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Özet 

Günümüzde nüfusun yeryüzünde da�ılımı ve miktarındaki de�i�im geçmi�e göre çok 
daha hızlı gerçekle�mektedir. Demografik geçi�in geçirilen a�amaları ile birlikte kentle�me ve 
göçler nüfusun da�ılımını yeniden belirlemektedir. Dolayısıyla planlamaya yönelik 
çalı�malarda nüfus miktarındaki de�i�imin sürekli izlenerek mekânsal da�ılımın yeniden 
analiz edilmesi gerekir.  

Nüfusun mekândaki da�ılımını belirleyerek nedenleriyle birlikte açıklamak nüfus 
co�rafyasının ara�tırma alanını olu�turmaktadır. Nüfus co�rafyası ara�tırmalarında nüfusun 
mekândaki da�ılımını belirlemeye yönelik çe�itli yöntemler uygulanmakla birlikte bunların bir 
kısmı tasviri nitelik ta�ımaktadır. Bununla birlikte özellikle Co�rafi Bilgi Sistemleri 
teknolojilerindeki geli�melerle mekânsal da�ılı� sayısal olarak analiz edilebilmektedir. Bu 
ara�tırmada nüfusun da�ılı�ını belirlemeye yönelik bu yöntemlerin açıklanması ve 
Afyonkarahisar ili örne�inde uygulanması amaçlanmı�tır. Bazı matematiksel ve istatiksel 
analizlerin (Gini, Hoover, Theil endeksleri, Yeniden Da�ılım Endeksi, Lorenz E�risi gibi) yanı 
sıra Co�rafi Bilgi Sistemleri içerisinde yer alan Mekânsal �statiksel Analiz yöntemleri 
açıklanarak uygulanmaya çalı�ılmı�tır. Sonuçta nüfusun da�ılımındaki de�i�im, hem endeksler 
hem di�er yöntemlerle Afyonkarahisar ili örne�inde özellikle 1970 sonrasında, kentle�me ve 
göç süreçlerine ba�lı olarak meydana gelen de�i�im kantitatif olarak belirlenmi�tir.  

Anahtar Kelimeler: Nüfusun Da�ılı�ı, Mekânsal Analiz, Mekânsal �statistiksel Analiz, 
Afyonkarahisar. 

 
Abstract 
In our day, changes in population distribution and their numbers happen much more 

rapidly than in the past. The phases of demographic transition together with urbanization and 
migration re-determine population distribution. For this reason planning works require that 
changes in population are monitored and spatial distributions are re-analyzed on a regular 
basis.  

Determination of the distribution of populations and demonstrating the reasons 
compose a research area in demographics. Various methods are applied to determine 
population dispersion in demographical research; some of these have a descriptive quality. In 
addition, with the development particularly in the field of Geographical Information Systems 
technologies, it is possible to analyze spatial distribution digitally. The aim of this research is to 
demonstrate these methods in the context of population distribution and apply them to the 
Afyonkarahisar province example. In addition to various mathematical and statistical analyses 
(Gini, Hoover, Theil indexes, Redistribution Index, Lorenz Curve for example) Spatial 
Statistical Analysis methods included in Geographical Information Systems have been 
demonstrated and implemented in this research work. As a result, indexes as well as other 
methods have been used to demonstrate the changes in the population distribution incurring in  
Afyonkarahisar province example particularly after 1970 to determine the quantitative changes 
linked to urbanization and migration processes.  

Key Words: Population Distribution, Spatial Analysis, Spatial Statistical Analysis, 
Afyonkarahisar.  
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1. Giri� 

 Günümüz toplumlarında ula�ım ve ileti�imin ula�tı�ı noktaya ba�lı olarak insan, 
mekân üzerinde çok kısa bir zaman diliminde çok geni� bir alanda yer de�i�tirebilmektedir. 
�nsanın mekân üzerinde bu sürede artan hareketlili�ine ba�lı olarak belli bir alanda ya�ayan 
nüfusun da�ılımı geçmi�tekinden çok daha kısa zamanda de�i�ime u�ramaktadır. Do�al ortam 
özelliklerinden daha çok, mekânın insan yararına yeniden düzenlenmesiyle yakından ilgili olan 
bu de�i�imin, tespit edilerek izlenmesi ve analizinin yapılması planlama ve karar verme 
süreçlerinde hayati önem arzetmektedir. Dolayısıyla nüfus miktarının mekânsal ünitelere göre 
belli periyotlarda belirlenmesi kadar nüfusun mekânsal da�ılım analizinin yapılarak 
haritalanması gerekir.  

Co�rafya’da nüfusun mekânsal da�ılı�ının analizi ve tasviri sürekli yeniden ele alınan 
konulardır. Da�ılı�ın lokasyonunu nedenleriyle birlikte açıklamak bu bilimin merkezini 
olu�turur (Larkin and Larkin, 2005; 45). Nüfusla pek çok bilim dalı ilgilenmekle birlikte, 
co�rafyanın konuya yakla�ım farkı, nüfusu her yönüyle mekânsal perspektifte ele alarak 
da�ılı�ı açıklamaya çalı�masıdır.  

 Bilindi�i gibi bir objenin mekâna da�ılımı düzenli (uniform), rastgele (random) veya 
kümelenmi� (clustered) olmak üzere üç farklı �ekildedir. Bu da�ılım patenleri mekân ve zaman 
boyutlarında de�i�erek, da�ılımın kendi içinde farklı �ekiller alan dinamik yapıya sahiptir. 
Da�ılımı ortaya konmaya çalı�ılan nüfusta ise; ülkenin demografik, ekonomik ve siyasal 
süreçlerinin etkisine ba�lı olarak da�ılımdaki de�i�im zaman-mekân boyutunda çok daha hızlı 
gerçekle�mektedir. 

 Nüfusu mekânsal da�ılım ve de�i�im perspektifinde ortaya koymaya yönelik çok 
sayıda metedoloji ve teori ortaya konmu� ve bunlar çe�itli disiplinler tarafından denenmi�tir. 
Büyüme kutupları teorisi (growth pole theory), merkezi yerler teorisi (central place theory), 
mekânsal yayılma teorisi (spatial diffusion theory)  ve yeni ekonomik co�rafya teorisi (new 
economic geography theory) konunun teorik yakla�ımlarına örnek olarak verilebilir (Chi and 
Zhu, 2008; 18). 

 Nüfusun mekânsal da�ılımının nasıl analiz edilece�i konusu ayrı bir ara�tırma 
sorunsalıdır. Biyoloji ve ekoloji alanında yapılan pek çok çalı�mada uygulanan yöntemlerin 
nüfusa uyarlanması bu bakımdan önemli katkılar sa�lamı�tır. Duncan, nüfusun analizini 
mekânsal (spatial measures) ve kategorik yöntemler (categorical mesures) olmak üzere ikiye 
ayırmı�tır (Duncan, 1957; 27). Stewart ve Warntz tarafından nüfus da�ılımını analiz eden çe�itli 
yöntemler eklenmi�tir (Clarke, 1972; 36). Günümüzde ise Co�rafi Bilgi Sistemlerine (CBS) 
istatiksel analizlerin mekânsal boyutunun da eklenmesiyle (geostatistics, spatial statistics) daha 
da geli�tirilmi�tir. Özellikle CBS teknolojileri içerisine yerle�tirilen istatiksel tabanlı mekansal 
veri analizi (spatial data analysis) nüfus ara�tırmalarına da yeni boyutlar kazandırmı�tır. 

 Türkiye’de nüfusun da�ılımına yönelik çe�itli ara�tırmalar yapılmı�tır (Baykal ve 
Koçman 1983, Özgür 1998, Sandal vd 2003, Sergün 1996, Tano�lu 1959, Tando�an, 1994, Tekeli 
2005, Tunçdilek ve Tümertekin 1959, Yakar 2010). Bu ara�tırmaların bir kısmında da�ılım 
nüfusun noktasal ve yo�unluk olarak patenini ortaya koymaya çalı�makla birlikte betimleyici 
(descriptive) özellik ta�ımaktadır. Da�ılımdaki e�itsizlikler ve zamanla gösterdi�i de�i�im ise 
tasviri olarak belirlenmeye çalı�ılmı�tır. Oysa da�ılımdaki toplanma (concentratation) ayrı�ma 
(segregation) düzeyleri yanında, da�ılımın zamanla gösterdi�i de�i�im yeniden da�ılım 
(redistribution) yöntemleriyle sayısal boyutlarda ortaya konabilmektedir. Da�ılımdaki 
e�itsizlikler çe�itli endeksler yardımıyla analiz edilebildi�i gibi, bunda etkili olan faktörler 
mekânsal regresyon analizleri (geographical weighted regresion analysis) ile analiz edilerek 
çe�itli modeller geli�tirilebilmektedir. 

 Bu ara�tırmanın amacı nüfusun zamansal olarak mekânsal perspektifte da�ılımını ve 
de�i�imini belirlemeye yönelik çe�itli yöntemleri Afyonkarahisar ili örne�inde uygulayarak 
açıklamaktır. Nüfusun da�ılımını mekânsal boyutta analiz eden bu yöntemlerle, göçler ve 
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kentle�me süreçleri sonucunda nüfusun mekânsal da�ılımındaki de�i�imi çe�itli yeni 
yöntemlerle analiz etmektir. Böylece da�ılım mekansal perspektifte zamanla gösterdi�i 
de�i�imle kantitatif olarak belirlenmi� olacaktır. Sonuçta bu çalı�mayla, nüfusun mekânsal 
da�ılımının analizinde belirledi�imiz çe�itli yöntemlerin Afyonkarahisar ili örne�inde 
uygulanarak bundan sonraki ara�tırmalarda da kullanılabilecek olması bakımından yeni bir 
boyut katılmı� olaca�ı dü�ünülmektedir.   

2. Veri  

�lde nüfusun mekânsal da�ılımının ortaya konmaya çalı�ıldı�ı ara�tırmanın veri 
kayna�ını genel nüfus sayımlarından elde edilen sayım sonuçları olu�turmaktadır. Ayrıca 2007 
yılından itibaren uygulanmaya ba�layan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) ile elde 
edilen sonuçlar son dönem olarak kullanılmı�tır. Nüfus sayımlarından elde edilen verilerden 
dönemlere göre köyler bazında bir veri tabanı olu�turulmu�tur. 2000 Genel Nüfus Sayımı’ndaki 
idari bölünü�teki yapı esas alınmı� ve bu idari bölünü� geriye do�ru ta�ınmak suretiyle bir 
bütünlük sa�lanmaya çalı�ılmı�tır. Böylece nüfusun geli�imi ve da�ılı�ının zamansal ve 
mekânsal olarak kar�ıla�tırılabilir olması sa�lanmı�tır. 

 Nüfus sayımlarına göre elde edilen verilerden olu�turulan veri tabanı daha sonra Arc 
GIS 9.3 programıyla analizleri yapılarak haritalanmı�tır.  

3. Yöntem  

 Merkezi da�ılım ölçümlerindeki veriye e�er mekânsal boyutu eklenirse merkezi 
da�ılım mekânsal yönüyle analiz edilmi� olur. �ki boyutlu mekânsal bilgilerin olu�turan 
mekânsal istatistiklerin analizleri genel olarak geoistatistik olarak adlandırılmaktadır (Sandal 
vd, 2003; 14). Her yerle�me ünitesine göre derlenen nüfus verilerinin mekânsal analizi “nüfus 
da�ılımının merkezi e�ilimlerini” verecektir (Clarke, 1972; 33). Nüfus da�ılımının merkezi 
e�ilim ölçümlerinden birisi Ortalama Merkez (Mean Centre)’dir. Ortalama merkez veya nüfusun 
merkezi noktası, kitle merkezi (centroid), çekim veya denge noktası merkezi (centre of gravity 
or balancing point) olarak çe�itli �ekillerde adlandırılmı�tır (Clarke, 1972; 33). �statiksel analizde 
veri setinin aritmetik ortalaması mekânsal verilerde iki boyutlu düzlemde (X-Y) verilen 
noktaların veya alanın ortalama merkezi olarak hesaplanır. E�er verilen noktaların düzlemdeki 
da�ılımları belli de�erlerle a�ırlıklandırılarak ortalama merkez hesap edilirse böylece 
a�ırlıklandırılmı� veriye göre a�ırlıklı ortalama merkezleri belirlenmi� olur. Bu nüfusa 
uyarlandı�ında nüfus ortalama merkezleri (centre of population) elde edilir (Sandal vd. 2003; 
14-15). �u formülle hesaplanır (Plane and Rogerson, 1994; 31).  
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x ve y ortalama merkezin koordinatı 
 Pi = i noktasına ait lokasyonun nüfusu 
  xi ve yi = i noktasının koordinat de�erleri 

 Ortalama merkez, mekânsal da�ılı�ın veya paternin çekim merkezi olarak kabul edilir 
(Sandal vd, 2003; 15). En fazla nüfus a�ırlıklı merkezin tespitinde kullanılan bu yöntem, aynı 
zamanda nüfusun da�ılımının zamanla ne yöne kaydı�ı tespit edilmektedir. Bununla birlikte 
ekonomik co�rafya ara�tırmalarında yaygın olmak üzere sosyal bilimlerin mekânsal da�ılımı 
içeren hemen her konusunda bu yöntem uygulanabilmektedir (Çolak vd., 2009, Dökmeci ve 
Tutluo�lu, 2005, Gürbüz ve Karabulut, 2010, Tat, 2008).       

Bir di�er merkezi nüfus da�ılım ölçütü Ortanca Merkez (Median Centre)’dir. Ortanca 
merkez, bir noktanın belirlenen ortalama merkeze minimum seyahat mesafesidir. Ortalama 
merkeze göre biraz daha zor hesaplanan ortanca merkez, herhangi bir noktanın nüfus de�erinin 
o noktanın belirlenen merkezi noktaya (ortalama merkez) göre uzaklı�ının çarpımı ile elde 
edilmektedir. A�a�ıdaki verilen �u formülle hesaplanmaktadır (Plane and Rogerson, 1994; 35).  
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 Ortanca merkez nüfusun da�ılımına göre kamusal ve ticari yatırımların yer seçiminde 
eri�ilebilirli�in en yüksek oldu�u yerlerin belirlenmesinde yararlanılmaktadır.  

 Modal Merkez (Modal Centre) ise nüfus yo�unlu�unun maksimum de�er aldı�ı yere 
kar�ılık gelmektedir (Clarke, 1972; 35). Alanın nüfusa oranlanmasıyla elde edilen nüfus 
yo�unlu�u de�erleri artan bir �ekilde sıralandı�ında en büyük de�erin alan yer modal 
merkezdir. Modal merkez dı�ında Harmonik Ortalama Merkez (Harmonic Mean Centre) ve 
Geometrik Ortalama Merkez (Geometric Mean Centre) de hesaplanabilir (Clarke, 1972; 36). 

 Merkezi da�ılım ölçümleri yanında çe�itli istatiksel metotlarla nüfusun alana da�ılımı 
hesaplanabilmektedir. Warntz ve Neft tarafında uygulanan moment istatisti�i bunlardan 
birisidir. Ayrıca standart uzaklık sapması ve ortalama uzaklık sapması hesaplanarak da�ılım 
belirlenebilmektedir (Clarke, 1972; 36). 

 Nüfus Potansiyeli (Population Potential) ise nüfus da�ılımını analizinde kullanılan 
yöntemlerden bir ba�kasıdır. Stewart tarafından Newton’un çekim yasasından esinlenilerek 
formüle edilen bu kavram, belirlenen noktaya insanların yakınlı�ını veya eri�ebilirli�ini 
ölçmektedir (Clarke, 1972; 38). Ülke mekânındaki bir (i) noktasına yerle�en bir ki�inin o 
ülkedeki di�er ki�ilerle toplam ili�ki kurma olasılı�ına, nüfus potansiyeli denmektedir. Bir yerin 
nüfus potansiyeli de�eri ne kadar yüksekse, o yerde kurulacak bir tesisin daha çok satı� 
yapabilece�i, yani pazara ula�abilirli�i yüksek olaca�ı kabul edilmektedir (Tekeli, 2008; 204). 
Nüfus potansiyeli daha sonrasında eri�ilebilirlik indeksi (Aggregate Accessibility Index) olarak 
adlandırılmı� olup, �u formülle hesaplanmaktadır (Plane and Rogerson, 1994; 39).  
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Nüfusun mekândaki da�ılımını çe�itli analizlerle tiplendirmek mümkündür. Yapılan 
analizle da�ılımın rastgele (random), yayılmı� (dispersed) veya kümelenmi� (clustered) da�ılım 
tiplerinden hangisine girdi�i tespit edilebilmektedir. En yakın iki nokta arasındaki uzaklı�ının 
bütün noktaların en yakın noktaları ile arasındaki uzunluklarının ortalamasına oranlanmasıyla 
elde edilen Ortalama En Yakın Kom�uluk Analizi (Average Nearest Neighbor Analysis) bu 
yöntemlerden birisidir. Botanikçiler, jeologlar ve di�er bilim dallarında kullanılan ortalama en 
yakın kom�uluk analizi, co�rafyada özellikle yerle�melerin da�ılı�ında ve doku paterninde 
kullanılmaktadır (Özgünç, 1994; 147-148). Bu yöntemle noktasal da�ılım gösteren her konuda 
objelerin birbirleriyle ili�ki durumlarına göre toplanma/da�ılma düzeyleri 
belirlenebilmektedir. Bununla birlikte belirlenen nüfus büyüklüklerine göre yerle�melerin 
da�ılımı bu yöntemle analiz edildi�inde her bir nüfus büyüklü�ünün kümelenme veya da�ılma 
düzeyleri tespit edilebilir. �u formülle hesaplanmaktadır: 
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n= Çalı�ma alanındaki yerle�me noktası sayısı 
A= Çalı�ma alanı yüzölçümü 

Mekânsal olmayan verilerdeki standart sapmaya kar�ılık gelen Standart Mesafe (Standart 
Distance) ise, nüfusun mekâna dengeli da�ılıp da�ılmadı�ını ortaya koymaya yarayan bir 
ölçüdür. Bu metotla nüfusun farklı dönemlerdeki da�ılımı kar�ıla�tırılabildi�i gibi, aynı 
dönemde nüfusun herhangi bir niteli�ine göre da�ılımını kar�ıla�tırmak da mümkündür. 
Standard mesafe a�a�ıdaki formüller kullanılarak hesaplanmı�tır (Gürbüz ve Karabulut, 
2010;58). Noktasal veriye ait lokasyonların ortalama merkeze göre da�ılımının yayılımı standart 
uzaklık de�eri ile ölçülür.   
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X = X koordinatları ortalaması Y = Y koordinatları ortalaması 
n= Gözlem sayısı        
SD= Standart mesafe   

Burada her bir yerle�me noktasının dönemlere göre nüfus de�erleri a�ırlıklandırılarak 
standart sapma mesafesi belirlenebilmektedir. Sonuçta standart sapma mesafesini gösteren 
çemberin yarıçapındaki de�i�im nüfusun mekândaki da�ılımının de�i�imini belirlemektedir. 
Standart mesafe çemberinin yarıçapı standart sapma derecesine göre büyümektedir. E�er 
noktaların da�ılımı normal da�ılım gösteriyor ise da�ılımın % 67’sinin 1 standart mesafe 
çemberi içerisinde; % 95’inin 2 standart mesafe çemberi içerisinde kalması gerekir (Özgünç, 
1994;139). 

Standart Sapma Elipsi (Standart Deviation Ellipse) de standart mesafeye benzer bir �ekilde 
mekânsal da�ılı�ın dokusuyla ilgili sonuçlar üretir ve yayılmanın derecesini ortaya koyar. 
Elipsin boyutu ve sekli da�ılı�ın derecesini verirken, eksen pozisyonları da nüfusun mekân 
üzerindeki yönelim özelliklerini ortaya koymaktadır. Standart sapma elipsi a�a�ıdaki formüller 
kullanılarak hesap edilmi�tir (Gürbüz ve Karabulut, 2010;58). 
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SX= X eksenini  
SY= Y eksenini 
θ = elips oryentasyonunu göstermektedir.  

Standart mesafe dairesine göre yayılımın yönü ve �ekli standart sapma elipsi ile ölçülür. 
Standart sapma elipsinde de yine belirlenmi� olan ortalama merkeze göre nokta da�ılımının 
yayılımı ve bunun zamanla de�i�imi ortaya çıkarılabilmektedir. E�er yerle�me noktaları 
dönemlere göre nüfus miktarlarına göre a�ırlıklandırılırsa nüfus da�ılımının a�ırlıklandırılmı� 
olarak standart sapma elipsi elde edilir ki, bu da yayılımın yo�un olarak ne yönde geli�ti�ini 
verir.  

Gerek standart sapma mesafesi gerekse standart sapma elipsi nüfusun zamanla 
yerle�meler bazındaki da�ılımının de�i�imini analizinde kullanılabilir. E�er zamanla nüfus 
birbirine yakın ve az sayıda yerle�mede toplanmı� ise hem standart sapma mesafe çemberi hem 
de standart sapma elipsi daralırken, aksi durumda tam tersi ortaya çıkacaktır.   
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Mekânsal da�ılımda benzer özellikte olanları toplanma ve da�ılma düzeylerinin analiz 
edildi�i bir di�er yöntem ise Mekânsal Otokorelasyon (Spatial Autocorrelation) analizidir. Morans I 
indeksi olarak bilinen bu analiz, mekânsal da�ılımın korelasyonunu vermektedir. Elde edilen 
de�er +1’e yakla�ıyorsa pozitif bir korelasyon yani mekansal bir kümelenme söz konusuyken, -
1’e yakla�ıyorsa da�ılımın mekanda rastlantısallık içeren negatif bir korelasyon oldu�u 
görülmektedir. Morans I indeksi sonucuna ba�lı olarak ara�tırma alanın tamamında, da�ılımın 
çevresindeki üniteleri ile birlikte ele alındı�ında mekâna ba�lılık düzeyi tespit edilebilmektedir. 
�u formülle hesaplanmaktadır (Rogerson, 2001; 167).   
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Moran I �ndeksi global ölçekli olup alanın bütününde da�ılımın mekana ba�lılık 
düzeyini ölçmektedir. Fakat alanın içerisinde da�ılımın nerelerde kümelendi�ini lokal olarak 
belirlemekten uzaktır. Dolayısıyla mekandaki lokal ölçekte da�ılımın analizini yapabilmek için 
Anselin Lokal Moran I Endeksi (Anselin Lokal Moran I Index) geli�tirilmi�tir (Anselin, 1995). Anselin 
Lokal Morans I de�eri birbirine benzer ve benzer olmayan de�i�kenlerin olu�turdu�u 
kümelenmelerin ara�tırılması için kullanılır. �statistiksel olarak yüksek bir I de�eri ilgili alanın 
etrafındaki alanlarında yüksek ya da dü�ük de�erlerle kümelenme olu�turdu�unu, dü�ük I 
de�eri ise birbirine benzemeyen de�erlerin olu�turdu�u kümelenmeyi göstermektedir. Z de�eri 
de I de�erinin istatistiksel anlamlılı�ını gösterir (Erdo�an vd., 2009; 61).   
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Nüfusun alana da�ılımı çok çe�itli faktörlere ba�lı olarak homojenlik göstermedi�i gibi 
zamanla toplanma ve ayrı�ma alanları da olu�abilmektedir. Dolayısıyla bu durumda da�ılımın 
istatiksel ve matematiksel olarak mekânsal anlamda analizi yapılabilir. Nüfusun belirlenen 
mekânsal ünitelere (siyasi, idari, bölgesel, co�rafi veya di�er bölümlemeler) göre da�ılımının 
betimleyici istatistiksel analizleri yapılabilir. Ayrıca da�ılımın e�itsizli�i çe�itli endeksler (Gini, 
Theil, Atkinson, Hoover, Entropi vb.) yardımıyla belirlenerek ayrı�ma (segregation) toplanma 
(concentration) ve yeniden da�ılıma (redistribution) yönelik analizler yapılabilmektedir. Yine 
nüfusun alana da�ılımının e�itsizli�i Lorenz e�risi ile �ekilsel olarak ortaya çıkarılabilir (Yakar, 
2010; 62-63). 

Kentle�me ve göç sürecine ba�lı olarak nüfusun mekânsal da�ılımındaki de�i�im 
Yeniden Da�ılım Endeksi (Index of Redistribution) ile analiz edilebilmektedir. Endeks de�eri 
büyüdükçe nüfusun da�ılı�ında önemli de�i�ikliklerin oldu�u, 0’a yakla�tıkça nüfus 
da�ılımındaki de�i�ikli�in sınırlı kaldı�ı anla�ılmaktadır. Yeniden da�ılım endeksi �u formülle 
hesaplanabilmektedir (Rowland, 2006; 361). 
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x = Bir yerin ilk sayım nüfusunun toplam nüfus içindeki yüzdesi 
y = Aynı yerin ikinci sayımdaki nüfusunun toplam nüfus içindeki yüzdesi 

 Nüfus da�ılım paterni ise çe�itli tip ve �ekillerde haritalanarak ortaya 
çıkarılabilmektedir. Nüfusun alansal da�ılımı nüfus miktarına göre ölçeklendirilerek orantı 
büyüyen çe�itli geometrik �ekillerle haritaya aktarılabilmektedir. Nüfus miktarının belirlenen 
nokta büyüklü�ü ve de�erine göre noktaların alana da�ıtılmasıyla noktalama haritaları (dot 
maps) olu�turulabilmektedir. Nüfus miktarı ve geli�imi oransal olarak hesaplandıktan sonra 
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belirlenen sınıflamalara göre renk kademeli tematik haritalar üretilebilmektedir. Ayrıca nüfus 
alan ili�kisi çe�itli yo�unluk (aritmetik, fizyolojik, tarımsal, gerçek, vb.) hesaplamalarıyla 
kurulabilmektedir.    

 Mekânsal istatistik, mekânsal süreçleri, mekânsal da�ılımı ve mekânsal ili�kilerin 
analizini yapabilmeyi sa�lamaktadır. Mekânsal da�ılımın merkezi e�iliminin belirlenmesi, 
da�ılım paterninin tanımlanması veya tiplendirilmesi, da�ılımın toplanma/ayrı�ma 
düzeylerine göre kümelenmesi gibi analizler mekânsal istatistikle yapılabilmektedir. Arc GIS 
9.3 programında Arc Toolbox içinde Mekansal �statistik (Spatial Statistics) bir araç (tool) olarak 
verilmi�tir. �statiksel analizlerin mekânsal boyutta uygulanabilirli�ini sa�layan mekânsal 
istatistik, co�rafi bilginin analizi kadar anla�ılmasına, çözümlenmesine, özetlenmesine ve 
gösterimine yeni boyutlar kazandıracaktır. 

 Arc GIS 9.3 programında Arc Toolbox içinde mekansal istatistik (spatial statistics) kendi 
içinde 4 ayrı araç setini (toolseti) içermektedir. Bunlardan birisi de co�rafi da�ılı� ölçümü 
(measuring geographical distributions) olup da�ılı�ı kendi içindeki alt araçlarla (tool) analiz 
edebilmektedir.             

3. Bulgular 

3. 1. Afyonkarahisar �linde Nüfusun Geli�imi  

 Afyonkarahisar ilinde nüfus, 2007 ve sonrasındaki ADNKS’den elde edilen sonuçlar 
ayrı tutulursa, sürekli artı� gösterdi�i dikkati çekmektedir (Tablo 1). 1927’de 258.743 olarak 
tespit edilen nüfus, aradan geçen 82 yılda %171 oranında (2,7 kat) artarak, 2009 yılında 
701.326’ya ula�mı�tır. Yıllık nüfus artı� hızları sayım dönemlerine göre de�i�iklik göstermekle 
birlikte, 1965’e kadar artı� süreklilik göstererek bu tarihte ‰ 25 ile en yüksek de�erine 
eri�mi�tir. Daha sonraki dönemlerde hem yurtdı�ı hem de il dı�ına verilen göçlerin etkisiyle 
nüfus artı� hızında gerilemeler gözlenmeye ba�lamı�tır ki; bu durum ildeki kentle�me 
e�ilimleriyle birlikte nüfusun mekânsal da�ılımını yeniden belirlemeye ba�lamı�tır. Nüfusun 
kırsaldan kopu� sürecinin ba�lamasıyla ortaya çıkan bu süreçte, kentlerdeki nüfus artı�ı 
yanında bazı kırsal yerle�melerde de kasabala�ma e�ilimi belirmi�tir. ADNKS’ye geçi�le birlikte 
2007 ve sonrasındaki nüfus miktarlarının daha dü�ük düzeyde kalması, (2000 Genel Nüfus 
Sayımı’na göre) gerçekte nüfusun ne kadarının fazla kaydedilmi� olması veya sayım için 
yapılan yer de�i�ikli�ine ba�lı oldu�u dü�ünülebilir. Kırsalda daha fazla gerçekle�en söz 
konusu azalma bu bakımdan dikkat çekicidir (Yakar, 2009a; 26). 

Tablo 1: Afyonkarahisar ilinde kentsel ve kırsal nüfus geli�imi. 

Yıllar 
Kentsel  
Nüfus 

Yıllık Nüfus 
Artı� Hızı 

(‰) 

Oran 
(%) 

Kırsal  
Nüfus 

Yıllık Nüfus 
Artı� Hızı 

(‰) 

Oran 
(%) 

Toplam  
Nüfus 

Yıllık Nüfus 
Artı� Hızı 

(‰) 
1927 45.048  17,4 213.695  82.6 258.743 - 
1935 76.833 66,7 26,9 209.231 -2,6 73,1 286.064 12,5 
1940 80.164 8,6 26,3 224.163 13,8 73,7 304.327 12,4 
1945 86.568 15,4 26,6 238.959 12,8 73,4 325.527 13,5 
1950 93.008 14,3 26,0 264.986 20,7 74,0 357.994 19,0 
1955 103.142 20,7 26,3 289.650 17,8 73,7 392.792 18,6 
1960 128.678 44,2 28,8 317.413 18,3 71,2 446.091 25,4 
1965 147.918 27,9 30,1 342.940 15,5 69,9 490.858 19,1 
1970 177.578 36,6 33,0 360.007 9,7 67,0 537.585 18,2 
1975 198.370 22,1 34,4 378.099 9,8 65,6 576.469 14,0 
1980 221.537 22,1 37,2 373.803 -2,3 62,8 595.340 6,4 
1985 267.639 37,8 40,2 397.949 12,5 59,8 665.588 22,3 
1990 306.209 26,9 41,5 431.803 16,3 58,5 738.012 20,7 
2000 371.868 19,4 45,8 440.548 2 54,2 812.416 9,6 
2007 355.073 -6,6 50,6 346.499 -34,3 49,4 701.572 -21,0 
2008 355.753 1,9 51,0 341.612 -14,2 49,0 697.365 -6,0 
2009 363.717 22,1 51,8 337.609 -11,8 48,2 701.326 5,6 
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2010* 357116  51,8 332043  48,2 689026  
2015* 360549  53,9 309279  46,1 668614  
2020* 364015  56,0 288075  44,0 648806  

    * Tahminler 2008-2009 dönemindeki nüfus artı� hızı esas alınarak üssel nüfus artı�ı formülü (Pn=P0ern) 
ile hesaplanmı�tır. 
      Kaynak: D�E Genel Nüfus Sayımları ve ADNKS Sonuçları. 

 
Afyonkarahisar ilinde nüfus geli�iminin mekansal da�ılımla ili�kisi yönüyle bir di�er 

temel özelli�i ise 2007’ye kadar kırsalda nüfusun daha fazla olmasıdır (Tablo 1, �ekil 1-2). Ba�ka 
bir ifadeyle ba�langıçta her 10 ki�iden 8’i kırsalda ya�arken, günümüzde ise bu sayı yakla�ık 
yarıya gerilemi�tir. Bununla birlikte ilde kırsal ve kentsel nüfusun artı� oranları da farklılık 
göstermi�tir. Nitekim 1927-2009 döneminde, kentsel nüfus % 707, kırsal nüfus ise % 58 oranında 
artmı�tır. E�er kırsal alan içerisinde nüfusu nispeten daha fazla olan belediye örgütüne sahip 
kasabala�ma e�ilimi gösteren yerle�meleri ayrı de�erlendirirsek köyler nüfusu 1965 sonrasında 
azalmaya ba�lamı�tır. �lin asıl kırsal kesimini olu�turan bu köylerde 1965’de 195.861 ki�i olan 
nüfus, % 24 oranında azalarak 2009’da 148.142 ki�iye gerilemi�tir. Aynı süreç kasabalarda 2000 
sonrasında gerçekle�mi�tir. 2000 yılında 272.185 olan kasaba nüfusu, aradan geçen 9 yılda % 30 
oranında azalarak, 2009’da 189.467’ye gerilemi�tir. Buna kar�ın daha dü�ük düzeyde kalmakla 
birlikte kentsel nüfus gelecekte de artı�a devam edece�i görülmektedir (�ekil 1).         
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3.2. Nüfus Büyüklükleri Da�ılımı ve De�i�imi 

 Afyonkarahisar ilinde yerle�melerin nüfus büyüklüklerine göre da�ılımın zamansal 
olarak paterni kırsal ve kentsel nüfusun geli�imi ile yakından ilgilidir. �lde nüfus 
büyüklü�ünün mekânsal da�ılımı 1970’lere kadar artı� gösterme e�ilimi sergilerken, daha sonra 
demografik geçi�in gelinen a�aması ile birlikte özellikle göçlerin etkisine ba�lı olarak kırsal alan 
nüfusunda azalma dikkat çekmektedir (�ekil 3-4). Bununla birlikte 1970 sonrasında bazı kırsal 
karakterli yerle�melerin nüfuslarını artırmaya devam ederek kasabala�ma sürecine girdikleri 
görülür ki, 1980 sonrasında bu çok daha belirgin olarak izlenmektedir. Kırsalda nüfusun 
da�ılımını ve geli�imini belirleyen göç süreci henüz tamamlanmı� olmadı�ından, nüfus azalma 
e�ilimine devam etti�i gibi nitelikleri de önemli ölçüde de�i�ime u�ramı�tır. 1980 sonrasında 
bazı kırsal yerle�melerde nüfus artı�ının ivme kazanmasına ba�lı olarak ya�anan kasabala�ma 
e�ilimi de 2000 sonrasında hız kesmi�, hatta bazı yerlerde nüfus önce dura�anla�mı� daha sonra 
azalı�a geçti�i görülmü�tür. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�ekil 1: Afyonkarahisar ilinde kentsel ve kırsal 
nüfusun geli�imi. 

�ekil 2: Afyonkarahisar ilinde kırsal ve kentsel nüfus 
oranları. 
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�ekil 3: Afyonkarahisar ilinde nüfus büyüklü�ü da�ılımı (1935, 1950, 1960, 1970). 

 
Afyonkarahisar ilde yerle�melere göre nüfus büyüklü�ü da�ılımı yerle�me paternine 

ba�lı olarak farklı görünümler sunmaktadır. Do�al ortam ko�ullarının büyük ölçüde 
�ekillendirdi�i tarım ve hayvancılı�ın yanı sıra sanayi, ula�ım ve hizmetlerle birlikte tarım dı�ı 
sektörlerden olu�an ekonomik yapı, yerle�melerin nüfus büyüklü�ü ve geli�iminde belirleyici 
oldu�u görülmektedir. �lde Akarçay Havzası’nda Afyonkarahisar Ovası, Sincanlı Ovası, Sultan 
Da�ları kuzeyinde birikinti koni ve yelpazeleri ku�a�ı ile Karamuk Bataklı�ı çevresindeki 
yerle�melerde nüfusun daha hızla arttı�ı ve daha fazla oldu�u görülmektedir (�ekli 3). Yine 
benzer bir görünüm Sandıklı Ovası ve yakın çevresi, �uhut Ovası, Dombay Ova, Dinar ilçe 
merkezi ve çevresinde de izlenmektedir. 1970 sonrasında ilde nüfus büyüklü�ü da�ılımında 
özellikle göçlere ba�lı olarak Emirda� ve Dinar ilçesi kırsalı nüfusun hızla azaldı�ı alanları 
olu�turmaktadır (�ekil 4). Ayrıca e�imli ve yüksek alanlarda yer alan kırsal yerle�melerin de 
aynı sürecin ya�adı�ı ilde, nüfusun giderek belli merkezlerde toplanmaya ba�ladı�ı ve buna 
kar�ılık nüfus bo�luklarına kar�ılık gelen sahaların olu�ma e�ilimi gösterdi�i görülmeye 
ba�lamı�tır.    
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�ekil 4: Afyonkarahisar ilinde nüfus büyüklü�ü da�ılımı (1980, 1990, 2000, 2009). 
 

3. 2. Afyonkarahisar �linde Nüfus Geli�im Modelleri  

 Afyonkarahisar ili genelinde nüfusun geli�imi yerle�melere göre 1935’ten günümüze 
de�erlendirilerek mekânsal da�ılımı belirlenmi�tir. Her bir yerle�me için 1935-2009 arasındaki 
tüm nüfus sayım ve tespitlerine göre nüfus de�erleri elde edilerek bir veritabanı 
olu�turulmu�tur. Daha sonra yine her yerle�menin nüfus geli�imini gösteren grafikler elde 
edilmi� ve bu grafiklere göre de tiplendirmelere gidilerek bir bakıma “nüfus geli�im modelleri” 
olu�turulmaya çalı�ılmı�tır. Nüfusun geli�imini tiplere ayırmaya yönelik olarak elde edilen 
nüfus geli�im grafikleri de�erlendirildi�inde, nüfus artı�/azalı� e�ilimine göre üç farklı geli�im 
modeli tespit edilmi�tir. Belirlenen e�ilimlerden faydalanılarak yapılan bu ayrım; artan nüfus 
geli�imi modeli, azalan nüfus geli�imi modeli ve önce artıp sonra azalan nüfus geli�im 
modelinden meydana gelmektedir (�ekil 5). �ldeki tüm yerle�im birimleri için belirlenen nüfus 
geli�im modelleri haritalanarak mekânsal da�ılımı da ortaya çıkarılmı�tır. Burada �unu hemen 
belirtmek gerekir ki, bu üç ana geli�im tipleri detayda çok sayıda farklı alt geli�im 
modellerinden meydana gelmektedir. Ayrıntıda her bir nüfus geli�im modelini ayrıca alt tiplere 
ayırarak incelemek mümkündür.  

Her bir yerle�melerin nüfus geli�im grafi�i, o yerle�menin geçmi�ten günümüze 
geli�iminin özetini vermesi açısından önemlidir. Yerle�melere göre nüfus geli�imini belli 
modellere ayırarak mekânsal da�ılımını ortaya koymak ise; hem nüfus geli�iminin mekânla 
ili�kisini ortaya koyma, hem de bütün sayım sonuçlarının özetini tek bir haritada verebilme 
imkânı sa�lamaktadır. Böylece farklı geli�im modeli gösteren yerle�melerin da�ılı�ının 
kümelenme alanları belirlendi�i gibi, daha sonraki ara�tırmalar için yol gösterici de (göçlerin 
etkili oldu�u sahaların belirlenmesi gibi) olabilmektedir.  
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A) Artan nüfus geli�im modeli (Model 1) B) Azalan nüfus geli�im modeli (Model 2) 
C) Önce aratan sonra azalan nüfus geli�im modeli (Model 3) 

   �ekil 5: Afyonkarahisar ilinde yerle�melerin nüfus geli�im modelleri ve da�ılı� haritası. 

 Afyonkarahisar ilinde yerle�melerin zaman içinde nüfus miktarının de�i�imine göre ya 
artan nüfus geli�im modeli ya da önce artıp sonra azalan nüfus geli�imi modelinin hâkim 
oldu�u görülmektedir (�ekil 5). Nitekim ilde 176 yerle�menin nüfusu sürekli artarken, 306 
yerle�mede nüfus önce artıp sonra azalan bir geli�im e�ilimi sergilemi�tir. Sadece 17 
yerle�menin nüfusu sürekli azalmı�tır.  

Sürekli artan nüfusa sahip yerle�melerin ilde yükseltinin az oldu�u düzlük alanlarda 
özellikle Akarçay Havzası tabanı, �uhut, Sincanlı ve Sandıklı ovalarının tabanlarında da�ıldı�ı 
görülmektedir (�ekil 5). Alansal da�ılımlarının ortalama en yakın kom�uluk analizine göre 0,81 
(z de�eri -4,87) olup kümelenme derecesinin yüksek oldu�u görülmektedir. Yine bu geli�im 
modeline uyan yerle�melerin 17’si �ehir, 76’sı kasaba ve 83’ünün köylerden olu�makta olup 
2009 yılı itibariyle il nüfusunun (602.475) % 85,9’unu olu�turmaktadır. Tarımsal potansiyeli 
yanında tarım dı�ı faaliyetlerin de girmesiyle birlikte ekonomik yapısının çe�itlilik gösterdi�i bu 
yerle�melerin nüfusları sürekli artı� göstermi�tir. 
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Nüfusu sürekli azalan yerle�melerin ise ilin e�imli sahalarında özellikle yamaçlarda yer 
aldı�ı görülmektedir. Bu yerle�melerin ço�unlu�u önceden ba�lısı oldu�u köyün mahallesi 
iken daha sonra köy statüsüne kavu�mu� olup, ilde parçalı bir da�ılım sergiledikleri 
gözlenmektedir (�ekil 5). Bu gruptaki yerle�melerin mekânsal analizi yapıldı�ında ortalama en 
yakın kom�uluk analizine göre 1,04 (z de�eri 0,31) de�eriyle ne tam bir kümelenme e�ilimi, ne 
de tam bir da�ılma e�ilimi sergiledi�i görülmektedir. Bu yerle�melerde 2009 yılında toplam 
nüfus 1.450 olup, il nüfusunun 0,2’sini olu�turmaktadır. 

�lde nüfusun geli�imi ve da�ılı�ını belirleyen son gruptaki yerle�meler, ilin 
kuzeydo�usunda Sultanda�ı ilçesi kuzeyi ile Emirda� ilçesinin tamamını, Afyonkarahisar’ın 
kuzeybatısında plato sahasında, Sandıklı ilçesi batısı ile Hocalar ilçesi do�usu arasında kalan 
alanda, güneybatıda Dinar ilçesinin nerdeyse tamamında ve Karamuk Bataklı�ı çevresinde 
da�ılmı� durumdadır (�ekil 5). Ortalama en yakın kom�uluk analizi 0,80 (z de�eri -6,69) 
de�eriyle yine bu gruptaki yerle�melerin da�ılımında da bir kümelenme oldu�u görülmektedir. 
Nüfusu önce artıp sonra azalan bu gruptaki 306 yerle�menin 1’i �ehir, 13’ü kasaba, 292’si 
köylerden meydana gelmektedir. Bu gruptaki tüm yerle�melerin 2009 yılındaki toplam nüfusu 
97.401 ki�i olup, il nüfusunun % 13,9’unu meydana getirmektedir.               

3.3. Nüfus Da�ılımının Mekânsal Analizi 

 Afyonkarahisar ilinde nüfusun alana da�ılımı aritmetik nüfus yo�unlu�u ile dönemler 
halinde belirlenmi�tir (Tablo 2). Buna göre ilde km2’ye dü�en ki�i sayısı zamanla artı� 
göstermi�tir. Fakat bu artı�ın ilindeki mekânsal da�ılımı farklılık göstermi�tir (�ekil 6). Kasaba 
ve kentsel yerle�melerin bulundu�u lokasyonlarda nüfus yo�unlu�u artarken, kırsal alanlarda 
ise göçlerle nüfus kaybetti�inden nüfus yo�unlu�u azalmı�tır.  

 

  

  
 

�ekil 6: Afyonkarahisar ilinde aritmetik nüfus yo�unlu�u da�ılımı (1935-1970-1990-2009). 
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�lde nüfus yo�unlu�unun mekânsal da�ılımındaki zamanla ortaya çıkan de�i�im 1970 
ve 2009 dönemine ait aritmetik nüfus yo�unlu�u haritalarında izlenebilmektedir (�ekil 6). 
Akarçay Havzası’nda il merkezi ve yakın çevresindeki yerle�melerde nüfusun toplanmasına 
ba�lı olarak daha yo�unla�tı�ı, buna kar�ın ilin özelikle Emirda� ve Dinar ilçeleri kırsalında 
göçlerle nüfus yo�unlu�unun azaldı�ı dikkati çekmektedir. 
 Nüfus yo�unlu�unun mekansal da�ılımının ortaya çıkardı�ı görünümün mekansal 
kümelenme gösterip göstermedi�i mekansal otokorelasyon (Morans I endeksi) yöntemiyle 
belirlenmi�tir (Tablo 2). Yapılan analiz sonucunda endeks de�erinin 1935’den 1990’a kadar 
azaldı�ı daha sonra tekrar artmaya ba�ladı�ı ortaya çıkmı�tır. De�erin 0’ın üzerinde olması ve 
önce azalıp sonra tekrar artma e�ilimi göstermesi birbirine benzeyen kümelenmelerin önce 
azalıp sonra arttı�ı anlamına gelmektedir. Morans I endeksi, ile ait genel de�erler verirken, ilde 
nerelerin istatiksel olarak anlamlı de�erler gösterdi�i Anselin Lokal Morans I Endeksi ile 
belirlenmi�tir (�ekil 7). 2009 yılına ait aritmetik nüfus yo�unlu�u da�ılımının bu yakla�ımla 
analiz edildi�inde, Afyonkarahisar il merkezinin yakınındaki bazı yerle�melerle ile bunların 
çevresinin yüksek yo�unluk de�erlerinin kümelendi�i (HH), buna kar�ın Emirda� ve Dinar ilçe 
merkezleri, çevreleriyle birlikte ele alındı�ında kendilerinin yüksek, çevrelerinin dü�ük 
de�erler gösteren bir kümelenme (HL) belirmi�tir. Bu sonuçlar Afyonkarahisar ilinde il merkezi 
ve çevresinin nüfuslanmasına ba�lı olarak nüfus yo�unlu�unun da arttı�ı, buna kar�ın Emirda� 
ve Dinar ilçe merkezlerinin kendi nüfuslarının artmasına ba�lı olarak yüksek yo�unluk 
de�erlerine kar�ın çevresindeki kırsal yerle�melerin göçlerle nüfus kaybetmesine ba�lı olarak 
dü�ük yo�unluk de�erleri gösteren farklı bir geli�meyi ortaya koymaktadır. Bunlardan Emirda� 
ilçesi kırsalı, yurtiçi ve yurtdı�ına verdi�i göçün boyutları nüfusun geli�imi ve da�ılı�ında etkili 
olacak kadar belirgin çok tipik bir örnek olu�turmaktadır (Yakar, 2009c). Di�er alanlarda 
istatiksel anlamlılık gösteren bir kümelenme görülmemektedir (�ekil 7).            

 

 
      �ekil 7: Afyonkarahisar ilinde aritmetik nüfus yo�unlu�u da�ılımının mekânsal kümeleme analizi. 
 

Tablo 2: Afyonkarahisar ilinde aritmetik nüfus yo�unlu�u ve Morans I endeksi de�erleri. 
 1935 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2009 
Ki�i/Km2 21,1 22,4 26,4 32,9 39,7 43,9 54,4 59,9 51,4 
Moran I 0,17 0,16 0,16 0,14 0,10 0,10 0,09 0,11 0,13 
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Afyonkarahisar ilinde nüfusun alana da�ılımı Lorenz e�risi ile Hoover, Gini ve Theil 
endeksleriyle yapılan analiz, nüfus da�ılımı ve zamanla de�i�imi belirlenmi�tir. Nüfus ve 
alanın kümülatif oranlarına göre hazırlanan Lorenz e�risine göre ilde nüfusun alana e�itsiz 
da�ıldı�ı ve bu e�itsizli�in de giderek artı� e�ilimi sergiledi�i dikkati çekmektedir. Nitekim 
1935’de alanın % 70’inde nüfusun % 40’ından biraz fazlası ya�arken, 2009 yılında ise alanın % 
70’inde nüfusun % 20’sinin ya�adı�ı görülmektedir (�ekil 6). Yine aynı dönemlerde alanın % 
90’ında ba�langıçta nüfusun yakla�ık %  70’i ya�arken son dönemde yakla�ık % 40’a dü�mü�tür. 
Özellikle 1970 sonrasında il kırsalındaki bo�alma ve buna kar�ın kentle�menin ivme kazanmaya 
ba�lamasıyla nüfusun giderek daha dar bir alanda toplanmaya ba�ladı�ı görülmektedir.      
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�ekil 8: Afyonkarahisar ilinde nüfusun alana da�ılım Lorenz e�risi. 

Tablo 3: Afyonkarahisar ilinde nüfusun da�ılımının Hoover, Gini ve Theil endeks de�erleri. 
 1935 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2009 
Hoover 29,41 28,45 27,65 29,26 32,34 36,64 42,51 47,68 50,33 
Gini 0,41 0,40 0,39 0,41 0,45 0,50 0,58 0,64 0,67 
Theil 0,30 0,28 0,27 0,29 0,36 0,45 0,63 0,81 0,91 
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�ekil 9: Afyonkarahisar ilinde nüfusun alana da�ılımının endeks de�erleri.  

 Nüfusun alana da�ılımı e�itsizlik endeksleriyle analiz edildi�inde, Lorenz 
e�risindekine benzer bir sonuç ortaya çıkmaktadır. Nitekim 1935 yılında Hoover endeksi de�eri 
ba�langıçta 30 iken zamanla artarak 2009 yılında 50’ye yükselmi�tir (Tablo 3). Gini ve Theil 
endekslerinde de endeks de�erinin özellikle 1960 sonrasında artarak 1’e yakla�ıyor olması, 
nüfusun alana giderek e�itsiz da�ıldı�ını ortaya koymaktadır (�ekil 9).  
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�ekil 10: Afyonkarahisar ilinde nüfusun yeniden da�ılım endeksi de�erleri. 

 Nüfusun zamanla da�ılımındaki de�i�imi belirleme yöntemlerin biri olan yeniden 
da�ılım endeksine göre ilde nüfusun da�ılımı dönemlere göre ortaya çıkarılmı�tır. Endeks 
de�erinin 1935’den 1980’e kadar 2,3 ile 5,9 arasında de�i�ti�i görülmektedir. Fakat 1980 
sonrasında endeks de�erinde hızlı bir artı� izlenmektedir (�ekil 10). Nitekim 1980-2009 
döneminde 20,8 endeks de�eri, 1935-2009 arasındaki 33,4 olan de�erin yakla�ık 2/3’ünü 
olu�turmaktadır. Bu sonuç ilde göç ve kentle�me süreçlerine ba�lı nüfusun yeniden da�ılımı ile 
yakından ilgili olup e�itsizlik endeksleri sonuçlarına da benzerlik göstermektedir.    

Tablo 4: Afyonkarahisar ilinde kentsel ve kırsal nüfus da�ılımı ile e�itsizlik endeksleri ili�kisi. 

Pearson Korelasyon 
Hoover 
Endeksi 

Gini 
Endeksi 

Theil 
Endeksi 

Yeniden 
Da�ılım 
Endeksi 

Kırsal / Kentsel Nüfus -0,991 / 
0,991** 

-0,991 / 
0,991** 

-0,981 / 
0,981** 

-0,935 / 
0,935** 

Pearson Korelasyon Katsayısı (r) r=0,00-0,25 çok zayıf, r=0,26-0,49 zayıf, r=0,50-0,69 orta, r=0,70-0,89 
yüksek, r=0,90-1,00 çok yüksek (Sungur, 2005;115).  
**Korelasyon de�eri 0,01 anlamlılık düzeyinde anlamlı (p<0,01) 

 Afyonkarahisar ilinde nüfusun da�ılımında e�itsizli�in ve yeniden da�ılım endeksinin 
giderek artan bir e�ilim göstermesi ilde nüfusun kentsel ve kırsal da�ılımı ile yakından ilgili 
oldu�u görülmektedir. Kentsel nüfus oranı ile da�ılım e�itsizli�i endeksleri arasında yüksek 
pozitif bir korelasyon bulunurken, kırsal nüfus ile aksine yüksek negatif korelasyon oldu�u 
görülmü�tür (Tablo 4). Bu ili�ki Türkiye genelinde de gözlenmekte olup, illerin ve bölgelerin 
kentle�me düzeyine ba�lı olarak kırsal/kentsel nüfus da�ılımının nüfusun alana da�ılımını 
belirledi�ini göstermektedir (Yakar, 2010; 66). 

 Merkezi e�ilim ölçümlerinin mekânsal da�ılımına göre ilde nüfusun da�ılımını analiz 
edilmi�tir (Tablo 5). Geometrik olarak ilin ortalama merkezi ile dönemlere göre nüfus a�ırlıklı 
merkezi yerlerin da�ılımı farklılık göstermektedir. �lin ortalama merkezi Afyonkarahisar 
�ehrinin güneydo�usuna, �uhut ilçe merkezinin kuzeydo�usundaki Efe kasabasının kuzeyine 
(X: 294359, Y: 4278440) kar�ılık gelmektedir (�ekil ). Nüfus a�ırlıklı ortalama merkezlerin 
dönemlere göre da�ılımı ise ortalama merkezin batısında kalmakta olup zamanla yer 
de�i�tirmi�tir. Ba�langıçta güneye do�ru yönelen nüfus a�ırlıklı ortalama merkezlerin son 
dönemlerde kuzeye çıkmaya ba�lamı� oldu�u görülmektedir (Tablo 5). Nitekim 1970 
sonrasında nüfus a�ırlıklı ortalama merkezin kayma mesafesinin metrik olarak arttı�ı 
belirlenmi�tir. Bu de�i�imde özellikle il merkezinin son dönemlerde hızla sürekli artan 
nüfusuyla ortalama merkezin kuzeyinde kalması etkili olmaktadır.    
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Tablo 5: Afyonkarahisar ilinde nüfus a�ırlıklı ortalama merkezlerin koordinatları ve kayma mesafesi. 
 1935 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2009 
X 288680 289069 289252 289735 290122 289220 288591 288581 288564 
Y 4278600 4278400 4278660 4278030 4277800 4276690 4275500 4276210 4280790 

Mesafe - 
450 m. 
G.D. 

320 m. 
K.D. 

810 m. 
G.D. 

450 m. 
G.D. 

1430 m. 
G.B. 

1345 m. 
G.B. 

707 m.  
K. 

4130 m. 
K. 

Nüfus a�ırlıklı merkezi yerle�melerin da�ılım analizine göre ildeki a�ırlıklı nüfus 
merkezlerinin da�ılımına benzerlik gösterdi�i görülür (�ekil 11). �lde merkezi yerle�mesi 
Belkaracaören köyü olup, ortalama merkezin batısında kalmaktadır. Merkezi yerle�me nüfus 
a�ırlıklandırılarak hesaplandı�ın daha kuzeyde kaldı�ı gibi dönemlere göre farklıla�tı�ı da 
ortaya çıkmı�tır. 2009 döneminde ise Afyonkarahisar kenti nüfus a�ırlıklı merkezi yerle�me 
olmu�tur (Tablo 6). Afyonkarahisar kenti aynı zamanda en yüksek nüfus yo�unlu�u de�eriyle 
her dönemde ilin modal merkezi olmu�tur.    
 

Tablo 6: Afyonkarahisar ilinde dönemlere göre nüfus a�ırlıklı merkezi yerle�meler. 
1935 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2009 

De�irmenayvalı De�irmenayvalı Sülün Sülün Sülün Sülün Sarık Sülün A.Karahisar 
 

  

 

 

Nüfus a�ırlıklı ortalama merkezi esas alıp nüfus a�ılıklandırılarak standart mesafenin 
belirlenmesi de nüfusun zamanla da�ılımını ve de�i�imini gözleme imkânı verebilmektedir. 
Afyonkarahisar ilinde yerle�melere ait standart mesafenin daha geni� bir yayılım gösterirken, 
nüfus a�ırlıklandırılmı� standart mesafenin daha dar oldu�u görülmektedir (�ekil 13). Standart 
mesafe çemberinin yarıçapı olan standart sapma de�erinin dönemlere göre de�erlerinin giderek 
dü�mü�tür (Tablo 7). Bu durum ilde nüfusun yeniden da�ılım sürecinde az sayıda kentsel 
nitelikli merkezlerde toplanmasına ba�lı olarak gerçekle�mi�tir. 
 

�ekil 11: Afyonkarahisar ilinin nüfus a�ırlıklı 
ortalama merkezlerin da�ılımı. 
 

�ekil 12: Afyonkarahisar ilinin nüfus a�ırlıklı 
merkezi yerle�melerin da�ılımı. 
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Tablo 7: Afyonkarahisar ilinde dönemlere göre nüfus a�ırlıklı standart mesafe de�erleri. 
 1935 1950 1970 1990 2009 
Standart Mesafe  50268,5 50988 50799,8 47373,2 42356,8 

X 32077,1 32271,8 32029,5 30661,7 28689,6 St. Sapma Elipsi 
Standart Mesafesi Y 63442,1 64483,2 64306,8 59567,6 52584,3 

  
Nüfus a�ılıklandırılarak standart sapma elipsiyle da�ılımın uzanımı 

belirlenebilmektedir. Nüfus a�ırlıklandırılmı� standart sapma elipslerinin dönemlere göre 
uzanımı yerle�melerin nüfus büyüklü�ü ile birlikte ilin de geometrik �ekline de ba�lı olarak 
kuzeydo�u güneybatı eksenli oldu�u ortaya çıkmı�tır (�ekil 14). Yine nüfus a�ırlıklı standart 
sapma elipsinin yerle�melerin da�ılımına ait standart sapma elipsinden daha dar alan kapladı�ı 
görülmektedir. Ayrıca nüfus a�ırlıklı standart sapma elipsinin kapladı�ı alanın 1970 sonrasında 
giderek daraldı�ı görülmektedir (�ekil 14). Standart sapma elipsinin standart mesafe de�erleri 
bu daralmaya ba�lı olarak dü�mü�tür (Tablo 7).  
 

Sonuç 

Nüfusun mekânsal da�ılımını ortaya koymaya yönelik olarak çok çe�itli yöntemler 
geli�tirilmi�tir. CBS sayesinde çok daha kolay bir �ekilde uygulanabilen bu yöntemlerle genel 
ve yereldeki de�i�imler sayısal boyutta analiz edilebilmektedir. Böylece nüfusun alandaki 
de�i�imi tasviri bir yakla�ımdan çıkarak daha objektif ve ölçülebilir olmu�tur. Ayrıca son 
zamanlarda CBS uygulamaları içerisinde istatiksel analizlerin mekânsal olarak da yapılabiliyor 
olması konuya ayrı bir boyut katmı�tır. 

 Türkiye’de nüfus da�ılımına yönelik ara�tırmaların önemli bir bölümünün paterni 
belirlemeye yönelik olup tasviri bir yakla�ımla ele alındı�ı görülmü�tür. Bu ara�tırmada 
Afyonkarahisar ili örne�inde nüfusun geli�imi ve da�ılı�ı mekânsal analiz yöntemleri 
kullanılarak analiz edilmesi amacıyla yapılmı�tır. CBS teknolojisi yardımıyla mekânsal 
istatiksel analizler (ortalama en yakın kom�uluk analizi, mekânsal otokorelasyon, nüfus 
a�ırlıklı ortalama merkez, nüfus a�ırlıklı merkezi yerle�me, nüfus a�ırlıklı standart mesafe ve 
standart sapma elipsi) yanında çe�itli matematiksel ve istatiksel indeksler (Gini, Theil, Hoover, 
Yeniden Da�ılım) ile Lorenz e�risi gibi �ekilsel olarak belirlenmeye çalı�ılmı�tır. 

 Afyonkarahisar ilinde nüfusun kentsel ve kırsalda farklı geli�im e�ilimi gösterdi�i 
görülmektedir. �l nüfusun yakla�ık yarısının kırsalda ya�adı�ı ilde kentle�me özellikle 1980 
sonrasında kasabala�ma �eklinde kendini göstermeye ba�lamı�tır. Bununla birlikte ilin çe�itli 
kırsal kesimlerinde (özellikle bütünüyle Emirda� ve Dinar ilçesi köyleri) iç ve dı� göçler, 1970 

�ekil 13: Afyonkarahisar ilinde nüfus a�ırlıklı 
standart mesafe.  
 

�ekil 14: Afyonkarahisar ilinde nüfus a�ırlıklı 
standart sapma elipsi. 
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sonrasında nüfus geli�imi ve da�ılı�ında etkisini hissettirmi�tir. �lin do�al ortam özellikleri 
(yükseltisinin fazla olması, iklimsel olarak uzun ve sert so�ukla karakterize olması, tarımsal 
potansiyelin sınırlı kalması vb.) yanında sanayinin henüz istenilen düzeyde olmaması ve tarım 
dı�ı istihdamın geli�tirilerek yaygınla�tırılamamı� olması gibi sosyo-ekonomik özellikleri, ili 
bölgenin en çok göç veren yeri yapmı�tır. Do�urganlıkla birlikte özellikle göçlerin etkisi ilde 
nüfusun 1970 ve sonrasında da�ılımını yeniden belirlemi�tir. Nüfusun alana da�ılımına 
yönelik hesaplanan indeks de�erleriyle 1970 sonrasındaki bu de�i�imi izlemek mümkündür. 
Kırsal yerle�melerin 1980 sonrasındaki kasabala�ma e�ilimi ve �ehirlerdeki nüfus artı�ı, 
standart mesafe çemberinin ve standart sapma elipsinin alan olarak daralmasıyla kendini 
göstermi�tir. Yine nüfus a�ırlıklı ortalama merkez ve nüfus a�ırlıklı merkezi yerle�me aynı 
sürece ba�lı olarak zamanla de�i�mi�tir. 

 Nüfusun da�ılı�ı ve de�i�imi CBS içerisindeki mekânsal istatistiksel analiz araç setleri 
(toolsetleri) ile sayısal olarak analiz edildi�i gibi bazı matematiksel ve istatiksel indeksler 
yardımıyla rakamsal olarak ortaya konulabilmektedir. Hatta de�i�imdeki etkili oldu�u 
öngörülen de�i�kenlere ait datalar elde edildi�inde hangi de�i�ken veya de�i�kenlerin ne 
düzeyde etkiledi�i belirlenerek modellemeler dahi yapılabilmektedir. Dolayısıyla gelecekte 
nüfus da�ılı�ı ve de�i�iminin mekânsal analizi bu yöntemlerle çe�itli alan ara�tırmalarında 
daha da geli�tirilerek uygulanabilir gözükmektedir. 
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