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TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 

ÖZET 

Kocaeli, Türkiye’de İstanbul’un doğusunda yer alan yüksek oranda 
sanayileşmiş bir kenttir. Sanayide çalışan iş gücü çeşitli göç yollarıyla 
gelmektedir. Kocaeli’nde yer alan sanayi kuruluşlarının fabrikaları ülke 
ekonomisi içinde yüksek oranda katma değer sağlamaktadır. Hızlı, yetersiz ve 
plansız kentleşme, sanayileşme ile birlikte artmakta, 1960’lardan beri kentte 
yaşam ve çevre standartları düşmektedir. Son on yılda, yetersiz yaşam standardı 
nedeniyle Kocaeli, İstanbul Metropoliten Alan’dan günlük göç çekmektedir. 
Büyük ölçekli sanayi kuruluşlarında istihdam edilen kaliteli iş gücü ve Kocaeli 
Üniversitesi’nde okumayı tercih eden öğrenciler, her gün çalışmak ve okumak 
için göç etmekte ve İstanbul’a evlerine geri dönmektedir. Kocaeli’nde yüksek 
yaşam standardı için, söz konusu kaliteli potansiyel nüfusu günlük göçten kalıcı 
göçe çekmek gerekmektedir. Bu çalışma, potansiyel kalıcı göç nüfusunun 
yapısını incelemekte ve bazı çekim güçleri önermektedir.  

Anahtar Kelimeler: Sanayileşme, kentleşme, göç, günlük dikey göç, kalıcı 
göç. Kocaeli.  

ABSTRACT 

Vertical Movement in 24 Hours: Daily Migration from İstanbul 
Metropolitan Area to Kocaeli Industrial Establishments. 

Kocaeli is the most industrialized city situated in the east of Istanbul in 
Turkey. This industrialization and attendant employment has attracted migration 
from eastern Turkey. The plants of industrial establishments located in Kocaeli 
supply major part of the added value of the national economy. Rapid, 
inadequate and unplanned urbanization increased in direct proportion to the 
industrialization bringing about decrease in life and environment standards in 
the city from 1960s. Last decade, because of the inadequate life standard 
Kocaeli has attracted daily migration from Istanbul Metropolitan Area. 
Qualified labors who employed in large scale industrial establishments and 
students who preferred to study in Kocaeli University have migrated every day 
to work and to study and they have returned their home in Istanbul. For high life 
standard in Kocaeli, it is necessary to attract this qualified potential population 
from daily to permanent migration. This study explores the structure of the 
potential permanent migration population and it suggests some attraction forces.  
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GİRİŞ 

1970’lerde başlayan ve 1980 yılından sonra yoğunlaşan İstanbul 
Metropolü’nde sanayi etkinliklerinin desantralize olması, Kocaeli Kentinin 
1930 ve 1960 planlı dönemde yaşadığı sanayileşme sürecine ek olarak Kocaeli 
Kenti sanayileşmesini hızlandırmıştır. Bu dönemin özelliği özel sektör 
sanayilerinin İstanbul’daki yığılmanın yarattığı tasarrufsuzluklardan kurtulmak 
için büyük ölçüde, denetim, yönetim fonksiyonlarını İstanbul’da tutarak 
fabrikalarını doğu yakasında başta Kocaeli olmak üzere alt kademe merkezlere 
kaydırmasıdır. Kocaeli ili bu süreç nedeniyle son 25 yılda denetimi, yönetimi ve 
üretim kararları İstanbul’dan yönlendirilen bir üçüncü sanayileşme sürecini 
yaşamaktadır (Börtücene, Öncel, 1996). Özellikle ülke ekonomisine önemli 
katma değere sahip bu büyük sanayi kuruluşlarının yer seçtiği kent 1930’lı 
yıllardan beri girdiği sanayileşme süreciyle yaşadığı kentleşme olgusunda bir 
nüfus birikim süreci olmanın ötesine geçememiştir. Hâlbuki kentleşme sosyal, 
kültürel ve fiziksel gelişim sürecini de içermektedir. Kentin hızla göç alması 
teknik altyapı, soysal altyapı, konut olarak yetersiz ve nitelikten yoksun olarak 
biçimlenmeye yol açmış ve çevre kirliliğinin artmasına neden olmuştur. Bunun 
sonucu olarak son 25 yılda girdiği sanayileşme sürecinde yaşanan göç, İstanbul 
Kocaeli arası kalifiye iş gücü niteliğini taşımaktadır. Buna ilave olarak son 
yıllarda önemli bir çekim merkezi durumuna gelen üniversitede okuyan 
öğrenciler de kentin bu durumundan payını almakta ve İstanbul’a gidip gelenler 
arasında önemli bir oranda yer almaktadır. Sonuç itibarıyla, çalışmak ve 
okumak amacıyla Kocaeli kentine gelen ancak akşam evine İstanbul’a dönen 
kalifiye iş gücüne ve öğrenciye tanık olunmaktadır. Bu durum şu an için kentte 
olumsuz yaşanan bir durum olarak gözükse bile bizce bugün için olumlu 
olmakta ancak planlı ve programlı bir şekilde kalıcı göç hâline getirmelidir. 
Çünkü söz konusu potansiyelin kısa vadede düzenli bir şekilde taviz vermeden 
kentte yerleştirilmesi mümkün değildir.  

Bu çalışmanın amacı, Kocaeli iline gelen günübirlik nüfus akımı içinde yer 
alan sanayi içindeki nitelikli iş gücü ve eğitim amacıyla gelen öğrenci 
potansiyelini incelemek, değerlendirmek ve kente çarpan etkileri ile o bölgedeki 
yerel tüketimi ve harcamaları attıracak, kent yaşamına katkı sağlayacak ve 
kalıcı göç hâline getirecek aşamaları sunmak, öneriler getirmektir. Kentin 
formunun gelişmesinde ekonomik ve sosyal süreçlerin tarihsel süreç içinde her 
dönemde etkin olduğu görülmekte, bu çalışmanın Kocaeli kentinin gelişim 
sürecine katkı sağlaması beklenmektedir.  

Göç Olgusu 

Göç, kişilerin gelecekte hayatlarının tamamını veya bir parçasını geçirmek 
üzere tamamen ya da geçici bir süre ile bir yerden başka bir yere yerleşmek 
kaydıyla yaptıkları coğrafî yer değiştirme hareketi olmakla beraber; toplumun 
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sosyal, kültürel, ekonomik, politik vb. yapısı ile yakından ilişkili ve onu 
derinden etkileyen sosyal bir olaydır. Göçler, doğrudan doğruya ülkelerin veya 
daha küçük toplulukların nüfusunun artış veya azalışını etkileyen önemli 
faktörlerden biri olup ayrıca, nüfusun yaş ve cinsiyet yapısında da değişmeye 
neden olmaktadır.  

Bulunduğu ortamda şartları değişen ya da ortaya çıkan yeni gereksinmelerini 
karşılamak isteyen insanoğlu, kaçınılmaz olan bir arayış sürecine girmektedir. 
İnsanın girdiği bu süreçte, sadece yaşadığı mekânları değişmekle kalmayıp 
temel değerleri, sahip olduğu kültürel özellikleri, yaşam koşuları, beklentileri ve 
tutumları da öncekine göre büyük oranda değişmektedir. Bunun sonucu olarak 
göç eden kişiler, yeni çevrelerinde sosyokültürel değişmelere neden olmakla 
beraber kendileri de değişmektedirler. Girilen her yeni ortam insan için 
değişikler gösteren bir yapı demektir. Farklı bir coğrafya, farklı bir kültür, farklı 
bir sosyal yapı sosyal değişmenin unsurlarıdır.  

Yatay hareketlilik şeklinde başlayan göç süreci, şehirde kalınan süre ve şehir 
hayatının sunduğu imkânlardan (eğitim, iş yaşamı, kültürel hizmetler vb.) 
yararlanılması nedeniyle gitgide dikey hareketliliğe dönüşebilmektedir. Dikey 
hareketlilik; kişi veya grupların, toplumu oluşturan sosyal tabakalar arasında 
gelir, yaşam biçimi, alışkanlıklar ve dünya görüşü üzerinde belirgin farklılıklara 
yol açan bir hareketlilik türüdür. Hareketliliğin yönü, bu değerlerin yitirilmesi 
anlamına gelen aşağı ya da bu tür değerlere sahip olmayı ifade eden yukarı 
doğru dikey hareketlilik olabilir. Dikey hareketlilikte kişinin ücretinde ve 
mevkisinde değişim olmakla beraber toplumsal konumu da eskisine göre 
değişmektedir. Toplumda dikey hareketliliğin gerçekleşmesinde eğitim en 
büyük rolü oynamaktadır.  

Eğitimden başka; ülkenin rejimi, kalkınmışlık derecesi, iletişim teknolojisi, 
yasal düzenlemeler, ileri teknoloji ve uluslar arası ilişkilerin varlığı da         
dikey hareketliliği belirleyen diğer etkenlerdir. Göçleri dikey hareketlilik 
yönünden incelemek de mümkündür. Özellikle sanayi devriminden bu yana 
kırsal alanlardan şehirlere başlayan  göçlerle kentleşme süreci, sanayi 
devriminin de sayesinde, toplumda sınıf değiştirmek mümkün olmuştur. 
(http://www.sbe.deu.edu.tr).  

Dikey hareketliliği, kentten kente göç edenler de yaşayabilir. Eğitim sonrası 
çalışma aşamasında ve yüksek öğrenim görmek isteyen kişilerin bulundukları 
yerdeki olanakların sınırlı oluşu ya da kapasite yetersizliliği gibi durumlarda 
başka bir şehre iş ve eğitim amacıyla göç etmesi kaçınılmazdır. Beyin göçü 
olarak bilinen bu göçte, kişi yaşamını sürdürdüğü yerden ayrılıp sanayisi daha 
gelişmiş ve eğitim olanakları daha fazla olan kentlere yerleşmektedir. Dikey 
hareketlilik sürecine ise bu aşamadan sonra dâhil olmaktadır.  

Özellikle kentleşme sürecini hızlı yaşayan ve çevresindeki metropollere alt 
merkez niteliği taşıyan kentlerin göç alma şekilleri, kişilerin yaşamlarını 
sürdürdükleri yerleri terk etmeden başka bir şehirde iş ve eğitim gibi olanaklara 
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sahip olmalarını sağlayacak şekilde gelişebilmektedir. Doğal ortamda 
örneklerine rastlayabileceğimiz bu durum canlıların hayatlarını sürdürme 
şartlarını yerine getirmek için bir yerden başka bir yere kısa zamanlı ancak 
sürekli olarak yer değiştirmeleri ile eşleşebilir. Örneğin birçok balık türünün 
sürüler hâlinde deniz dibindeki yaşam alanını bırakarak 24 saatlik döngü 
içerisinde yüzeye çıktıkları oksijen ve besin depolayarak deniz dibindeki yaşam 
alanına geri döndükleri gözlemlenmiştir. Bu 24 saat içerisinde geçirdikleri uzun 
yolculuğu sürekli yapıyor olmaları, her tür canlı için göçün varlığını 
kanıtlamaktadır. Ancak, balık sürülerinde olduğu gibi dipteki yaşama 
ortamından vazgeçmeden sadece ihtiyaçlar için bu yolun kat ediliyor olması, 24 
saatlik döngüde insanlarında aynı amaçla yer değiştirmelerini desteklemektedir. 
Kat edilen mesafeden kaynaklı göç olarak tanımladığımız bu durum, kentli 
yaşamda eğitim ve iş nedeniyle bir gün içerisinde bir kentten başka bir kente 
gidiş ve geliş şeklindedir. Bu, günün belli bir oranında yaşadığı yerden kopup 
başka bir kente günlük olarak göç etmesi anlamına gelir. Bu durum, yaşadığı 
yerin olanaklarının yetersizliğinden kaynaklanmayabilir. Günlük göçü tercih 
eden kişiler, yaşadıkları çevrede barınma imkânı bulmalarına karşın beyin 
güçlerini kullanabilecekleri ortamları bulamadıklarından dolayı çevre kentlerde 
oluşabilecek olanakları kullanmaktadırlar. Örneğin İstanbul gibi bir metropolde; 
kültür, sanat, tarih, bilim adına her türlü olanak bulunmaktadır. Ancak, yeni 
gelişen beyinlere istihdam sağlayamamaktadır. Bu durum, metropolde yaşayan 
ve kendini metropolün olanakları ile geliştiren kişinin metropol yaşamından 
kopmadan fakat metropol dışında olmak zorunda kalarak yaşamalarını 
gerektirir. Bu durumda çözümü iş güçlerini ve eğitimlerini aynı kalitede 
alabilecekleri çevre kentlerde aramaktadırlar. Yine İstanbul üzerinden 
değerlendirecek olursak İstanbul’a bu anlamda servis sağlayan şehir Kocaeli 
olmaktadır. İstanbul’da yaşayan ancak dikey hareketliliğin gelişebilmesi için 
Kocaeli’yi tercih eden yoğun bir insan göçüne tanık olmaktayız (Kocaeli 
Sanayi Odası, 2004).  

Kocaeli özelinden bu duruma baktığımızda ise karşımıza kalıcı ve geçici 
olarak niteleyebildiğimiz iki ayrı göç türü çıkmaktadır. Kalıcı göçler, göç edilen 
yerde yerleşik hayata geçerek kente dâhil olma ve kentlileşme süreci ile birlikte 
gidilen yere uyum sağlamayı gerektiren bir durum olarak açıklanabilir ki 
Kocaeli sanayi ve eğitim alanında gelişen bir yer olması nedeniyle kalıcı göçe 
maruz kalmaktadır. Yine aynı noktada geçici göç olarak tanımlayabileceğiz 
ikinci bir durumla karşılaşıyoruz. Göçü tanımlarken kırsaldan kente ve kentten 
kente diye çeşitlendirdiğimiz bu kavramın kentten kente kısmında başka bir 
şekilde eyleme geçtiğini görüyoruz. Kentli yaşama ayak uydurma çabası 
olmadan zaten kentli olarak yetişmiş, belli bir kültür seviyesi ve anlayışa sahip 
beyinlerin günlük olarak iki şehir arasında geliş-gidiş yapmaları, geçici göç 
olarak karşımıza çıkmaktadır.  
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Kocaeli Kentinin Sanayileşme ve Kentleşme Süreçleri 

1970’lerin sonlarına doğru ve özellikle 1980’den sonra ivme kazanan 
İstanbul metropolündeki sanayinin, aşırı yığılmadan kaynaklanan 
tasarrufsuzluklardan kurtulmak, ekolojik yapı ve sosyal çevreden doğa 
dengesizliklerin telafi maliyetlerinden kaçınmak amacıyla teknolojik 
gelişmelerle birlikte metropol periferine ya da yakın illere desantralizasyonun 
başlaması Kocaeli’yi oldukça etkilemiştir. Ayrıca İstanbul Nazım Plan 
Kararları’nda da bu durum teşvik edilmiştir. İstanbul plan önerileri arasında; 
İstanbul nüfusun metropoliten alanda dengelenmesi ve merkezin rahatlatılması 
açısından doğuda tampon sanayi bölgelerinin kurulması ile İstanbul’dan çıkacak 
ve bölgeye yeni gelecek büyük ve orta ölçekli sanayilerin buralarda 
yerleştirilmesi ve yüksek nitelikli hizmet iş gücünün ihtisaslaşmış kontrol ve 
koordinasyon faaliyetlerinin talebini karşılamak üzere metropol merkezinde 
olması yer almıştır (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1998). İstanbul’un dünya 
metropolü olmasının getireceği ekonomik büyüme, pazar olarak büyümesini de 
getireceğinden zaten sanayinin uzaklara gitmesi beklenmemektedir. Böylece 
karar merkezi İstanbul’da olan pek çok sanayi, Kocaeli’nde yerleşmiştir.  

1980’lerden sonra Beşinci ve Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planlarının genel 
kabulü açık bir biçimde küreselleşme sürecine dayanmamakla birlikte; bir 
önceki dönemin ithal ikamesi ve korumacılık politikası yerini, serbest ticaret, 
liberalizm ve tümüyle pazar koşullarının emrine veren politikalar almıştır. 
Ekonomiyi dışa açma mevcut üretim kapasitelerin artmasına neden olmuştur.  

1985 yılından sonra, Kocaeli ve civarında yayılan sağlıksız yapılaşmanın ve 
sanayileşmenin yol açtığı çevre kirliliğini önlemek, sanayiyi disipline 
edebilmek amacıyla Organize sanayi Bölgeleri kurulmaya başlanmıştır. Yine 
90’lı yıllarda, küreselleşmenin güçlenmesi ile birlikte, büyük çoğunluğu dış 
ortaklıklar ile gerçekleştirilen yeni sanayi kuruluşları, özellikle de otomotiv 
sanayi Kocaeli’nde yer seçmeye başlamıştır. Kocaeli-Sakarya arası yerleşimi 
tercih eden kuruluşlar hem iç hem de dış pazar imkânlarının her ikisine de sahip 
olmaktadır.  

Sanayideki gelişmeyle birlikte Kocaeli’nin nüfus yapısı dinamik bir özellik 
kazanmıştır. Yeni iş olanaklarının artmasıyla göç alan ilde nüfus giderek 
artmıştır. Yüzölçümü 3.505 km² olan ilin 2000 yılı itibarıyla nüfusu 
1.206.085’tir. Yıllık nüfus artış hızı % 27,04’tür. Km²ye düşen nüfus miktarı, 
344 kişiye ulaşarak İstanbul’dan sonra ülkenin nüfusu en yoğun ili olmuştur.  

Özetle 1960 sonrasında sanayileşmeye bağlı olarak yoğun bir kentleşmeye 
maruz kalan Kocaeli’nde, doğal kaynakların tahrip edildiği, tarım ve turizm 
fonksiyonlarını destekleyecek değerlerin kaybedildiği görülmüştür. Kentte, 
planlı alanlarda dâhil, sağlıksız bir yapılaşma ortaya çıkmıştır. Çevre kalitesinin 
düşük oluşunun yanında altyapı ve donatı eksiklikleri konut alanlarında sosyal 
çatışmaları da tetikleyebilecek dokular oluşmasına yol açmaktadır. Nitelikli 
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yaşam bölgelerinin olmayışı sanayinin gelecekte yapması beklenen bilgi ve 
teknoloji yoğun sektörlere dönüşümünün önünde de bir engel oluşturmaktadır.  

Bu süreçte planlama, gerek sanayiye gerekse kentleşmeye yön verecek 
araçları üretememiştir. Son dönemde merkezî hükûmetin tasarrufuyla 
oluşturulan nazım planlarda, deprem tehlikesi, orman ve tarım toprakları, donatı 
ihtiyacı dikkate alınmadan ve sanayi için gelişme stratejileri ve bölgesel 
kalkınma politikası belirlenmeden, mevcut yapılaşma eğilimi olan alanların 
Organize Sanayi Bölgesi ilanı yoluna gidilmiştir. Bu durum Organize Sanayi 
Bölgelerin kuruluş amacına aykırı olduğu kadar ilin gelişme dinamikleri ve 
gelecek kestirimleriyle de çelişmektedir (Mert ve Diğ., 2005)  

Kocaeli’nde Göç ve Günübirlik Göçün Değerlendirmesi 

Kocaeli kenti, kendi doğal nüfus artışı dışında önemli ölçüde göç almaktadır. 
Bu bölgenin ekonomik gelişmişliği ve dolayısı ile istihdam olanaklarının 
yüksekliği ile ilgilidir.  

Göç durumunu, doğum yerlerine göre irdelediğimizde hem ülke içinden, 
hem de ülke dışından ciddi oranda nüfus çektiği görülmektedir. Nüfusun 
yapısını doğum yerlerine göre incelediğimizde; Kocaeli doğumluların oranı 
sürekli düşüş göstermektedir. Bu oran 1960’ta % 70,83 iken 2000 yılında          
% 45,28’e düşmüştür. Başka ilde doğduğu hâlde Kocaeli’nde ikamet eden 
nüfusun 1955 yılındaki oranı % 27,08 iken bu oran sürekli artış göstererek 1990 
yılında % 52,43’e yükselmiştir. Kocaeli dışı doğumluları iller itibarıyla ve 
Kocaeli içindeki oranları itibarıyla ele alırsak, 2000 yılı itibarıyla ilk sıraları 
Yalova (% 7.75), İstanbul (% 5,66) ve Erzurum (% 3,08) almaktadır. Yabancı 
ülkelerde doğanların oranı 1960’ta % 7,75 iken sürekli bir düşme eğilimi olmuş 
ve 2000’de % 2,58’e inmiştir. Kocaeli dışı doğumlulara bölgeler itibarıyla 
baktığımızda, Kocaeli nüfusunda en büyük orana, zaman içinde azalmakla 
birlikte, Marmara ve Ege Bölgesi’nde doğanlar sahiptir. Nitekim Marmara ve 
Ege Bölgesi’nde doğanların oranı 1960’ta yaklaşık % 73 iken 2000’de             
% 47,32’ye düşmüştür. Karadeniz Bölgesi’nin oranı da aynı yıllarda                 
% 8,80’lerden % 17,19’lara, Doğu Anadolu Bölgesi’nin oranı ise % 1,72’den  
% 15,49’a çıkmıştır. Kocaeli nüfusu içinde, Kocaeli dışında doğanların oranı 
2000’li yıllarda % 55’lere yaklaşmıştır. Diğer taraftan, Karadeniz, İç Anadolu 
ve Doğu Anadolu Bölgelerinde doğanların oranı da sürekli artış göstermektedir 
(Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2006).  

17 Ağustos 1999 Kocaeli depremi sonrasında, nüfusun nasıl davranacağı 
yeni bir göç kararı alıp almayacağı konusunda bazı araştırmalar yapılmıştır. 
1100 hane reisine uygulanan ankette gelecekle ilgili düşünceleri sorulduğunda; 
% 47,6’sı Devlet’ten gelecek yardımla tekrar toparlanabileceğini ve göç etmeyi 
düşünmediğini belirtirken % 39,3’ü de Devlet yardım etsin veya etmesin göç 
etmeme kararında olduğunu ifade etmiştir. Göç edip etmeme konusunda 
kararsız olanların oranı sadece % 8,7’dir. Göç etmeye karar verenlerin oranı ise 
% 4,1’dir. Bölge özellikleri ve potansiyel iş ve insan gücü açısından bir 
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zenginlik sunmaktadır. Göç etmek istemeyenlerin göç etmeme nedeni, 
depremden sonra ortaya çıkacak inşaat sektöründe yeni iş olanaklarının 
açılacağı düşüncesi de olabilir. Bu durum özellikle kol gücüyle çalışanlar için 
iyi bir fırsat olarak değerlendirilebilir.  

Kesin göç etmek isteyen çok az sayıda denek ise, daha çok deprem korkusu, 
işsizlik ve evsizlik yüzünden göç etmeyi düşündüklerini belirtmektedir. Göç 
etmek isteyen bu küçük oranın göç sebebi, başka bölge veya şehirlerde 
yakınlarının olması, maddi olanaklarının yeterli olması ya da deprem öncesinde 
de geldiği bölgeye kesin dönüş için geri dönme kararını çabuklaştıran bir 
bahane olabilir (http://www.kocaeli.com).  

Kentin göç ve göçle gelen nüfus yapısı, yukarıda ifade ettiğimiz şekilde 
olmakla birlikte kent beraberinde günübirlik göç olgusunu da yaşamaktadır ve 
çalışmamızın konusu da budur. Söz konusu göçün yapısı, yukarıdaki 
bölümlerde ifade edilen hem balık yaşamında beslenme ve barınma amacıyla 24 
saatte su kolonunda görülen hem de sosyolojide statü değiştirmek amacıyla 
yaşanan dikey hareketliliği sergilemektedir. Daha açık ifadeyle; kalifiye iş gücü 
olarak çalışma amacıyla İstanbul’da oluşturamadığı iş ortamını ve kazancını 
Kocaeli’nin büyük sanayi kuruluşlarında istihdam olarak oluşturmak ve 
İstanbul’da yer alamadığı eğitim kurumları yerine, yine Kocaeli kentinin son 
yıllarda gelişim gösterdiği Üniversitesi’nde bu eğitimi almak amacıyla kente 
gelen ancak, kentin sunamadığı yaşam standartları nedeniyle de kenti akşam 
terk edip İstanbul Metropolü’ne dönen bir yapı göstermektedir. Bunun nedeni 
de aslında Kocaeli kenti’nde kalifiye iş gücünün olmamasındandır. Son 25 yılda 
yaşanan sanayileşme özellikle de son 15 yılda geçirdiği dönüşüm ve bundan 
sonra da geçirmesi planlanan dönüşüm, kalifiye iş gücü ihtiyacını devamlı 
doğuracaktır. Diğer bir ifadeyle; söz konusu göç hareketi, artarak devam 
edecektir. Bu durum tüm olumsuzluklarınla kentin çeşitli aktörleri tarafından 
dile getirilmekte, kent sömürülen bir kent statüsünde bırakılmaktadır. Hâlbuki 
bu durum olumsuz olmaktan çok olumludur. Kentin sanayileşme hızı ile 
kentleşme hızının paralellik göstermediği açıktır. Günübirlik göçün nüfus yapısı 
da hazır 90 km. mesafede Türkiye’nin en önemli kültürel merkezi olan, eğitim 
ve zenginliği sunan İstanbul Metropolü’nde yaşamayı tercih etmektedir. Kocaeli 
büyük bir göç potansiyeli altındayken göç edecek nüfusun niteliği kenti 
geliştirecek bir yapıdadır. İş gücü ve eğitim olanakları, bulunduğu bölgeye 
nüfusu çekerken aynı zamanda çarpan etkileri ile o bölgedeki yerel tüketimi ve 
harcamaları da attırmaktadır. Üst düzey bir göç potansiyeli de kaçırılmaması 
gereken önemli bir fırsattır.  

SONUÇ 

1930, 1960 planlı dönem ve 1980’lerden sonra Kocaeli kentinde yaşanan 
hızlı sanayileşme, kentin yaşam kalitesinde etkili olmuştur. Bunun sonucu 
olarak da son yıllarda Türkiye’nin en önemli kültürel merkezi olan, eğitim ve 
sağlık tesisleri ağırlıklı olarak bulunduran ve bunlara ilaveten tabii güzellikler 
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ve tarihi zenginliği ile bir üstünlüğe sahip olan İstanbul Metropolü arasında 
günübirlik göç olgusunun yaşanmasına neden olmuştur. Gelişmekte olan bir 
ülke sanayileşmek dolayısıyla da kentleşmek zorundadır. Göç bunun doğal bir 
sonucudur. Göç bir olaydır, ancak doğurduğu sonuç olumlu ya da olumsuz 
olabilir. İnsanın taviz vermeden düzenli bir şekilde yerleştirilmesi, kentin planlı 
büyümesi göç olgusunu olumlu şekle getirir. Bugün yukarda ifade edilen göç 
olgusunun sonucu, olumsuz gibi gözükse de olumlu şekle dönüştürmek üzere 
önümüzde fırsatlar vardır.  

Bugün Kocaeli kenti nitelikli iş gücü ve öğrencilerden oluşan kısa vadeli 
hatta, günlük gidiş-gelişleri olan geçici göç olgusunu yaşamaktadır. Zaman 
içerisinde gelen kitlenin geri dönüşünün zaman içerisinde kalıcı hâle 
dönüşebilmesi için sanayi ve eğitimdeki gelişmeyle kentleşmenin aynı oranda 
yol alması gerekmektedir. Kocaeli’nin potansiyel bir sanayi ve eğitim ortamı 
olmasından yola çıkıldığında, dönüşüm projelerinin bu potansiyel 
doğrultusunda yapılmalı ve günlük göç olgusunda geri dönen nitelikli iş 
gücünün ve öğrencilerin Kocaeli’ne kalıcı göçünü engelleyen sorunları 
belirlenmelidir. Günümüzde geri dönmek zorunda kalan nitelikli çalışan ve 
eğitilen kesimi kente tüm zamanlı dâhil etme yönünde hangi alanlarda Nelerden 
rant sağlanabilir? Nasıl imkânlar sunulabilir? gibi  soruların yanıtı aranmalıdır 
(Akcan, 2006).  

Tüm bu çalışmaların yapılması, dönüşüm dediğimiz olaya daha stratejik bir 
bakış ile yaklaşmamızı sağlayacaktır. Bugün geri dönmeleri, kent için 
olumlamaktaki temel amaç ise bu analizlerin yapılması ve uygulama aşaması 
için zaman kazanmak olmalıdır. Günlük göç ile gelen kesim yoğun olarak bilgi 
toplumudur. Kocaeli sektörü lehine bu bilgileri kullanıyor olmaları ise Kocaeli 
kentinin gelişim sürecine önemli bir katkı oluşturmaktadır. Bu yönde sanayi ve 
eğitimin olanaklarını, bunların sağlayacağı yan iş kollarının gelişimini ve bu 
kesimin ihtiyaçları dâhilinde yeni yapılaşmaların oluşması gerekmektedir. Buna 
ek olarak ulaşım, turizm, barınma ve hizmet sektörü gibi kenti tamlayan diğer 
etmenlerin oluşumunda, yine üstün nitelikli iş gücü sağlayan kişilerin kalıcı 
göçü amaçlanarak hareket edilmelidir.  

Eğitim amacıyla kente öğrencilere sanayinin olanakları arttırılmalı ve sanayi 
ortamını besleyen bilgi üretici kişiler, artık kentteki üniversitede 
yetiştirilmelidir. Aynı zamanda sanayide çalışan işci kesim, gelişen teknoloji ile 
aynı paralelde kendini geliştirememektedir. Üniversitedeki eğitici ve konusunda 
uzman kişiler, ara eleman yetiştirilmesi konusunda teşvik edilmelidir. Sanayi 
çalışanlarıyla ortak çalışmalar yaparak hızla gelişen çağın gerisinde 
kalmamalarını sağlamalıdır.  

Küresel dünyada pek çok alanda yaşanan dönüşüm, kentlerin de dönüşümün 
merkezine oturmasına neden olmuş ve kentler bu dönüşümün fırsat ve tehditleri 
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altında kalmıştır. Bugün Kocaeli kentinin yaşadığı geçici göç hareketi ise kent 
için önemli bir fırsattır.  
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