilovası’nın ve benzeri diğer yerleşim yerlerinin ihtiyacına 

uygun özgün modeller geliştirilebilir. Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Sosyal Bilgi Merkezi ve Sosyal Doku 

Haritası projelerine ilişkin örnek birer şekil aşağıda yer almaktadır: 

 

Şekil: Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Sosyal Bilgi Merkezi Projesi’nin işleyiş mekanizması 
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Şekil: Konya BŞB’nin Sosyal Doku Haritası projesinden bir kesit: Kronik hastaların mekansal dağılımı  

Özellikle, sosyal doku anketi ile elde edilen verilerin, coğrafi bilgi sistemi ile irtibatlandırılarak, aşağıdaki 

şekilde görüldüğü gibi, hanelere ilişkin detaylı bilgilerin elektronik ortamda mahalle, sokak ve konut 

bazında sorgulanabilirliğinin sağlanması önemlidir. 
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6. Bu proje sonucu elde edilen bilgilerin Dilovası Kaymakamlığı ve Dilovası Belediyesi başta olmak üzere, 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, diğer kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları tarafından 

yönetsel ve hizmet amaçlı kullanımı sağlanmalı ve bu veriler, düzenli aralıklarla güncellenmelidir. 

Güncellenen verilerin de, bu proje kapsamında geliştirilen internet bazlı Sosyal Doku programına 

işlenması sağlanmalıdır.  
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