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•İnsanlık tarihi boyunca dünya nüfusunun büyük değișimler gösterdiği birçok dönüm noktası 
oldu. Bu dönüm noktalarının ilki insanın alet yapmayı öğrenmesi, ikincisi tarımın keșfedilip 
insanın düzenli gıda üreticisi haline gelmesiyle yașandı. Nüfusla ilgili üçüncü büyük değișiklik 
Sanayi Devrimiyle yașandı. Sanayi Devrimi dünya nüfusunda önemli bir sıçramaya ve ilk büyük 
șehirleșme dalgasına yol açtı. Günümüzde ise nüfus artıșı ve kentleșmede yașanan en güçlü 
kırılma 1950’lerde yașanan ve günümüzde hâlâ devam eden Yeșil Devrim’le oldu. Endüstriyel 
ölçekte kimyasal böcek ilaçlarının (pestisitler) ve kimyasal gübrelerin kullanılması, toprak 
kullanım alanının önceden görülmemiș boyutlarda genișlemesi ve gıda üretiminin sanay-
ileșmesi ile nüfus hızla arttı. Endüstrideki makineleșmenin ve ileri teknolojinin yeni çalıșma 
alanları olușturmasıyla șehirlerin daha cazip hale gelmesi sonucunda, insanlık tarihinin en 
büyük göçü bașladı.¹ 1900’lü yılların bașında 1,5 milyar olan nüfusun 3 milyarı bulması 160 yıl 
sürmüșken, 6 milyara ulașmak sadece 30 yıl sürdü, kentler hızla büyüdü.²

•1970-2000 yılları arasında küresel düzeyde kent alanları dört katına çıktı. İnsanlık tarihinde 
ilk kez 2007 yılında kentlerde yașayan nüfus kırsal nüfusu geçti. Günümüzde nüfusun %54’ü 
kentlerde yașıyor, 2050 yılında bu rakamın %68’e yükseleceği öngörülüyor.³-⁴-⁵

•Küresel olarak, kara yüzeyinin yüzde 2-3’ünü kentler kaplıyor; bu oranın 2050 yılında yüzde 
4-5’e kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Gelișmekte olan ülkelerdeki imar alanlarının ise 2030 
yılına kadar üç katına çıkması bekleniyor.⁶

•Günümüzde Kuzey Amerika’nın %82’si, Latin Amerika ve Karayipler’in %80’i, Avrupa’nın %73’ü 
kentlerde yașıyor. Kentsel nüfus oranları sırasıyla %40 ve 48 olan Afrika ve Asya’da kentsel 
nüfus oranlarının 2050’de %56 ve %64’e çıkacağı öngörülüyor. Bu rakamlarla iki kıta aynı 
zamanda dünyanın en hızlı kentleșen iki bölgesi.⁷

•Türkiye için kentleșmeye dair büyük kırılma tarımda traktörleșmenin yașandığı 1950-60 yılları 
arasında yașandı.⁸ 1950'de kent nüfusunun ülke nüfusu içindeki payı %25 gibi oldukça düșük 
bir düzeydeyken, bu oran 1980'de %43,9'a, 1985'te kırsal nüfusu geride bırakarak %53'e yüksel-
di. 2014 yılında yaklașık 77 milyonluk nüfusun yalnızca %27'si kırsal alanda yașarken %73'ü 
kentlerde yașıyordu. Türkiye nüfusunun 2050 yılında %84’ünün kentlerde yașayacağı 
öngörülüyor.⁹
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•Dünya çapında kentleșme dakikada iki hektar toprağın kaybedilmesine yol açıyor. Büyüyen 
kentler, birinci dereceden tarım alanlarına doğru genișliyor. Kentsel büyümenin küresel ortala-
maya göre 1,77 kat daha verimli olan tarım arazilerine doğru genișleyeceği tahmin ediliyor.¹⁰ 
Kentsel büyüme nedeniyle ekili arazilerde yașanacak kaybın yaklașık yüzde 80’i Asya ve 
Afrika’da yașanacak. Hem Afrika hem de Asya’da kaybolacak ekili alanlar diğer ülkelerin 
ortalamalarının iki katı daha verimli alanlardır.¹¹

•Birçok șehir bir zamanlar verimli toprakları olması sayesinde tarımın artı değer yaratabildiği 
yerlerde kurulmuștur. Bu durum dünyanın bugündeki ve gelecekteki gıda güvenliğini tehdit 
ediyor. Yayılan șehir yerküreyi beton ve asfaltla kaplıyor, yağmur sularının toprak tarafından 
emilmesini engelleyerek sellere sebep oluyor. Biyoçeșitliliği yok ediyor ve toprağın karbonu 
depolamasının önüne geçiyor.¹²
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