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Kentler sürekli bir devinim ve değişim içinde olan yerleşim yerleridir. Fiziki ve çevresel 

nedenlerle kentsel doku yıpranmakta ve özelliklerini yitirmektedir. Gecekondu 

sorununa çözüm olarak görülen kentsel dönüşüm aynı zamanda yıpranan tarihi ve 

kültürel varlıkların korunması ve kullanılmasına yönelik olarak da kullanılmaya 

başlanılmıştır. Türkiye’de kentsel çöküntü ve gecekondu alanları ile afet riskli alanlarda 

dönüşüm projeleri 2000’li yıllarda önem kazanmıştır. Önceleri, gecekondu sorununa 

çözüm olarak öngörülen bu arayışlar, daha sonraları yıpranan tarihi ve kültürel yapıların 

korunması ve kullanılmasına yönelik olarak yasal düzenlemelere konu edilmiştir. 

Bununla birlikte, kentsel dönüşümü başlı başına düzenleyen bir yasal düzenleme 

bulunmadığından, kentsel dönüşüm projeleri ve uygulamalarında, kurumlar arası yetki 

karmaşası ortaya çıkıştır. İdarelerin yetki kullanımı esnasında uyması gereken kuralların 

belirgin olmaması, temel hak ve özgürlüklere ve hukuki sınırlandırmalarda dikkat 

edilmesi gereken hususların tespit edilmemiş olması da diğer mevzuat ile uyumsuzluğa 

sebep olmaktadır. 

 

Sürekli biçimde gelişen ve değişen kentlerin eskiyen dokularını ve yerleşim alanlarını, 

kültürel miras değerlerinin korunarak sosyal donatı alanlarını büyütme ve sağlıklı 

koşullara kavuşturma, konut, ticaret, kültür, turizm ve sosyal donatı alanları oluşturma, 

şehrin güvenliği tehdit eden denetimsiz bölgeler olmaktan çıkarılıp yenileştirilmesi ile 

günümüz gereklerine uygun olarak kullanılabilir hale getirme çabalarının yanında 

Anayasal güvence altına alınmış mülkiyet hakkının zedelenmemesine dikkat 

edilmelidir. Mülkiyet hakkının sınırlandırılması, İdarenin takdir yetkisini kullanması ve 
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kentsel dönüşüm çalışmalarında ortaya çıkan mülkiyet sorunlarının kanunların sağladığı 

güvenceler çerçevesinde çözümü gerekmektedir. Fiziki açıdan yıpranmış kentlerin 

yenilenmesi ve çöküntü alanlarının sağlıklaştırılması çalışmalarında ekonomik, sosyal 

ve kültürel değer kazandırılabilmesi için değerleme ilkelerinden yararlanılarak, hukukun 

üstünlüğü ilkesinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Dönüşüm projelerinin 

insan odaklı olarak geliştirilmesi, hak sahiplerinin tespiti ve mülkiyet hakkının 

korunması ve hak kayıplarının rasyonel olarak tazmini için dönüşüm projelerinin 

geliştirilmesi ve uygulanması süreçlerinde gayrimenkul geliştirme ve yönetimi 

uzmanlarının etkin görev almaları zorunlu görülmektedir.  

 

Şubat 2017, 47 sayfa  

 

Anahtar Kelimeler: Kentsel dönüşüm, kentsel dönüşüm mevzuatı, hak sahipliği, 

mülkiyet hakkı ve mülkiyet hakkının korunması.  
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Supervisor: Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL 

 

 

The cities are settlements that are constant in revolution and change. Due to physical 

and environmental reasons the urban fabric gets exhausted and loses its characteristics. 

The urban transformation has been seen as a solution to the slum problem and at the 

same time is being used to protect and the use of the exhaustion of historical and 

cultural resources. In Turkey, urban decay and transformation projects in disaster risk 

and slum areas have gained importance in the 2000s. In the past, these quests were 

envisaged as a solution to slum problem, were then subject to legal regulations for the 

protection and use of the exhaustion of historical and cultural structures. Since 

However, since there is no legislation that regulates urban transformation itself makes 

an inter-institutional complexity in urban transformation projects and practices. There 

are lack of clear rules that must obey during the exercise of authority, the lack of basic 

rights and freedoms and issues to be considered in legal limitations are also causing 

incompatibility with other legislation. 

It is necessary to develop old textures and residential areas of continuously developing 

and changing cities, to protect the cultural heritage values, to enlarge social protection 

areas, to emancipate with healthy conditions, to create residential, commercial, cultural, 

tourism and social facilities areas and to remove and rejuvenate the city from the 

uncontrolled areas that threaten the security of the city all should provide careful 

attention should be paid to the right to property protected by the Constitution as well as 

the efforts to make it appropriate. The limitation of ownership rights, the 
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administration’s discretion and urban transformation efforts arising from the protection 

provided by the law should be resolved. In order to gain economic, social and cultural 

advantage, the principles of the rule of law should be taken into consideration by using 

the valuation principles. In the process of the development of human-focused 

transformation projects the determination of rights holders and protection of property 

rights and rational compensation of rights losses and real estate development and 

management experts are required to take active role in the development and 

implementation of transformation projects. 

February 2017, 47 Page 

Key Words: Urban transformation, urban transformation legislation, ownership right, 

property right and protection of property right. 
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ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR 

Türkiye’de Kentsel Dönüşüm ile ilgili en ciddi hukuki adımlar 21. yüzyıl ile birlikte 

başlamıştır.  2003 yılı sonunda iktidara gelen hükümetin gündemindeki konulardan biri, 

“kentsel dönüşümdür. Kentsel dönüşüm kavramı eskimiş kent kesimleriyle kaçak 

yapılardan oluşan gecekondu topluluklarının yenilenmesini anlatmak üzere 

kullanılmaktadır. Bu amaçla, ilk olarak hazırlanmak ta olan yeni İmar Kanun’da bu 

konuya da yer vermek düşünülmüş, ama sonradan, kentsel dönüşümün ayrı bir yasal 

düzenlemeye konu yapılması kararlaştırılmıştır. Daha sonra da kentsel dönüşüme ilişkin 

kurallar, 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek 

Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun’a konmuştur. Bu kanun ile 

“Kentin eskiyen dokularını ve yerleşim alanlarını, kültürel miras değerini korumak, 

koruma/kullanma dengesini sağlayarak sosyal donatı alanlarını büyütmek ve sağlıklı 

koşullara kavuşturmak, otopark sorununu çözüme kavuşturmak, günümüz konforu ve 

kullanım şartlarını içeren konut, ticaret, kültür, turizm ve sosyal donatı alanları 

oluşturmak, tarihi ve kültürel dokuyu geleceğe taşımak amacıyla restore ederek 

kullanmak, böylelikle kentlerin merkez alanlarının sağlıklı bir şekilde iskân edilerek 

şehrin güvenliğini tehdit eden denetimsiz bölgeler olmaktan çıkarıp yenileştirmek ve 

günümüz gereklerine uygun olarak kullanılabilir hale getirmek amacıyla bu alanları 

‘kentsel dönüşüm ve gelişim alanı’ ilan etmek ve bu alanlarda uygulama yapmaya 

imkân vermek gerekliliği hedeflenmiştir. Yenilenen alanın yaşanabilir bir bütünlük 

temin etmesi için kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan edilecek bölgenin belediye 

sınırları içinde bulunması ve en az 10.000 metrekare olması gerekmektedir” 

denilmektedir. 

 

Anılan yasal düzenleme yapılmadan önce, benzer bir kanun da 2004 yılında yürürlüğe 

sokulan, Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu adını taşıyan 5104 

Sayılı Kanundur. Bununla da, Kuzey Ankara girişi ve çevresini kapsayan alanlarda 

kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde, fiziksel durumun ve çevre görüntüsünün 

geliştirilmesi, güzelleştirilmesi ve daha sağlıklı bir yerleşim düzeni ile kentsel yaşam 

düzeyinin yükseltilmesi amaçlanmıştır. Akademik anlamda yürüttüğüm çalışmalar 

esnasında beni doğru bir şekilde yönlendirip engin bilgisiyle yol gösteren tez 
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1. GİRİŞ 

Kentsel dönüşüm kendiliğinden bir süreç değildir. Ekonomik, toplumsal, kültürel ve 

hatta siyasal amaçlarla kent parçalarının kullanım biçimine dışarıdan bir karışma 

sonucunda gerçekleşir. Dönüştürme etkinliklerine konu alanlar kendi içinde fiziksel ve 

sosyal özelliklerine göre çeşitlenmektedir. Bu alanlar; gecekondu bölgeleri, yüksek 

yoğunluklu kaçak apartmanların bulunduğu alanlar, doğal yıkım riski yüksek alanlar, 

kent özeklerindeki çöküntü alanlarıyla, tarihsel kent çekirdekleri ve ekonomik ömrünü 

doldurmuş görünen kent bölümleri olarak ifade edilmektedir. Bu alanların günün 

gereksinmelerine yanıt verebilecek kent parçacıklarına dönüştürülebilmesi amacıyla, 

kamu kesiminin özel sektörle işbirliği içine girmesi ve gerekiyorsa sivil toplum 

örgütlerinin desteğinden de yararlanması görülmektedir. Bu tür ortaklaşa bir yönetim 

anlayışı içinde örneklenebilen kentsel dönüşüm uygulamaları, Ankara’da Portakal 

Çiçeği Vadisi ve Dikmen Vadisi Projelerinde olduğu gibi imar haklarının 

toplulaştırılması yönteminden (bir tür hamur) yararlanıldığı gibi; İstanbul Kuştepe 

Kentsel Dönüşüm Projesi örneğinde olduğu gibi imar haklarının aktarımı yönteminden 

de yararlanabilme olanağının dikkate alınması gerektiği ortaya çıkmaktadır.    

 

İmar haklarının toplulaştırılmasında, yer bölüm temelinde var olan imar hakları proje 

çerçevesinde bir araya getirilmekte ve yaratılan değer kamu kesimi ile özel kesimin 

işbirliği ile paylaşılmaktadır. Bu liberal yöntemin uygulanmasında kamu, kendi 

etkinlikleri sonucunda yaratılan değerin bir bölümünü, bir tür çaresizlik içinde bireylere 

terk etmek zorunda kalmaktadır. İmar haklarının aktarılmasında ise amaç, var olan ya da 

imar baskısı altında oluşabilecek imar haklarının bir başka projeye aktarılması ya da bu 

hakkın taşınabilir bir değere dönüştürülmesidir. Her iki yöntemin de, hukuk düzenini 

zorlamasından kaçınabilmek için yasal düzenlemelere gereksinme vardır. 

 

İktidara 2002 yılı sonunda gelen hükümetin gündemindeki konulardan biri, Türkiye’nin 

deprem kuşağında yer alması ve depreme dayanıklı olmayan yapılar sebebi ile kentsel 

dönüşüm olmuştur. Kentsel dönüşüm kavramı eskimiş kent kesimleriyle kaçak 

yapılardan oluşan gecekondu topluluklarının yenilenmesini anlatmak üzere 
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kullanılmaktadır. Bu amaçla, ilk olarak hazırlanmakta olan yeni İmar Kanunu 

Taslağı’nda da bu konuya da yer verilmesi düşünülmüş, sonradan kentsel dönüşümün 

ayrı bir yasal düzenlemeye konu yapılması kararlaştırılmıştır. Daha sonra da kentsel 

dönüşüme ilişkin kurallar, 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların 

Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun’a
1
 konmuştur. Bu 

Kanun’un gerekçesinde, “Kentin eskiyen dokularını ve yerleşim alanlarını, kültürel 

miras değerini korumak, koruma/kullanma dengesini sağlayarak sosyal donatı alanlarını 

büyütmek ve sağlıklaştırmak (sağlıklı koşullara kavuşturmak), otopark sorununu 

çözüme kavuşturmak, günümüz konforu ve kullanım şartlarını içeren konut, ticaret, 

kültür, turizm ve sosyal donatı alanları oluşturmak, tarihi ve kültürel dokuyu geleceğe 

taşımak amacıyla restore ederek kullanmak, böylelikle kentlerin merkez alanlarının 

sağlıklı bir şekilde iskân edilerek şehrin güvenliğini tehdit eden denetimsiz bölgeler 

olmaktan çıkarıp yenileştirmek ve günümüz gereklerine uygun olarak kullanılabilir hale 

getirmek amacıyla bu alanları ‘kentsel dönüşüm ve gelişim alanı’ ilan etmek ve bu 

alanlarda uygulama yapmaya imkân vermek gerekliliği ortaya çıkmıştır. Yenilenen 

alanın yaşanabilir bir bütünlük temin etmesi için kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan 

edilecek bölgenin belediye sınırları içinde bulunması ve en az 10.000 metrekare olması 

gerekmektedir” denilmektedir. 

 

Anılan kanun yürürlüğe girmeden önce, benzer bir Kanun da 2004 yılında yürürlüğe 

sokulan, 5104 sayılı Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu
2
 adını 

taşıyan Kanundur. Bununla da, “Kuzey Ankara girişi ve çevresini kapsayan alanlarda 

kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde, fiziksel durumun ve çevre görüntüsünün 

geliştirilmesi, güzelleştirilmesi ve daha sağlıklı bir yerleşim düzeni ile kentsel yaşam 

düzeyinin yükseltilmesi” amaçlanmıştır. 

 

5393 sayılı Belediye Kanun’unun 73. maddesi de, “belediyeleri, kentin gelişimine 

uygun olarak, eskiyen kent kesimlerini yeniden inşa ve restore etmek; konut alanları, 

sanayi ve ticaret alanları, teknoloji parkları ve sosyal donatılar oluşturmak, deprem 

                                                 
1
 05.07.2005 tarih 25866 sayılı T.C. Resmi Gazete 

2
 12.03.2004 tarih 25400 sayılı T.C. Resmi Gazete 
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riskine karşı önlemler almak veya kentin tarihsel ve kültürel dokusunu korumak 

amacıyla kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulamaya” yetkili kılmıştır. 

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun
3
 ile 

gönüllülük esasına dayalı olarak, tabii afetler sebebiyle meydana gelmesi muhtemel 

kayıplarının önlenmesi; mülkiyet haklarına saygı, sağlıklı ve düzenli yerleşme, daha az 

maliyet ile en fazla sosyal faydanın temin edilmesi, kaynakların plânlı, sağlıklı ve 

verimli kullanılması için çok sayıda kolaylık ve yenilik sağlamaktadır.  

 

Yeni yasal düzenlemelerle yapılmak istenen, kendiliğinden oluşan kentsel dönüşümü 

planlı bir kentsel dönüşüme çevirmek olmalıdır. Bu ise, dönüşüm sürecinde oluşan 

rantın paylaştırılması güdüsüne dayandırılamaz. Kamu malına el koymuş kaçak yapı 

sahibinin artan kentsel ranta büyük ölçüde ortak edilmesi, kentsel dönüşüm 

çalışmalarını toplum yararına bir çaba olmaktan çıkarıp ve meşruiyetini zaafa 

uğratmaktadır. 

 

Kentsel dönüşüm gibi dinamik ve güncel bir konu olması sebebi ile bu alanda birçok 

çalışma yapılmış olup bu çalışmalarda kentsel dönüşüm farklı boyutları ile ele 

alınmıştır. Türkiye’deki kentsel dönüşüm projelerinin, kentin bozulan kısımlarındaki 

problemlere sürdürülebilir çözümler bulmada ne kadar başarılı olduğu konusunda 

sosyal, ekonomik ve fiziksel açıdan sürdürülebilirlik göstergeleri kullanılarak Kuzey 

Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi’nin sürdürülebilirlik performansı 

değerlendirilmiştir. Bu bağlamında, Türkiye’de kentsel dönüşüm projelerinin daha 

sürdürülebilir bir niteliğe kavuşturulması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır (Korkmaz 

2015).  

  

Türkiye’deki kentsel dönüşüm uygulamalarında belgesiz gecekondu sahiplerinin hak 

sahibi olmadıkları için zorla tahliye edilmeleri, hak sahipliğinin kıstasları, gecekondu 

sahiplerinin ortaya koydukları emek, zilyetlik ve barınma hakkı söylemlerinin yasal 

dayanakları olmayan birer ahlaki söylemler olduğundan bahisle hak sahipliği 
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kriterlerinin belirlenmesini ve hak sahibi insanların kentsel dönüşüm projelerinde hak 

sahibi yapılmasının gerekli olduğu ortaya konulmuştur (Karagüney 2009). 

 

6306 Sayılı Kanun başta olmak üzere kentsel dönüşüm bağlamında ilgi kurulabilecek 

tüm yasal düzenlemeler incelenerek kentsel dönüşüm mevzuatı temel özellikleri ve olası 

materyal karşılıkları bakımından değerlendirilerek Türkiye’deki bazı yerel yönetimlerin 

kentsel dönüşüm birimlerde çalışmalarını sürdüren yetkililer ile yapılan mülakatlar 

neticesinde kentsel dönüşüm mevzuatı ve diğer idari düzenlemelerin yerel idarelerce 

farklı yorumlandığını ve yerel yönetimlerin farklılık arz eden yöntemler 

kullanıldıklarını belirterek karşılaşılan sorunları incelemiştir (Tüfekçi 2017). 

 

Kentsel dönüşümün, çağdaş bir yaşam biçimi, güçlü bir kent ekonomisi ve güncel 

kentsel alanlar yaratmak için gerekli bir süreç olduğu ıslah edilmesi gereken kentler için 

kentsel dönüşüm projeleri düzenlenmesi gerektiği ile ilgili yapılan çalışmada, kentsel 

dönüşüm çalışmalarının devletin ve özel sektörün desteği, belediyelerin planları 

doğrultusunda kamu yararı amacı ile gerçekleştirilmesi gerektiği, kamu yararı amacının 

da belediyelere birçok kolaylık sağladığını sonucuna varmıştır. Kamu yararı ile birey 

yararının çatıştığı ortamda rantın oluştuğu ve bu durumun da kentsel dönüşüme farklı 

bir bakış açısı kazandırdığı sonucuna varılmıştır (Uslugil 2010). 

 

Türkiye’de kentsel dönüşüm projelerinde yaşanan mülkiyet sorunlarının çalışmada, 

mülkiyet sorunları ile daha kentsel dönüşüm projelerinin başlangıcında karşılaşıldığını, 

belirtilen sorunların projelerin hayata geçirilmesini engelleyebildiğini, bu sebeple 

mülkiyetle ilgili sorunların tespiti ve söz konusu sorunların çözümüne yönelik 

yaklaşımların geliştirilmesi gerektiğini bulunacak çözümlerin de projelerin başarılı olma 

şansını arttıracağı sonucuna varılmıştır (Konbul 2016). 

 

Kent içinde yaşanabilecek olası afet riskine karşı önlem almanın kaçınılmaz daha önce 

yanlış kentleşme politikaları izlendiği ve bu alanda mevzuatın yetersiz olması sebebiyle, 

bu ihtiyacı karşılamaya yönelik olarak 6306 Sayılı Kanun’un kabul edilerek yürürlüğe 

girmesi ile birlikte öngörülen riskli yapıların ve riskli alanların tespiti, riskli yapıların 
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bulunduğu taşınmazlarda gerçekleştirilen yıkım faaliyetlerini ve yıkım sonrası sürecin 

işleyişini idare hukuku boyutuyla incelenerek bu kanun ile daha derli toplu kentsel 

dönüşüm uygulama imkanı doğduğu sonucuna varılmıştır (Kaplan 2017). 

 

Bu çalışmada kent, kentsel dönüşüm ve mülkiyet kavramları tanımlandıktan sonra 

kentsel dönüşümün hukuki boyutu ele alınarak mevzuatta kentsel dönüşümü düzenleyen 

kanunlar ve kentsel dönüşüm uygulamalarında karşılaşılan mülkiyet sorunları ve 

uygulayıcıların mülkiyet hakkına yaklaşımları incelenmiştir. Bu hususlar göz önünde 

bulundurularak çalışmanın birinci bölümünde kent ve kentsel dönüşümün tanımı diğer 

kavramlarla ilişkisine ve kapsamına yer verilmiş olup, devamında kentsel dönüşüm 

kavramının kısaca tarihsel gelişimine değinilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde ise, 

kentsel dönüşümü konu alan yasal düzenlemelere yer verilmiş olup, doğrudan bu 

kavrama yer veren; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5104 sayılı Kuzey Ankara Girişi 

Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği
4
, 5366 sayılı Yıpranan 

Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak 

Kullanılması Hakkında Kanun ve Yönetmeliği ile en son 6306 sayılı Afet Riski 

Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunu’nda yer alan düzenlemeler 

incelenmiştir. Çalışmanın son bölümünde ise, kentsel dönüşüm uygulamalarına 

değindikten sonra, mülkiyet hakkının sınırlandırılması, İdarenin takdir yetkisini 

kullanması ve uygulamada ortaya çıkan sorunlar ve çözüm önerileri ortaya 

konulmuştur.   
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2.  KENT VE KENTSEL DÖNÜŞÜM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR 

2.1 Kent Tanımları  

Kentsel dönüşüm kavramını iyi anlayabilmek için öncelikle  kenti tanımlamak gerekir,  

ancak “kent” sosyolojiden mimariye kadar birçok disiplinin ortak alanı olduğundan ve 

her disiplinde kendi açısından tanımladığından kentin ortak bir tanımı 

bulunmamaktadır. Yaşamsal alanların başında kentler gelmektedir. Gerek Doğu, 

gerekse Batı kültürlerinde kentler hep uygarlık ile anılmıştır. Bu sebeple kentle ilgili 

birden fazla ve farklı tanım mevcuttur. 

 

Türk Dil Kurumu (TDK) Kent (şehir) Bilim Sözlüğünde kent; sürekli toplumsal gelişme 

içerisinde bulunan ve toplumun yerleşme, barınma, gidiş-geliş, çalışma, dinlenme gibi 

ihtiyaçlarının karşılandığı, pek az kimsenin tarım kesiminde çalıştığı, köylere bakarak 

nüfus yönünden daha yoğun olan ve komşuluk birimlerinden oluşan yerleşme birimi 

olarak tanımlanmaktadır. Latince kökenli dillerde “civilization” kent anlamına gelen 

“civitas” sözcüğünden türemiştir. Arap kültüründe de yine uygarlık anlamına gelen 

“medeniyet” kavramının kökeni de bir kent adı olan “Medine”dir (Erten 1999). Kent, 

tarım dışı etkinliklere, özellikle sanayi ve hizmet çalışmalarına dayalı, nüfusu on binden 

daha fazla olan yerleşme yerlerine denir (Kocacık 1997).  

 

Kent, tarım dışı ve tarımsal tüm üretimin denetlendiği, dağıtımın eş güdümlü 

yürütüldüğü, ekonomisi bunu destekleyecek şekilde, tarım dışı üretime dayalı bulunan, 

teknolojik gelişiminin beraberinde getirdiği nüfus büyüklüğüne, yoğunluğuna varmış 

toplumsal heterojenlik ve entegrasyon düzeyi yükselmiş, karmaşık ve mekanik bir 

mekanizmanın sürekli olarak işlediği bir insan yerleşmesidir (Çezik 1982). Belli bir 

yönetsel örgüt biriminin sınırları içinde kalan yerlere kent, bu sınırların dışındaki 

alanlara köy denilmektedir. Bu amaçla genellikle, belediye sınırları içindeki nüfus, 

“kentli nüfus” olarak adlandırılır. Belli bir nüfus düzeyini aşmış olan yerleşmelere 

“kent” diğerlerine “köy” denir (Keleş 2002). Aristo’ya göre kent; insanların daha iyi 

yaşam sürmek için toplandıkları yerlerdir. Adam Smith’e göre kent; ekonomik 

gelişmeye paralel olarak doğmuş bir zanaat fonksiyonudur. Ibn-i Haldun’a göre kent, 

göçebe ve kır insanları için son aşama ve endüstri merkezi olan yerdir (Bumin 1990). 
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Marx’a göre ise kent; kapitalist sömürü ilişkilerinin mekansal ifadesi olduğu kadar, bu 

ilişkilerin tamamlayıcı ve bu anlamda eşitsizlikleri artırıcı bir parçasıdır (Şengül 2001).  

2.2 Kentsel Dönüşüm Tanımı 

Kentsel dönüşüm; belli bir süreç sonunda niteliğini kaybeden fiziksel ve çevresel 

yönden bozulmuş ve köhneleşmiş, sosyal ve ekonomik açıdan dışlanmışlıkla karşı 

karşıya olan kentsel alanların belli sosyal ve ekonomik programlarla 

yenilenerek/dönüştürülerek kente kazandırılmasıdır (Keleş 2012).  Kamu girişimi ya da 

yardımıyla yoksul komşulukların yenilenmesi, yapıların iyileştirilmesi, daha iyi barınma 

koşulları, ticaret ve sanayi olanakları, kamu yapıları sağlanması için yerel plan ve 

programlar uyarınca kentlerin ve kent merkezlerinin tümünü ya da bir bölümünü günün 

değişen koşullarına daha iyi yanıt verebilecek bir duruma getirmek, ekonomik ve 

yapısal özellikleri iyileştirilmesine olanak vermeyecek ölçüde kötüleşmiş olan yoksul 

konutların yıkılması ve bunların oluşturduğu kent bölümlerinin yeni bir planlama 

düzeni içinde geliştirilmesi olarak da tanımlanmaktadır (Kaya 2007).  

 

2.3 Kentsel Dönüşüm Gerekliliği 

Kentler de canlı varlıklar gibi, doğan, büyüyen, yapıları sürekli olarak değişen 

toplumsal birimlerdir. Eskiyen kent kesimleri, gelişmiş ülkelerde olsun, gelişmekte olan 

ülkelerde olsun, zamanla yenilenme gereksinmesi yaratırlar. Eskiyen kent kesimlerinin 

yenilenmesi, onlara toplumsal ve ekonomik yönden yeni değerler ve işlevler 

kazandırılması arzu edilen bir şeydir. Önemli olan, bu yenilemenin amacını iyi 

belirleyebilmektir. Bu yenileme kendiliğinden olabildiği gibi, bir plana bağlı olarak da 

gerçekleştirilebilir (Nadaroğlu 2001).  

 

Kendiliğinden yenilemenin kente maliyeti yüksektir. Yakın zamanlara değin, gecekondu 

alanlarının çok katlı yapılara çevrilmesi biçimindeki dönüşüm plansız olarak 

gerçekleşmekteydi. Bugün de, Türkiye’de, gecekondu bölgelerinin çoğunda yaşanan 
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dönüşüm daha çok böyledir. Oysa kentlerin yenilenmesinde benimsenecek planlı 

yaklaşım, ekonomiye yükü azaltan, biriktirim artırmaya olanak veren bir yöntemdir. 

 

Kentsel yenilenme gereksinmesi yapıların fiziksel ve işlevsel (toplumsal ve ekonomik) 

anlamda eskimesinden doğabileceği gibi, belli bir semtin ya da kent kesiminin değerini 

tüm olarak yitirmesi sonucunda da ortaya çıkabilir. Hangi türde olursa olsun, yapı 

sahipleri kendiliklerinden ya da arsa spekülatörlerinin baskısıyla konutlarının 

yıkılmasına karar verebilirler (Kaya 2003). Bu nedenle, büyük kentlerin oturma 

alanlarındaki birçok yapı, normal fiziksel ömürlerini tamamlamadan yıkılır ve bunların 

yerini çok katlı, çok daireli apartmanlar alır. 

 

Plana dayanmayan kentsel dönüşüm çalışmaları konut açığının kapanmasına yardımcı 

olmadığı gibi, bireysel, kentsel ve ulusal ekonomi açısından da türlü sakıncalar 

doğurmakta; ayrıca, yerel yönetimleri beklenmedik zamanlarda ve boyutlarda izlence 

dışı yatırım oldu bittileriyle karşı karşıya bırakmaktadır. Aynı yolların sık sık 

genişletilmesi, kaldırımların daraltılması, ağaçların kesilmesi, su, elektrik, kanalizasyon 

ve telefon tesisleriyle ilgili boru ve kabloların yenilenmesi için toprağın sık sık 

kazılması kentlerin halkını rahatsız etmekle kalmaz, aynı zamanda düzenli gelişmeyi 

aksatır ve kamu hizmeti yatırımlarının izlenceye bağlanmasına da olanak bırakmaz 

(Weber 2003). Bu türlü sakıncaların giderilebilmesi için, İsviçreli Kentbilimci Hans 

Bernoulli, II. Dünya Savaşı’ndan sonra yayınlanan “Kentlerin Organik Biçimde 

Yenilenmesi” adlı yapıtında, kent yenilemenin ve kentsel dönüşümün, kentleri semtlere 

ayırarak planlı bir biçimde yapılmasını önermiştir. Bernoulli, on yılda bir mahallenin 

tümüyle yenilenmesini ve bu yenilenme sırasında, toprağın iyeliği ile üzerindeki yapının 

birbirinden ayrılmasını, toprağın giderek ulusallaştırılmasını önermiştir (Duru ve Alkan 

2003). 

2.4 Sürdürebilir Kentleşme 

Sürdürülebilirlik, bugünkü neslin ihtiyaçlarını, gelecek neslin kendi ihtiyaçlarını 

karşılayabilmelerini tehlikeye sokmadan karşılamasını esas almaktadır. Yapılan bu 
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açıklamalar ışığında sürdürülebilir kentleşme kavramını inceleyecek olursak, burada da 

toplulukların bir mekânda yaşamak ve bu yaşamlarındaki kaliteyi artırmak yönündeki 

girişimlerinin, gelecek nesillerin de sağlıklı mekânlarda yaşamak ve yaşayacakları 

mekânlarda da yaşam kalitesi ile ilgili taleplerini karşılamalarına engel olmayacak 

biçimde gerçekleştirilmesini içermektedir (Aktan 2003). Burada önemli bir sorun ortaya 

çıkmaktadır. O da, kentleşmenin gerçekte ne kadar sürdürülebilir olduğudur. Çünkü 

hızla artan kent nüfusları, insanların yaşam şartlarının gelişmesine paralel daha geniş 

mekânlarda yaşama arzusu ile yatayda ve dikeyde hızla büyüyen kentler kaçınılmaz 

olarak doğayı da tahrip etmektedir. Özellikle kırsal yerleşimlerden kentlere olan yoğun 

göç, kentlerin alabildiğine büyümesine ve içinde yer aldığı bölgedeki doğayı da tahribe 

sebep olmaktadır (Çevik 2001). 

 

Kentlerin hızlı ve kontrolsüz büyümesi sadece doğal çevreyi olumsuz etkilemekle 

kalmamakta, insan doğasına yönelik de ciddi tahriplere yol açmaktadır. Bugün tüm 

metropollerin ortak sorunu olan kent güvenliği ve kentte dışlanmış grupların varlığı, bu 

grupların oluşturdukları tehditler de kentlerin sağlıklı gelişmesini önlemekte; gelecek 

nesillerin huzur içinde yaşayacakları kentlerin varlığını ortadan kaldırmaktadır. 

Sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması ancak fiziki, ekolojik, sosyal ve ekonomik 

sürdürülebilirlik çalışmalarının birbiri ile entegrasyonu ile mümkündür. Bu çalışmalar 

aşağıda özet olarak sunulmuştur. 

 

2.4.1 Fiziki sürdürülebilirlik 

Kentler sosyal ve ekonomik olduğu kadar aynı zamanda da fiziki varlıklardır. Bugün 

kentlerin doğal dengeyi aşırı bozucu etkilerinin başında plansız yapılaşma yatmaktadır. 

Kentler kontrolsüz olarak büyümektedir. Verimli tarım alanları hızla konutlaşmakta, 

başta su kaynakları olmak üzere doğal kaynaklar de bu yapılaşmadan nasibini 

almaktadır. Doğal kaynakların bulunduğu alanların tamamen kullanıma kapanmasını 

önermemekle birlikte, koruma-kullanma dengesinden de taviz verilmemesi gerektiği 

belirtilmelidir. Örneğin, İstanbul’un en önemli su kaynağı olan Ömerli ve çevresinde 

aşırı yoğun yapılaşma neticesinde bu su kaynağı ciddi bir tehdit altına girmiştir. 
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Kentlerin yatayda değil dikeyde büyümesi gerekmektedir. Çok katlı yapılar alandan 

tasarruf sağlarken, aynı zamanda altyapı yatırımlarından da önemli tasarruflar 

sağlamaktadır. Plansız yapılanmanın kente getirdiği yüklerden biri de gereğinden fazla 

kamusal alan ihtiyacının doğmasıdır. Planlama standartlarına göre bir bölgede yol 

alanlarının toplam alana oranı % 10-15 arasında olması gerekmektedir. Buna mukabil, 

plansız yapılanma olan yerlerde bu oranlar çok yüksek olmaktadır. Kentlerin fiziki 

olarak çevreyi tahribine yol açan unsurlardan birisi de yeşil alanlarda konut yapma 

hevesidir. Mevcut bir alanı yeşillendirmek yerine var olan yeşil alanı konuta 

dönüştürmek özellikle son dönemde artmaya başlamıştır. İnsanların kentin 

kalabalıklarından ve gürültüsünden uzaklaşma arzusunun doğurduğu talep orman 

alanlarında ve su havzalarında veya doğal güzellikleri olan vadi ve akarsu yakınlarında 

lüks konut yapımını tetiklemiştir. Bu da doğal yapının bozulmasını hızlandırmaktadır 

(Keleş 2012). 

 

Kentlerin çevre tahribindeki en önemli unsurlardan biri de ulaşımdır. Raylı sistem ve 

deniz ulaşımı yerine tekerlekli karayolu araçlarının oluşturduğu ulaşım sistemi hem 

kenti tıkamakta ve hem de gerek çevreye verilen zararlı gazlar ve gerekse bu kadar fazla 

araç için gereken otopark ve yol ağı sebebi ile geniş alan kullanımı sebebi ile doğal 

yapıyı yok etmektedir. Altyapının sağlıksız oluşu, geri dönüşüm teknolojilerinin yeterli 

kullanılmayışı, atık bertaraf sistemlerinin yetersizliği gibi birçok sebepten dolayı kentler 

doğayı her geçen gün geri dönülmez biçimde tahrip etmektedir (Bumin 1998). 

 

2.4.2 Sosyal sürdürülebilirlik 

Doğa sadece hava, toprak, su ve bitki örtüsünden oluşmamaktadır. İnsanlar ve insanlar 

arasındaki ilişkileri de doğanın bir parçasıdır. Sosyal kalkınmanın, dayanışmanın 

bulunmadığı, insanların sosyokültürel ve ekonomik ihtiyaçlarının yeterince 

karşılanmadığı kentler insan ve toplum doğasını hızla tahrip etmektedir. Kentlerin 

sosyal yönden yaşadıkları sıkıntılar, bu kent sakinleri arasındaki olması gereken medeni 

ilişkileri yok etmekte, gettolaşma, sokak çeteleri ve benzeri yapılanmalarla kentler 

yaşanamaz mekânlara dönüşmektedir. Eğitimden sağlığa, spordan eğlenceye kadar çok 
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geniş alanlarda kent sakinlerinin sahip olduğu imkânların dağılımındaki aşırı çarpıklık 

bu süreci tetiklemektedir (Toprak 2008). 

 

Kentlerin sürdürülebilirliğini tehdit eden hususların arasında özellikle kentsel dönüşüm 

projelerinde unutulan sosyal yöndür. Bu yerlerde yaşayanların sosyal, ekonomik ve 

kültürel durumları göz ardı edilerek yapılan dönüşümlerle aslında gerçek anlamda 

dönüşüm yapılmamakta; sadece burada yaşayanlar kentin daha az gelişmiş yerlerine 

göçlerini devam ettirmekte, burada kendilerine tahsis edilen yerleri ise ya kiraya 

vermekte ya da satmaktadır. Aslında bir bakıma gerçek dönüşümler fiziki dönüşümün 

yanı sıra sosyal-ekonomik ve kültürel dönüşüm projelerini de kapsamalıdır (Kaya vd. 

2007). 

 

Toplumda sosyal hayatın çarpık yapılanması beraberinde baş edilemez sorunlar 

getirmektedir. Bireylerin toplumsal sorumluluklarını yerine getirmemesi, toplumunda 

bireyler üzerinde güvenlik şemsiyesi oluşturamaması sebebi ile yaşanan olaylar bu gün 

tüm büyük kentlerin en önemli sorunları arasında yer almaktadır. Bireyin içinde 

bulunduğu toplumla arasında güçlü bağların olması için kendisinin toplumdan 

beklentilerinin karşılanması gerekmektedir. Eğer bir toplumda birey kendisini 

korunmasız görüyor, yaşadığı sorunlarda toplumun koruyucu kanatlarının altında 

olduğunu hissedemiyorsa, bu durumda o topluma saygı duyması, benimsemesi 

beklenemez (Keleş 2012).  

 

Toplumun koruyucu kanatları ise ancak toplumsal ilişkilerin, dayanışmanın güçlü 

olması ile bireyler üzerine açılabilir. Belediyelere düşen de toplumun bu 

fonksiyonlarının güçlenmesine katkı sağlamaktır. Sosyal sürdürülebilirlik, o kentte 

yaşayan insanların bireysel ve toplumsal yaşamlarını, insan haysiyetine yaraşır, kendi 

yerel kültürlerini muhafaza edecek bir şekilde sağlıklı olarak sürdürebilmeleridir. 

Kentsel gelişim, kentte yaşayan insanlara refah ve huzur sunabiliyorsa bir anlam ifade 

eder. İnsanı feda eden, onun hayatını karabasana dönüştüren bir gelişimin sağlıklı ve 

sürdürülebilir olması mümkün değildir. 
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2.4.3 Ekolojik sürdürülebilirlik 

Bir kentin ekolojisi, denizi, ormanı, suyu, havası, kısacası içinde bulunan tüm canlı ve 

cansız varlıkları ile doğal zenginliklerdir. Kentlerin bu zenginliklerini feda etmeksizin 

gelişimini sağlayabildiği ölçüde sağlıklı ve sürdürülebilir kalkınma mümkün olacaktır. 

 

Günümüzde, ekolojik dengenin korunması ve çevrede oluşan atıkların yaşam 

alanlarından uzaklaştırılması veya doğaya zarar vermeyecek hale sokulması resmi-özel 

bütün kuruluşlarının üzerinde titizlikle durdukları konular arasına girmiştir. Bütün 

bunlara ek olarak su, hava ve toprak kirliliğinin önlenerek gelecek nesillere yaşanabilir 

bir çevrenin miras bırakılması önemli çevresel hedefler arasında sayılmıştır. Ekonomide 

serbest mallar arasında sayılan ve fiyatlandırılamayan hava, su, kum ve güneş gibi 

faktörler bütün dünya ülkelerinde hızla tahrip edildiğinden dolayı kıt hale gelmiştir.  

Değişik nedenlerle ekosistemin yoğun bir şekilde tahrip edilmesi üzerine bölgesel, 

ulusal ve uluslararası düzeyde bir takım önlemlerin alınması gündemi işgal etmiştir. 

Dünya doğal mirasının korunarak gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre mirasının 

bırakılması, geliştirilen çevre stratejilerinin nihai hedefi olmuştur. Son dönemde çevre 

üzerine birbiri ardına uluslararası toplantılar düzenlenmiş, izlenecek strateji ve alınacak 

önlemler yoğun olarak tartışılmıştır (Yörükan 2006). 

 

Kentleşme ekolojik sistemi ciddi olarak tehdit etmektedir. En basitinden haşeratla 

mücadele adına kimyasal mücadele bile dengeleri etkilemektedir. Zeminlerin asfalt 

kaplamasından aşırı betonlaşmaya kadar kentleşmenin çevre üzerindeki olumsuz etkisi 

var olan ekolojiyi hızla deforme etmektedir. Günümüzde küresel ısınma gibi birçok 

çevre sorunu dünya yaşamının sürdürülebilirliğini ciddi tehdit etmektedir. 

 

2.4.4 Ekonomik sürdürülebilirlik 

Ekonomik sürdürülebilirlik, günümüz insanının ekonomik ihtiyaçlarına cevap verebilen 

ama bunun yanı sıra gelecek nesillerin ekonomik ihtiyaçlarını da koruyabilen bir 

yapının oluşturulması demektir. Ekonomik sürdürülebilirlik, ekonomik sistemin 
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insanların temel ihtiyaçlarına cevap verebilmesi, gelir dağılımındaki adaletsizliği 

ortadan kaldırarak fakirliğin azaltılması, buna paralel olarak insanlar arasındaki 

eşitsizliğin ortadan kaldırılması, faydalı mal ve hizmetlerin adil şekilde sunulması ile 

sağlanabilir. Ekonomik sürdürülebilirlik kavramı genellikle çevre ile ilişkili olarak ele 

alınmaktadır (Keleş 2012).  

 

Kalkınmanın, canlıların yaşam çevresinin tahribatına yol açmaması gerektiği bilinci, bu 

kavramın temelini oluşturmaktadır. Bu önemli ve gerekli olmakla beraber, bizzat 

ekonomik yapıdan kaynaklanan sorunların da sürdürülebilirlik problemine yol açtığı 

unutulmamalıdır. Küreselleşme ve sermayenin belli ellerde birikimi neticesinde nüfusun 

önemli bir bölümü ücretli, küçük bir bölümü ise işveren olarak yaşamını 

sürdürmektedir. Orta kesim denilen esnaf ve küçük girişimciler hızla yok olmakta, 

ekonomik rekabete ayak uyduramamaktadır. Bu da sosyal yapı başta olmak üzere 

toplumsal ve bireysel sorunlara yol açmaktadır. Ekonomik sürdürülebilirliği tehdit eden 

bir başka faktör ise plansız ekonomik gelişmelerdir. Bir kentin sağlıklı bir ekonomik 

yapıda olabilmesi için birçok şartlar bulunmaktadır. Bunlar kısaca aşağıdaki gibi 

sıralanabilir:  

 

Kentte var olan doğal kaynaklara dayalı veya kentin coğrafi konumundan 

kaynaklanan üstünlüklerine dayalı ekonominin gelişmesi, 

Ekonomik birimlerin kentsel gelişim tehdidi altında bulunmaması.  

Kentin uygun bölgelerinin bu faaliyetlere ayrılması ve gerekli altyapının tesisi, 

Ekonomi için gerekli iş gücünün mevcudiyeti, 

Kent ekonomik kalkınması konusunda stratejilerin belirlenmiş olması (Yörükan 

2006). 
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3. KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN HUKUKİ BOYUTU VE MÜLKİYET KAVRAMI 

3.1 Kentsel Dönüşüm Girişimlerinin Hukuki Temeli 

2002 yılı sonlarında kurulan hükümetin gündeminde yer alan kentsel dönüşüm 

girişimlerinin hepsine egemen olan görüşler hemen hemen aynıdır. 2004 yılında 

(mülga) Bayındırlık ve İskân Bakanlığı (yeni adıyla T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) 

tarafından hazırlanan yasa taslağında yer alan görüşler az çok farklarla daha sonraki 

tarihlerde çıkarılan bütün yasalara da yansıtılmıştır. 2004 tarihli taslağın gerekçesinde, 

her türlü kaçak yapılardan oluşan kent kesimlerinin, afet riski taşıyan alanların, bilim ve 

teknik kurallarına aykırı olarak yapılmış bulunan yapıların dönüştürülmesi; bu alanların 

sağlıklı ve güvenli yaşam ortamlarına çevrilmesi gereğinden söz edilmektedir. 

 

Taslakta, “kentsel dönüşüm alanı”, “var olan dokusu ve toplumsal ve teknik altyapısı 

bakımından günün koşullarına ve gelecekteki gereksinmelere yanıt vermeyen, imar 

mevzuatına aykırı yapıların ve tasfiye, iyileştirme ve yenileme bölgelerinde, toplumsal 

ve teknik altyapısı çağdaş ölçünlere uygun olarak, bugünün ve geleceğin gereksinmeleri 

göz önünde tutularak belirlenen alanlar” olarak tanımlanmaktadır. Taslakta, ayrıca, bu 

alanlarda dönüşümü sağlamaya yön verecek olan “kentsel dönüşüm planı” adı ile 

1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarının hazırlanacağı belirtilmiştir.  

 

Kentsel dönüşüm planlarının hazırlanmasında, 3194 sayılı İmar Kanun’una
5
 ilişkin Plan 

Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik kurallarına uyulması gerekmektedir. Taslağa göre, 

bu planların, tespit işlemlerinin bitirilmesinden itibaren 6 ay içinde hazırlanması 

gerekir. Taslak, parselasyon planlarının da kentsel dönüşüm planlarına uygun olarak, 

belirtilen kısa süreler içinde, belediyeler ve valiliklerce yapılmasını öngörmüştür. 

Taslağın arsa ve arazi düzenlemesi ile ilgili 13. maddesi ilgili yönetimlere “hamur” 

yetkisi vermekteydi. Kentsel dönüşüm planının sınırları içinde bulunan ve düzenleme 

alanına giren okul, hastane, kreş, belediye hizmet binası ya da başka resmi tesislerle 

ilgili olarak alınacak “kamu ortaklık payı”nın % 10’u geçmeyeceği belirtilmiştir (Keleş 

                                                 
5
 09.05.1985 tarih 18749 sayılı T.C. Resmi Gazete 
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2012). Kanun Taslağının kurmaya çalıştığı dizgede, tasfiye alanlarında kalan yapılarla 

iyileştirme ve dönüşüm alanlarındaki yapılar birbirlerinden ayrılarak her iki kümede yer 

alan yapılara karşı uygulanacak işlemlerin neler olduğu ayrıntılarıyla gösterilmektedir.  

 

a. Tasfiye alanında kalması öngörülen yapılar, özel yasalarla uluslararası sözleşmeler 

kapsamında yapı yasağının konusu olan yapılar, doğal afet riski taşıyan yapılar, 

doğal, kültürel, tarihsel, ekolojik ve tarımsal değeri nedeniyle yapı yasağı konmuş 

yapılar, su kirliliği, hava kalitesinin korunması, gürültü denetimi gibi çevresel 

sakıncaları nedeniyle yapı kısıtlamalarına konu olan yapılardır. Bunlar arasında 

tasfiye edilmesi gereken yapıların da hangileri olduğu gösterilmektedir. 

b. İyileştirme ve dönüşüm alanlarında kalan yapılardan bir bölümünün, mevzuata 

aykırılıklarının giderilmesinden sonra güçlendirilerek korunması, mevzuata 

aykırılıkları giderilemeyenlerle gecekondu niteliğinde olanların ise tasfiyesi 

öngörülmüştür. Kentsel dönüşüm ve tasfiye alanlarında kalan yapıların kümelere 

ayrılarak hak sahiplerine, daha önce kullandıkları konutlarına eşdeğer bağımsız 

bölümlerin (dairelerin, konutların) verilmesi yasa taslağının başlıca amaçları 

arasındaydı. Hak sahiplerine verilmesi öngörülen bağımsız bölümler karşılığında, 

belli bir bedel alınarak ya da alınmayarak kendilerine önce birer “dönüşüm belgesi” 

verileceği de kurala bağlanıyordu. Bu taslak, ufak tefek değişikliklerle, yeniden, 

Hükümet tarafından, 2010 başlarında TBMM’e getirilmiştir (Kaya 2003). 

 

Taslak’ta yer alan bütün görüşler daha sonra 2004, 2005 ve 2006 yıllarında çıkarılan 

bütün yasalarda yer almıştır. Önce, 5104 sayılı Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm 

Projesi Kanunu yasalaşmıştır. Kenti bağlayan yolun her iki yanına havaalanına 

utanılmayacak bir görünüm kazandırılmak biçiminde bir amaç benimsendi. Bu amacı 

daha iyi gerçekleştirebilmek için 5481 sayılı Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm 

Projesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunu
6
 yürürlüğe konmuştur. 

Yıpranan Tarihsel ve Kültürel Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak 

Kullanılmasına (kullanılarak yaşatılması) ilişkin 5366 Sayılı Kanun 2005 yılında 

yürürlüğe girmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanunu 73. maddesi de, “belediyeleri, kentin 

                                                 
6
 08.04.2006 tarih 26133 sayılı T.C. Resmi Gazete 
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gelişimine uygun olarak, eskiyen kent kesimlerini yeniden inşa ve restore etmek; konut 

alanları, sanayi ve ticaret alanları, teknoloji parkları ve sosyal donatılar oluşturmak, 

deprem riskine karşı önlemler almak veya kentin tarihsel ve kültürel dokusunu korumak 

amacıyla kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulamaya” yetkili kılmıştır (Kaya vd. 

2007). 

 

Belediye Kanunu’nun 73. maddesinde, 2010 yılında yapılan bir değişiklikle, kentsel 

dönüşüm konusunda belediyelerin yetkileri hem artırılmış, hem de uygulamaya ilişkin 

ayrıntılar düzenleme konusu yapılmıştır. Örneğin, kamunun mülkiyetinde ya da 

kullanımında olan yerlerde kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilebilmesi ve 

uygulama yapılabilmesi için Bakanlar Kurulu kararı alınması gereklidir. Kentsel 

dönüşüm ve gelişim alanı olarak ilan edilmesi söz konusu olan yerlerin, üzerinde yapı 

olup olmaması, imarlı ya da imarsız alanlar olması, büyüklüklerinin 5 ila 500 hektar 

arasında ne kadar olacağının belirlenmesi gibi ayrıntıların takdiri belediye meclislerine 

bırakılmıştır. Kanun, 5 hektardan küçük olmamak koşuluyla, birden çok yerin tek bir 

dönüşüm alanı olarak belirlenmesine de olanak tanımıştır” (Keleş 2012). 

 

Anakent belediyelerinin sınırları içinde dönüşüm proje alanları ilanına Anakent 

Belediye Meclisleri yetkilidir. Anakent Belediye Meclisinin uygun görmesi durumunda, 

ilçe belediyelerinin de kentsel dönüşüm projeleri yapabilmelerinin yolu açıktır. Anakent 

belediyelerince yürütülen kentsel dönüşüm projesi alanlarıyla ilgili her türlü imar 

işlemleri (imar planı, yer bölümleme planı, yapı izni, kullanma izin belgesi gibi) 

anakent belediyelerince yerine getirilir. Kentsel dönüşüm alanlarındaki yapıların 

boşaltılmasında, yıkılmasında ve kamulaştırılmasında, yasa ilke olarak “anlaşma” 

yönteminin kullanılmasını istemektedir. Kentsel dönüşüm alanları içinde bulunan 

kamuya ait taşınmaz malların, harca esas olan değerleri üzerinde belediyelere 

devredilmesi gerekmektedir. Unutmamak gerekir ki, geçmişte de çoğu zaman planlı gibi 

gösterilmek istenen dönüşüm uygulamaları gerçekte plansızlıktan farksızdılar. Şimdiki 

girişimlerde de ayni özellik gözde çarpmaktadır. Örneğin, 2981 ve 2390 sayılı 

kanunlarla 1984 yılından bu yana ıslah imar planları yoluyla, yani bütünsellikten 

yoksun, parçacıl bir plan yaklaşımıyla gerçekleştirilmiş olan dönüşüm uygulamalarının 

planlı kentsel dönüşüme örnek gösterilmesi yanlıştır. Nitekim şimdi de, Türkiye Büyük 
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Millet Meclisi’ndeki (TBMM) Dönüşüm Alanları Hakkındaki Kanun’un daha ilk 

maddesinde, “imar planı bulunsun ya da bulunmasın” biçiminde bir anlatım yer 

almaktadır. Bu anlayışa dayanan uygulamalardan, yalnız kent, kentli, çevre ve toplum 

değil, aynı zamanda gelecekteki kuşaklar da büyük kayıplara uğrayacaktır (Kaya vd. 

2007). 

 

3.2 Kentsel Dönüşümün Hukuki Boyutu 

3.2.1 Kentsel dönüşüm amacıyla kullanılabilecek yasal düzenlemeler  

Türkiye’de kentsel dönüşüm kavramı, hukuk alanında yeni ele alınan bir kavram 

olmakla birlikte, dönüşümü oluşturacak birtakım kanunlar ve uygulamalar yapılmıştır. 

Çalışmanın bu kısmında ilk olarak kentsel dönüşüm ile ilgili düzenlemeler kısaca ele 

alınmış ve sonrasında, kentsel dönüşümü düzenleyen kanunlar ele alınmıştır. 

 

3.2.1.1 İmar Kanunu ve planlama 

Şehir planlamasın, “şehirsel yerleşmelerin, mevcut ve gelecekteki tabii, kültürel, iktisadi 

ve sosyal şartlarla bir düzen içinde bağdaştırılması için gerekli işlem ve eylemlerle, 

örgütlenme çabalarının tümü” şeklinde tanımlanmaktadır (Yayla 1975). Türkiye’de 

planlama işlemleri alanındaki en önemli ve temel niteliğindeki yasal düzenleme 3194 

sayılı İmar Kanunu’dur. Söz konusu Kanun’un amacı “yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki 

yapılaşmaların; plan, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak” şeklinde 

ifade edilmektedir. Belediye, mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan yerlerde, 

yapılacak planlar ile inşa edilecek resmi ve özel bütün yapılar bu kanun kapsamında 

kalmaktadır. Planlamadaki amaç diğer bütün idari faaliyetlerde olduğu gibi, “kamu 

yararı” olduğu açıktır. İmar planlarının amacı, bir Danıştay kararında şu şekilde 

açıklanmaktadır: “İnsan, toplum, çevre ilişkilerini kişi ve aile mutluluğu ile toplum 

hayatını yakından etkileyen fiziksel çevreyi sağlıklı bir yapıya kavuşturmak, yatırımları 

yer seçimlerini ve gelişme eğilimlerini yönlendirmek ve toprağın korunma ve kullanım 

dengesini en rasyonel biçimde belirlemek üzere hazırlanır. İmar Kanunu ile öngörülen 
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bazı uygulamaların, özellikle plansız yapılaşmayı önleyici işleve sahip olduğu 

söylenebilir.  

 

İdarelere, İmar Kanunu’nun 18. maddesi çerçevesinde, binalı ve binasız arazilerin, 

maliklerinin rızası aranmaksızın, düzenlenmesine imkan tanınmakta, plansız yapılaşan 

alanların, yeniden düzenlenerek, özellikle yol, yeşil alan, park, okul alanı kimi kamusal 

alanlarının oluşturulmasına imkan sağlanmaktadır. Ek olarak, zaman içinde imar 

planlarındaki yetersizliklerin çıkması, yeni ihtiyaçların belirmesi halinde, imar 

planlarının değiştirilmesi mümkündür. İdareler, “revizyon imar planları” ile “gerek 

nazım ve gerekse uygulama imar planlarının ihtiyaca cevap vermediği veya bunların 

uygulanmasının sorun çıkardığı durumlarda, planın tümünün veya büyük bir kısmının 

plan yapım tekniklerine uyularak yenilenmesini sağlayabilirler” (Yasin 2005). 

 

3.2.1.2 Hukuka aykırı yapılarla ilgili düzenlemeler 

Geçmişten günümüze Türkiye’de kentlerin en önemli sorunlarından biri hiç kuşkusuz 

‘Plansız Yapılaşma’ sorunudur. Öncelikle büyükşehirlerde, gerekli imar planı 

yapılmamış alanlarda veya planlı alanlarda ‘Gecekondu’ olarak tabir edilen yapıların 

varlığı, büyükşehirlerin en önemli sorunlarının başında gelmektedir. Kanundaki tanımı 

ise; “Bayındırlık ve yapı kurallarına aykırı olarak, gerçek ya da tüzel kamu ve özel 

kişilerin arsaları üzerine, arsa sahibinin isteği ve bilgisi dışında, izinsiz olarak yapılan, 

barınma ihtiyaçlarının devletçe ve şehir meclislerince karşılanamayan yoksul ya da dar 

gelirli ailelerin yaşadığı plansız, gelişigüzel yapılmış yapı statiği olmayan barınaklar” 

şeklinde tanımlanmaktadır (Ünal vd. 1998). 

 

775 sayılı Gecekondu Kanunu’nda
7
 kullanılan gecekondu kavramı ile “imar ve yapı 

işlerini düzenleyen mevzuata ve genel hükümlere bağlı kalınmaksızın, kendisine ait 

olmayan arazi veya arsalar üzerinde, sahibinin rızası alınmadan yapılan izinsiz yapılar 

kastedilmektedir”. Kanun, sadece başkalarının arazisi üzerindeki bu arazilerin büyük 

birçoğu Devlete aittir ve inşa edilen yapıları gecekondu olarak kabul etmiştir. 

                                                 
7
 30.07.1966 tarih 12362 sayılı T.C. Resmi Gazete 
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Belediyelerin mülkiyetinde bulunan veya yukarıda belirtilen yöntemlerle mülkiyetine 

geçecek olan arazi ve arsalardan, belediye meclisi kararı ile belli edilip, İmar ve İskân 

Bakanlığı’nca uygun görülenler, konut yapımına ayrılır. İmar ve İskân Bakanlığı, 

belediye meclislerince tespit edilen yerleri redde, aynen veya değiştirerek onaylamaya 

veya değiştirilmek üzere geri göndermeye yetkili olduğu gibi, teklif edilenler dışında 

lüzumlu gördüğü yerlerin de bu maksada ayrılmasını belediyelerden isteyebilir. Plansız 

ve kaçak yapılarla ilgili diğer bir kanun ise 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına 

Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 sayılı İmar Kanununun Bir 

Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun’dur
8
. 

 

2981 Sayılı Kanun, Belediye ve mücavir alan sınırları içinde imar ve gecekondu 

mevzuatına aykırı olarak inşa edilmiş ve inşa halindeki bütün yapılar hakkında 

uygulanacak işlemleri düzenlemek üzere çıkarılmıştır. Kanun imar mevzuatına aykırı 

inşa edilmiş ve edilmekte olan yapılarla gecekonduları; muhafaza edilecekler, ıslah 

edilerek muhafaza edilecekler, bu Kanun’un hükümlerinden yararlanamayacak olanlar 

şeklinde tasnif edilmiştir. Bu Kanun’da belirlenen esaslara göre, muhafaza edilecek 

veya ıslah edilerek muhafaza edilecek yapılara bu Kanun’daki yükümlülüklerin yerine 

getirilmesi kaydı ile ruhsat ve kullanma izni verilmesi öngörülmektedir. Söz konusu 

kanun, bir imar affı kanunudur. Bu nedenle, kentsel dönüşüm aracı olmaktan uzaktır. 

Kentlerin çevresinde oluşan hukuka aykırı yapılara, fiilen oluşmuş şehirlere meşruiyet 

kazandırmanın ötesinde bir işlevi olmamıştır. İmar afları, şehirleşmenin en önemli 

sorunlarından biri olmuştur (Yasin 2005). 

 

3.2.1.3 Konut soruna çözüm arayışları; 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu 

Konut sorununun çözümü, kaçak yapılaşmanın önlenmesi ve şehirleşmenin daha planlı 

bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamaya yönelik kanunlardan biri de 2985 sayılı Toplu 

Konut Kanunu’dur.
9
 Kanun ile kurulması öngörülen Toplu Konut İdaresinin 

kaynaklarının “Ferdi ve toplu konut kredisi verilmesi, köy mimarisinin geliştirilmesine, 

gecekondu alanlarının dönüşümüne, tarihi doku ve yöresel mimarinin korunup, 

                                                 
8
 08.03.1984 tarih 18335 sayılı T.C. Resmi Gazete 

9
 17.03.1984 tarik 18344 sayılı T.C. Resmi Gazete 



 

20 

 

yenilenmesine yönelik projelere kredi verilmesi ve kredilerde faiz sübvansiyonu 

yapılması, toplu konut alanlarına arsa temin edilmesi, araştırma, turizm alt yapıları, 

konut alt yapıları, okul, karakol, ibadethane, sağlık tesisleri, spor tesisleri, postane, 

çocuk parkları, benzeri tesisler ve konut sektörü sanayisini teşvik için yatırım ve işletme 

kredisi verilmesi, iş ve istihdam yaratmak üzere esnaf ve sanatkârlara ait işyerleri ve 

küçük sanayi teşebbüslerinin kredi yoluyla desteklenmesi, afet mahallerinde konut 

yapımının teşvik ve desteklenmesi amacıyla kullanılması” öngörülmektedir. Aynı 

Kanun’un Ek 7. maddesinde Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın, 

gecekondu bölgelerinin tasfiyesine veya iyileştirilerek yeniden kazanımına yönelik 

olarak gecekondu dönüşüm projeleri geliştirebileceği, inşaat uygulamaları ve finansman 

düzenlemeleri yapabileceği, gecekondu dönüşüm projesi çerçevesinde idare tarafından 

yapımı gerçekleştirilen konutların bedelleri proje uygulamalarının yapıldığı illerdeki 

mevcut ekonomik durum, doğal afetler, konut rayiç bedelleri ve gecekondu 

bölgesindeki kişilerin gelir durumu göz önünde bulundurularak gerekli görüldüğünde 

kamuoyuna ilan edilerek yapım maliyetlerinin altında tespit edilebileceği ifade 

edilmiştir (Yasin 2005). 

 

3.2.2 Doğrudan kentsel dönüşümü düzenleyen yasal düzenlemeler 

Mevzuatta kentsel dönüşüm Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, Belediye 

Kanunu, Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu ve Afet Riski 

Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun ile düzenlenmiştir. 

 

3.2.2.1 Kültürel, tarihi ve tabii varlıkların yenilenmesi 

5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültüre Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve 

Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun, tarihi eserlerin, kültürel ve tabii varlıkların 

yerel yönetimler tarafından “yenilenmesine” imkan sağlamıştır.   

 

Büyükşehir belediyeleri, büyükşehir belediyeleri sınırları içindeki ilçe ve ilk kademe 

belediyeleri, il, ilçe belediyeleri ve nüfusu 50.000’in üzerindeki belediyelerce ve bu 
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belediyelerin yetki alanı dışında il özel idarelerince, yıpranan ve özelliğini kaybetmeye 

yüz tutmuş; kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurullarınca sit alanı olarak tescil ve 

ilan edilen bölgeler ile bu bölgelere ait koruma alanlarının, bölgenin gelişimine uygun 

olarak yeniden inşa ve restore edilerek, bu bölgelerde konut, ticaret, kültür, turizm ve 

sosyal donatı alanları oluşturulması, tabii afet risklerine karşı tedbirler alınması, tarihi 

ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılmasıdır. 

Bu Kanun, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda oluşturulacak olan yenileme 

alanlarının tespitine, teknik altyapı ve yapısal standartlarının belirlenmesine, 

projelerinin oluşturulmasına, uygulama, örgütlenme, yönetim, denetim, katılım ve 

kullanımına ilişkin usul ve esasları kapsar. 

 

Yenileme alanları olarak belirlenen bölgelerde il özel idaresi ve belediye tarafından 

hazırlanan veya hazırlatılan yenileme projeleri ve uygulamaları ilgili il özel idareleri ve 

belediyeler eliyle yapılır veya kamu kurum ve kuruluşları veya gerçek ve özel hukuk 

tüzel kişilerine yaptırılarak uygulanır. Bu alanlarda Toplu Konut İdaresi ile ortak 

uygulama yapılabileceği gibi, Toplu Konut İdaresine de uygulama yaptırılabilir. 

Büyükşehirlerde, büyükşehir belediyeleri tarafından başlatılmayan uygulamalar ilçe ve 

ilk kademe belediyelerince tek başına veya müşterek olarak yapılır veya yaptırılır. 

 

Yenileme alanı içinde yapı parsellerindeki uygulamalarda kendi parseli ve yapısı aynen 

korunarak yenilenecek yapılar, projenin bütünlüğünü bozmamak şartıyla belediyece 

kabul edilen projeye bağlı kalmak ve il özel idaresi ve belediyenin belirleyeceği amaçta 

kullanılmak kaydıyla parsel sahibince yapılabilir. Bu durumlarda uygulamanın projeyle 

eş zamanlı olarak başlatılması ve tamamlanması esastır. Aksi takdirde il özel idaresi ve 

belediyece bu Kanun hükümleri uygulanır. 

 

Yenileme alanlarında yenileme projelerinin uygulanması sırasında tabiî afet riski 

taşıdığı (mülga) Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca belirlenen bölgelerde gerekli 

tedbirleri almak üzere il özel idareleri ve belediyeler yenileme projelerinde tasfiye de 

dahil olmak üzere gerekli düzenlemeleri yapabilir, yasaklar koyabilir. Bu konudaki esas 

ve usuller yönetmelikte belirlenir. Uygulama esnasında her türlü kontrol, denetim ve 
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takip işlemleri, ilgili il özel idaresi ve belediyece yapılır veya yaptırılarak 

sonuçlandırılır. Bu işlemler, projenin özelliğine göre konuyla ilgili uzman kişi, kurum 

ve ekiplere yaptırılır. 

 

Yenileme alanlarındaki uygulamalar her türlü vergi, resim, harç ve ücretlerden muaftır. 

Yenileme projelerini onaylamak üzere 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kanunu’nun 51. maddesine göre gerektiği kadar Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu oluşturulur. Kurulca onaylanan projeler, il özel idaresi veya belediyece 

uygulanır. Yenileme alanlarında yapılacak uygulamalarda her türlü mal ve hizmet 

alımları ile yapım işleri, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç olmak üzere 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
10

 hükümlerinden muaftır. Yenileme projeleri, uygulama 

alanı içerisinde bulunan taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının rölöve, restitüsyon, 

restorasyon projeleri ile onarılacak veya yeniden inşa edilecek yapıların imar 

mevzuatında öngörülen projelerinden oluşur. 

 

Kamu kurum ve kuruluşlarının ellerinde bulunan tarihi eser niteliğini haiz bina ve 

müştemilatı, tarihi özelliklerine uygun olarak restore ettirilmek ve/veya tarihi özellikleri 

korunmak ve mülkiyeti ilgili kamu kurum ve kuruluşunda kalmak suretiyle; eğitim, 

sağlık, kültür ve sosyal amaçlı olmak üzere kamu yararına çalışan dernekler, vakıflar, 

kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile 

üniversiteler ile ticarî faaliyetlerde kullanılmak üzere gerçek ve özel hukuk tüzel 

kişilerine sınırlı ayni hak olarak tesis edilebilir. Sınırlı ayni hak tesisi ile ilgili esas ve 

usuller ile bedeli ve kullanma süresi, ilgili belediye veya ilgili kamu kurum ve 

kuruluşları tarafından Türk Medeni Kanunu, İl Özel İdaresi Kanunu, Belediye Kanunu 

ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde belirlenir. 

 

3.2.2.2 Belediye Kanunu 

Kentsel dönüşüm uygulaması modeli, yerel yönetimlerin şehirlerde yapacakları 

iyileştirme çabaları olarak karşımıza çıkar. 5393 sayılı Belediye Kanunu, 

                                                 
10

 22.01.2002 tarih 24648 sayılı T.C. Resmi Gazete  
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belediyelerinin görev bölgelerinde ortaya çıkan kentsel sorunlara çözüm üretmekle 

görevli olduklarını işaret ederek, bu görevlerin yerine getirilmesine yönelik yetki ve 

usulleri düzenlemiştir. Belediyelerin görev alanındaki beldeye karşı yerine getirmeleri 

gereken görevler arasında; kentin düzenli, sağlıklı ve estetik şekilde yapılaşması ve 

varsa aykırı durumların giderilmesi görevi de yer almaktadır. Bu bağlamda 5393 Sayılı 

Kanun’un 73. maddesinde “kentsel dönüşüm ve gelişim alanı” başlığı altında 18 fıkra 

halinde kentsel dönüşüm uygulaması düzenlenmiştir.  

 

Kentsel dönüşüm uygulaması, kentsel dönüşüm ve gelişim projesi hazırlanmak suretiyle 

gerçekleştirilecektir. Kentsel dönüşüm ve gelişim projesi hazırlama konusunda 

belediyelerin bir takdir hakkı bulunmaktadır. Büyükşehir sınırları içerisinde kentsel 

dönüşüm ve gelişim projesi uygulama yetkisi büyükşehir belediyelerine aittir. 

Büyükşehir dışındaki belediyeler görev alanlarında kentsel dönüşüm ve gelişim projesi 

uygulama yetkisine sahiptir. Büyükşehir sınırları içerisinde kalan ilçe belediyelerinin 

kentsel dönüşüm ve gelişim projesi uygulama yetkisi, ancak büyükşehir belediyesi 

meclisinin bu konuda yetki vermesi durumunda söz konusu olabilecektir.  

 

Kentsel dönüşüm ve gelişim projesi uygulamasında kamu mülkiyetinde bulunan araziler 

esas alınacaksa, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aracılığıyla Bakanlar Kurulu Kararı 

alınması gerekmektedir. Kentsel dönüşüm ve gelişim projesi en az 5 en çok 500 

hektarlık bir arazi üzerinde yapılabilecektir. Bir başka ifadeyle kentsel dönüşüm ve 

gelişim projesi alansal büyüklük olarak birkaç adadan ibaret olarak uygulanabileceği 

gibi bütün bir ilçeyi ya da şehri kapsayacak şekilde de uygulanabilir. Kentsel dönüşüm 

ve gelişim projesinde, yürürlükten kaldırılmış olan 2981 Sayılı Kanun kapsamında hak 

sahibi olan kişilerin haklarının korunması gerekliliği 5393 Sayılı Kanun’un 73. 

maddesinde açıkça düzenlenmiştir. Kanunda yer alan bu düzenlemeyi, tapu tahsis 

belgesi sahiplerinin haklarının kentsel dönüşüm ve gelişim projesi kapsamında 

korunacağı şeklinde anlamak gerekir. Tapu tahsis belgelerinin tapuya dönüşmüş olması 

durumunda tapu maliki olan kişilerin bu haklarının korunacağına ilişkin ayrıca vurgu 

yapmaya gerek bulunmamaktadır. Bu durumda, tapu tahsis belgesi sahibi kişiler, 2981 

Sayılı Kanun yürürlükten kalkmış olsa dahi, var olan tahsis belgesinden doğan 
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haklarını, özellikle kentsel dönüşüm ve gelişim projesi kapsamında kullanmaya devam 

edeceklerdir (Çolak 2010). 

 

Bir yerin kentsel dönüşüm ve gelişim alanı olarak ilan edilebilmesi için; belediye veya 

mücavir alan sınırları içinde olması ve en az 50.000 m
2 

olması şarttır. Ancak bazı 

kentsel dönüşüm projelerinin uygulanmasında, özellikle alan büyüklüğüne ilişkin 

koşulun sağlanmasında zorluk yaşanabilir. Örneğin; tarihi bir sokağın yenilenmesi 

projesinde, sokağın alanı 50.000m
2
‘den az olabilir. Bu nedenle, alan büyüklüğü 

koşulunun sadece, konut, sanayi, sosyal donatı alanlarının oluşturulması veya deprem 

riskini ortadan kaldırma amacına yönelik projeler için geçerli olacağı söylenebilir. 

 

Belediye Kanunu’na göre belediyeler aşağıdaki amaçlarla kentsel dönüşüm/gelişim 

projeleri yapama yetkisine sahiptirler: 

 

 Eskiyen kent kesimlerinin yeniden inşa ve restore etmek, 

 Konut, ticaret ve sanayi alanları oluşturmak, 

 Teknoloji parkları, sosyal donatı alanları oluşturmak, 

 Deprem riskine karşı önlemler almak, 

 Kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak. 

 

Görüldüğü üzere, Kanun’da, kentin hem fiziki koşullarının iyileştirilmesi hem de 

sosyal, kültürel ve ekonomik hayatının geliştirilmesi/korunması amacıyla dönüşüm 

projeleri yapılabilecektir. Burada üzerinde durulması gereken birkaç husus 

bulunmaktadır: Birincisi, kültürel ve tabii alanların yenilenmesi 5366 Sayılı Kanun’da 

ayrıntılı şekilde düzenlendiğinden, belediyeler bu alanlardaki yenileme projelerini bu 

kanuna uygun olarak yapmak zorundadırlar. İkincisi; dönüşüm projesinin, dönüşüm 

kararının amacı ile uyumlu olması gerekir. Örneğin; deprem riskine karşı önlem almak 

için yapılacak kentsel dönüşüm projelerinde, depreme uygun olarak inşa edilmiş 

binaların yıkılması veya kamulaştırılması öngörülemez. Tarihi binaların restorasyonu 

için yapılan bir dönüşüm projesinde, tarihi nitelikte olmayan yapılarla ilgili bazı 

yükümlülükler öngörülemez (Yasin 2010).  
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Kentsel dönüşüm projeleri uygulayan idarenin, özel mülkiyetteki taşınmazlara ilişkin 

bazı yükümlülükler getirmesi hatta bu taşınmazların satın alma veya kamulaştırma 

yoluyla özel mülkiyetin sona erdirilmesi de söz konusu olabilir. Belediye Kanunu, özel 

mülkiyetteki taşınmazların yıkım ve kamulaştırmada anlaşma yolunun esas olduğunu 

vurgulamıştır (Yasin 2010). Kentsel dönüşüm kapsamında yapılacak kamulaştırmalarda, 

kanunda ayrı bir düzenleme olmadığından, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu 

hükümlerine göre işlem yapılması gerektiği vurgulanmalıdır. 

 

3.2.2.3 Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu 

Kuzey Ankara kentsel dönüşüm projesi; Ankara’nın havaalanına ulaşım yolunda 

bulunan gecekonduların tasfiye edilerek kentin o bölgesinin iyileştirilmesi, 

sağlıklılaştırılması ve güzelleştirilmesi amacıyla uygulanmıştır. Kanunların genel, soyut 

ve objektif olması ilkesine aykırı olarak belli bir yer hakkında kanun çıkarılarak 

uygulama yapılmasına yönelik birçok eleştiri yapılabilmekle beraber; mülkiyet haklarını 

sınırlayan birçok kanuni düzenlemeyi by-pass edebilmek için böyle bir yöntemin 

seçilmesinin zorunluluğu anlaşılabilmektedir. Bu yönde çıkarılan 5104 Sayılı Kanun 

doğrultusunda uygulama yapılmış ve yapılan yüksek apartmanlardan oluşan sitelere 

gecekondu halkı taşınmıştır. Bu bağlamda 5104 Sayılı Kanun düzenlemelerini 

ayrıntılarıyla aşağıdaki gibi incelemek mümkündür: 

 

a) Konu: 5104 Sayılı Kanun’un amacı, kuzey Ankara girişi ve çevresini kapsayan 

alanlarda kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde fiziksel durumun ve çevre 

görüntüsünün geliştirilmesi, güzelleştirilmesi ve daha sağlıklı bir yerleşim düzeni 

sağlanması ile kentsel yaşam düzeyinin yükseltilmesidir. 

 

b) Yetki: Kanun’un 4. maddesine göre; ilgili mevzuatına göre ilçe belediyeleri ve diğer 

kamu kuruluşlarına ait olan, her ölçek ve nitelikteki imar plânları, parselasyon plânları 

ve benzeri imar uygulamalarına dair izin ve yetkiler ile proje onayı, yapı izni, yapım 

sürecindeki yapı denetimi, yapı kullanma izni ve benzeri inşaata dair izin ve yetkiler 

proje alan sınırları içinde kalan bölgede Ankara Büyükşehir Belediyesine aittir. 
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c) Kamulaştırma: Kanun’da 5. madde gereğince, gerçek kişilerin ve özel hukuk tüzel 

kişilerinin mülkiyetinde bulunan gayrimenkuller, malikler ve hak sahipleriyle yapılacak 

anlaşmalar çerçevesinde dönüşüm projesinde kullanılır. Anlaşma sağlanamayan hallerde 

gerçek kişilerin ve özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan gayrimenkuller 

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırılabilir. Bu Kanun uyarınca 

yapılacak kamulaştırmalar 2942 sayılı Kamulaştırma Kanun’unun 3’üncü maddesinin 

ikinci fıkrasındaki, iskân projelerinin gerçekleştirilmesi amaçlı kamulaştırma sayılır. 

 

d) Hak Sahiplerinin Payları: 5104 Sayılı Kanunun 5. maddesine göre, gerçek kişilerin 

ve özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan gayrimenkuller ile 2981 sayılı 

İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 

sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanuna göre hak 

sahibi olan kişilerin haklarına konu gayrimenkuller, malikler ve hak sahipleriyle 

yapılacak anlaşmalar çerçevesinde Projede kullanılır. Kuzey Ankara Girişi Kentsel 

Dönüşüm Projesi Yönetmeliğinin 12. maddesine göre; 2981 Sayılı Kanuna tabi tapu 

tahsis belgeli hak sahiplerine proje alanı içerisinde üretilecek konutlardan verilmesi için 

konut sözleşmesi yapılacaktır. Yönetmeliğin 13. maddesine göre, tapu tahsisli 

gecekondu maliklerine nitelikleri Ankara Büyükşehir Belediyesi (Belediye) Meclisince 

tespit edilecek konut verilir. Aynı Yönetmeliğin 14. maddesi de; “Tapu tahsis 

belgesindeki tahsis miktarı 400 m
2
 olup, arsa borcu bulunmayan hak sahiplerine 

Belediye Meclisince belirlenecek büyüklükte bir adet konut verilir. Tapu tahsis 

belgesindeki tahsis miktarı 400 m
2
’den az olan maliklerin eksik arsa oranları, konut 

sözleşmesi ile Belediye Meclisince tespit edilecek konut büyüklüğünün inşaat maliyet 

bedeli oranı üzerinden hesaplanacak bedele, gecekonduya ait varsa arsa borcu da ilave 

edilerek, toplamdan; tesis ve müştemilata ait enkaz bedeli düşülerek borçlandırma 

yapılır” hükmünü getirmiştir. 

 

Yönetmeliğin 15. maddesine göre; tapu tahsisli tesis, müştemilat ve ağaçların kıymet 

takdir bedelleri Belediye tarafından oluşturulacak kıymet takdir komisyonunca 

belirlenir. Maliklere verilecek konutların (mülga) Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca 

yayımlanan inşaat maliyet değerleri üzerinden maliyet bedelleri belirlenerek maliyet 

bedellerinden enkaz bedelleri düşüldükten sonra kalan bedel sözleşme tarihinden 
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itibaren bir sonraki aydan başlayarak taksitle ödenir. Taksit Belediye Meclisince 

belirlenir. Aynı Yönetmeliğin 16. maddesi gereğince, belgesiz ve küçük yapı sahipleri; 

2981 Sayılı Kanun, 3290 Sayılı Kanun ve 3366 Sayılı Kanundan süre itibari ile 

yararlanamayan, ancak ruhsatsız yapıların 01.01.2000 tarihinden önce yapıldığını 

belgeleyen ruhsatsız yapı sahipleri ve gecekondu sahipleri, hak sahibi olabileceklerdir. 

 

e) İmar Planları: 5104 Sayılı Kanunun 4. maddesi gereğince, ilgili mevzuatına göre 

ilçe belediyeleri ve diğer kamu kuruluşlarına ait olan, her ölçek ve nitelikteki imar 

planları, parselasyon planları ve benzeri imar uygulamalarına dair izin ve yetkiler ile 

proje onayı, yapı izni, yapım sürecindeki yapı denetimi, yapı kullanma izni ve benzeri 

inşaata dair izin ve yetkiler Proje alan sınırları içinde kalan bölgede Ankara Büyükşehir 

Belediyesine (Belediye) aittir. Belediyece hazırlanacak 1/5000’lik nazım imar planları 

(mülga) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından onanarak yürürlüğe girer. Aynı 

Kanunun 5. maddesine göre belediyenin; proje alan sınırları içinde bulunan binalı veya 

binasız arsa ve arazilerde yeni yapılacak imar planlarına göre düzenleme yapılacağı 

hükmünü amirdir.  Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Yönetmeliğinin 

23.maddesi gereğince, planlama aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır: 

 

 İlgili mevzuata göre proje alanı içinde olup ilçe belediyeleri (Altındağ ve Keçiören), 

belde belediyeleri ve kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan her ölçek ve nitelikteki imar 

planları, parselasyon planları, etaplama ve benzeri imar uygulamalarına dair izin ve 

yetkiler ile proje onayı, yapı izni, yapı kullanma izni ve inşaata dair benzeri izin ve 

yetkiler Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanılır. 

 İmar planı ile getirilen kararlar doğrultusunda Ankara Büyükşehir Belediyesince 

yapılacak veya yaptırılacak kentsel tasarım projeleri Toplu Konut İdaresi Başkanlığının 

uygun görüşü alınarak Ankara Büyükşehir Belediyesince uygulamaya konulur. 

 Proje alanı sınırı içerisinde kalan ve içme suyu kullanımından vazgeçilen baraj ve 

koruma kuşaklarındaki su havzalarını planlamaya ve bunlara ilişkin sınırları yeniden 

belirlemeye Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilidir. 

 5104 Sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce onaylı imar planları doğrultusunda 

yapılmış ve/veya yapılmakta olan yapılar ile henüz yapılaşmamış alanlara ilişkin 
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uygulamaya yönelik kararlar Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisince alınır ve Ankara 

Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanır. 

 

f) Yıkım: Yönetmeliğin 11. maddesi gereğince, belediye ile anlaşma yapan tapulu tesis 

malikleri sözleşme tarihinden itibaren 7 gün içinde su, doğalgaz ve emlak vergisi 

borçlarını kapatarak tesisi boş olarak Ankara Büyükşehir Belediyesine teslim eder. 

 

g) İnşaat: Kanun’un 6. maddesi gereğince; proje alan sınırlarındaki kentsel tasarım 

projeleri ile konut, sosyal donatı, çevre düzenlemesi, teknik altyapı projeleri, müşavirlik 

ve kontrollük hizmetleri ile yapım dâhil diğer işler Ankara Büyükşehir Belediyesi ve 

Toplu Konut İdaresi tarafından, Bakanlıkça tespit edilecek görev dağılımına göre yapılır 

veya yaptırılır. Bu Kanun kapsamındaki proje, müşavirlik ve kontrollük hizmetleri 

Toplu Konut İdaresi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından özel hukuk 

hükümlerine göre kurulacak veya iştirak edilecek şirkete bedeli karşılığında 

yaptırılabilir (Bademli 2012). 

 

3.2.2.4 Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun  

Kentsel dönüşüm kavramı, Türkiye’de çok yeni bir kavram olup; 6306 sayılı Afet Riski 

Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 2012 yılında yürürlüğe girmesi 

ile birlikte hukuk sistemine girmiştir. Kanun, gönüllülük esasına dayalı olarak, tabii 

afetler sebebiyle meydana gelmesi kuvvetle muhtemel can ve mal kayıplarının 

önlenmesi; mülkiyet haklarına saygı, sağlıklı ve düzenli yerleşme, daha az maliyet ile en 

fazla sosyal faydanın temin edilmesi, kaynakların plânlı, sağlıklı ve verimli kullanılması 

için çok sayıda kolaylık ve yenilik sağlamaktadır. Tüm bunlara rağmen uygulamada 

birçok hukuki sorunla karşılaşılabilmektedir. Bunun en temel sebebi ise; yapı 

maliklerinin büyük çoğunluğun kentsel dönüşüm süreci ile ilgili olarak yeterli hukuki 

bilgiye sahip olmamasıdır. Ayrıca herhangi bir yapı maliki veya belediyenin riskli yapı 

tespitini yaptırmasıyla başlayan kentsel dönüşüm süreci, bazı istisnai durumlar dışında 

durmamaktadır. Tüm bu sorunların önüne geçilebilmesi için ise bina maliklerinin 

hukuki destek alması gerekmektedir. 
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Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama 

Yönetmeliğinin 7. maddesi, riskli yapıların tespitinin de Deprem Bölgelerinde 

Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik (DBYBHY) doğrultusunda yapılacağını 

belirtmekteyken yapılan bir değişiklikle yeni bir kriterler manzumesi yaratmış ve 

Yönetmeliğin 2 no.lu ekine yerleştirmiştir. Yerleşim yerlerinde bulunan mevcut 

binaların depreme dayanıklı hale getirilmesi bir zorunluluk olarak toplumun önünde 

durmaktadır. Bu zorunluluk doğrultusunda gereken tedbirlerin alınmasına yönelik 

olarak, idarenin elinde var olan seçeneklerden biri de, yeni rezerv alanları tespit edilerek 

deprem bakımından risk taşıyan bölgelerin buralara boşaltılması ve riskli alanların 

yeniden planlanması suretiyle can ve mal güvenliği üzerine oluşan risklerin bertaraf 

edilmesidir.  

 

Yapılaşma sürecinde denetim yetki ve sorumluluğunun merkezinde bulunan 

belediyelerin, yapılaşma hataları nedeniyle ortaya çıkacak zararlardan hukuki ve cezai 

olarak sorumlu olacakları açıktır. Böyle bir olumsuzlukla karşılaşmamak için, 

belediyelerin tedbir almak istemeleri ve bu anlamda kullanabilecekleri etkin yetkilerin 

bulunması bir gereklilik olarak karşımıza çıkar.  

 

Belediyeler tarafından mevcut binaların depreme dayanıklı hale getirilmesi sürecinin 

yönetilmesinde öncelikle binaların mevcut durumlarının tespit edilmesi gerekir. Durum 

tespiti yapılmasında ve mevcut binaların taşıyıcı sistem elemanlarının kapasitelerinin 

tespitinde ve deprem dayanımlarının değerlendirilmesinde kullanılacak eleman detayları 

ve boyutları, taşıyıcı sistem geometrisine ve malzeme özelliklerine ilişkin bilgiler, 

binaların projelerinden ve raporlarından, binada yapılacak gözlem ve ölçümlerden, 

binadan alınacak malzeme örneklerine uygulanacak deneylerden elde edilecektir.  

 

Binalardan bilgi toplanması kapsamında yapılacak işlemler, yapısal sistemin 

tanımlanması, bina geometrisinin, temel sisteminin ve zemin özelliklerinin saptanması, 

varsa mevcut hasarın ve evvelce yapılmış olan değişiklik ve/veya onarımların 

belirlenmesi, eleman boyutlarının ölçülmesi, malzeme özelliklerinin saptanması, sahada 
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derlenen tüm bu bilgilerin binanın varsa projesine uygunluğunun kontrolüne yönelik 

olarak gerçekleştirilir. 

 

2011 yılında gerçekleşen Van Depremi, 1999’daki yıkımları bir kez daha anımsatmış ve 

Devletin yeniden harekete geçmesine neden olmuştur. Belediyelerle her bir belediye 

bölgesinde çok başlı olarak bu işin çözülemeyeceği görüldüğünden, çalışmalar 

hızlandırılmış ve Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) aracılığı ile depreme 

dayanıklı konut üretiminde uzmanlaşma sağlandığından TOKİ kadrosu; Bayındırlık ve 

İskan Bakanlığını Çevre ve Şehircilik Bakanlığına dönüştürerek deprem ve diğer afet 

riskine karşı kentleri ve var olan binaları hazırlamak için tüm belediyeleri koordine 

edecek yeni bir merkez oluşturmuştur. Bunun neticesinde belediyeler için 644 sayılı 

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Bakanlığın yapısı ve görevleri yeniden 

tasarlanmıştır. Bu altyapı hazırlığı doğrultusunda 16.05.2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet 

Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun yasalaşmış, sonrasında 

Ekim 2012 de Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 

Uygulama Yönetmeliği yayınlanmış ve Aralık 2012 tarihinde yapılan değişikle son 

halini almıştır.   

 

3.2.3 Mülkiyet hakkı 

Mülkiyet kavramı; taşınır (menkul) ya da taşınmaz (gayrimenkul) bir eşya üzerinde hak 

sahibine kullanma (usus), yararlanma (fructus) ve tasarruf (abusus) yetkisi veren, hukuk 

düzeninin sınırları içinde kullanılabilen mutlak ve ayni bir haktır. Mülkiyet hakkı Türk 

hukukunda Türk Medeni Kanunu’nun 683. maddesinde ve devamında düzenlenmiştir. 

Mülkiyet hakkı çağdaş hukuk sistemlerinde pek çok sınırlamalara uğramıştır ve bu 

nedenle dokunulamaz değil sınırlandırılabilir bir hak olarak kabul edilir. Mülkiyet 

hakkına sahip kişi (malik) mülkiyetinde olan nesneyi kullanma, başkalarına devretme, 

tahrip etme, nesnenin ürünlerinden yararlanma yetkisine sahiptir. Bu hak mutlak 

nitelikte olduğundan herkese karşı ileri sürülebilir. 

6306 Sayılı Kanununda 3. maddenin 7. fıkrasında riskli yapılar dışında kalan diğer 

yapılarda uygulama bütünlüğü bakımından yıkılmasına olanak tanınması, bu yapıların 
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belirlenmesi kriteri olarak “Bakanlıkça gerekli görülen” ifadesinin kullanılmasının 

müphem olduğu, uygulama bütünlüğü sağlayamayacağı, 4. maddede ise proje ve 

uygulamaları sırasında her türlü imar ve yapılaşmanın geçici olarak durdurulmasının 

mülkiyet hakkını kullanılmaz hale getirdiği, bu kısıtlamanın süresi belirli olmayan bir 

kısıtlama getirdiği, Anayasa’nın
11

 13. maddesinde yer alan sınırlama halleri dışında bir 

kısıtlamanın mülkiyet hakkına getirilmesinin Anayasa’ya aykırı olduğu, bu durumun 

aynı zamanda barınma hakkının ihlali niteliğinde olduğu, 6. maddenin 3/2 çoğunluk 

aramasının mülkiyet hakkının rızası dışında elinden alınması niteliğinde olduğu ileri 

sürülmektedir. Kanuna ilişkin olarak en önemli eleştirilerin Kanun ile getirilen 

düzenlemelerin belki de en fazla ilgili olduğu ve etki ettiği haklardan birisi ve en 

önemlisi olan mülkiyet hakkı ile ilgili olduğu görülmektedir. Zira, Kanun risk taşımayan 

yapılarda oturan kişilerin hukuksal güvencelerini, barınma haklarını, konut 

dokunulmazlığını, belirsizlik taşıyan “uygulama bütünlüğü” kavramından hareketle 

mülkiyet haklarını ortadan kaldırmaktadır (Tayfuner 2012). 

 

Mülkiyet hakkının korunmasına yönelik gerek Türk Hukuk Sistemi, gerekse iç hukuk 

hükmünü haiz taraf olunan uluslararası sözleşmelerde düzenlemeler yer almaktadır. 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne Ek 1 numaralı Protokol ile anılan Sözleşmeye, 

mülkiyet hakkı ilave olunmuştur. Kişi özgürlükleri kavramı içine yerleştirilen mülkiyet 

hakkı sözleşmeye göre mutlak olmayıp, kamu yararı amacına yönelik bazı kısıtlama 

veya sınırlamalara konu edilebilecek niteliktedir. 

 

Ek 1 No.lu Protokol’ün 1. fıkrasının ilk cümlesinin kapsadığı “mülkiyete saygı ilkesi”, 

maddenin açıkça izin verdiği özel müdahale şekilleri dışındaki her türlü müdahaleyi 

yasaklamak suretiyle, mülkiyet hakkına koruma sağlamaktadır. Mülkiyet hakkına meşru 

müdahale amacı olan kamu yararını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi çok geniş 

biçimde yorumlamaktadır. Ancak, kamu yararı amacı ile de olsa, müdahalede 

“orantılılık” ve “adil denge” ilkelerini gözetmesi, genel menfaatin icapları ile bireyin 

temel haklarının gerekleri arasında dengeyi sağlanması gerektiği kabul etmektedir. 

Anayasa’nın 35. maddesinde, “Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, 
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 09.11.1982 tarih 17863 sayılı T.C. Resmi Gazete 
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ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması 

toplum yararına aykırı olamaz.” denilerek, mülkiyet hakkı Anayasal bir kurum olarak 

güvence altına alınmış ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) Eki Protokolde yer 

alan düzenlemeye paralel olarak kamu yararı amacı ile sınırlanmasına olanak tanımıştır. 

 

Hukuk devleti ilkesine ve mülkiyet hakkına ilişkin olarak Anayasa Mahkemesince 

verilen Kararda
12

 “… Hukuk devleti, insan haklarına saygı gösteren, bu hak ve 

özgürlükleri koruyup güçlendiren, her eylem ve işlemi hukuka uygun olan, her alanda 

adaletli bir hukuk düzeni kurup bunu geliştirerek sürdüren, Anayasaya aykırı durum ve 

tutumlardan kaçınan, hukuku tüm devlet organlarına egemen kılan, Anayasa ve 

hukukun üstün kurallarıyla kendini bağlı sayıp yargı denetimine açık olan, yasaların 

üstün, kanun koyucunun bozmayacağı temel hukuk ilkeleri ve Anayasanın bulunduğu 

bilincinde olan devlettir.  

 

Devletin veya bir kamu tüzel kişisinin “.. temel insan haklarından olan mülkiyet 

hakkına keyfi bir şekilde el konularak bireylerin sahip oldukları taşınmazlar üzerinde 

özgürce tasarruf etmelerinin engellenmesi ve mülkiyet haklarının ellerinden alınması 

hukuk devleti ilkesine” aykırıdır. Ayrıca hukukun evrensel ilkelerine saygı duymak 

hukuk devleti olmanın bir gereğidir. Hukukun genel ilkelerinden birisi de mülkiyet 

hakkının “zaman ötesi” niteliği, başka anlatımla, mülkiyet hakkının zamanaşımına 

uğramamasıdır…” gerekçelerine yer verilmiştir. Bir başka kararında Anayasada yer alan 

mülkiyet hakkından hareketle Anayasa Mahkemesince; “…temel bir insan hakkı olan 

mülkiyet hakkı, bireyin eşya üzerindeki hakimiyetini, bir yönüyle bireye kendi hayatını 

yönlendirme ve geleceğinin tasarlama olanağını sunmaktadır. Bu nedenle birey 

özgürlükleri ve mülkiyet hakkı arasında yakın bir ilişki vardır…” gerekçelerine yer 

vermek suretiyle mülkiyet hakkının tüm hak ve özgürlükler içinde sahip olduğu yerin 

önemi ve bağlantısı ifade edilmiştir (Demirkol 2013). 

 

Mülkiyet, hak sahiplerinin sayısına göre tek başına mülkiyeti ve birlikte mülkiyet olmak 

üzere ikiye ayrılır. Birlikte mülkiyet de kendi içinde paylı mülkiyet (Türk Medeni 
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 Anayasa Mahkemesinin 10.04.2003 tarih ve E: 2002/12 K:2003/33 sayılı kararı   
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Kanunu 688. maddesi) ve elbirliği mülkiyeti olarak (Türk Medeni Kanunu 701. 

maddesi) ikiye ayrılmaktadır. Mülkiyet hakkı, Türk Medeni Kanunu’na göre ancak 

maddi varlıklar üzerinde kurulabilmekte olup taşınır ve taşınmaz mülkiyeti olarak ikiye 

ayrılır. Bu ayrımın önemi özellikle mülkiyet hakkının devrinde, rehninde kendini 

gösterir. Taşınmaz mülkiyetinin devri geçerli bir borçlandırıcı işlem ve tapu sicilinde 

tescil istemi ile tescilden oluşan tasarruf işleminin yapılması ile gerçekleşirken taşınır 

mülkiyeti geçerli bir borçlandırıcı işlem ve zilyetliğin devri ile gerçekleşir. Taşınmaz 

rehininin kurulması tapu sicilinde tescile bağlı iken, taşınır rehni taşınır malın teslimine 

bağlıdır. Mülkiyet hakkı, mutlak bir hak olduğundan, Türk Medeni Kanunu malikin 

mülkiyeti altındaki nesneyi başkalarının haksız saldırılarından koruyabilmesi için 

malike bazı yetkiler tanımıştır. Türk Medeni Kanunu madde 683’e göre malik, malını 

haksız olarak elinde bulunduran kimseye karşı istihkak davası veya haksız el atmanın 

önlenmesi davası açabilir. Geçerli bir kamulaştırma yapılmaksızın mülkiyet konusu 

taşınmaz mala el atılması mülkiyet hakkının ihlali olmakla birlikte Türk Hukukunda 

kamulaştırmasız el atmaya karşı etkili hukuksal yollar olmadığından Avrupa İnsan 

Hakları Mahkemesi’ne bu konuda sıklıkla başvuru yapılmaktadır 

 

Anayasa Mahkemesi’nin 29.12.1999 tarih ve E: 1999/33, K: 1999/51 sayılı kararında; 

“… Anayasa’nın 35. maddesinde, “Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu 

haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının 

kullanılması toplum yararına aykırı olamaz”, kuralına yer verilmiş, temel hak ve 

özgürlüklerin sınırını gösteren 13. maddesinde ise, temel hak ve hürriyetlerin, Devletin 

ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, millî egemenliğin, Cumhuriyetin, millî 

güvenliğin, kamu düzeninin, genel asayişin, kamu yararının, genel ahlâkın ve genel 

sağlığın korunması amacı ile ve ayrıca Anayasanın ilgili maddelerinde öngörülen özel 

sebeplerle, Anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olarak kanunla sınırlanabileceği, temel 

hak ve hürriyetlerle ilgili genel ve özel sınırlamaların demokratik toplum düzeninin 

gereklerine aykırı olamayacağı ve öngörüldükleri amaç dışında kullanılamayacağı, bu 

maddede yer alan genel sınırlama sebeplerinin temel hak ve hürriyetlerin tümü için 

geçerli olduğu…” belirtilmiştir (Demirkol 2013). 

Yine Danıştay İdari Dava Dairelerince 24.05.2012 tarihinde verilen E:2007/2255, 

K:2012/801 sayılı kararda; taşınmazın uzun süre imar planında yer alan not nedeniyle 
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kamulaştırılması gerektiği, kamulaştırılma yapılmasının kamu yararı gerekleri ile 

mülkiyet hakkı arasında gözetilmesi gereken adil dengenin bozulması ve mülkiyet 

hakkının kısıtlanmasının belirsizliğe itilmesi anlamına geldiği ve bu durumun 

Anayasada yer alan mülkiyet hakkının ve AİHS. Ek 1 No.lu Protokolü’nün ihlali 

niteliğinde olduğu kabul edilmiştir. 

 

6306 Sayılı Kanun’da yer alan riskli alanlardaki yapılara verilen kamusal hizmetlerin 

durdurulmasına ilişkin düzenleme, barınma sorunlarının çözümüne ilişkin kararlarla 

desteklenmediği sürece bu alanlarda yaşayanlar açısından kabul edilemez bir niteliğe 

sahiptir. Riskli yapı olarak belirlenen yapıların yanı sıra, riskli alanlardaki yapıların 

tamamında, yapılara elektrik, su ve doğalgaz hizmetlerinin verilmeyeceği, verilen 

hizmetlerin durdurulacağına ilişkin, yapıların kısa süre içinde terk edilmesini ve 

bölgenin zorunlu tasfiyesini sağlamayı amaçlayan düzenleme, bu tür yapılarda yaşamak 

zorunda kalan yoksul kesimler ve kiracılar açısından önemli sorunların yaşanması 

anlamına gelecektir. 

 

Elektrik, su, doğalgaz gibi hizmetlerin bir anda kesilmesi, bu tür yapılarda yaşamayı 

olanaksız hale getirecek, bu bölgelerde/yapılarda yaşayanlar açısından önemli sağlık ve 

güvenlik sorunlarının ortaya çıkmasına neden olabilecektir. Sosyal devlet ilkesiyle 

bağdaşmayan bu düzenleme aynı zamanda, barınma hakkının ihlali niteliğindedir. 

Kanunun 6. maddesinin 2. fıkrasında, binası yıkılan malikler kendilerine yapılan 

tebligatı takip eden 30 gün içinde anlaşma sağlayamazlarsa (3/2 çoğunluk kararı ile) 

acele kamulaştırma ile taşınmazları alınacaktır. Burada da vatandaş iradesini dışlayan, 

mülkiyet hakkını yok sayan bir düzenleme getirilmiş olduğundan bahsedilmektedir. 

 

Anayasa Mahkemesine göre temel bir insan hakkı olan mülkiyet hakkı, bireyin eşya 

üzerindeki hakimiyetini, bir yönüyle bireye kendi hayatını yönlendirme ve geleceğini 

tasarlama olanağını sunma özelliğine sahiptir.
13

 Kanun bireyin bu haklarını elinden 

alması nedeniyle de Anayasaya aykırıdır. 

 

                                                 
13

Anayasa Mahkemesinin 17.03.2011 tarih ve E:2009/58, K:2011/52 sayılı kararı. 
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3.2.4 Kentsel dönüşüm uygulamalarında karşılaşılabilecek hukuki sorunlar 

3.2.4.1 Özel mülkiyete ilişkin sınırlamalar 

Kentsel dönüşüm, bir yönüyle özel mülkiyeti de doğrudan etkilemektedir. Bu etki, 

mülkiyet hakkının sınırlandırılması şeklinde olabileceği gibi mülkiyetin sona erdirilmesi 

sonucunu da doğurabilir. Mülkiyet hakkı, Anayasa’nın 35. maddesinde şu şekilde 

düzenlenmiştir: “Herkes mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar ancak kamu 

yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına 

aykırı olamaz”. Anayasa Mahkemesi içtihatlarında mülkiyet hakkının sınırsız bir hak 

olmadığını, kamu yararının gerektirdiği durumlarda mülkiyet hakkının 

sınırlandırılabileceğini kabul etmektedir
14

.  

 

Mülkiyet hakkına getirilen sınırlamaların, söz konusu hakkın ihlali niteliğinde olup 

olmadığı konusunda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin çeşitli kararlarında 

tartışılmıştır. Söz konusu içtihatlarda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, mülkiyet 

hakkına getirilen sınırlamalarda, kamu yararı ile birey yararı arasında makul bir 

dengenin gözetilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. AİHM, mülkiyetin kullanılması 

üzerine, kullanma ve yararlanma konusunda sınırlamalar getirilebileceğini kabul 

etmektedir. Mahkeme, altyapının, tarım arazilerinin geliştirilmesi, kamusal ihtiyaçların 

giderilmesi gibi amaçlarla yapılan arazi düzenlemelerin, yapı yasaklarının arazilerin 

rantabilitesi artırması, tarımın geliştirilmesini sağlaması nedenleriyle hem arazi 

sahiplerinin hem de toplumun ortak menfaatlerine uygun olduğunu ifade etmektedir. 

Ancak, arazi üzerine getirilen sınırlandırmalar, düzenlemeler yapılırken, mülk sahipleri 

ile toplum yararı arasında makul bir dengenin gözetilmesi gerektiğini kabul etmektedir. 

Aksi uygulamalar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından mülkiyet hakkını 

koruyan 1 Nolu Protokol’ün 1. maddesi ile koruma altına alınan mülkiyet hakkının 

ihlali sonucunu doğurmaktadır. 

 

                                                 
14

Anayasa Mahkemesinin 05.12.2001 tarih ve E: 2001/24, K: 2001/356 sayılı kararı 
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Kentsel dönüşüm projelerinin, toplumun genel yararı için yapıldığı kuşkusuzdur. 

Ancak, burada özellikle vurgulamak gerekir ki; kentsel dönüşüm projeleri kapsamında 

mülkiyet hakkına getirilecek sınırlamaların, kentsel dönüşümün amacına uygun 

olmalıdır. Bu amaçla bağdaşmayan veya amacı aşan sınırlamalar mülkiyet hakkının 

ihlali sonucunu doğuracaktır (Yasin 2005). 

 

3.2.4.2 Kazanılmış haklar 

Kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri, önceki yasal düzenlemelere uygun olarak tesis 

edilmiş işlemleri etkileyecek midir? Kazanılmış hak, “doğumu anında hukuka uygun 

olarak tamamlanmış ve böylece kişiye özgü, lehte sonuçlar doğurmuş, daha sonra 

mevzuat değişikliği ya da işlemin geri alınması gibi nedenlere rağmen, hukuk düzenince 

korunması gerekli hak” şeklinde tanımlanmaktadır (Yücel 2003). 

 

Kentsel dönüşüm kararından önce yapılmış binalar, verilmiş ruhsatlar kentsel dönüşüm 

projesine aykırılık teşkil ediyor ise, bunlar iptal mi edilecektir yoksa kazanılmış haklar 

korunacak mıdır? İmar hukukunda, imar planlarının değiştirilmesinin hukuki 

sonuçlarının, diğer düzenleyici işlemlerinin değiştirilmesi gibi olduğu, imar planı 

değişikliğinin geri alma olmadığından geçmişe etkili olmadığı kabul edilmektedir 

(Yayla 2010). 

 

İdare hukukunda, kural olarak hukuka uygun idari işlemler geri alınamaz. Bu işlemlerin 

kaldırılması veya değiştirilmesi geriye etkili olmaz. Dolayısıyla kural olarak, imar 

planlarındaki değişikliklerin geriye etkili olmadığı, değişiklik yapılıncaya kadar hukuka 

uygun olarak verilmiş izin ve ruhsatların hukuken geçerli oldukları söylenebilir 

(Kalabalık 2002). Dönüşüm projelerinin bütünlüğü açısından daha önce hukuka uygun 

olarak yapılmış binaların yıkılması gerekebilir. Örneğin, daha önce konut alanı olarak 

tespit edilmiş bir bölgenin, kentin gelişimi açısından ticaret ve sanayi bölgesi olarak 

tespit edilip bu amaca uygun sosyal donatı ve altyapı tesisleri yapılması öngörülebilir. 

Bu durumda, bu bölgede konut amaçlı binaların tahliyesi, yıkılması veya niteliklerinin 

değiştirilmesi söz konusu olabilir. Bu gibi durumlarda, kazanılmış hakların korunması, 
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söz konusu taşınmazların önceki hukuki statülerinin devamı anlamına gelir. Dönüşüm 

projelerinin zorunlu kıldığı durumlarda, daha önce hukuka uygun olarak inşa edilmiş 

olsa bile, bu binaların niteliklerinin değiştirilmesi veya kamulaştırılması gerekebilir.  

 

Taşınmazların niteliğinin değişmesi nedeniyle değerinde bir azalma meydana geliyor 

ise, bu zararında idare tarafından tazmin edilmesi gerekli görülmektedir. Dolayısıyla 

kamu yararının gerektirdiği durumlarda, kazanılmış haklar da ortadan kaldırılabilmekte 

ve bu durumda ilgilinin uğradığı zararların karşılanması gerekli görülmektedir. Zararın 

tazmininde nakit ve nakit dışı araçların kullanılması mümkün olabilecektir.  

 

3.2.4.3 Kentsel dönüşüm projelerinin yargısal denetimi ve idarenin bu 

uygulamalardan doğan sorumluluğu 

Kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında yapılacak işlem ve eylemleri diğer idari 

işlemler ve eylemlerde olduğu gibi idari yargının denetimine tabidir. Kanunlarda kentsel 

dönüşüm uygulamalarının değişik aşamalarına ilişkin geniş takdir yetkisi tanınmış 

olması bu işlem ve eylemlerin denetimini daha da önemli kılmaktadır (Öngören 2013). 

 

3.2.4.3.1 İşlemlerin yargısal denetimi 

Kentsel dönüşüm uygulamaları birden fazla aşamadan oluşur. Diğer bir ifade ile kentsel 

dönüşüm uygulamaları çerçevesinde birden fazla idari işlem söz konusu olabilir. 

Kentsel dönüşüm alanının tespitine ilişkin işlem, dönüşüm alanında uygulanacak proje, 

proje kapsamında alınacak kararların her biri ayrı ayrı kesin ve icrai nitelikte idari 

işlemler olduğundan tek başlarına dava konusu edilebilirler. Dava açılması durumunda, 

diğer idari davalarda olduğu gibi, davacı yürütmenin durdurulmasını talep edebilecektir. 

Yürütmenin durdurulması koşullarının mevcut olup olmadığı, mahkemece somut olayın 

özelliğine göre tespit edilecektir. Ancak, özellikle yıkım kararları gibi, telafi güç 

zararların doğabileceği durumlarda yürütmenin durdurulması kararı verilmesi gerekir. 

 



 

38 

 

Dava açma ehliyeti açısından da, kentsel dönüşüm alanının belirlenmesine ilişkin karar 

veya kentsel dönüşüm projeleri nedeniyle menfaati ihlal edilen herhangi bir kişi dava 

açabilir. Bu durumda, bu alanda ikamet eden, malik, kiracı, ayni hak sahipleri gibi 

işlemden dolayı menfaati olumsuz etkilenebilecek kişiler dava ehliyetine sahip 

olacaklardır. Ancak, projelerin uygulanması sırasında, birel nitelikte işlemler de tesis 

edilebilir. Birel işlemlere karşı dava, bu işlemden dolayı menfaati olumsuz etkilenen 

kişiler tarafından açılabilecektir. Örneğin; proje kapsamındaki bir taşınmazın 

kamulaştırılmasına ilişkin karar, ancak bu karardan etkilenen kişiler tarafından 

açılabilecektir (Yasin 2005). 

 

3.2.4.3.2 İdarenin kentsel dönüşüm projelerinin uygulanmasından doğan 

sorumluluğu 

Kentsel dönüşü uygulamaları, bazı sonuçları itibari ile kişiler aleyhine sonuçlar 

yaratabilirler. İdarenin, uygulamalar kapsamında yapacağı işlem ve eylemler, idarenin 

kusurlu ve kusursuz sorumluluğuna yol açabilir. İdarenin kusurlu sorumluluğunun söz 

konusu edilebilmesi için, ortada hukuka aykırı bir işlem veya eylem bulunması ve bu 

işlem ve eylemden kaynaklanan bir zararın bulunması gerekir. Örneğin, yıkım 

çalışmaları sırasında, gerekli önlemelerin alınmaması nedeniyle yıkılmaması gereken 

binanın da yıkılması durumunda bina sahibi zararının tazminini kusuru sorumluluğu 

esasına dayanarak talep edebilecektir. 

 

Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında idarenin kusursuz sorumluluğu da söz konusu 

olabilir. Projenin uygulanması aşamasında, idarenin hukuka uygun işlem ve eylemleri 

de bireylerin zararına yol açabilir. Örneğin, proje kapsamında yapılan yol nedeniyle 

binasının değeri düşen veya ticaret alanının konut alanına dönüştürülmesi nedeniyle 

işyeri sahiplerinin uğrayacakları zararlarının karşılanması gerekecektir. Bu gibi 

olasılıklar da idarenin sorumluluğu, “kamu külfetleri karşısında eşitlik” ilkesine 

dayandırılabilir (Bademli 2012). 
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4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Kentsel dönüşüm uygulamaları; hızlı kentleşme sonucu oluşan niteliksiz ve sağlıksız 

alanların yeniden yapılandırılması için yapılmaktadır. Tanımı gereği kentsel dönüşüm 

kentlerin yaşam standartlarını iyileştirmek amacını taşır. Kent merkezlerinde; kaçak 

yapılaşma veya hazine arazilerinin işgal edilmesiyle bozulan kent alanları kentsel 

dönüşüm projeleriyle tekrar kente kazandırılmalıdır. Açıklanan nedenlerle bu alanların 

tespiti ve uygulama sırasına göre kentsel dönüşüm projeleri yapılması gerekmektedir. 

Söz konusu alanların belirlenmesi zaman alacak olan bir süreç olarak görülmektedir. 

Öncelikle hazine arazilerinin yer tespitlerinin yapılması, mülkiyet yapısının belirlenmesi 

ve zemin yapısı yapılaşmaya uygun olmayan alanların saptanması gerekmektedir. 

 

Şehirleşme ve şehirleşme olgusunun getirdiği sorunlar, Türkiye’nin en ciddi 

sorunlarındandır. Kaçak ve plansız yapılaşmanın yarattığı düzensiz ve sağlıksız yaşam 

koşulları, sosyal ve ekonomik sorunlar ağırlaşarak devam etmektedir. Bu durumun 

ortaya çıkmasında nüfus artışı, kontrolsüz göç, şehirlerin plansız büyümesi, ekonomik 

sorunlar gibi birden çok sebep etkili olmuştur. Dolayısıyla Türkiye’de kentsel 

dönüşümün öncelikli hedefi, şehirlerin fiziki koşullarının iyileştirilmesi, kaçak, sağlıksız 

ve düzensiz yapılaşmanın engellenmesi olmuştur. Halbuki yukarıda üzerinde durulduğu 

gibi, kentsel dönüşüm olgusu, Avrupa’da İkinci Dünya Savaşı sonrasında şehirlerin 

yeniden inşası amacıyla yapılmış olmakla beraber, günümüzde daha çok şehirlerin 

eskiyen yönlerinin yenilenmesi, şehrin sosyal, ekonomik ve hatta suçlularla mücadele 

gibi hukuki sorunlarının giderilmesi hedef alınmaktadır. 

 

Türkiye’de, aslında düzenli ve sağlıklı koşullarda şehirleşmeyi sağlayacak yasal 

düzenlemeler mevcuttur. Hatta belli ölçüde dönüşüm projeleri uygulamayı mümkün 

kılan düzenlemeler de vardır. Ancak, kentsel dönüşümü bir bütün olarak ele alan, 

şehirleşmeyi sadece konut boyutunu değil sosyal, ekonomik, kültürel yönleriyle de 

dönüştürmeyi, geliştirmeyi hedef alan yasal bir düzenlemeye duyulan ihtiyaç açıktır. 

Ayrıca, mevcut düzenlemelerin, birden çok idareyi yetkili kılması, kentsel dönüşümün 
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sadece belli alanlarını düzenlemesi nedeniyle uygulamada, şehrin bütüncül bir şekilde 

yenilenmesi ve dönüştürülmesini zorlaştırmaktadır. 

 

Canlandırılması, iyileştirilmesi gereken bir alan için, kentsel dönüşüm kararı 

verildiğinde, ciddiyet ve hassasiyetle işlemesi gereken bir süreçten bahsedilmesi 

gerekiyor. Kentsel dönüşüm sadece konutları yenilemek değildir, kentsel dönüşüm her 

ilde aynı tip projelere sıkıştırılmış yaşam formları değildir, kentsel dönüşüm yüksek rant 

sağlanacak diye yoğun yaşam alanlarının oluşturulması değildir, kentsel dönüşüm 

konutlar yenilenecek diye insanları yaşam alanlarından uzaklaştırmak değildir. Kentsel 

dönüşümlerde, ilk olarak ele alınması gereken konu; bölge insanların ekonomik ve 

sosyal sorunlarıdır. Kentsel dönüşüm; yıkım, temizlik, proje ve inşaatlarla değil, sosyal 

ve ekonomik kalkınmaya yönelik programlarla, mahallelilerin ortak ihtiyaç ve 

özelliklerine uygun, onları bütünleştirecek projelerle başlaması gereklidir. 

 

Kentsel dönüşümün tüm dünyada ortaya koyduğu başarılara rağmen son dönemlerde 

özellikle azgelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde uygulanan kentsel dönüşüm 

projelerine karşı gerek siyasal gerekse toplumsal alanda tepkiler gelmektedir. Bu 

durumun en önemli sebebi ise kentsel dönüşüm ile ulaşılmak istenen fiziksel, ekonomik, 

sosyal ve kültürel gelişmenin bir kenara itilerek dönüşüm ile sermayeye kent içinde ve 

kent dışında yeni rant alanları oluşturulmasının amaçlandığı endişesidir. Bu endişenin 

belirmesinde; kentsel dönüşümün yapılacağı alanlarda oturan yerel sakinlerin alana 

yapılacak konutlardan yararlanmasının engellenmeye çalışılması veya kendilerinden 

yüksek farklar istenmesi, kentsel dönüşümün yapılması planlanan bölgelerde lüks konut 

alanları oluşturabilmek için bu bölgelerde var olan tarihi ve kültürel dokunun harabe 

nitelemesiyle yok edilmeye çalışılması ve yine aynı nedenle bölgede bulunan doğal 

kaynakların ve değerlerin tahrip edilmesi önemli rol oynamıştır. Ortaya çıkan 

endişelerin giderilmesi için, yerel sakinlerin kentsel dönüşüm sürecine aktif katılımları 

sağlanmalıdır.  

 

Dönüşümde yerel sakinlerin tercihleri, ihtiyaç ve beklentileri en önemli önceliklerden 

biri olarak kabul edilmelidir. Ayrıca yıpranmışlık derecesine bakılmaksızın dönüşümün 



 

41 

 

yapılacağı alanlarda var olan tarihi, kültürel ve doğal kaynaklar korunmalıdır. Son 

olarak siyasal otorite, çeşitli sivil toplum örgütlerinin kentsel dönüşüm sürecinde ortaya 

koyduğu eleştirileri ideolojik karşıtlık olarak algılamayıp, bu eleştirilerden süreci 

olumlu etkileyecek olanları önemle göz önüne almalıdır. 

 

Türkiye’de kentsel dönüşüm olgusu yasadışı yollarla oluşturulmuş gecekonduların ve 

kaçak yapıların yoğun olduğu alanların dönüştürülmesi olarak algılanmakta ve bu yönde 

projeler oluşturulmaktadır. Bir başka ifadeyle Türkiye’de kentsel dönüşüm yalnızca 

fiziksel ve ekonomik bir süreç olarak değerlendirilmekte, toplumsal yönü göz ardı 

edilmektedir. Oysa kent, semt, mahalle gibi ölçekler ya da en genel anlamıyla mekânlar; 

sadece fiziksel ve demografik olarak ölçülebilen sayısal büyüklükler değil, belli bir 

tarihsel dönemde, belirli toplumsal sınıflar tarafından belirli maliyetler ödenerek sosyal 

olarak kurulmuş ölçeklerdir.  

 

Bumin’in de vurguladığı gibi; kentler öncelikle kentlilerin konusudur. Kenti kurmak, 

düzenlemek, yenilemek, değişik alanların uzmanlarından önce kentlilerin işidir. İnsanlar 

kentleri üzerine karar verme yetkisini ne merkezi iktidara ne yerel yönetimlere ne de 

kent konusunda evrensel bir bilimselliğin taşıyıcısı olduğunu iddia eden uzmanlara 

bırakmalıdırlar. Kentlilerin etkin katılımı olmadan onlar için iyi bir kent kurulamaz 

(Bumin 1990).  

 

Yapılması gereken kentleri sadece fiziksel ve ekonomik birer olgu olarak gören 

kapitalist anlayışın ürünü olarak ortaya çıkan kentsel dönüşüm projelerini bir kenara 

bırakıp, kentlerin toplumsal ve kültürel yapılarını da göz önünde bulunduran ve tüm 

kentsel aktörlerin katılımını sağlayan projeler geliştirmektir. Her şeyden öte kentlilerin 

yaşam alanlarına ilişkin söz sahibi kılındığı, toplumsal ve mekânsal ayrışmayı 

körüklemeyen ve yoksul/marjinal kesimleri dışlamayan bir planlama anlayışının 

geliştirilmesi gerekli görülmektedir. 

 

Dönüşüm projeleri aynı zamanda belli kişiler tarafından rant aracı olarak kullanılabilir. 

Gerek yapılacak yasal düzenlemelerde gerekse projelerde, haksız kazançları 
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engelleyecek hükümlere yer verilmelidir. Özellikle, dönüşüm projeleri nedeniyle 

taşınmazların değerinde meydana gelecek artış nedeni ile taşınmazların devri belli 

koşullara bağlanabilir. Dönüşüm ve gelişim projelerinde özel hukuk kişilerinin mülkiyet 

hakkının korunması öncelikli amaç olmalıdır. Bu nedenle, mümkün olduğu ölçüde, 

projelerin uygulanması aşamasına taşınmaz maliklerinin bizzat katılımı sağlanmalıdır. 

Bunu sağlamak üzere, proje uygulamalarını gerçekleştirecek özel hukuk kişilerine uzun 

vadeli düşük faizli kredi olanaklarının sağlanması, ücretsiz planlama ve danışmanlık 

hizmetlerinin sunulması, vergi indirimi gibi kolaylıklardan yararlandırılmaları 

düşünülebilir. Dönüşüm projeleri hiçbir şekilde, bir kamulaştırma, devlet mülkiyetini 

arttırma aracı olarak kullanılmamalıdır. 

 

Dönüşüm ve gelişim projelerinin hazırlanması ve uygulanmasında şehirlerin sosyal ve 

kültürel dokularının korunması gerekir. Çünkü dönüşüm projelerinin amacı, yeni 

şehirler oluşturmak değil, mevcut şehirleri yaşanabilir mekanlar haline getirmektir. 

Özellikle tarihi semtlerin yenilenmesi projelerinde kültürel dokunun korunması, bu 

kültürel ve sosyal doku ile uyumlu projelerin gerçekleştirilmesi gerekir. Kentsel 

dönüşüm uygulamalarının her aşamasına, şehir halkının, uzman kurum ve kuruluşların, 

kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılımına imkan sağlanmalıdır. Son olarak şu 

hususu eklemekte yarar var; kentsel dönüşüm projeleri uzun süreli projeler olduğundan, 

bu projelerin devamlılığının sağlanması, projelerin başarısı için son derece önemlidir. 

Zaman içinde, projenin bazı açılardan geliştirilmesi gerekebilir. Aksi halde, büyük emek 

ve maliyetlerle gerçekleştirilen projelerden beklenen sonuçların alınması zorlaşabilir. 

 

Dönüşüm projelerinin temelinde; fiziksel, sosyal ve ekonomik dönüşümün yer alması 

gerekmektedir. Tanrıvermiş vd. (2017) vurguladığı gibi “Temel hedefi yasadışı olarak 

gelişmiş bir çöküntü bölgesinin, çevre, fiziki mülkiyet ve sosyal sorunlarına bir çözüm 

modeli üretmek olan kentsel dönüşüm çalışmalarının ilgi alanına giren sorun, oldukça 

kapsamlı ve karmaşık bulunmakta ve hemen her dönüşüm projesi farklı özellikleri ile 

öne çıkmaktadır. Yerel ölçeği aşan ve ulusal belirleyicileri olan bu tür sorunların 

çözümü için birinci derecede üst ölçekli politika ve uygulama kararlarının önem taşıdığı 

ve proje ölçeğindeki uygulamaların başarısının da esasen anılan ilke ve kararlara bağlı 

bulunduğu açıktır. Bu bağlamda üst ölçekli ve bütüncül yaklaşımlar ve iyileştirme 



 

43 

 

araçlarından bağımsız olarak uygulamaya geçen ve bir anlamda sınırlı ölçekli çalışmalar 

olarak yorumlanabilecek olan girişimlerin ulusal ölçekli sorunlarla baş etmesi oldukça 

güç görülmektedir. İlçe, il ve ülke ölçeğinde daha büyük ve hatta topyekun dönüşüm, 

koruma ve yenileme çalışmalarına başlanması zorunluluğu açıktır”. 

 

Kentsel dönüşüm çalışmalarında beklenen başarıların elde edilebilmesi gerek proje 

alanlarının tespiti, halihazır durum analizi ve dönüşüm gereksinimlerinin araştırması, 

hem mülkiyet haklarının ihlal edilmesinin önlenmesi ile mülkiyet haklarının ihlaline 

yönelik iddialarla açılacak davaların rasyonel karara bağlanması, gerekse projelerin 

geliştirilmesi, projelerin fizibilite çalışmalarının yapılması, proje süreçlerinin bir bütün 

olarak yönetimi alanlarında gayrimenkul geliştirme ve yönetimi uzmanlarının merkezi 

idare ve yerel yönetimlerde görev almaları zorunlu görülmektedir. Kentsel dönüşüm, 

yenileme ve koruma projelerinin insan odaklı olarak geliştirilmesi, hak sahiplerinin 

tespiti ve mülkiyet hakkının korunması ve hak kayıplarının rasyonel olarak tazmini için 

dönüşüm projelerinin geliştirilmesi ve uygulanması süreçlerinde gayrimenkul geliştirme 

ve yönetimi uzmanlarının etkin görev almalarının önemli avantaj sağladığı açıktır. Bu 

alanda başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve 

Türkiye Belediyeler Birliği olmak üzere birçok kamu ve özel kurum ile işbirliği 

anlaşması yaparak gayrimenkul geliştirme ve yönetimi alanında uluslararası düzeyde 

akredite edilmiş lisans ve lisansüstü eğitim programları uygulayan Ankara Üniversitesi 

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalının önemli bir boşluğu doldurmaya 

önemli katkı yaptığı vurgulanmalıdır. Bütün merkezi ve yerel idare birimlerinde kentsel 

dönüşüm ve gelişim projelerinin geliştirilmesi, proje fizibilitesi, proje uygulanması ve 

yönetimi ile taşınmaz değerleme, proje finansmanı ve etki değerleme çalışmalarının 

rasyonel olarak yürütülebilmesi için gayrimenkul geliştirme ve yönetimi uzmanlarını 

istihdam etmeleri zorunlu görülmektedir. 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu ve bunun 

uygulama yönetmeliği ile temel ve alt uzmanlık alanlarının tanımlanmasına yönelik 

genelgelerle kentsel dönüşüm alanlarında adli ve idari yargı organlarında açılan 

davalarda görevlendirilecek bilirkişi kurulu üyelerinden en az birinin uluslararası 

düzeyde akredite edilmiş gayrimenkul geliştirme ve yönetimi alanında lisans ve 

lisansüstü programlardan mezun olmuş uzmanlardan seçilmesi zorunluluğunun başta 
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5393 Sayılı Kanun olmak üzere bütün ilgili alanlara yaygınlaştırılmasında genel toplum 

menfaatinin olduğu açıktır.  
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