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Kentlerde; gecekondu, çöküntü ve afet riskli yapı alanları, dönüşüm çalışmalarının yapılmasını 

zorunlu kılmaktadır. Özellikle 1999 yılında meydana gelen Marmara depremi sonrası binaların 

yapımında deprem riskine bağlı bina güvenliğinin gözönünde bulundurulması gerekliliği, kentsel 

dönüşüm çalışmalarının yapılmasını zorunlu kılmıştır. Bu amaçla 6306 sayılı Afet Riski Altındaki 

Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun 31.5.2012 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe 

konulmuştur. Bu çalışmada, meydana gelebilecek deprem ve doğal afetlerde insanların can ve mal 

güvenliğinin sağlanması veya kayıpların en aza indirilmesi hedeflenerek gerçekleştirilen kentsel 

dönüşüm uygulamaları incelenerek riskli bir binanın dönüşüm süreci, süreç boyunca yapılan 

çalışmalar ve kentsel dönüşüm çalışmalarında hak sahiplerinin karşılaştıkları başlıca sorunlar ortaya 

konulmuştur. Çalışmanın ilk kısmında literatür araştırmasına dayalı olarak kentsel dönüşümün 

gerekliliği, proje alanının seçimi, proje alanı içinde yer alan parseller ile mevcut yapıların 

değerlendirilmesi, mevzuat ve uygulamada karşılaşılan sorunları ve ikinci kısmında ise 6306 Sayılı 

Kanun kapsamında Biga ilçesinde riskli binanın dönüşüm sürecinin işleyişi ve temel sorunları, hak 

sahipleri ile yapılan yüzyüze görüşme ve anket ile toplanan verileri ve idari kayıtların birlikte 

analizine dayalı olarak tespit edilmiştir. Çalışma için kapsamlı literatür taramasına ilave olarak Biga 

Tapu Müdürlüğü, Biga Belediyesi ve Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde arşiv kayıtları, 

imar planları, belgeler, ve fotoğraflar gibi veriler derlenmiş ve elde edilen bütün verilerin birlikte 

değerlendirilmesi yoluna gidilmiştir.  

Araştırma sonuçlarına göre riskli yapıların dönüşümüne yönelik çalışmaların sosyal, mekânsal ve 

ekonomik sonuçlarının gözlendiği, dönüşüm projelerinin uygulanmasından sonraki dönemde nüfus 

artışının etkisi ile uygulama alanındaki mevcut park ve diğer sosyal donatı alanlarının yetersiz 

kaldığı, genel olarak hak sahiplerinin yeni mekâna yabancılaşma, huzursuzluk ve önceki ortama 

özlem gibi sorunları sıklıkla ifade ettikleri ve dönüşüm sonrası binaların yönetim giderlerinde dikkat 

çekici artışın olduğu ve bunun da yaşam giderlerini yükselttiği saptanmıştır. İncelenen proje alanında 

gözlenen bütün sorunların asgari düzeye çekilebilmesi için kentsel dönüşüm çalışmalarına 

başlanmadan önce uygulama alanında mevcut ekonomik, mekânsal ve sosyal durum analizinin 

yapılması, proje alanında hak sahipliği, değerleme ve değer denkleştirme, proje geliştirme, etki 

değerleme ile uygulama süreçlerinin yönetimi gibi bütün işlemlerin gayrimenkul geliştirme ve 

yönetimi uzmanlarının sorumluluğu altında tamamlanması, başarılı proje geliştirme ve etkin 

uygulama yapılması için zorunlu görülmektedir.  

Temmuz 2018, 41 sayfa  

Anahtar Kelimeler: Gecekondu alanları, afet riski, afet riskli yapıların tespiti, kentsel dönüşüm 

uygulamaları, uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi ve Biga ilçesi.  
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Slum, collapse, and disaster risky construction areas are needed to make transformation in urban 

areas. The urban transformation became obligatory particularly after the Marmara earthquake in 

1999 that enhanced necessitates to consider building security which are subject to earthquake risk. 

For this purpose, “Law No. 6306 about Transformation of Areas under Disaster Risk” was published 

and come into force on 31.5.2012. This study examined urban transformation process aiming  at 

ensuring life and property security of the people due to earthquakes and natural disasters or 

minimizing losses by transforming risky building, and the transformation process of risky buildings, 

works carried out throughout the process and the main problems faced by the title holders 

encountered. The first part of the study contains the necessity of urban transformation based on 

literature review, selection of the project area, evaluation of the existing structures with the parcels 

in the project area, and problems encountered in the legislation and application, and the second part 

of this study highlights the operation and fundamental problems of the transformation process of the 

risky building in Biga district under law no 6306, and analysed collecting data through questionnaire 

survey and face to face interviews conducted with title holders and the administrative records. In 

addition to the comprehensive literature review has been conducted, data such as archive records, 

documents, photographs and plans has been compiled from the Directorate of Biga Land Registry 

Directorate, Biga municipality and Çanakkale Provincial Directorate of Environment and Urban 

Planning and then gathered data evaluated together. 

According to the results of the research, the social, spatial and economic consequences of the studies 

on the transformation of risky structures have observed, with the impact of population growth after 

the implementation of the transformation projects, and found that the existing parks and other social 

support areas in the application area are inadequate, title holders frequently express their problems 

such as alienation to the new place, unrest and previous amenity aspirations in the new space, 

noticeable increase of management costs, the post-transformation buildings increases the cost of 

living etc. In order to minimize all the problems observed in the project area, it is necessary to 

analyze the existing economic, spatial and social situation in the study area before urban 

transformation work, complete all the transactions such as ownership, valuation and value 

equalization in the project area, project development, impact assessment and implementation 

management under the responsibility of real estate development and management experts to make a 

successful project development and effective implementation. 

July 2018, 41 pages 

Keywords: Slum areas, disaster risk, detection of disaster risk structures, evaluation of urban 

transformation projects, assessment of implementation results and Biga district.  
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1. GİRİŞ 

İnsan ihtiyaçlarının artması nedeniyle kentler devamlı olarak değişimin ve dönüşümün 

yaşandığı yerleşim yerleri olmuştur. Şehirlerin her geçen gün kontrolsüz olarak 

büyümesi ve sermaye birikim süreçlerinin mekâna yönelik baskısı gibi temel etkenler; 

değişen veya dönüştürülen dünya sistemi içinde kentsel dönüşüm kavramını ön plana 

çıkarmıştır (Yaman 2014). Birçok ülkede ve Türkiye’de kentsel dönüşüm; şehirlerdeki 

teknik, sosyal ve ekonomik yetersizlikler ile hızlı nüfus artışına bağlı olarak gerçekleşen 

çarpık ve plansız yapılaşmanın azaltılması, başta deprem olmak üzere afet risklerinin 

asgari düzeye çekilmesi ve kentsel yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik altyapı ve 

üst yapı yatırımlarının yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu çerçevede özellikle Türkiye 

gibi deprem riski altında olan ülkelerde mevcut binaların güçlendirilmesi ve 

iyileştirilmesine yönelik plan ve projelerin yapılması gerekli olmaktadır.  

Türkiye’de kırsal yerleşimlerden kentlere göçün başladığı 1950’li yıllarda, göç ve göçün 

neden olduğu yapısal ve mekânsal değişim önemli bir sorun olarak görülmemiş ve hatta 

dolaylı olarak desteklenmiş olduğu görülmektedir (Yavuz vd. 2004). Bu yıllarda 

ekonomik gelişme ile birlikte hızlı biçimde kırsal alandan kente göçler olmaya başlamış 

ve sanayileşmenin için gerekli olan işgücünün kırsal kesimden kente göç edenlerden 

karşılanması öncelikli çözümlerden biri olmuştur. Bunun sonucunda plansız ve 

kontrolsüz yerleşimlerin oluşması, kaçak veya gecekondu yapıları gibi düzensiz ve 

çarpık yapı alanlarının ortaya çıkması kaçınılmaz olmuştur. Son 70 yılda kırsal alandan 

kente göçler; kontrolsüz ve hızlı biçimde devam etmiş ve bu durum önemli bir sorun 

niteliğini kazanmıştır. Kentlerin yakın çevresindeki düzensiz ve çarpık yapıların tekrar 

kente kazandırılması ve kötü görüntünün ortadan kaldırılması için kentsel dönüşümün 

yapılması zaruri bir ihtiyaç olmuştur. Belirtilen bütün zorunluluklar ve gerekçelerle 

yasal düzenlemelerin yapılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu çerçevede yapılan yasal 

düzenlemelerle afet riskinin minimuma indirilmesi ve gecekondu alanlarının 

yenilenmesi gibi amaçlarla dönüşüm projelerine ağırlık verilmiştir.  

Kentsel dönüşüm çalışması; gecekondu, düzensiz yapılar ve kentsel çöküntü alanları 

için olduğu kadar deprem, yangın, sel gibi afetlerin neden olabileceği can ve mal 
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kayıplarını önlemek için uygulanmaktadır (Şişman ve Kibaroğlu 2009). Türkiye’nin çok 

ağır kayıplarla sonuçlanan depremlere neden olan Alp-Himalaya deprem kuşağının 

içinde yer alması nedeniyle tarihsel süreçte ülkede meydana gelen depremlerin çok fazla 

can ve mal kaybına yol açtığı bilinmektedir. Özellikle 1999 yılında meydana gelen 

Marmara depreminde; yaklaşık 20 bin insan depreme dayanıklı şekilde yapılmamış ve 

güvenlik hizmetlerinden yoksun biçimde inşa edilmiş olan binalar sebebiyle hayatlarını 

yitirmiştir. Deprem doğal bir afet olmakla birlikte depremde ortaya çıkan yıkım, can ve 

mal kayıpları, yapıların deprem riskini göz ardı ederek dayanıksız ve sağlıksız bir 

şekilde inşa edilmesinden kaynaklanmaktadır.  

Türkiye’de deprem riskinin yüksek olmasına rağmen deprem için alınan önlemler çok 

yetersiz olup farklı zamanlarda meydana gelen depremler de bu gerçeği gözler önüne 

sermektedir. Marmara depremi sonrasında birçok yasal düzenleme yapılarak depremin 

sebep olduğu yıkımların ve zararların en az seviyeye indirilmesi ve mevzuat 

eksikliğinin giderilmesine çalışılmıştır. Bu düzenlemeler ile doğal afetlerle mücadele 

stratejisi değiştirilerek afet öncesi risk azaltma çalışmalarına ağırlık verilmiştir (Anonim 

2014). 

Kentsel dönüşüm uygulamasını teknik olarak ele almak ve bu uygulamalar sırasında 

ortaya çıkan sorunların neler olduğunun tespit edilmesi ve bu süreçte ne gibi sorunlarla 

karşılaşılmış olduğu bu çalışmanın temel amaçlarını oluşturmaktadır. Literatür 

çalışmasının sonuçları ile Biga ilçesindeki riskli binaların dönüşümü uygulamalarının 

sonuçları birlikte incelenerek kentsel dönüşüm uygulaması öncesinde, uygulama 

sırasında ve uygulama sonrasındaki süreçlerde ortaya çıkan sorunların tespitinin 

yapılması, bu çalışmanın temel hedefi olarak belirlenmiştir.  

Kentsel dönüşüm uygulamalarının farklı yönleri ile ilgili çok sayıda çalışmanın son 

yıllarda yapıldığı tespit edilmiştir. Bunlardan Şişman ve Kibaroğlu’na (2009) göre her 

kentin aynı kentsel dönüşüm sorununa sahip olmadığı, her yörenin kendi sorunları ve bu 

sorunların çözümünde etkili olabilecek kaynaklarının olduğu, yöresel kısıt ve 

kaynakların tespiti ile buna bağlı yerel dönüşüm ve politikalarının geliştirilmesi 

gerektiği belirtilmektedir. Diğer yandan kentlerin sosyal ve ekonomik verilerine yer 
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vermiş ve kent kimliğini kazanma sürecinde kentsel dönüşüm dışında, kentteki ana 

aksların estetik olarak iyileştirilmesinin, kentsel dokuyu ortaya çıkaracak tarihi mekân 

ve sokakların kent estetiğine uygun görünümün sağlanmasına yönelik uygulama 

yapılması gerekliliği ileri sürülmektedir (Anonim 2013).   

Tosun (2013) tarafından yapılan çalışmada; sürdürülebilir kentleşme ile çevrenin en az 

düzeyde kirletildiği, kaynakların etkin ve verimli kullanıldığı, arazinin yatay değil dikey 

olarak kullanıldığı, kentsel hareketliliğin aza indirildiği, insan ölçeğinde ve yaşanabilir 

niteliğe sahip mekânsal tasarımların gerçekleştirilerek uygulanabileceği vurgulanmıştır. 

Bu bağlamda kompakt kent modelini tanımlayarak yan uygulamaları ile farklı ve çeşitli 

modellemeler ele alınmış ve başlıca çözüm önerileri sıralanmıştır.  

Aliefendioğlu ve Tanrıvermiş (2015) tarafından yapılan çalışmada Kayseri ili Sahabiye 

mahallesinde örneği çerçevesinde kentsel dönüşüm için arazi edinimi, proje geliştirme 

ve değerleme ilkeleri ve uygulamaları irdelenmiştir. Türkiye’de Üniversite ve Belediye 

işbirliği içinde Ankara ili Sincan ilçesi Saraycık mahallesi kentsel dönüşüm projesinin 

uygulama alanının sınırlarının tespiti, mevcut sosyal, ekonomik ve mekansal durum 

analizi, yapı-parsel-muhdesat tespiti, hak sahipliğinin tespiti, kamulaştırma planının 

yapılması ve altlığının hazırlanması, hak sahipleri ile görüşme yapılması, taşınmaz 

değerleme, satın alma yoluyla kamulaştırma işlemlerinin yönetimi, idari yargıda açılan 

iptal davaları ile bedel tespiti ve tescil davasının izlenmesi ve savunmaya esas 

raporlama hizmetleri Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi 

Anabilim Dalı tarafından yapılmış olup, bu kapsamda yapılmış olan ilk ve büyük başarı 

elde edilen tek  proje olduğu tespit edilmiştir.  

Kentsel dönüşüm konusu ile ilgili olarak yapılan önceki çalışmalarda riskli yapıların 

dönüşümünde ortaya çıkan sorunların farklı proje alanlarında tespitinin yapılmış olduğu 

ve genellikle proje alanına özgü çözümlerin geliştirildiği dikkati çekmektedir. Benzer 

biçimde bu çalışmada da Biga ilçesi ölçeği çerçevesinde durum analizi ve sorun 

tanımlama yapılmış olup, önceki çalışmalardan farklı olarak Biga ilçesinde riskli 

binaların dönüşümü incelenmiş, bina sahiplerinin kentsel dönüşüm öncesinde ve 

sonrasında karşılaştıkları sorunların tespiti yapılmış ve dönüşüm sürecinin 
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tamamlanmasında sonra hem bina sahipleri, hem de yaşam çevresi yönlerinden 

gözlenen etkilerin neler olabileceğinin tespiti yapılmıştır. Araştırma sonuçlarının benzer 

özelliklere sahip il ve ilçelerde proje geliştirme sürecinde karar organları ve müşavir 

kurumlara önemli katkısının olması beklenmektedir.  

Çalışmanın sonuçları beş bölüm halinde özetlenmiştir. Dönüşüm çalışmasının önemi, 

gerekliliği ile bu alanda yapılan önceki çalışmaların gözden geçirilmesi ve araştırmanın 

kapsamı ve sınırlarının tespiti giriş bölümünde, kentsel dönüşüm kavramı ve amaçları 

ile riskli yapının tanımı ve riskli yapı kavramı, riskli binanın tespiti, tespite yapılan 

itirazlar, satış ve tahsis süreci ikinci bölümde, 6306 Sayılı Kanun ile Biga ilçesinin 

Sakarya mahallesinden seçilen örnek parselde riskli yapıtının tespiti ve kentsel dönüşüm 

süreci ile bu çalışmada izlenen yöntemler üçüncü bölümde ve literatür analizi ile saha 

çalışmalarının bulgularına göre başlıca uygulama sorunları ve etkileri dördüncü 

bölümde tartışılmıştır. Araştırmanın son bölümünde ise bulgulara göre bazı 

çıkarımlarda bulunularak başlıca önerilerin geliştirilmesi ve değerlendirme sonuçları 

sunulmuştur.   
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2. KURAMSAL TEMELLER VE İLKELERİ 

2.1 Kentsel Dönüşüm Kavramı ve Gelişimi  

Özellikle deprem olasılığı ve hâlihazırdaki binaların olası bir depreme karşı 

dayanıklılığının sorgulanması ve herhangi bir afet karşısında ne gibi tedbirlerin alınması 

gerektiği ve yapılacak olan kentsel dönüşümün şartlarının ve çalışmalarının neler olması 

gerektiği gibi sorgulamaların yapılması ile bazı tedbirlerin alınması zorunlu olmuştur. 

Alınan bu tedbirler ve düzenlemelerle birlikte 6306 Sayılı Kanun yürürlüğe girerek 

kentsel dönüşümün çerçevesi belirlenmiştir.  

2.1.1 Kentsel dönüşüm kavramı 

Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlüğü; dönüşüm kelimesini, “olduğundan başka bir biçime 

girme, başka bir durum alma, tahavvül, inkılâp, şekil değiştirme” olarak 

tanımlamaktadır (Anonim 2017b). Kentsel dönüşüm; kentsel alanların mevcut 

durumundan başka bir şekle girmesi, başka bir durum alması olarak tanımlanmaktadır 

(Şişman ve Kibaroğlu 2009). Çeşitli bilim insanlarına göre ise kentsel dönüşümün çok 

farklı tanımları yapılmıştır. Lichfield’e (1992) göre kentsel dönüşümü; “kentsel 

bozulma süreçlerini daha iyi anlama ihtiyacından doğan ve gerçekleştirilecek 

dönüşümde elde edilen sonuçların üzerinde uzlaşma”, Donnison’a (1993) göre kentsel 

çöküntü alanlarında yoğunlaşan sorunların eşgüdümlü bir biçimde çözümlemek için 

ortaya konulan yöntem, Roberts’e (2000) göre ise; “kapsamlı ve bütünleşik bir ileri 

görüş ve eylem olarak, bir alanın ekonomik, fiziksel, toplumsal ve çevresel koşulların 

sürekli iyileştirilmesini sağlamaya çalışmak” olarak tanımlanmıştır. 

Kentsel dönüşüm en basit ifadesi ile kentin imar planına uymayan ruhsatsız binalarının 

yıkılıp bunların yerine kent planlarına uygun olarak yeni toplu yerleşim alanlarının 

oluşturulmasıdır (Kaypak 2010). Kentler her geçen gün değişen dinamik yapılardır. 

Şehirler, sosyo-ekonomik, kültürel, çevresel ve politik etkenlere bağlı olarak 

etkilenmekte ve yeniden dönüştürülmektedir. Kentlerde bu alanlara yapılan yeni 
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müdahale şekli kentsel dönüşüm olarak adlandırılmıştır. Bu müdahalelerin şekli ve 

niteliği değişkenlik göstermektedir. Bu durum savaş, yangın, deprem gibi afetler 

sonucunda olabileceği gibi politik anlayışların ya da ideolojik yapıların kent mekânına 

müdahaleleri sonucunda da gerçekleştiği görülmektedir (Zeybekoğlu 2008).  

2.1.2 Kentsel dönüşümün amaçları 

Dünyanın bugünkü durumuna bakıldığında; hemen hemen bütün kentlerin çöküntü 

alanlarının etkisi kontrol altında tutulmazsa, gelecek yıllar içerisinde oldukça büyük 

sorunların ortaya çıkacağı gözükmektedir. Bu sorunların çözümü için en önemli 

alternatif kabul edilen kentsel dönüşüm uygulamalarının en öncelikli amacı; herkes için 

yeterli, ihtiyaçların karşılandığı ve sürdürülebilir kentler oluşturulmasıdır (Balamir 

2005). 

Özellikle 1990’lı yıllardan itibaren kent merkezlerinin yoğun bir şekilde kullanılması ve 

yeniden değerlendirilmesi nedeniyle ortaya çıkan sorunlar şehir plancılarının başlıca 

çalışma alanları haline gelmekte ve kentsel yeniden doğuş, kentsel yenileme gibi isimler 

verilmektedir. Kent yenileme ihtiyacı kentlerdeki yapıların fiziksel ve toplumsal 

anlamda yıpranmasından ortaya çıkabileceği gibi, kentin belli bir kısmının veya 

herhangi bir semtinin değerini tamamen kaybetmesi sonucunda da ortaya çıkabilir. Kent 

yenilemenin plansız bir şekilde yapılması, konut açığının önlenmesine yardımcı 

olmadığı gibi, ekonomik açıdan da birtakım sıkıntılar doğurmaktadır. Örneğin, aynı 

yolların sık sık genişletilmesi, kaldırımların daraltılması, ağaçların kesilmesi kentlerdeki 

insanları rahatsız etmekle birlikte kentteki gelişmeleri de aksatmaktadır. Bu konudaki 

sorunların giderilmesi için Hans Bernoulli; kentlerin yenilenmesi için, her on yılda bir, 

bir mahallenin tümü ile yenilenmesini önermiştir (Keleş 2006). Kentin, fiziksel 

koşulları ile toplumsal sorunları arasında doğrudan bir ilişki vardır. Kentlerde, fiziksel 

çöküntünün kaynağı, toplumda yaşanan bozulmalardır. Kentsel dönüşümün esas 

amaçları; fiziksel ve çevresel amaçlar, ekonomik amaçlar, sosyal amaçlar ve kültürel 

amaçlar olmak üzere dört başlık altında ele alınmaktadır (Güldüler 2010).  

Kentsel dönüşüm çalışmalarının amaçları aşağıdaki gibi özetlenebilir:  
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Fiziksel ve çevresel amaçlar; kentlerin en önemli sorunlardan biri olan gecekondu 

yapımının önlenmesi ve mevcut gecekonduların ortadan kaldırılarak yerine çağdaş bir 

kent görünümünün oluşturulması, gecekondu sahiplerinin de desteğini alacak şekilde 

yeni alternatifler sunan kentsel dönüşüm uygulamalarının planlanması olarak 

sıralanabilir (Görün ve Kara 2009). Özelliğini kaybetmiş çöküntü alanlarında bulunan 

binaların yerine daha yaşanabilir ve daha kaliteli binaların yapılması ve altyapı 

sorunlarının tamamlanması, toplumsal bütünleşmeyle birlikte çevresel kalitenin ve 

çevresel dengenin kaybedildiği alanlarda, söz konusu dengelerin tekrar sağlanması, 

çevresel koşulların iyileştirilerek, insanların daha huzurlu ortamlarda yaşamalarının 

sağlanması, kentsel yaşam kalitesinin artırılarak, insanların yaşam alanlarıyla 

bütünleştirilmesidir. 

Ekonomik amaçlar; ekonomik hayatın tam olarak tekrar canlandırılması ile kentsel 

huzuru ve hayat kalitesini yükselten ekonomik yaklaşımın ortaya konulması, kentsel 

müdahaleye tabi tutulan alanlarda, iş imkânları, istihdam ve ticari cazibe alanları 

yaratılması ve yatırımcıların bu bölgelere çekilmesine odaklanmaktadır (Güldüler 

2010). Kentsel refah ve yaşam kalitesini artırıcı bir anlayışla ekonomik dinamiklerin 

harekete geçirilmesidir (Şişman ve Kibaroğlu 2009). 

Sosyal amaçlar; kentsel dönüşüm alanlarında toplumsal bir soruna dönüşmüş olan 

çöküntü alanlarının tespit edilmesi ile toplumsal sorunların en kısa sürede çözülmesi, 

özellikle kentsel dönüşüm uygulamalarının sosyal boyutları göz önünde bulundurularak 

bu bölgede yaşayan insanların mağdur olmasının önlenmesi, kentsel alanların etkin 

biçimde kullanımına ve gelişigüzel kentsel büyüme anlayışına son verecek yeni 

stratejilerin planlı bir biçimde ortaya konulmasını kapsar (Gümüşboğa 2009). 

Kültürel amaçlar; kentlerdeki kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılarak doğal, 

tarihi ve kültürel yapının muhafaza edilmesi, kentlerin özgünlüğünü yitirmeden 

kimliğini ve dokusunu muhafaza eden kentsel dönüşüm uygulamalarının belirlenmesi, 

doğal, kültürel ve tarihi zenginlikleri yaşatan kentsel dönüşüm uygulamalarında kentsel 

yapılarda sürdürülebilirliğin gözetilmesi şeklindedir. 
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2.1.3 Kentsel dönüşümün uygulanma biçimleri 

Birçok ülkede kentsel dönüşüm projelerinin geliştirilmesi ve uygulama biçimleri sekiz 

başlıkta ele alınmaktadır. Önceki proje deneyimlerine göre dönüşüm projelerinin 

uygulama biçimleri aşağıda kısaca açıklanmıştır: 

Alansal temizleme; kentlerin çöküntüye uğrayan kentsel alanlarında fiziksel dokunun 

tümüyle yıkılıp yerine yenisinin yapılarak, bu alanların yeni bir dokuya kavuşturulması 

şeklinde gerçekleştirilmektedir (Başarır 2010). 

Kentsel yeniden canlandırma; ele alınan alanları “yıkıp yeniden yapmak yerine 

mevcut yapıları koruyarak yapılan kentsel müdahale” biçimidir (Oruç ve Giritlioğlu 

2005). Kentsel yeniden canlandırma çabası daha çok nüfus kaybının yaşandığı, yüksek 

oranlarda işsizliğin olduğu, fiziksel gerilemenin meydana geldiği kentlerde 

uygulanmaktadır (Akkoyun 2007). 

Soylulaştırma; sosyo-kültürel ve estetik açıdan önemini yitirmiş, çöküntüye uğramış, 

fiziksel çevresi de bozulmuş alanlarda, sosyal yapının yeniden ıslah edilmesidir 

(Kaypak 2010). Soylulaştırmanın diğer yöntemlerden farkı kentsel dönüşüm 

uygulamalarının bir sonucu olarak ortaya çıkmasıdır. Yani çöküntü bölgelerinin sınıfsal 

ve mekânsal ayrışması bir bakıma tabakalar arası yer değiştirme hareketi olarak da 

tanımlanmaktadır (Yaman 2012). 

Kentsel kalitenin yükseltilmesi; kentsel dönüşüm uygulama bölgelerinde yaşayanların 

sosyo-ekonomik açıdan statü ve yaşam kalitelerinde önemli ölçüde değişikliğe 

gidilmeden fiziksel çevrenin iyileştirilmesidir (Başarır 2010). Bu uygulamayla birlikte 

hayat standardının ve kalitesinin yükseltilmesi ve kentsel sorunların ortadan kaldırılması 

amaçlanmaktadır. 

Kentsel yenileme; gerek yerleşme düzeni, gerekse mevcut yapıların durumu 

bakımından yaşam ve sağlık koşullarının iyileştirilmesi olanağı bulunmayan alanlarda 
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yapıların tümünün veya bir bölümünün ortadan kaldırılarak yeniden imar edilmesidir 

(Dostoğlu ve Polat 2007). Bu şekildeki kentsel dönüşüm uygulama biçimleri ile çöküntü 

alanların ortadan kaldırılması ve kentsel mekânın yeniden canlandırılarak bu alanlardaki 

yaşam kalitesinin yükseltilmesi amaçlanmıştır. 

Kentsel yeniden yapılandırma-geliştirme; Keleş’e (2011) göre, bu uygulama biçimi, 

“mevcut yapıların yıkılması kazanılan toprağın yeni kullanışlara ayrılmasıdır”. Özden’e 

(2008) göre ise; kentsel yeniden yapılandırma veya geliştirmeyi “uzun dönemde arazi 

kullanışı ve nüfus politikalarını yansıtan, kent ölçeğinde bir nazım planına uygun olarak 

önceden inşa edilmiş bir alanı istimlak etme, bu alanı temizleme ve yeniden yapma, 

mevcut arazi kullanışını ve nüfus dağılım şeklini değiştirme ve elden geçirme olayı” 

şeklinde açıklamıştır. 

Kentsel yeniden üretim; kentsel yeniden üretim; yeniden canlandırma, yeniden üretim, 

yeniden oluşum gibi anlamları içermektedir. Buna göre kentsel yeniden üretim, 

kentlerin işlevini yitirmiş çöküntü alanlarında yeni bir yapılaşma hareketi içerisine 

girilmesi anlamına gelmektedir (Kayacan 2010). 

Kentsel rehabilitasyon; planlı olarak gelişmiş ama zamanla değerini yitirmiş 

yıpranmış, yoğunluğu artmış ve işlevlerini yerine getiremeyen kentsel alanların yeniden 

değerli hale getirilmesi biçimidir ve genellikle gecekondu mahallelerine altyapı 

hizmetleri götürülmüş ve yeni kurulacak gecekondu yerleşimleri için düzgün ve düşük 

yoğunluklu alanlar için bu yöntem uygulanmıştır (Ataöv ve Sevin 2007). Buradaki asıl 

amaç şehirlerdeki sorunlu alanların modern donatılarla ve kanun ve yönetmeliklere 

uygun standartlarla kente uyumlu hale getirilmesi ve insanlar için kaliteli bir hayat 

koşulları sağlanmasıdır. 

2.2 Deprem Riski ve Yerleşim Yerlerine Etkileri  

Kentsel dönüşüm çalışmaları bazı ülkelerde sadece kentsel çöküntü ve koruma alanları 

ile sınırlı iken, Türkiye ve birçok gelişmekte olan ülkede gecekondu ve düzensiz yapı 
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alanları ile deprem, yangın, sel gibi afet riskleri sonucunda veya bu tür afetlerin 

öncesinde can ve mal kaybını önlemek için dönüşüm projelerinin geliştirildiği ve 

uygulandığı bilinmektedir (Şişman ve Kibaroğlu 2009). Türkiye ağır kayıplarla 

sonuçlanan depremlere neden olan Alp-Himalaya deprem kuşağının içinde yer alması 

nedeni ile tarihsel gelişim sürecinde birçok depremin oluştuğu ve meydana gelen 

depremlerin de çok fazla can ve mal kaybına neden olduğu bilinmektedir. Ülke 

yüzölçümünün neredeyse tamamının deprem riski altında kaldığı deprem haritasından 

açıkça görülmektedir (Şekil 2.1). Deprem riskinin yüksek olması ve olası depremlerin 

büyüklüklerine bağlı olarak oluşan can ve mal kayıplarının yüksekliği, yoğun nüfus 

kitlesini barındıran kentlerde dönüşüm projelerinin geliştirilmesi ve hızla uygulama 

yapılmasını zorunlu kılmaktadır.   

 

Şekil 2.1 Deprem bölgeleri haritası (Anonim 2017a) 

Özellikle 1999 yılında meydana gelen Marmara depreminden sonra; yaklaşık 20 bin 

insan depreme dayanıklı şekilde yapılmamış ve güvenlikten yoksun biçimde inşa 

edilmiş olan binalar sebebiyle yaşamlarını yitirmişlerdir. Deprem, bir afet olmakla 
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birlikte depremde ortaya çıkan yıkım, can ve mal kayıpları, yapıların deprem riski ihmal 

edilerek dayanıksız ve sağlıksız biçimde inşa edilmesinden kaynaklanmaktadır. Deprem 

riskinin yüksek olmasına rağmen, deprem için alınan önlemler çok yetersiz düzeyde 

kaldığı, farklı tarihlerde oluşan depremlerin sonuçlarından açıkça anlaşılmaktadır. 

Marmara depremi sonrasında birçok yasal düzenleme yapılarak depremin sebep olduğu 

yıkımların ve zararların en az seviyeye indirilmesi ve mevzuat eksikliğinin 

giderilmesine çalışılmıştır. Bu düzenlemeler ile doğal afetlerle mücadele stratejisi 

değiştirilerek afet öncesi risk azaltma çalışmalarına ağırlık verilmiştir (Anonim 2014). 

Kentsel dönüşüm alanlarında uygulama projelerinin tamamlanmasından sonra ortaya 

çıkacak  yeni kentsel alanların, altyapı ve ulaşım sistemlerinin günümüz toplumlarının 

ihtiyaçlarına uygun kentsel alanlar olmaları için kamu kuruluşlarının, üniversitelerin, 

özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin işbirliği yaparak oluşturacakları ortaklıklara 

imkân verecek yasal düzenlemelere ihtiyaç bulunmaktadır. Türkiye’de en başta deprem 

olmak üzere afet riski çok yüksek olması nedeni ile meydana gelen doğal afetlerin 

öncesinde ve sonrasında can ve mal kaybını önlemek veya en aza indirmek için 

çalışmaların yapılması zaruri hale gelmiştir.  

Türkiye’nin birinci derece deprem kuşağında yer alması ve doğal afet riskinin yüksek 

olması, özellikle geçmişte yaşanan depremler ve gelecekte olası deprem beklentisi gibi 

nedenlerle kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırmıştır. Belirtilen gerekçe ile merkezi 

ve yerel idare birimleri tarafından öncelikli çalışma alanlarının tespiti yapılarak hızla 

dönüşüm projelerinin tespiti ve uygulamaları gündeme getirilmiştir. Kentsel dönüşüm 

uygulamasını teknik olarak ele almak ve bu uygulamalar sırasında ortaya çıkan 

sorunların neler olduğunun tespit edilmesi ve bu süreçte ne gibi sorunlarla 

karşılaşılabileceğinin önceden tespiti edilmesi gerekecektir. Bu doğrultuda Biga 

ilçesindeki riskli binaların dönüşümü incelenerek kentsel dönüşüm uygulaması 

öncesinde, uygulama sırasında ve uygulama sonrasındaki süreçlerde ortaya çıkabilecek 

başlıca sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin ortaya konulmasına çalışılmıştır. 
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2.3 Riskli Yapı Kavramı 

Kanun ve yönetmelikler ile riskli yapı kavramı açıkça tanımlanmıştır. 6306 Sayılı 

Kanun’un Uygulama Yönetmeliği ile riskli yapı; “riskli alan içinde veya dışında olup 

ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı 

ilmî ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapıyı veya yapıları” ifade etmektedir
1
. 

Riskli yapı, olası bir doğal afette binalarda yaşayan insanların can ve mal güvenliğinin 

olmadığı yapılardır. 6306 Sayılı Kanun gereğince riskli yapıların öncelikle bina 

sahipleri tarafından tespit ettirilmeleri gerekmektedir. Riskli yapı tespiti Bakanlık 

tarafından lisanslandırılmış olan kurum veya kuruluşlar tarafından yapılmaktadır. 

Bir binanın ekonomik açıdan kullanım ömrünün ne kadar olduğu konusu görecelidir. 

Bina yapımında kullanılan materyale, iklim koşullarına, yapım tekniğine, kullanım 

şekline bağlı olarak ekonomik ömrünün hesaplanması değişebilmektedir. Teknik açıdan 

bir binanın ekonomik olarak ömrünü tamamlamış olması, binanın sağlıklı olma 

özelliğini yitirmiş olması demektir (Şekil 2.2). Bundan dolayı can güvenliği için riskli 

yapılar için gerekli olan işlemlerin ivedi şekilde yapılarak yapıdan tahliyenin sağlanması 

gerekli görülmektedir. 

 

 Şekil 2.2 Riskli bir binadan görünüş (Biga Belediyesi Arşivi 2017) 

                                                           
1
 Madde: 7/5, Değişik: T.C. Resmi Gazete, Tarih: 25.7.2014, Sayı: 29071. 
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2.3.1 Riskli yapı tespit süreci  

Mevcut yapı stokunun dayanıklılığının incelenmesi ve deprem riskinin 

değerlendirilmesi, dönüşüm ihtiyacının tespiti ve uygulama esaslarının ortaya 

konulması bakımından özel önem taşımaktadır. Riskli yapının tespiti ve değerleme 

işlemleri, doğrudan mülkiyet hakkı ile ilgili olduğu için de konunun mevzuatta ana 

hatları ile düzenlenmesi zorunlu olmuştur. Riskli binalar 2007 yılında yayımlanan 

Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik (DBYBHY) 

hükümlerine göre tespit edilmektedir. Yapının genel durumunu değerlendirip uygun 

şartların olması halinde takviye projesi ile binayı sağlıklı ve güvenlikli bir şekilde 

yaşanılır bir hale getirmek ve bina ömrünü uzatmak üzere tasarlanmış olan bir 

yöntemdir. Riskli yapı tespit sürecinin aşamaları aşağıda kısaca açıklanmıştır (Şekil 

2.3): 

 

 Şekil 2.3 Riskli yapıların uygulama süreçleri (Anonim 2017c) 
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Yapı malikleri binalarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığına (ÇŞB), Büyükşehir 

Belediyelerine, İlçe Belediyelerine, İl Özel İdarelerine veya Bakanlık tarafından 

lisanslandırılacak kurum ve kuruluşlara ve Bakanlık tarafından hazırlanan yönetmelik 

ile açıkça düzenlenen usul ve esaslara göre masrafları kendilerine ait olmak şartıyla 

bizzat kendileri veya kanuni temsilcileri aracılığıyla riskli yapı tespiti 

yaptırabilmektedirler. Bu aşamada herhangi bir çoğunluk aranmamaktadır. Yapı 

üzerinde birden fazla malikin olduğu durumlarda maliklerden birisinin veya kanuni 

temsilcisinin başvurusu ile de riskli yapı tespiti yapılabilmektedir (Şekil 2.4). 

 

 

Şekil 2.4 Riskli yapının tespiti (Anonim 2017d) 
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Riskli yapının tespiti sonucu Bakanlığa ya da İlgili idareye bildirilmektedir. Bakanlık 

riskli yapıların tespit edilmesini belirli bir süre vererek binanın maliklerinden ya da 

kanuni temsilcilerinden isteyebilir ve verilmiş olan sürede riskli yapıların tespiti 

yaptırılmadığı takdirde bu tespitler Bakanlıkça veya ilgili İdare tarafından yapılır veya 

yaptırılır. Ayrıca Bakanlık belirlemiş olduğu alanlardaki riskli yapıların tespitini süre 

vererek İdareden de isteyebilir
2
. 

Yapılmış olan tespitler sonucunda riskli olduğu tespit edilen binalar, tespiti yapan 

kişiler veya kurum ve kuruluşlar tarafından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne 

bildirilir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü riskli yapı tespit raporlarını inceleyerek bu 

raporlarda eksik veya yanlış bir hususun bulunması halinde raporlar ilgililerine iade 

edilir. Herhangi bir eksikliğin olmaması halinde ise riskli yapı tespit raporlarına 

istinaden riskli yapılar tapu kütüğünün beyanlar hanesinde belirtilmesi için tespit 

tarihinden itibaren en geç on iş günü içinde Bakanlık veya İdare tarafından ilgili Tapu 

Müdürlüğüne bildirilir. Tapu kütüğünün beyanlar hanesine işlenen belirtmeler hakkında 

ilgili Tapu Müdürlüğü tarafından ayni ve şahsi hak sahiplerine tebligat yapılarak bilgi 

verilir
3
. Böylece satış ve kiralamalarda bu parseldeki binanın riskli yapı olduğu 

anlaşılmış olmaktadır. 

2.3.2 Riskli yapı tespitine yapılan itirazlar ve itirazların değerlendirilmesi 

İlgili Tapu Müdürlüğü tarafından tapu kütüğüne işlenen belirtmeler riskli yapının 

tespitine karşı tebligat tarihinden itibaren on beş gün içerisinde riskli binanın bulunduğu 

yerdeki müdürlüğe dilekçe ile itiraz edilebileceği, aksi halde tebligatın yapıldığı tarihten 

itibaren idare tarafından altmış günden az olmamak üzere belirlenmiş olan süreler 

içerisinde binanın yıktırılması gerektiği de belirtilerek ayni ve şahsi hak sahiplerine 

tebligat yapılır ve yapılan bu tebligat Müdürlüğe bildirilir
4
 (Afet Riski Altındaki 

Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un Uygulama Yönetmeliği madde 7/5). 

                                                           
2
 Madde: 3/1, T.C. Resmi Gazete, Tarih: 16.5.2012, Sayı: 28309 

3
 Madde: 3/2, T.C. Resmi Gazete, Tarih: 16.5.2012, Sayı: 28309 

4
 Madde: 7/5, Değişik: T.C. Resmi Gazete, Tarih: 25.7.2014, Sayı: 29071 
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Riskli yapı için yapılmış olan bu tebligata ayni ve şahsi hak sahiplerinin itiraz etme 

hakkı bulunmaktadır.  

Bakanlık ya da idare tarafından yapılmış olan riskli yapının tespitine karşı malikler veya 

kanuni temsilcileri tarafından 15 gün içinde riskli binanın bulunduğu Çevre ve 

Şehircilik İl Müdürlüğü’ne dilekçe verilerek itiraz edilebilir (6306 Sayılı Kanun 

madde3/1). Riskli yapının tespitine yapılacak olan itirazlar ise üniversiteler tarafından 

belirlenmiş 4 üye, Bakanlık tarafından belirlenmiş 3 üye olmak üzere toplam 7 üyeden 

oluşan teknik heyet tarafından incelenir (Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi 

Hakkında Kanun’un Uygulama Yönetmeliği madde 9). Yapılan itiraz sonucunda riskli 

yapı tespitinin değişmesi durumunda bu değişiklik ilgili Tapu Müdürlüğüne bildirilmek 

suretiyle gerekli düzeltmeler yapılmaktadır.  

2.3.3 Riskli yapılarda satış ve tahsis süreci  

Mevcut hukuki durumlara göre herhangi bir yapı birtakım riskler taşıyorsa dahi, 

yıkılması ya da bir yüklenici firma ile anlaşarak yeniden yapılması için yapı 

maliklerinin oybirliği ile alacağı karara ihtiyaç duyulmaktadır. Örneğin; taşınmazın 

malikleri tarafından 10 daireden oluşan bir apartman yıkılarak bu apartmanın yerine 

yenisinin yapılmasının istenmesi durumunda 10 paydaşın oybirliği ile hareket etmesi 

gerekmektedir. Böyle bir durumdan hakkını kötüye kullanarak direnen bir paydaş 

yüzünden diğer paydaşlar da zarara uğrayarak mağdur olmaktadırlar. Bu Kanun ile 10 

daireden oluşan bir binada 7 tane paydaşın anlaşması yeterli olmakta ve 2/3 çoğunluğun 

sağlanması halinde bu tür engellemeler mümkün olmamaktadır.  

Riskli yapılarda 6306 Sayılı Kanun’a göre öncelikle yapı maliklerince uygulama 

yapılması gerekir. Kanun kapsamında yapılacak bu uygulamalarla ilgili iş ve işlemlerde 

ilgili kurumlar maliklere yardımcı olmakla yükümlüdürler. Riskli yapılarda ilk olarak 

oybirliği ile anlaşmanın yapılması istenmektedir. Oybirliği ile anlaşmanın olmaması 

halinde yapılacak olan uygulamalara tapuda sahip oldukları hisseleri nispetinde 

paydaşların en az 2/3 çoğunluğuyla karar verilir. Bu karar, anlaşma şartlarını içeren 

teklifle birlikte karara katılmayan paydaşlara noter aracılığı ile veya Tebligat Kanun’una 
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göre tebliğ edilir. Yapılan tebliğde 15 gün içinde alınan kararın ve yapılan teklifin kabul 

edilmemesi durumunda paydaşlara ait arsa paylarının Bakanlıkça tespit edilecek veya 

tespit ettirilecek rayiç değerden az olmamak şartıyla anlaşma sağlayan diğer paydaşlara 

açık artırma usulü ile satılacağı ve paydaşlara satış yapılamaması halinde ise bu payların 

rayiç bedeli Bakanlık tarafından ödenmek kaydıyla tapu kayıtlarında Hazine adına resen 

tescil edileceği bildirilir veya yapılan anlaşma çerçevesinden değerlendirilmek üzere 

Bakanlığa tahsis edilmiş sayılmakta veya Bakanlıkça uygun görülenler TOKİ’ye veya 

İdareye devredilir
5
. Bu durumda, paydaşların kararı ile yapılan anlaşmaya uyularak 

işlem yapılmaktadır. 

Üzerindeki bina yıkılmış olan arsanın maliklerine yapılan tebligatı takip eden 30 gün 

içinde en az 2/3 çoğunluk ile anlaşma sağlanamaması hâlinde, gerçek kişilerin veya özel 

hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetindeki taşınmazlar için Bakanlık, TOKİ veya İdare 

tarafından acele kamulaştırma yoluna da gidilebilmektedir
6
.   

Satış ve tahsis işlemleri sonlandıktan sonra uygulamaya geçilir. Anlaşma ile tahliye 

edilmiş olan uygulama alanlarındaki binalar ile uygulama alanı dışarısında bulunan 

riskli yapıların sahiplerine tahliye tarihinden itibaren konut ve işyerlerinin teslim 

tarihine kadar ya da ilgili kurumlarca belirlenen tarihe kadar mümkün olması 

durumunda ise geçici konut veya işyeri tahsis edilir. Tahsisin mümkün olmaması 

durumunda ise Bakanlık tarafından tespit edilecek aylık olarak kira yardımı 

yapılabilmektedir. 

İlgili kurumla anlaşma yapan tapu sahipleri yine ilgili kurum tarafından belirlenecek 

olan tarihe göre 15 gün içerisinde varsa elektrik, su, doğalgaz, telefon ve bunlara benzer 

hizmet veya emlak vergi borcu gibi borçları ödeyip binayı boş bir şekilde teslim 

etmeleri gerekmektedir. 

                                                           
5
 Madde: 6/1, T.C. Resmi Gazete, Tarih: 16.5.2012, Sayı: 28309 

6
 Madde: 6/2, T.C. Resmi Gazete, Tarih: 16.5.2012, Sayı: 28309 
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2.3.4 Riskli yapıların yıkım süreci 

6306 Sayılı Kanun ve bu Kanun’un yönetmelikleri gereğince riskli yapılar kesinlikle 

yıkılması gerekmektedir. Bu sürecin çabuk ilerlemesi can ve mal güvenliği açısından 

oldukça önemlidir. Riskli yapılarda yıkım işlemleri yapı malikleri ve ilgili idareler 

tarafından yönetmelik hükümlerine göre yapılmaktadır (Şekil 2.5).  

Bir binanın riskli yapı olarak belirlenmesi halinde kanuna göre tahliye edilerek 

yıkımının yapılması gerektirmektedir. Riskli binaların yıkılması için ilk önce malikleri 

ile uzlaşı yoluna gidilmektedir ve ayrıca bu binada oturmakta olan ev sahiplerine kira 

yardımı yapılmaktadır. Riskli yapılarda dönüşüm uygulamasına başlamadan önce riskli 

binaların yıktırılması için yapıların maliklerine 60 günden az olmamak üzere süre 

verilir. Bu süre içinde riskli binanın malikince yıktırılmaması halinde yetkili idari 

makamlar tarafından binanın yıktırılacağı belirtilmek suretiyle 30 günden az olmak 

kaydıyla ek süre verilmekte ve maliklere tekrar tebligat yapılmaktadır. 30 günlük ek 

süre sonunda riskli yapı malikleri tarafından yıktırılmadığı takdirde yapıların tahliyesi 

ve yıkım işlemleri ve yıktırma masrafları kentsel dönüşüm projeleri özel hesabından 

karşılanmak üzere mahalli idarelerin de katılımı ile o yerin mülki amirleri tarafından 

yaptırılmaktadır. Daha sonra yıkım işlemlerine ait masraflar yapının maliklerinden 

tahsil edilmektedir. 

Riskli olarak tespit edilen yapıların daha sonra yine yıktırılmadığının anlaşılması 

halinde, söz konusu durum ÇŞB tarafından yazılı olarak ilgili İdareye bildirilir. Buna 

rağmen yıktırılmadığı tespit edilen riskli yapılar Bakanlık tarafından yıkılır veya 

yıktırılır. Bakanlık veya İdare tarafından yapılan yıktırma işlemlerine ait masraflar 

taşınmazın bulunduğu yerin Tapu Müdürlüğüne bildirilir. Tapu Müdürlüğü tarafından 

yıkılan binanın maliklerinin müteselsilen sorumlu olmalarını sağlamak için tapu 

kayıtlarındaki hisselerinin üzerine yapılmış olan masraflar tutarında müşterek ipotek 

işlemi yapılarak Bakanlığa veya İdareye ve binadaki ayni ve şahsi hak sahiplerinin 

hepsine bilgi verilmektedir.  
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Şekil 2.5 Riskli binanın yıkımı (Biga Belediyesi Arşivi 2017) 
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3. BİGA İLÇESİNDE RİSKLİ YAPILARIN DÖNÜŞÜMÜ SÜRECİ VE 

DÖNÜŞÜM PROJELERİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLARIN 

TESPİTİ  

3.1 Afete maruz alanlarda uygulanan kentsel dönüşümün yasal yönü  

Anayasaya göre devletin önemli görevlerinden biri, kentlerin özelliklerini ve çevrenin 

şartlarını gözeten bir planlama çerçevesinde konut ihtiyacını karşılamaktır. Afet riski 

anayasal bir hak olan sağlıklı ve düzenli bir çevrede yaşama hakkının kullanılmasını 

zorlaştırmaktadır. Bu durumda devlet, afet riskini en aza indirecek tedbirler almakla 

yükümlüdür (Özer vd. 2013). 

Türkiye’de başta deprem olmakla birlikte afet riskinin çok yüksek olması, 3194 sayılı 

İmar Kanunu’na ve mevzuatına aykırı bir kaçak yapılaşmanın olması, mevcut yapıların 

büyük bir bölümünün güvensiz olması nedeniyle can ve mal kaybına neden olduğundan 

doğal afetler ortaya çıkmadan önce gereken önlemlerin alınmasına yönelik yeni bir 

mevzuat düzenlemesine ihtiyaç duyulmuştur. Kentsel dönüşümü sağlamak için 

yürürlüğe konulmuş olan mevzuat hükümlerine bakıldığında bu mevzuatın bir 

bölümünün doğrudan, bir bölümünün ise dolaylı olarak kentsel dönüşümü öngördüğü 

görülmektedir. Türkiye’de afet sonrasındaki uygulamalara ilişkin mevzuat hükümleri 

mevcut olmakla birlikte afet öncesinde önlem alınmasına ilişkin hükümlerin ise yetersiz 

olduğu görülmektedir (Aydın 2013).  

Olası bir afet riskinin önlenmesi ve kentsel dönüşüm uygulamalarının 

gerçekleştirilmesine yönelik bazı düzenlemelerin olduğu görülmektedir. Bu mevzuat 

düzenlemelerinin yaptırım gücünün olmaması ayrıca finansman boyutunun zayıf olması 

gibi sebeplerle yeni bir düzenleme ihtiyacına gerek duyulmuştur. Bu sebeple herhangi 

bir afet oluşmadan önce ortaya çıkacak zararı azaltmaya yönelik gerekli önlemleri içine 

alan hızlı müdahale etmeye olanak sağlayacak olan uygulama araçlarını kapsayan ve 

durumun hassasiyetine dayanarak yaptırıma yönelik hükümleri olan, toparlayıcı, 

finansal yapısı bulunan vatandaşların mağdur olmayacağı birtakım yardım seçeneklerine 

sahip, insanları teşvik edici, uygulaması kolay bir mevzuat hazırlanmış ve 6306 Sayılı 
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Kanun yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun dışındaki diğer bütün mevzuat hükümleri 

kentlerin en önemli sorunlarından birisi olan kentsel dönüşümü kapsamlı bir şekilde ele 

alarak düzenleyen bir kanun ve mevzuat niteliğinde değildir. 

3.2 Riskli Yapıların Dönüşümü Yönünden Biga İlçesinin Değerlendirilmesi  

3.2.1 Biga ilçesinin genel tanıtımı 

Biga ilçesi, Türkiye’nin kuzey batısında, içinde bulunduğu Marmara bölgesinin 

güneyinde ve ayrıca kendi adıyla bilinen Biga Yarımadası’nın kuzeydoğu bölgesinde 

yer almaktadır. İlçenin hangi tarihte kurulduğu tam olarak bilinmemektedir. İlçenin 

arazi varlığı, Asya ile Avrupa arasında bir geçiş bölgesinde yer alması nedeniyle birçok 

uygarlığa ait izler taşımaktadır. Günümüze kadar yeteri kadar arkeolojik kazılar ve 

incelemeler yapılamadığı için ilçenin adı ve kuruluşu hakkında net bir bilgi yoktur. Biga 

adı Latince bir sözcük olmakla birlikte “iki atla çekilen iki tekerlekli araba” anlamını 

taşıdığı bilinmektedir. Kent, Bizanslılara ait dönemde “Pegai” olarak 

adlandırılmıştır. Bölgede Priapos (Karabiga) ve Parion (Kemer) adlı kentlerin tarihinin 

MÖ 7’nci yüzyıla kadar uzandığı bilinmektedir.  

İlçeye bağlı köylerden birim olan Kemer’deki antik Parion kenti harabeleri (Şekil 3.1) 

ve Karabiga kasabasındaki Priapos kentine ait kalıntılar (Şekil 3.2) tarihi eserler 

arasındadır. 

 
Şekil 3.1 Priapos kentine ait kalıntılar - Kemer (Biga Belediyesi Arşivi 2017) 
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Şekil 3.2 Antik Parion kenti - Karabiga (Biga Belediyesi Arşivi 2017)  

Biga ilçesine bağlı 6 adet belde ve 106 adet köy bulunmakta olup, ilçenin toplam 

yüzölçümü 1.331 km² ve toprakların kuzey bölümleri düz arazi, güney kısımları ise 

tepelik yapıya sahiptir. İlçe merkezi yerleşim olarak genellikle tepelerin yamaçlarına 

kurulmuştur (Şekil 3.3). İlçenin yerli halkından başka Balkanlardan ve Kafkasyadan göç 

etmiş göçmenlerde yaşamaktadır. Merkez nüfusu 55.000 olmak üzere, köylerle birlikte 

toplam 90.000 nüfusu vardır ve geçim kaynağının temeli tarım ve hayvancılıktır. Ayrıca 

sanayi de gelişen sektörler arasındadır (Şekil 3.4). 

  

Şekil 3.3 Biga’dan bir görünüş (Biga Belediyesi Arşivi 2017) 
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Şekil 3.4 Biga’dan bir görünüş (Biga Belediyesi Arşivi 2017) 

Biga yarımadası, Batı Anadolu graben sisteminin etkilediği bir alanda bulunmaktadır. 

Gelibolu ve Biga yarımadalarındaki Saroz - Gaziköy kırığı, Etili kırığı, Çan - Biga kırık 

kuşağı, Sarıköy kırığı ve Yenice - Gönen kırığının meydana getirdikleri depremler 

nedeni ile diri oldukları bilinen kırık bölgeleridir (Şaroğlu vd. 1992). Bu faydan başka, 

Evciler Fayı ilin güneyinde Kuzey Doğu - Güney Batı uzanımlı bir faydır Çanakkale 

merkez olmak üzere 100 km yarıçaplı bir dairesel alan içerisinde söz konusu tektonik 

unsurlar etkin rol oynamaktadırlar. Çanakkale ili ve çevresi Türkiye’nin deprem 

bölgelerini gösteren haritada 1.derece deprem bölgesinde yer almaktadır (Şekil 3.5). 

 

Şekil 3.5 Çanakkale ili deprem haritası ve diri faylar (Anonim 2017a) 
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Biga Yarımadası tektonik özellikleri, barındırdığı jeotermal kaynakları ve rüzgâr enerji 

santralleri bakımından ülkenin önemli bir kesiminde yer alır. Bölge, farklı dönemlerde 

çeşitli tektonik iki aktivitelerin etkisinde kalmış olup geçmişte ve günümüzde depremler 

açısından aktif olma özelliğini korumuştur. Bölgenin büyük bir bölümü deprem riski 

altında olduğu görülmektedir. 

3.2.2 Çalışma alanındaki riskli yapıların dönüşüm süreci ve ortaya çıkan sorunlar 

Çalışmada örnek olarak seçilen Sakarya mahallesi 184 ada ve 59 parsel nolu taşınmazın; 

konum olarak belediye ve kaymakamlık binasına ile alışveriş merkezine ve pazar yeri 

gibi yerlere yürüme mesafesinde olduğu ve ilçenin merkezi yerinde bulunduğu 

görülmektedir (Şekil 3.6). Biga-Çanakkale arası ana yola yaklaşık 2 km mesafededir. 

Bu binanın olduğu bölge Biga’nın ilk yerleşim yerlerindendir. Eski yerleşim yeri olması 

nedeniyle günümüz ihtiyaçlarına cevap verememektedir. Taşınmazın yer aldığı bu 

bölgede cadde ve sokaklar sadece bir aracın geçebileceği genişlikte olması nedeniyle 

bölgedeki ilk göze çarpan sorunlardan bir tanesi de otopark sorunudur. İlçenin eski 

yerleşim alanından olması nedeniyle bu bölgede ve bu binanın çevresindeki 

taşınmazların büyük çoğunluğu özel şahıs mülkiyeti altında bulunmaktadır. Bu alandaki 

binaların büyük çoğunluğu bitişik nizam yapılaşmalar olup parsellerde ifraz 

yapılamamaktadır. 
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Şekil 3.6 Riskli yapıya ait uydu fotoğrafı (Anonim 2017e) 

İnceleme konusu olan bu bina ve binanın olduğu bölgede bu tarz eski binalar hiçbir yapı 

denetiminden geçmemiş ve mühendislik hizmeti almamış olarak inşa edildiği tespit 

edilmiştir. Mevcut şartlarda bu binada uzun yıllar güvenli bir şekilde yaşanması 

mümkün değildir. Ayrıca bu bölgede bu tür yapılardan fazlaca bulunmaktadır. 

Riskli yapı olarak belirlenen taşınmazın birçok sorunları bulunmaktadır. Bina bölgede 

birçok depremi, özellikle de Marmara depremini ve Çanakkale’de meydana gelen 

birçok depremi ve artçılarını görmüş ve artık inşaat ömrünü neredeyse tamamlamıştır. 

Bunların yanı sıra depreme dayanıksız olması ve meydana gelecek bir depremde can ve 

mal kayıplarının oluşması yönünde büyük bir risk taşıması sorunların başında 

gelmektedir. Böyle bir tehlikenin önlenmesi ve aynı zamanda binanın ve çevresinin 

yenilenerek daha kullanışlı, daha güvenli bir yapı haline getirilmesi için bu bina riskli 

yapı olarak ilan edilerek kontrol altına alınmıştır (Şekil 3.7). 
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Şekil 3.7 Riskli binadan görünüm (Biga Belediyesi Arşivi 2017) 

3.3 Sakarya Mahallesi 184 Ada ve 59 Parsel Nolu Taşınmazın İncelenmesi  

6306 Sayılı Kanun hükümleri gereğince riskli yapı tespiti yapılan binaların parsel veya 

ada bazında dönüşümünün yapılması mümkündür. Bu amaçla çalışmada Biga ilçesinde 

riskli bina olarak tespit edilen Sakarya Mahallesi 184 ada ve 59 parsel nolu taşınmaz 

inceleme konusu yapılmıştır. Çalışma kapsamında öncelikle kaynak taraması yapılarak 

kentsel dönüşüm proje alanlarına ilişkin önceki benzer çalışmaların sonuçları 

incelenmiş ve daha sonra riskli binaların dönüşümden önceki ve sonraki durumlarının 

incelenmesi seçilmiş örnek olaylarla gerçekleştirilmiştir. Örnek olay çalışması 

aşamasında; Biga Tapu Müdürlüğünde parsellere ait tapu kütüğü, tapu kaydı ve arşiv 

dosyaları incelenmiş, Biga Belediyesi ve Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğünde arşiv araştırması yapılarak gerekli olan bilgi, belge ve fotoğraflara 

ulaşılmıştır. Riskli binaların malikleri ve müteahhitleri ile defalarca görüşmeler 
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yapılmış, kendilerinden kentsel dönüşüm süreci ve bu süreçte karşılaştıkları sorunlar 

hakkında bilgiler alınmıştır. Belirtilen bütün çalışmalar ve araştırmalar sonunda ise elde 

edilen bulgulara dayalı olarak genel değerlendirme yapılması yoluna gidilmiştir.  

Toplam dört adet taşınmazın birleştirilmesi ile oluşan ve üzerindeki bina yıkılarak 

niteliği arsaya dönüşen 625,75 m² büyüklüğündeki bu taşınmazda müteahhitle diğer 

malikler hisseleri oranında müşterek mülkiyetle hissedar olmuşlardır. Daha sonra 

müteahhit ile diğer malikler arasında arsa payları oranında satış vaadi ve kat karşılığı 

inşaat sözleşmesi düzenlenmiştir. Sakarya Mahallesi 184 ada, 59 parsel sayılı taşınmaz 

için Biga Belediyesinden inşaat ruhsatı alınmıştır. Yapı ruhsatı alındıktan sonra 

taşınmaz maliklerinin talebi ile 26 adet bağımsız bölümlü kat irtifakı tesis edilmiştir. 

Yapılan kat irtifakı işleminde riskli yapı kapsamında olduğu için tapu harçlarından muaf 

tutulmuştur. Bina zemin katında 2 adet asma katlı işyeri, ara katlarında 18 adet mesken 

ve en üst katında ise 6 adet dubleks meskenden oluşan 5 katlı apartmandan 

oluşmaktadır. Riskli yapının dönüşümünden sonra yapılmış olan binadan taşınmazın 

malikleri dönüşüm öncesi ana taşınmazdaki hisseleri oranında bağımsız bölümlerden 

pay almışlar ve ayrıca tapu malikleri mahallelerini terk etmeden olası bir deprem 

karşısında riskli ve aynı zamanda sağlıksız olan evlerinden kurtularak modern, sağlıklı 

ve depreme dayanıklı konutlarına kavuşmuşlardır (Şekil 3.8). 

 

 Şekil 3.8 Riskli yapının dönüşümden sonraki görünümü (Biga Belediyesi arşivi 2017) 
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6306 Sayılı Kanun çerçevesinde kentsel dönüşüm kapsamında Biga ilçesi Sakarya 

mahallesi 184 ada ve 59 parsel nolu taşınmazın üzerindeki binanın riskli yapı 

tespitinden önceki ve sonraki durumları ile bina, işyeri, konut sayısı, yapı stoku, donatı 

alanı, yapı stoku ve mülkiyet durumu öncelikle incelenmiştir (Çizelge 3.1). 

Çizelge 3.1 Binanın dönüşümden önceki ve sonraki durumu 

Temel Ölçütler 
Binanın Kentsel Dönüşümden 

Önceki Durumu 

Binanın Kentsel Dönüşümden 

Sonraki Durumu 
Bina Adedi 1 1 

Konut Adedi 1 24 

İşyeri Adedi 0 2 

Nüfusu 1 105 

Yapı Ruhsatlı 

Bina Adedi 
1 1 

Yapı Kullanma 

İzin Belgeli Bina 
1 1 

Mülkiyetin 

Durumu 
Hisseli mülkiyet Müstakil mülkiyet 

Yapı Stoku 

Durumu 

Zamanın etkisiyle yıpranmış, 

yapısal hasarlı, depreme veya 

doğal afete dayanıksız bina 

Güvenli, modern tasarımlı, 

depreme dayanıklı 

Binanın Mevcut 

Durumu 

Isı ve ses yalıtımı olmayan, 

altyapısı yetersiz ve sorunlu, 

güneş görmeyen 

Isı ve ses yalıtımı olan, altyapısı 

tamamlanmış, güneşten 

faydalanan bina 

Riskli binanın dönüşümünden sonra yeni inşa edilen apartmandaki konut sayısı ile 

dönüşüm öncesi ve sonrası dönemde alanda yaşayan kişi sayısının analizi neticesinde 

hem konut alanı ve sayısı, hem de yaşayan nüfusta artışın olduğu görülmüştür. Bunun 

asıl nedeni ise taşınmazın olduğu alanda boş olan parsellerin verimli bir şekilde 

kullanılmasıdır. Binanın önceki haline göre nüfusta artış olmasına rağmen dönüşüm 

projesi uygulandıktan sonra daha yaşanabilir bir duruma gelmiştir.  

Sakarya mahallesinden (Muammer Aksoy Caddesi No:31 adresindeki) örnek olarak 

seçilen taşınmazın dönüşümünde mirasçılara ait ve mirasçılardan sadece birinin 

oturduğu tek katlı kâgir binada risk analizleri yapılarak binanın riskli olduğu tespit 

edilmiş ve bina yıkılmıştır. Bu taşınmaz riskli yapı olduğu için dönüşüm sürecinde 

yapılan tevhit, cins değişikliği, kat irtifakı gibi taşınmazlarla ilgili olan işlemlerde 
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belediye harçlarından, tapu harçlarından, kadastro harçlarından ve diğer kurumlardaki 

her türlü harçlardan muaf tutulmuştur.  

Binada oturan malikin aylık su faturasının ortalama tutarı 7 TL ila 15 TL arasında 

olduğu için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından tüketim miktarının düşük 

olduğu tespit edilmiştir. Düşük tüketimden dolayı malikin binada oturmadığı kabul 

edilmiş ve bu nedenle de kira yardımının yapılamayacağı Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğünce kendisine bildirilmiştir. Bina sahibi yapılacak olan kira yardımına 

ihtiyacının olduğunu, binada kendisinin oturduğunu ve tek başına yaşadığı için 

faturalarının düşük olduğunu defalarca Belediyeye ve Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğüne giderek ispat ettikten sonra bu sorunu çözebilmiştir. Bu durum binada 

oturan malikin evini geç boşaltmasına neden olmuştur. Daha sonra adresinde oturduğu 

ve binada oturan tek kişi olduğu için aylık 575 TL olmak üzere toplam 18 ay boyunca 

kira yardımından yararlanmıştır.  

Binanın riskli yapı olarak tespit edilmesi, tespit raporu hazırlanması ve kentsel dönüşüm 

kapsamına alınması sürecinde ve daha sonraki süreçlerde belediyede kapı numarası 

uyuşmazlıkları, nüfus kayıtlarındaki ikametgâh problemleri ve idarelerin arşivlerinde 

eski binaya ait projelerin olmaması gibi sorunlarla karşılaşılmıştır. Bu sorunlar 

nedeniyle müteahhit binanın yapımına 11 ay geç başlamak zorunda kalmıştır. Bina 

yıkıldıktan sonra müteahhit tarafından yeni binanın inşaatına başlanmış ve bu esnada 

riskli yapı kapsamında kredi desteğine başvurulmuştur. Yapı sahibinin kredi desteği 

talebi binanın %60’lık kısmı tamamlanınca onaylanmış ve bu aşamada da süre kaybı 

yaşanmıştır. Bu süreçte malik tanımadığı bir mahalleye kiracı olarak taşındıktan sonra 

komşularla uyum sorunu yaşamıştır. Evin aylık kirası aidatla birlikte 700 TL olduğu 

için kira yardımı ile kirasının hepsini karşılayamamıştır. Geliri düşük olan malike bu 

durum olumsuz olarak yansımıştır.  

3.4 Riskli Yapıların Dönüşüm Sürecinde Uygulamada Karşılaşılan Genel Sorunlar 

Riskli yapıların dönüşümünde yaşanan sorular; hem önceki araştırma sonuçları, hem de 

örnek olarak seçilen taşınmazın malikleri (hissedarları), proje geliştirici, emlak ofisi ve 
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Tapu Müdürlüğü çalışanları ile yapılan yüzyüze görüşme ve odak grup çalışmasına 

dayalı olarak tespit edilmiş olup, önem derecesine göre aşağıda sıralanmıştır:  

 Maliklerin Arasında İtilaf Olması Durumunda Riskli Yapı Tespitinde Yaşanan 

Sorunlar: 6306 Sayılı Kanun kapsamındaki riskli yapıların tespiti uygulamalarında 

paydaş durumda olan bir malikin riskli yapının tespit edilmesi talebi ile dönüşüm 

uygulaması başlamış olmaktadır. Dönüşüm uygulamalarındaki riskli yapının tespit 

edilmesi ile birlikte bu süreçten geri dönüş veya vazgeçme gibi bir durum söz konusu 

değildir. Riskli yapı maliklerinin itilaflı olması durumunda maliklerin birisinin talebiyle 

bu süreç başlamaktadır. Bu tespiti talep etmiş olan kişiye veya kişilere riskli yapının 

dönüşüm sürecine dair gerekli olan bilgilendirme yapmaktadır. Riskli yapıda maliklerin 

oybirliği ile veya 2/3 çoğunluğuyla anlaşma sağlanamaması halinde söz konusu 

taşınmazın kamulaştırılacağı hususunda gerekli bilgilendirme yapılmaktadır. Mevzuat 

hükümleri kapsamında kişi veya kişilerin can ve mal güvenliğini sağlamak için herhangi 

bir hissedarın talebi gereğince işlem yapılmakta ve bu nedenle riskli yapı kapsamında 

yapılacak olan uygulamalarda taşınmaz maliklerine dönüşüm uygulamalarının içeriği, 

maliklerin hakları ve bu uygulamanın sonuçlarının neler olduğu hakkında gerekli 

bilgiler verilmektedir.  

 Tebligat Süresince Karşılaşılan Sorunlar: Kentsel dönüşümde uygulama sürecini 

aksatan en önemli işlem aşamalarından birisi taşınmazın maliklerine ulaşılamamasıdır. 

Riskli yapının tespit edilmesi ve onaylanması sonrasında Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü tarafından Tapu Müdürlüğüne taşınmazın tapu kütüğü beyanlar hanesine 

riskli yapı belirtmesinin işlenmesi ve taşınmaz maliklerine tebligat yapılarak bilgi 

verilmesi istenir. Yönetmeliğe göre riskli yapı maliklerine tebligat yapılmasında Tapu 

Müdürlükleri görevlendirilmiştir. Tapu Müdürlüklerinde iş yoğunluğunun olması, 

taşınmaz maliklerinin Ulusal Adres Veri Tabanında (UAVT) tebligat adreslerinin 

bulunmamasından veya adreslerin yanlış olarak girilmesinden kaynaklanan sorunlar 

nedeniyle tebligat sürecinde gecikmeler ve aksamalar olmaktadır. Riskli yapı tebligat 

işlemlerinin yapılması için dönüşüm mevzuatına göre Tapu Müdürlükleri 

görevlendirilmiştir. Riskli yapı tespitinin yapılması için lisanslı kurum veya kuruluşlara 

müracaat edilirken ikametgâh adresleri tespit edilen taşınmaz maliklerinin adresleri 
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beyan edilmektedir. UAVT adresin bulunmaması durumunda beyan edilmiş olan 

adreslere tebligat yapılması sağlanır. Tebligat, ilgililerin kendisine yapılması gerektiği 

için belirtilen adreste malikin bulunması halinde tebligat malike ulaşmakta ve böylece 

tebligat çalışması tamamlanmaktadır. 

 Riskli Yapının İtiraz Sürecinin Tespit Edilememesi Sorunu: Tapu Müdürlüklerince 

riskli yapı maliklerine yapılmış olan tebligatın ilgilisine ulaşmasından itibaren 15 gün 

içerinde müdürlüğe riskli yapı tespitine itiraz edebileceği hususu yönetmelik gereğince 

hüküm altına alınmıştır. Tapu Müdürlüğü tarafından malik veya maliklere yapılan 

tebligatın hangi tarihte malike ulaştığının tespit edilememesi gibi durumlar itiraz 

sürecinde ve diğer süreçlerde aksamalara neden olmaktadır. Uygulama yönetmeliğince 

yapılan tebligatın elektronik ortamda da müdürlüğe bildirilebileceğinin mümkün olduğu 

hüküm altına alınmıştır.  

Riskli yapı belirtmesine ve riskli yapı tespitine yapılacak itiraz hakkında taşınmazın 

malikine Tapu Müdürlüğünce tebligat yapılır. Yapılan tebligattan sonra Posta Telgraf 

Teşkilatı (PTT) tarafından Tapu Müdürlüğüne tebligat sorgulama makbuzları verilir. Bu 

makbuzların müdürlükçe teslim alınmasından sonra ise PTT’nin internet sitesinde yer 

alan tebligat sorgulama menüsünden tebligatın malike ulaşıp ulaşmadığı veya hangi 

tarihte ulaştığının sorgulaması yapılarak tebligat işlemleri tamamlanabilmektedir. 

 Kat İrtifakının Projelerinde Yer Alan Bağımsız Bölümlerin Taşınmaz 

Mahallinde Bulunmaması ve Bağımsız Bölümü Tespitinin Yapılmasında Yaşanan 

Sorunlar: uygulamalarda kat irtifakı projelerinde bağımsız bölümlerin 

tamamlanmaması durumunda yapılacak olan yardımlarda ve hak sahipliği gibi 

konularda sorunlar ortaya çıkmaktadır. Kira yardımı ve kredi faiz desteği mevcut 

yapının anlaşma yoluyla tahliye edilmesi halinde verilebilmektedir. Tahliye edilecek bir 

bağımsız bölümün bulunmaması durumunda ise kira yardımı ve kredi faiz desteği 

yapılmamaktadır. Bütün bağımsız bölümlerin arsa paylarının olması nedeniyle riskli 

yapıyla ilgili yıkım süreçlerine ait tebligatlar tüm bağımsız bölüm maliklerine 

gönderilmektedir. Taşınmazın üzerindeki binanın yıkılmasından sonra bağımsız bölüm 



32 

 

maliklerinin uzlaşıya katılması ve arsa payları oranında karar vermesinin sağlanması ile 

dönüşüm uygulaması yapılmaktadır. 

 Riskli Yapılarda Katlara Ait Bağımsız Bölümlere Arsa Payının Hatalı Olması 

Sorunu: Binalardaki bütün bağımsız bölümlerin arsa payları, nitelikleri, konumları gibi 

özellikleri farklı farklı olabilir. Bu sebeple bağımsız bölümlerin ekonomik değerleri de 

birbirine eşit olmadığı için her bağımsız bölümün kentsel dönüşüm uygulamasına 

katılım değeri de farklı olmaktadır. Ayrıca yapılacak olan yeni projedeki bağımsız 

bölümlere ait değerler ile dağıtım değerleri de eşit olmayacaktır.  Adil bir paylaşmanın 

olabilmesi için her bağımsız bölüme ait katılım değerlerinin orantılı olması 

gerekmektedir. Riskli yapının tespit süreci raporun onaylanması ile sona ermemektedir. 

Bundan sonra Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Tapu Müdürlüğüne durum 

bildirildikten sonra tebligat süreci başlamaktadır.  

Yapının yıkım sürecinin sona ermesinden sonra kat mülkiyeti kütüğünde kayıtlı olan 

taşınmaz, maliklere ait arsa payları oranında ana taşınmazın kütüğüne tescil 

edilmektedir. Binalarda zemin katta bulunan bir konut ile bodrum kattaki bir işyerinin 

arsa payları ve yıkım sürecinden sonra değerleri birbirlerinden farklı olan bağımsız 

bölümlerin payları tapu kayıtlarında eşit olabilmektedir. Bu durumda daha sonra 

yapılacak olan yeni bina için uzlaşı sorunları ortaya çıkmaktadır. 

 Veraset Sorunlarının Olması Durumunda Dönüşüm Uygulamalarında Süre 

Kısıtlamalarına Uyulamaması: Riskli binalarda kentsel dönüşüm uygulamaları 

sürecinde ya da dönüşüm süreci başlamadan önce yapı sahiplerinden bir kişinin veya 

birden fazla kişinin vefatı halinde yıkımla ilgili süreçte sorunlar ortaya çıkmaktadır. 

Maliklerin birinin veya birkaçının kentsel dönüşümden önce veya riskli yapının tespit 

çalışmaları esnasında vefat etmesi durumunda mirasçılardan bir tanesinin ilgili 

müdürlüğe ve İdareye bilgi vermesi gerekmektedir. Binanın riskli yapı olarak tespit 

edildiğinin malike tebliğ edilmesinden sonra malikin vefat etmesi halinde tebligat 

işleminin gerçekleşmemesi durumunda ilgili idare tarafından riskli binanın yıkılması 

için verilmiş olan süreye veraset işlemleri için ek süre verilmektedir. Bu durumda altmış 

günden fazla olan ilk yıkım süresi uzatılabilmektedir. 
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 Riskli Yapılarda Hak Sahipliğinin Tespit Edilememesi: Riskli binalarda kat irtifakı, 

kat mülkiyeti ve ruhsatı bulunmayan binaların kentsel dönüşüm sürecinde hak 

sahipliğinin tespit edilmesi gerekmektedir. Hak sahipliği riskli binalarda veya binadaki 

bağımsız bölümlerde adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre adres bilgilerinin olması, 

bağımsız bölüm bazında işyeri ya da konut olarak emlak vergisinin ve çevre temizlik 

vergisinin ödenmesi, elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinin bulunması halinde tespit 

edilebilmektedir. 

 Uzlaşma Çalışmalarından Önce İfraz ve Tevhit İşlemlerinin Yapılması: Kentsel 

dönüşüm uygulamaları süresince uzlaşma çalışmalarına başlanmadan önce ifraz, tevhit, 

cins değişikliği ve yola terk gibi işlemlerin yapılması, riskli yapı maliklerinin tespit 

edilmesinde büyük sorunlara neden olmaktadır. Yapılan tevhit işleminin sonunda tevhit 

edilen iki veya daha fazla taşınmaza ait sahiplerin riskli yapının bulunduğu taşınmaza 

hissedar olması halinde riskli yapı malikinin yapının kendisinin olduğunu 

belgelendirmesi gerekmektedir. Riskli yapının maliki ya da maliklerinin tespitinin 

mümkün olmaması durumunda ise tapu kayıtlarındaki bütün hissedarlar taşınmazın 

malikleri olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca dönüşüm sürecinde yapılacak olan kira 

yardımı ve kredi faiz desteği de bu kapsamda yapılmaktadır.   

Tevhit işlemi yapıldıktan sonra riskli yapının hangi malikin olduğunun tespit edilmesi 

tapu kayıtlarındaki beyanlar hanesine belirtme yapılması ile mümkün olmaktadır. 

Tevhit işlemi esnasında bu durumun tapu kütüğündeki beyanlar hanesinde 

belirtilmemesi halinde tevhitten sonra riskli yapıya ortak olan hissedar tarafından riskli 

yapının diğer malikin olduğunun ve binanın riskli yapı kapsamında tahliye edilmesi için 

yapılacak olan yardımlardan ve desteklerden herhangi bir hak talep etmeyeceğine ilişkin 

muvafakatnamenin düzenlendikten sonra imza altına alınması gerekmektedir. 

 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılacak Dönüşüm Uygulamalarına 

Uygulanan Muafiyetlere Kurum ve Kuruluşların Uymamaları: 6306 Sayılı Kanun 

gereğince kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında belediye, tapu kadastro, noterler 

gibi kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan işlemler her türlü harçlardan muaf 

tutulmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kurum ve kuruluşlara gönderdiği harç 



34 

 

muafiyet ile ilgili resmi yazılara rağmen bazı kurumlar tarafından harçların alınması 

uygulamasına devam edilmektedir.  

 Uzlaşma İşlemlerinde Anlaşma Sağlanamayan Maliklere Baskı Yapılması: 

Uzlaşma işlemlerinde 2/3 çoğunluğu sağlayan malikler uzlaşıya katılmayan diğer 

maliklere baskı yapmaktadır. Maliklerin herhangi bir haksızlığa uğramaması için itiraz 

süreci oluşturulmalıdır. İtiraz süresi içinde ilgili kurumlara uzlaşmayla ilgili yapılan 

itirazın teknik personeller tarafından incelenmesi gerekmektedir.  

 Eski Binalarda Arsa Payını Şerefiyelerle Orantısız Olarak Dağıtılması: 

Maliklerin dönüşüm projesi için ikna edilmesi ve uzlaşma için proje öncesi taşınmazın 

değeri ile proje uygulama sonrasında hak sahiplerine verilecek taşınmazların değerleri 

arasında denklik kurulmalı ve proje uygulama sonrasındaki bağımsız bölümlerin 

şerefiyelendirme uygulamasına önem verilmesi gerekmektedir. Şerefiyelendirme 

uygulamasında malik ve hak sahibine verilecek taşınmazın; arsa payı, bağımsız bölüm 

brüt ve net alanı, bulunulan blok, kat, ısınma ve soğutma sistemi, güvenlik, otopark 

olanağı ve manzara gibi taşınmazların piyasa değerleri üzerindeki etkili olan 

parametrelerin değere katkısının iyi analiz edilmesi ve değer düzeltme işleminin sağlıklı 

puanlama sistemine göre yapılması zorunlu olmaktadır (Ülger ve Ülger 2009). 

Bağımsız bölümlere ait arsa payları ana taşınmazın içinde bulunan büyüklük, yön, 

konum, manzara gibi kriterlere bağlı olarak tespit edilen değerleriyle orantılı bir şekilde 

verilmektedir. 6306 Sayılı Kanunla arsa payları daha çok önem kazanmıştır. Kat irtifakı 

veya mülkiyeti kurulduğu tarihteki değerine göre bağımsız bölümlerin arsa paylarının 

verilmesi gerekmektedir. Binaların dönüşümünde karşılaşılan en önemli sorunlardan 

birisi bütün bağımsız bölümlere aynı arsa paylarının verilmiş olmasıdır. Riskli yapıların 

dönüşümünde binalar yenilenirken mevcut olan arsa paylarının oranları çok önem 

kazanmaktadır. Bu nedenle öncelikli olarak bu durumun düzeltilmesi gerekmektedir. 

 Yeni Binada Arsa Paylarının Dağılımındaki Sorunlar: Dönüşümden sonra 

yapılacak olan yeni binadaki bütün bağımsız bölümlere ait arsa payları hem dönüşüm 

öncesi dönemde, hem de dönüşüm sonrası dönemde birbirinden farklı olacaktır. Bu 
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durumun nedeni ise bağımsız bölümlerin sayılarında ve değerlerindeki farklılıkların 

ortaya çıkmasıdır. Buradaki temel sorun eski binanın arsa paylarının yeni binadaki arsa 

paylarına uygun olmamasıdır. Bu durumda eski arsa paylarının yerine yeni binaya 

uygun arsa paylarının verilmesi gerekmektedir. Esasen Aliefendioğlu ve Tanrıvermiş 

(2016) tarafından da vurgulandığı üzere, dönüşüm sonrası dönemde bağımsız 

bölümlerin arsa payı dağıtımının, söz konusu bağımsız bölümlerin değerleri ile orantılı 

olması gerektiği açıkça ortaya çıkmaktadır.    

 Yeni Yapılan Binada Dağılımın Eşit Olmaması: Dönüşümden sonraki yeni yapılan 

binada imar durumuna göre yapılaşma şartları binanın eski halinden farklı olacağı için 

her katın daire sayısında, daire büyüklüğünde ve konumunda çok fazla farklılık 

olmaktadır. Ayrıca bina maliklerinin eski binaları ile yeni dairelerinin aynı büyüklükte 

ve aynı şerefiyeye sahip olması gibi bir beklenti içinde olmaları hiçbir zaman mümkün 

değildir. Buradaki temel kriter eski binanın veya binadaki dairelerin maliklerinin yeni 

binada kendilerine verilecek olan dairelerin karşılaştırmalarının yapılmasıdır. Proje 

geliştirme ve değerleme çalışmaları ve özellikle şerefiye tespitlerinin gayrimenkul 

geliştirme ve yönetimi uzmanlarınca yapılması zorunlu olacaktır.   

 Eski Binanın Bağımsız Bölümlerin Şerefiyelerinde Değişiklik Yapılması Sorunu: 

Bina tamamlandıktan birkaç yıl sonra deniz manzarası olan dairelerdeki deniz 

manzarasının bahçedeki büyüyen ağaçların tamamen kapatmasıyla ya da dairelerin 

önüne başka bir binanın yapılmasıyla veya binanın önündeki diğer binaların yıkılıp 

yerine park yapılarak dairelerin daha güzel bir deniz manzarasına kavuşması gibi 

şerefiyelerde değişiklikler meydana gelmektedir. Zemin katta bulunan meskenin 

zamanla dükkâna ya da çekme katta bulunan mesken ise küçük olması nedeniyle kaçak 

bir şekilde tam bir kata dönüştürülmektedir. Bütün bunlar bazen imar affı ile 

yasallaştırılmaktadır. Bu durumda ilk arsa paylaşım esasları gözönünde bulundurulmalı 

ve mevcut yapıdaki edinilen haklar korunarak göz ardı edilmemelidir. 

 Müteahhidin Sözleşme Koşulları veya Gereklerine Yerine Getirmemesi: Hak 

sahipleri ile müteahhit arasında yapılan sözleşmenin koşullarına müteahhidin uymaması 

sonucunda malikler çaresiz kalabilmekte ve dönüşüm çalışmalarının süresi içinde 
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tamamlanması genellikle mümkün olamamaktadır. Müteahhidin binayı yaparken 

sözleşmedeki şartlara uymadığı durumlarda ortaya uyuşmazlık çıkması halinde binanın 

yapımı durmaktadır. Özellikle bu uyuşmazlık sonucunda dava açılırsa mahkemenin 

yürütmeyi durdurma kararı vermesi durumunda inşaatı devam eden binalardaki taşıyıcı 

sistemlere ait demirlerin korozyona uğraması nedeniyle bina zarar görmektedir. 

 Kat Maliklerinin Farklı Beklentiler İçinde Olması: Binadaki maliklerden bazıları 

binanın yenilenmesini isteyerek ve müteahhitle görüşerek diğer kat maliklerinin 

üzerinde baskı kurup birtakım beklentiler içine girmektedirler. Maliklerin birisi veya 

birkaçı binanın yenilenmesini olası bir depremden korunmak için iyi niyetli olarak 

istese bile bazen diğer kat maliklerinden farklı beklentileri içinde oldukları ortaya 

çıkmaktadır. Bazı bina malikleri depremi bahane edip para kazanmak istemeleri 

nedeniyle binanın müteahhidi yapmış olduğu finansal planlamaya aykırı hareket etmek 

durumunda kalabilmektedir. Müteahhitten fazladan para isteyen maliklerin olması veya 

dairesinin dekorasyonunun diğer dairelerden farklı olmasını isteyenlerin çıkması gibi 

maliklerle müteahhit arasında bu ve buna benzer sorunlar ve anlaşmazlıklar ortaya 

çıkabilmektedir.  

 Dosya Düzenlenmesinde İstenen Evrakların Tamamlanmasındaki Sorunlar: Bir 

veya birden çok malikin olduğu binalarda maliklerin birisinin başvuru yapması halinde 

riskli yapı tespit raporu düzenlenmektedir. Riskli yapı raporunun düzenlenmesi ile 

sonuçlanması sürecinin sonunda binanın yıkılmasına karar verilmesi halinde diğer bina 

maliklerinin yıkıma itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 

tarafından dosya düzenlenirken takyidatlı tapu kayıt örneği, emlak beyannamesinden 

birini ve binanın bütün bağımsız bölümlerini gösterir şekilde olması gerekmektedir. Bu 

belgeler gizlilik arz ettiği için belediyeden ve Tapu Müdürlüğünden ilgilisinin bizzat 

başvuru yapması halinde verilebilmektedir. İlgili idarelerin bu bilgi ve belgeleri 

yalnızca başvuru yapan malikin dışındaki malik ve kişilerin talep etmeleri dosyanın 

tanzimi sürecinde sorun olarak ortaya çıkmaktadır. 

 Kira Yardımı İle İlgili Sorunlar: Bina malikinin veya binada bulunan bağımsız 

bölüm maliklerinin kira yardımını veya dönüşüm için kredi faiz desteğini alabilmesi 
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için binaya ve binadaki bağımsız bölüme ait emlak vergisi, taşınmazın adresinin adres 

kayıt sisteminde kayıtlı olması gerekmektedir. Taşınmazda kiracı oturuyor ise malik ile 

kiracı arasındaki kira sözleşmesi, taşınmazın kiracıya verildiğini gösterir kira 

beyannamesinin ve kiracı adına kayıtlı olan abonelik bilgilerinin Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğüne ibraz edilmesi gerekmektedir.  

Kiracıların riskli binada en az bir yıl süreyle elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinin 

devam ettiğinin belgelenmesi ve kiracı ile ev sahibi arasında düzenlenen kira 

sözleşmesinin de ilgili kuruma iletilmesi gerekmektedir. İlgili kurumlarca abonelik 

bilgilerinin veya abonelikleri gösteren faturalar üzerinde bulunan adres bilgileriyle 

UAVT kayıtlarında yer alan taşınmazın veya bağımsız bölümün adres bilgilerinin 

uyumlu olduğunun tespit edilmesi halinde yapılması gereken yardımlar ve destekler 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından onaylanmaktadır. Kira yardımı için gerekli 

başvuruyu maliklerin veya hak sahibi olan kişilerin yapması zorunlu tutularak sadece 

ilgili kişilere bu ödemeler yapılmaktadır. Sağlık sorunlarının olması nedeniyle ilgili 

müdürlüğe başvuru yapılamaması halinde ise maliklerin hastalığını gösteren sağlık 

kurulu tarafından verilmiş sağlık raporu istenmektedir. Yapı sahiplerinin vefatı halinde 

kira yardımların başkası tarafından alınmasının engellenmesi için yapılacak olan kira 

yardımının tutarı hak sahipleri adına açılmış olan banka hesabına IBAN (International 

Bank Account Number Validation) numarası ile yatırılmaktadır.  

 Riskli Yapı Tespiti Talebinin Malikler Tarafından Yapıldığının Kontrolü: Malik 

kendine ait binanın riskli yapı olarak tespitinin yapılmasını talep etmesi durumunda, 

dilekçesi, tapu kayıt örneği ve kimlik fotokopisi gerekmektedir. Riskli yapı tespiti 

talebinin malikin kendisi tarafından yapılıp yapılmadığını kontrol etmek için Tapu 

Müdürlüğü tarafından taşınmazın mülkiyet durumunun güncel olarak sorgulanması 

gerekmektedir. Tapu Müdürlükleri tarafından kullanılan Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi 

(TAKBİS) programından diğer müdürlüklere erişim izni verilmesiyle birlikte riskli yapı 

tespiti sürecindeki işlemler güvenli bir şekilde uygulanabilmektedir. 
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Türkiye’de nüfus artışı ve sanayileşme ile birlikte ortaya çıkan kentleşme birçok sorunu 

da beraberinde getirmiştir. Ortaya çıkan bu süreçte şehirlerin doğal ve tarihi dokusu 

aynı zamanda tarihi yapıları göz ardı edilmiş, şehirler plansız bir şekilde çarpık ve kaçak 

yapılaşma ile hızla büyümüşlerdir. İlk zamanlarda sadece barınma amacıyla yapılan 

evlerden oluşan mahalleler ve şehirler daha sonra zamanında etkisi ile neredeyse 

deprem veya doğal afet olmadan bile yıkılacak yapılar haline gelmişlerdir. Daha önce 

bu tip binalar Türkiye’de meydana gelen depremlerde de büyük can ve mal kayıplarına 

yol açarak çok ağır ve telafisi mümkün olmayan sonuçlara neden olmaktadır. Bu 

problemin asıl çözümü olarak kentsel dönüşüm çalışmaları gündeme gelmektedir. 

Kentsel dönüşüm uygulamalarının amacı şehirlerin hayat standartlarını iyileştirmektir. 

Aynı zamanda binaların kullanım ömrünü tamamlaması, şehirlerin gelişmelere cevap 

verememesi, ulaşıma uygun caddelerin, sokakların ve daha yaşanabilir bir çevrenin 

olmayışı gibi birçok sebep kentsel dönüşüm uygulamalarının yapılmasını Türkiye’de de 

zorunlu hale getirmiştir. Bu sebeple bu alanların tespit edilmesi ve uygulama sırasına 

göre kentsel dönüşüm projelerinin yapılması gerekmektedir. 

Çalışma kapsamında Biga ilçesindeki riskli yapılarda kentsel dönüşüm projesinin 

başlatılmasının temel sebebi, ilçenin birinci derece deprem bölgesi içinde yer almasıdır. 

Ayrıca bu süreçte 6306 Sayılı Kanun gereğince harç muafiyetlerinin ve kira 

yardımlarının olması bina maliklerine cazip gelmekte ve bu nedenle binanın kentsel 

dönüşüm kapsamında yenilenmesi istenmektedir. İlçede kentsel dönüşüm uygulamaları, 

sadece parsel bazında yapılmakta olup, alan bazında kentsel dönüşüm çalışması 

günümüze kadar hiç yapılmamıştır. Bununla birlikte kentsel dönüşüm kapsamına 

alınması gereken, içinde depreme dayanıksız binaların olduğu ve yüzlerce riskli yapıdan 

oluşan mahalleler ve alanlar da bulunmaktadır. Biga’da bugüne kadar yaklaşık olarak 

150 kadar bina riskli yapı olarak tespit edilmiştir. Tespit edilen binaların çok az bir 

kısmının dönüşümü tamamlanmış, büyük bir bölümünde ise kentsel dönüşüm süreci 

hala devam etmektedir.  
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Biga ilçesi örneğinde çalışma alanında binada kentsel dönüşüm uygulamalarında birçok 

ekonomik, mekansal ve sosyal sorun gözlenmiştir. Öncelikle Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü tarafından riskli yapı tespit raporu onaylanmadan önce malikler tarafından 

yapılmış olan erken adres değişiklikleri nedeniyle kira yardımları alınamamış ve bu 

durum bina sahiplerinin ekonomik olarak kayıplarına neden olmuştur. Resmi dairelerde 

kentsel dönüşümdeki harç muafiyetlerinin tam olarak yerine getirilmemesi, binanın 

maliyetlerini arttırmış ve artan maliyetlerle birlikte bina sahiplerinin yeni yapılacak olan 

yapılardan alacakları paylarda azalmalar olmuştur. Bu durum müteahhitle bina sahipleri 

arasında daha önceden yapılmış olan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerine uymadığı 

için sözleşmelerin değiştirilmesine neden olmuş ve bunun sonucunda binanın 

hissedarlarının bazıları anlaşmadan vazgeçmiş ya da yeni binadan daha fazla pay 

istediği için taraflar arasında anlaşmazlıklar ortaya çıkmış, bu durum taraflar arasında 

farklı şartlarla yeniden sözleşmelerin yapılmasına sebep olmuştur.  

Binanın riskli yapı olarak tespit edilmesinden sonra bina sakini tarafından kira yardımı 

için gerekli olan faturalar ilgili kuruma ibraz edilmiş, faturalardaki tutarlar yetersiz 

görülmüştür. Bu nedenle kira yardımının onaylanması aşamasında sorunlar ortaya 

çıktığı için bina sahibi evini boşaltmak istememiş ve bu durumda binanın yapımına geç 

başlanmıştır. Dönüşüm sürecinde yeni binanın yapım aşamasında müteahhit tarafından 

kredi desteğine başvurulmuş ve binanın %60’ı tamamlanmadığı için talep edilen kredi 

alınamamıştır. Bu olumsuz durum binanın yapımında aksamalara ve gecikmelere yol 

açmış ve binanın daha geç tamamlanmasına neden olmuştur. Bu süreçte riskli binanın 

kapı numarası ile belediye kayıtlarındaki kapı numaralarının yanlış olması, maliklerin 

oturdukları binadaki adresleri ile nüfus kayıtlarındaki adreslerinin uyuşmaması, 

idarelerin arşivlerinde eski binalara ait projelerin olmaması gibi sorunlar ortaya 

çıkmıştır. Bu sorunların ve yanlışlıkların tespit edilmesi ve düzeltilmesi dönüşüm 

sürecinin daha da uzamasına neden olmuştur.  

Tapu Müdürlüğünde kullanılan TAKBİS programında kayıtlı olan taşınmaz maliklerine 

ait adres bilgileri ile UAVT kayıtlarındaki adres bilgileri arasındaki uyuşmazlıklar ya da 

hatalı veri girişleri nedeniyle binaya ruhsatın geç alınması, Tapu Müdürlüğü tarafından 

yanlış adreslere tebligatlar yapılması ile birlikte malikler bazı haklardan ve 
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muafiyetlerden yararlanamamışlardır. Bu durum dönüşüm sürecinde birtakım 

aksamalara ve anlaşmazlıklara neden olmuştur. 

Riskli yapı olarak ilan edilen binada ve binanın olduğu mahallede yıllarca oturan bina 

sakinleri dönüşüm sürecinde başka bir eve kiracı olarak taşınmışlardır. Bu durumda 

tanımadıkları mahalle ve apartman yaşamına alışma sorunu ortaya çıkmıştır. Çünkü 

bina sahipleri bugüne kadar hep müstakil bir evde yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Kiracı 

olarak oturdukları apartmanda ve dönüşümün sonunda kendi binalarına taşındıktan 

sonra da kalabalık bir ortamda yaşamaya başlamış olmaları onlara bazı sorunları da 

beraberinde getirmiştir. Zira eski binaları yıkılan malikler kentsel dönüşüm projesi 

kapsamında inşa edilmiş yeni mekânlarına alışamamakta olup önceki mekânlarında 

kurdukları sosyal ilişkileri ve komşuluk duyguları gibi hayat tarzları da yok olmaktadır. 

Bu nedenle mekâna uyum sorunu ortaya çıkmakta olup bu durum da yabancılaşmaya 

yol açmaktadır.  

Yeni yerleşim yerlerinde binadaki sabit masraflar (yakıt parası, kapıcı parası ve ortak 

giderler) gibi ekonomik giderlerde bu duruma eklendiği için oturdukları yerlerden 

edilen insanlar için bu durum daha da çekilmesi zor bir hale dönüşmüştür. Dönüşümden 

sonra bölgede yeni işyerlerinin açılması ve binadaki nüfusun artması ile birlikte bu 

alanlarda otopark sıkıntısının, çevre ve gürültü kirliliğinin daha çok arttığı görülmüştür. 

Kentsel dönüşüm kapsamında dönüşüm projelerinin başarılı olması için ilk önce riskli 

bina olarak tespit edilen binalara ilişkin detaylı etüt çalışmalarının ve çevresel etki-tepki 

değerlendirmelerinin yapılması büyük bir önem taşımaktadır. Buna ilave olarak kentsel 

dönüşüm uygulamalarının yalnızca mekânsal bir dönüşüm olmadığının ve birçok 

sosyal, ekonomik ve kültürel değişimi de beraberinde getireceğinin bilinmesi 

gerekmektedir. Bu nedenle bu süreçte meydana gelebilecek sosyal ve ekonomik 

sorunlara dair çözümler dönüşüm projesinin ilk aşamalarından itibaren yapılacak olan 

çalışmada gözönünde bulundurulması gerekmektedir.  

Kentsel dönüşüm kapsamındaki projelerin başarılı olabilmesi için projenin ilk 

aşamasından itibaren gayrimenkul geliştirme ve yönetimi uzmanları tarafından proje 

alanı tanımlama, dönüşüm gereksiniminin analizi, hak sahipliği ve mevcut durum 
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analizi, parsel-yapı tespiti, taşınmaz değerleme, uzlaşma görüşmeleri ve bedel tespiti ile 

tescil davası süreçlerinin sağlıklı biçimde yönetimi için sayılan bütün hizmetlerin 

gayrimenkul geliştirme ve yönetimi uzmanlarının sorumluluğu altında tamamlanması 

zorunlu görülmektedir. Kentsel dönüşüm çalışmalarında proje geliştirme,  proje ve 

gayrimenkul değerleme sisteminin kurulması gerekli olup, taşınmaz ve proje analizleri 

konusunda teorik bilgi, uluslararası değerleme standartlarına göre değerleme konusunda 

uygulama deneyimine sahip olan gayrimenkul geliştirme ve yönetimi uzmanlarının 

görev alması ile işlerin rasyonel biçimde tamamlanması ve gerektiğinde uluslararası 

kurumlardan finans ve teknik destek alınması da mümkün olacaktır. Tanrıvermiş vd 

(2016) tarafından da vurgulandığı üzere, hemen her proje alanında dönüşüm öncesi 

çevresel ve sosyal etki-tepki gibi değerlendirmeleri (baseline study) ile projenin 

uygulamasından sonra etki değerleme (impact assessment) çalışmasının yapılması, 

dönüşüm sürecinde meydana gelebilecek sosyal, ekonomik ve mekânsal sorunlara dair 

çözümlerin üretilmesine önemli ölçüde katkı yapacaktır. Kentsel dönüşüm 

uygulamalarının yalnızca mekânsal bir dönüşüm olmadığının ve birçok sosyal, 

ekonomik ve kültürel değişimi de beraberinde getireceğinin de bilinmesi gerekmektedir. 
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