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ZEYTİNBURNU İLÇESİ SÜMER MAHALLESİ  

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ÖRNEĞİ ÇALIŞMASI 

 

Hakan MURATOĞLU 

Ankara Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü  

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı 

Danışman: Prof. Dr. Fahriye Nihan ÖZDEMİR SÖNMEZ 

Bu çalışmada; İstanbul ilinde ilk gecekondu yapılaşmasının görüldüğü Zeytinburnu ilçesi, 

Sümer Mahallesi kentsel dönüşüm projesi örneği incelenmiştir. Yapılan çalışmada yerel 

dinamikler ve halkın beklentileri çerçevesinde, araştırma alanının belirlenmesi, alan 

araştırmaları ve bölgede yaşayan halkın beklentilerini ölçmek amacıyla birebir görüşme 

yöntemi ile toplanan verilerin birlikte analizi ve değerlendirilmesi yapılmıştır. Türkiye’de 

uygulanmış farklı kentsel dönüşüm projeleri incelenmiş ve Zeytinburnu örneğinin ilk 

gecekondu yapılaşmasının görüldüğü alan olması, yeni yapıların mevcut boş alanlarda 

inşa edilmesi ve dönüşüm alanlarında yaşayan halkın yeni binalara taşındıktan sonra 

uygulama alanındaki yapıların yıkılması gibi yönlerden Türkiye’de uygulanan diğer 

kentsel dönüşüm örneklerinden farklı özellikleri taşıdığı saptanmıştır.  

Araştırma sonuçlarına göre proje alanında hak sahipliği, taşınmaz envanteri ve mevcut 

durum analizi gibi çalışmaların tekniğine uygun olarak yapılamadığı, özellikle değerleme 

çalışmalarında doğrudan tapu kayıtları ve emlak beyanlarındaki arsa ve yapı alanlarının 

esas alındığı, taşınmazların yasal yüzölçümleri üzerinden değerleme işlemlerinin 

yapılarak hak sahiplerine dağıtımının yapılmasının hakkaniyete uygun olmayan 

sonuçların ortaya çıkmasına neden olduğu ortaya konulmuştur. Proje alanlarında kalan 

taşınmazların cins ve nevi, konumu, hukuki durumu, yapı özellikleri ve kullanımı gibi 

bütün olumlu ve/veya olumsuz nitelikleri birlikte dikkate alınarak uluslararası 
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standartlara ve bilimsel ölçütlere uygun değerleme çalışmasının yapılması, hem proje 

uygulamasına hak sahiplerinin katılımı ve uzlaşma oranlarının yükseltilmesi, hem de 

proje uygulamasından paydaşların memnuniyet düzeylerinin yükseltilmesi açısından 

gerekli görülmektedir. Belirtilen sorunların ortadan kaldırılabilmesi için taşınmaz ve hak 

sahipliği tespiti, proje geliştirme, taşınmaz ve proje değerleme çalışmasının, mülkiyet 

haklarının korunması ve hak kayıplarının asgari düzeye çekilmesi ve proje uygulama 

başarısının yükseltilebilmesi yönünden başta belediyeler olmak üzere ilgili bütün kamu 

kurumları ve özel kurumlarda gayrimenkul geliştirme ve yönetimi alanında eğitim almış 

uzmanların istihdam edilmesi zorunlu görülmektedir. Kentsel gelişim ve dönüşüm 

projeleri alanında mevcut durum analizi, parsel ve malik tespiti, taşınmaz değerleme, 

proje geliştirme ve proje değerlemesi ile proje uygulama ve finansmanı gibi alanlarda 

yaşanan sorunların asgari düzeye çekilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili 

mevzuatta yeni düzenlemelerin yapılması ve proje geliştirme, uygulama, emlak ve finans 

gibi birimlerin norm kadrolarında “gayrimenkul geliştirme ve yönetimi uzmanlığının” yer 

alması ve bütün altyapı ve üst yapı projelerinin geliştirilmesi ve yönetimi konularının söz 

konusu uzmanlarının sorumluluğu altında yürütülmesi zorunlu tutulmalıdır.     

Ağustos 2018, 46 Sayfa 

Anahtar Kelimeler: Kentsel dönüşüm, gayrimenkul, arsa payı, değerleme uygulamaları 

ve Sümer Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi uygulama sonuçları. 

  



iii 

 

ABSTRACT 

Term Project 

URBAN TRANSFORMATION AND DEVELOPMENT PROJECTS: 

THE ZEYTİNBURNU DISTRICT SÜMER NEIGHBORHOOD URBAN 

TRANSFORMATION PROJECT CASE STUDY 

 

Hakan MURATOĞLU 

Ankara University 

Graduate School of Natural and Applied Sciences  

Department of Real Estate Development and Management 

Advisor: Prof. Dr. Fahriye Nihan ÖZDEMİR SÖNMEZ 

In this study, an example of a urban transformation project in the Sümer Neighborhood 

of Zeytinburnu District, where the first slum constructions were seen in Istanbul, was 

examined. In the study, within the framework of local dynamics and public expectations, 

data collected through one-to-one interviews were analyzed and evaluated together to 

determine the research area, the scope of the field research and to measure the 

expectations of the people living in the region. Various urban renewal projects 

implemented in Turkey were examined and the Zeytinburnu example was found to have 

characteristics that are different from the other urban transformation projects 

implemented in Turkey from aspects such as it is the area where slum constructions were 

first encountered, new structures are built in existing empty spaces, and after the people 

living in the transformation areas had moved to new buildings, the structures in the 

application area were demolished.  

Based on the research results, it has been established that studies such as right ownership, 

immovable inventory and current situation analyses in the project area could not be 

conducted in accordance with the proper techniques, land and building areas in land 

registry records and real estate declarations were taken as basis in valuation studies, and 

the valuation of immovable properties was based on the legal surface area and the 

distribution to the right holders was done in this way, which resulted in the emergence of 
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unfair results. Conducting valuation studies in accordance with international standards 

and scientific criteria, taking into account all the positive and/or negative qualities of the 

immovable properties remaining in the project areas such as type and sort, location, legal 

status, building characteristics and usage is deemed necessary both in terms of ensuring 

the participation of the beneficiaries in project implementation and increasing the 

reconciliation rates, and in order to increase the satisfaction levels of the stakeholders 

from project implementation. In order to eliminate the mentioned problems, it is 

considered mandatory to employ experts trained in the field of real estate development 

and management in all public institutions and private institutions, especially in 

municipalities, in terms of determination of immovable property rights, project 

development, real estate and project appraisal work, protection of property rights and 

minimization of rights losses and improvement of project implementation success. In 

order to minimize the problems experienced in areas such as current situation analysis, 

parcel and owner identification, real estate appraisal, project development and project 

appraisal and project implementation and financing in urban development and 

transformation projects, new arrangements should be made in the Municipal Law No. 

5393 and related legislation, and "real estate development and management expertise" 

should be included in the norm staff of units such as project development and 

implementation, real estate and finance, and the development and management of all 

infrastructure and superstructure projects should be carried out under the responsibility 

of these experts. 

August 2018, 46 pages 

Keywords: Urban transformation, real estate, land share, valuation applications and 

application results of Sümer Neighborhood Urban Transformation Project. 



v 

 

TEŞEKKÜR 

Ankara Üniversitesi ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokol 

kapsamında, Fen Bilimleri Enstitüsü Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim 

Dalı’nda yüksek lisans yapma şansı tanıyan değerli yöneticileri ile bu projenin 

hazırlanmasında bana kendisi ile çalışma şansı tanıyan, çalışmanın her aşamasında bilgi, 

öneri ve yardımlarını esirgemeyen Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi 

Dekan Yardımcısı ve Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı öğretim üyesi 

danışman hocam sayın. Prof. Dr. Fahriye Nihan ÖZDEMİR SÖNMEZ’e, Zeytinburnu 

Belediyesi’ne, Zeytinburnu Tapu Müdürlüğü’ne, Sümer Mahallesi Muhtarlığına, Sümer 

Mahallesi halkına, Sümer Mahallesi esnaflarına, KİPTAŞ çalışanlarına, yüksek lisans 

boyunca emeği geçen başta Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı 

ve Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı hocam sayın Prof. Dr. 

Harun TANRIVERMİŞ ve Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı öğretim 

üyelerinden hocam sayın. Doç. Dr. Yeşim ALİEFENDİOĞLU olmak üzere bütün 

öğretim elemanları ile A.Ü. Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalının bütün 
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1. GİRİŞ  

Kentlerin, her geçen gün artan nüfusu, zaman içerisinde meydana gelen değişimler, 

insanların artarak devam eden müdahaleleri neticesinde bozulan doğal çevre sebebiyle 

ortaya çıkan afetler, plansız, ruhsatsız, kontrolsüz, denetimsiz, çarpık yapılaşma gibi 

nedenlerden dolayı daha fazla yıprandığı görülmektedir. Yaşanan bu durum uluslararası 

alanda bilinen ve kabul edilen şehircilik ilkeleri ve şehirlerin planlama kuralları 

çerçevesinde, kentsel yaşam alanlarında yeniden yapılandırılmayı sağlamak, daha 

sağlıklı, daha kaliteli ve modern yaşam alanları elde etmek için kentsel dönüşümü 

gündeme getirmiştir. 

Türkiye’de kentsel dönüşüm uygulamaları öncesinde genel olarak fiziki alan ve mevzuat 

açısından projeler incelenmektedir. Türkiye’de mevcut yasal mevzuat incelendiğinde, 

gayrimenkul mülkiyetinin kayıtlı hak sahipliği temeline dayanmakta olduğu, 

gayrimenkul tasarrufu için kayıtlı hak sahibi olunması zorunlu kılındığı ve malikin 

gayrimenkulde kayıtlı hisse oranının, tasarruf için belirleyici unsur olarak düzenlendiği 

ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada arsa payı oranının tespiti için değerleme yöntemi 

olarak, mülkiyet hakkı ve gayrimenkul tasarrufu açısından, değerleme işinin bağımsız ve 

tarafsız, uluslararası standartlarda, bilimsel yöntemlere dayalı olarak yapılmasının 

yaşanan hak kayıpları ortadan kaldırabileceği görülmektedir. 

Türkiye’de ekonominin temel sektörlerinden biri olan inşaat faaliyetlerinde hareket 

noktalarında biri kamu altyapı projeleri ile kentsel dönüşüm projeleri olarak 

görülmektedir. Dünyada yapılan ve yapılmaya devam edilen çok sayıda kentsel dönüşüm 

uygulaması örneği bulunmaktadır. Birçok kentte kentsel dönüşüm uygulamaları; 

uygulama şekli, model ve sonuçları açısından birbirinden ayrılmaktadır. Kentsel 

dönüşüm uygulamalarında; sorunlu alanların yenilenerek, yeni kentsel alanlar 

kazandırılması, sadece mekânlar açısından değil sosyal ve kültürel değişimin de 

yakalanması açısından da dönüşüm hedeflenmiştir. Hemen her proje alanında; proje 

alanının tespiti, malik veya hak sahipliğinin belirlenmesi, taşınmaz değerleme çalışması, 

proje ön fizibilite ve kesin fizibilite çalışmaları, mimari proje geliştirme, sahanın 

boşaltılması ve uzlaşma olanakları, etkilenen hanelere mali ve sosyal yardım yapılması 
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veya yapılmaması, altyapı ve üst yapı yatırımlarının inşa edilmesi ve kullanıma 

sunulması, etki değerleme ile inşa edilen konut ve diğer mekanların yönetim modellerinin 

geliştirilmesi ve başarılı uygulama yapılmasında sorunların olduğu ve belirtilen bütün 

konuların da gayrimenkul geliştirme ve yönetimi uzmanlarının görev ve çalışma 

alanlarına girdiği vurgulanmalıdır (Aliefendioğlu ve Tanrıvermiş 2015).   

İstanbul ilinde ilk gecekondu yapılaşmasının Zeytinburnu ilçesi, Sümer Mahallesinde 

görülmesi nedeniyle Sümer Mahallesi kentsel dönüşüm projesi uygulanmasının önemli 

olduğu görülmüştür. Projenin uygulamasında ilk hedef olarak deprem riskini azaltmak 

amaçlanmıştır. Marmara depremi ve sonrasında meydana gelen Van depreminin Sümer 

Mahallesi kentsel dönüşüm projesinin başlamasına neden olduğu anlaşılmaktadır. 

Zeytinburnu ilçesinin risk taşıyan ilçeler arasında yer aldığının İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi tarafından yapılan araştırmalar ile belirlendiği ve deprem riskinin azaltılması 

açısından bir çalışma yapılmasını zorunlu kılmıştır. Tarihsel gelişim sürecinde 

Türkiye’de yaşanan depremlerde meydana gelen can ve mal kayıpları, bunların ortadan 

kaldırılması için çalışmalar yapılmasını zorunlu kılmış, Sümer Mahallesi kentsel 

dönüşüm uygulamasından faydalanma imkanı elde etmiştir. 

Projede, hak sahipliği oranının belirlenmesi için Belediye ve Tapu Müdürlüğü 

kayıtlarının dikkate alındığı, taşınmazların özelliklerine göre bağımsız ve tarafsız olarak 

bütün yönlerini içeren, uluslararası standartlarda bir değerleme raporu düzenlenmediği 

görülmektedir. Değerleme açısından yapılan farklı çalışmalara bakıldığında, değerleme 

konusunun mülkiyet hakkı bakımından değil kentsel dönüşüm uygulaması sonrasında 

ortaya çıkacak değerlerin paylaştırılması açısından irdelendiğini anlaşılmaktadır. Bu 

çalışmada kentsel dönüşüm projelerinde taşınmazların arsa payı değerlemelerinin Tapu 

Müdürlüğü kayıtları ve Belediye emlak beyanları üzerinden hesaplanması yerine, 

bağımsız ve tarafsız, alanında eğitim almış, değerleme uzmanları tarafından, uluslararası 

standartlarda, bilimsel yöntemler kullanılarak hesaplanması gerekliliği irdelenmiştir. 

Kaynak araştırması, idari kayıtların analizi ve saha çalışmalarının sonuçlarına dayalı 

olarak hazırlanan bu çalışmanın sonuçları dört ana başlık altında sunulmuştur. Giriş 

kısmını izleyen üç bölüm ve inceleme konusuna ilişkin görüş ve önerileri içeren sonuç ve 
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öneriler bölümünden oluşmaktadır. İkinci bölümde, kentsel dönüşümün tanımı yapılarak 

kapsamı anlatılmış, kentsel dönüşümün kelime anlamına değinilmiş, kentsel dönüşümün 

tarihi gelişimi, Türkiye’de ele alınış biçimi ve uygulama süreçleri anlatılmıştır. Üçüncü 

bölümde, kentsel dönüşüm için yer seçimi ve ilgili mevzuat anlatılmıştır. Dördüncü 

bölümde, Zeytinburnu ilçesinin önemi, kentsel dönüşüm projesinin uygulanabilirliği ve 

Sümer Mahallesi kentsel dönüşüm projesi anlatılmış ve projenin ekonomik sonuçları ve 

sosyal sonuçlarına değinilmiştir.  



4 

 

2. KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN TARİHSEL GELİŞİMİ, DÖNÜŞÜM 

PROJELERİNE YAKLAŞIM VE UYGULAMA SÜREÇLERİ 

Dünyada kentleşme eğilimlerinin Sanayi devrimi sonrasında ortaya çıktığı ve kentsel 

dönüşüm uygulamalarının ise eş zamanlı olarak eskiyen ve yıpranan kent dokularının 

tekrar kent yaşamına kazandırılması için gündeme geldiği görülmektedir. Sanayi 

kentlerinde meydana gelen hızlı büyüme, sanayi alanlarının düzensiz yayılımı ve işçi 

kesiminin bu sanayi alanları çevresinde konut alanları oluşturması, bu konutların yaşam 

standartlarından uzak, sağlıksız bir şekilde büyümesine neden olmuş yaşanan bu durum 

kentsel dönüşümü gündeme getirmiştir. İkinci dünya savaşında yıkılan kentlerin yeniden 

yapılmasının kentsel dönüşüme önem kazandırmış olduğu ve kentsel dönüşüm kavramını 

fiziksel dönüşüm şeklinde ortaya çıkardığı görülmektedir. Genel olarak dönüşüm 

projelerinin temel ilke ve esasları ile gelişimi ve uygulama esasları detaylı olarak 

incelenmiş ve elde edilen sonuçları aşağıda sunulmuştur:   

2.1 Kentsel Dönüşüm Kavramı 

Bilimsel açıdan kentsel dönüşüm; kentlerin günümüzde var olan sorunları, güncel ve 

gelecekte ortaya çıkacak ihtiyaçların göz önüne alınarak bir bölgenin sosyal, ekonomik, 

toplumsal ve yapısal özelliklerinin incelenmesi ve uygulanabilecek yol haritasının 

oluşturulması şeklinde tanımlanmaktadır. Bu uygulamaların hedefinde insanların yaşam 

alanları olduğundan dolayı kentsel dönüşüm insan odaklı bir uygulama olarak ortaya 

çıkmaktadır. Kentsel dönüşüm uygulamalarında yapılacak tüm eylemlerin insan yaşamını 

iyileştirmeyi, yaşam şartlarının kalitesini artırmayı hedeflediği görülmektedir (Şişman ve 

Kibaroğlu 2009). 

Kentsel dönüşüm uygulamaları bilimsel olarak, sadece fiziksel dönüşüm değil, yaşam 

alanlarının sosyal, ekonomik ve toplumsal temeller üzerine inşa edilmesi, insan yaşamını 

sadece fiziksel olarak iyileştiren uygulamalar yerine tüm ihtiyaçların planlanması olarak 

tanımlanmaktadır. 
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Türk Dil Kurumu “Dönüşümü; olduğundan başka bir biçime girme, başka bir durum 

alma, tahavvül, inkılap, sekil değiştirme” şeklinde tanımlamaktadır. Kentsel dönüşüm, 

günümüzde kentlerin mevcut sorunlarına çözüm üretmek için değişime uğramış bir 

bölgenin veya bir alanın fiziksel, ekonomik, sosyal ve çevre şartlarında, mevcut zamanda 

ve gelecekte çözüm sağlamaya çalışan detaylı bir vizyon ve bir eylem olarak ifade 

edilmektedir (Şişman ve Kibaroğlu 2009).  

Farklı bir şekilde, şehirlerin bozulma aşamalarını inceleme ve anlama ihtiyacından doğan 

ve gerçekleştirilecek dönüşümde ortaya çıkacak sonuçların üzerinde de bir uzlaşma 

sağlanması olarak ifade edilmektedir. Başka bir açıdan ise, toplumsal alanlarda insanların 

birleşmenin sağlanması, çevre kalitesinin veya çevrenin dengesinin yok olduğu alanlarda 

ise kalitenin artırılması, dengenin yeniden sağlanması olarak tanımlanmaktadır. 

Kentsel dönüşüm tanımlarının vurguladıkları vizyon, hedefledikleri amaç, stratejileri ve 

kullandıkları yöntemler açısından farklılıklar gösterdiği görülmüştür. Genel olarak 

bozulan şehirlerin fiziksel, çevresel, ekonomik ve toplumsal şartlarının detaylı ve 

birleştirici yaklaşımlarla iyileştirilmesi hedefi ile uygulanan strateji ve eylemlerin tamamı 

olarak tanımlanmaktadır. 

2.2 Kentsel Dönüşümün Tarihi Gelişimi 

Avrupa’da meydana gelen kentsel büyüme sonucunda bilinen ilk kentsel dönüşüm 

uygulamaları 19. yüzyılın ortalarında bazı kentlerde bazı bölgelerin yıkılarak yeniden 

yapılması şeklinde kendini göstermiştir. Bu dönemde kamu yönetimi liderliğinde 

gerçekleştirilen kentsel dönüşüm süreçleri iki ana temele dayanmaktadır. 1851-1873 

yıllarında Fransa’nın başkenti Paris için uygulanan gelişim projesi ve 1851 yılında 

İngiltere’de çıkarılmış olan ve kentsel politikalara kaynak olarak kullanılan konut kanunu 

örnek olarak verilebilir. 

Endüstri devrimi sonrasında Avrupa’daki büyük kentlerde yaşayan işçi kesiminin kötü 

koşullarda yaşadıkları ortaya çıkması, aynı zamanda yaşayan çok sayıda düşünür ve şehir 

plancılarını etkilemiş dolayısıyla bu durumun dünyada kentsel dönüşüm fikrinin ortaya 
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çıkışını hızlandırmış olduğu görülmektedir. Politik ve ekonomik olarak kentsel dönüşüm 

sürecinin, ulusal gelişim hedefinden zaman içerisinde küresel (global) bütünleşme 

hedefine yönelerek, planlama sürecin de değişikliğe neden olduğu görülmektedir. 

Dünyada kentsel dönüşümün farklı uygulamaları incelendiği zaman değişik zamanlarda 

değişik yaklaşımlar sergilendiği anlaşılmaktadır (Şişman ve Kibaroğlu 2009). 

Kurtuluş Savaşının kazanılması sonucu emperyalist işgalin sona ermesi ve Türkiye 

Cumhuriyet’inin kurulması ile artan kentleşme hareketlerinin, 1950 yıllarına gelindiğinde 

kırsal alanlardan kentsel alanlara göçü artırdığı,  kentlerin bu duruma hazır olmaması 

nedeniyle plansız, denetimsiz, kontrolsüz kentleşmenin ilk tohumlarının atıldığı 

görülmektedir. 1950 yılında sanayi sektörünün hızlı büyümeye geçmesiyle birlikte tarım 

sektöründe de gerileme yaşandığı, tarım sektöründe makineleşmenin artması nedeniyle 

insan işgücü ihtiyacı azaldığı, bu durumun tarım sektöründe çalışan insanların işsiz 

kalmalarına neden olarak kente göçü zorunlu hale getirdiği görülmektedir. Tarım 

sektöründe istihdamın azalması ve sanayileşmenin artması nedeniyle kentlere göçün 

hızlanmasından diğer kentlere nazaran daha fazla göç alan, yönetim kadrolarının 

bulunması nedeniyle başkent Ankara, demir, deniz, hava ve kara ulaşımının mevcut 

olduğu İstanbul ve İzmir gibi kentlerin, kontrolsüz bir biçimde büyümeye başladığı 

görülmektedir. Bu kadar büyük nüfus artış hızına hazırlığı olmayan kentlerde, her gün 

sürekli olarak artan göç nedeniyle konut eksikliği ortaya çıkmaktadır. Bu sorunu ortadan 

kaldırabilmek için yeni konutlar üretecek ekonomik gücün bulunmaması kentlere göç 

edenlerin konut sorunlarını kendilerinin çözmesini yani gecekondu yapılaşmasının ortaya 

çıkmasına neden olduğu görülmektedir. 

Uluslararası alanda olduğu gibi, Türkiye’de de, özellikle 1980 sonrası büyük ölçekli 

ulusal ve uluslararası sermayenin kar güdüsünün ön planda tutulduğu büyük konut 

projeleri nedeniyle kentlerin plansız bir biçimde yayılmış olduğu görülmektedir. 

Kentlerin geçmişten kalan kültürel, tarihi ve doğal zenginlikler tahrip edildiği, ekonomik, 

toplumsal ve çevresel sürdürülebilirlik ilkesine karşı, kamu kaynaklarımım verimsiz 

kullanılarak israf edildiği, bu durumun bulunduğu yere özgü olmayan, toplumsal 

eşitsizliği, dışlama ve kutuplaşmayı daha fazla artıran kentsel mekanlar üretilmesine 

neden olduğu görülmektedir (Şişman ve Kibaroğlu 2009). 
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Kentler dönüşüme ve yenilenmeye yukarıda sayılan nedenlerle sürekli olarak ihtiyaç 

duymaktadırlar. Türkiye’de hemen hemen her kentte, planlı kent gelişimine uymayan, 

altyapı, üstyapı ve diğer zorunlu donatılarının bulunmadığı, ekonomik açıdan çok zayıf 

ve sosyal bakımdan çöküntü içerisinde olan, suç oranlarının sürekli olarak çeşitlenip 

arttığı alanların bulunduğu görülmektedir. Bu alanların Dünya’da baş döndürücü bir 

şekilde devam eden gelişim hızına ayak uydurabilmek için zorunlu kentsel dönüşüme 

ihtiyaç duyduğu görülmektedir. 

Türkiye’de zaman içerinde büyüyerek sorunları her an biraz daha artan gecekondu 

alanları ve kent merkezleri için1980 yılından sonra dönüşüm kavramının ortaya atılmış 

olduğu görülmektedir. 1984 yılında çıkarılan 2981 sayılı “İmar ve Gecekondu 

Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanunu’nun 

Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkındaki 1Kanun” kentsel dönüşüm süreci içinde çok 

önemli bir rol oynadığı, söz konusu kanun sayesinde gecekondu sahaları için ıslah imar 

planları yapılabilmesi imkanı elde edildiği, ancak yapılan uygulamalarda ise kentsel 

dönüşümlerin sadece fiziki olarak sonuç bulduğu bunun ötesine gidilemediği 

görülmektedir. 1980’li yılların sonunda,  ıslah imar planlarının yapılması ile birlikte 

kentsel dönüşüm projelerinin yerel yönetimlerin programlarında yerini almaya başladığı 

görülmektedir. “Dikmen Vadisi Kentsel Dönüşüm Projesi”, gecekondu alanları için 

hazırlanmış ilk kentsel dönüşüm projesi olarak kayıtlarda yer almaktadır. 

2.3 Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Gelişimi 

Türkiye’de kentsel dönüşümün, yasal düzenlemelerin yetersiz olmasının yanı sıra 1939-

1945 yılları arasında meydana gelen ikinci dünya savaşı gibi çok sayıda sorunun etkileri 

nedeniyle ilk dönemde uygulama imkanı bulamamıştır. Kentsel dönüşüm sadece fiziksel 

mekanın dönüşümü şeklinde indirgendiği, çevresel boyutları, ekonomik boyutları ve 

toplumsal boyutların dikkate alınmadığı, kentsel dönüşüm de fiziksel açıdan mekan 

dönüşümü ve aynı zaman da sosyal gelişim, ekonomik kalkınma, mevcut doğal dengenin 

                                                 
1T.C.Resmi Gazete Tarih:08.03.1984, Sayı:18335 
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korunması, sürdürülebilirliğinin sağlanması ile birlikte tamamını kapsayan, tamamlayıcı 

bir yaklaşımla ele alınması durumun da gerçek bir başarı elde edebileceği ortaya 

çıkmaktadır. Kentsel dönüşüm uygulamaları yapılırken, hak sahiplerinin uygulama 

öncesinde mevcut haklarının uluslararası standartlarda, bağımsız ve tarafsız olarak, 

bilimsel değerlemesinin yapılarak, uygulama sonrasında aynı oranda bir hak sahibi 

olması için herhangi bir çalışmanın yapılmadığı görülmektedir. 

Türkiye’de mevcut kentsel dönüşüm süreçlerinde genelde Toplu Konut İdaresi 

Başkanlığı kamu sektörünü temsilen devreye girmekte olduğu, dönüşümlerin ilk 

yüklenicisi olarak başlamasında öncülük etmekte olduğu görülmektedir. Yasaların TOKİ 

Başkanlığı’na vermiş olduğu rol ile birlikte bir Kamu İktisadi Teşekkülü misyonu 

üstlenen kurum konut alanında kamu sektörü olarak müdahale gerçekleştirmektedir. 

Kentlerin yapılaşma dışında kalan boş alanlarında veya özel mülkiyet sahiplerine ait 

büyük yüzölçümlü arazilerde, kar oranı yüksek uygulamalarda, özel inşaat firmalarının 

kar beklentilerini karşılayacağı beklentileri ile kendilerinin proje ve uygulama yaptığı 

görülmüştür. Kentlerde riskli alanlarda veya gecekondu alanlarında proje yapılması, söz 

konusu olduğunda, maliyetin yüksek, kar oranının düşük olması nedeniyle genel olarak 

TOKİ’nin proje ve uygulamasını üstlenip kentsel dönüşüm yaptığı görülmektedir. 

Kentsel dönüşüme ihtiyaç duyulan kamu projelerinin olmadığı bölgelerde özel sektör 

tarafından farklı yaklaşımlar gösterilmektedir. Genelde yüksek kar getireceği 

değerlendirilen projelerde, alanların dönüşümünü büyük inşaat firmaları tarafından 

hesaplanan ve beklenen zamandan çok daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Kar 

oranının düşük olarak hesaplandığı daha küçük alanların, önemli ulaşım aksları veya 

prestij konut alanlarının çeperlerinin dönüşümünün ise genellikle küçük ölçekli firmalar 

veya yapsatçı işletmeler tarafından gerçekleştirilmiş olduğu görülmektedir. Kentlerin 

daha küçük alanlarında, kent çeperinde veya çalışmak için kente göç edenlerin 

işyerlerinin çevresine yerleşmeleri nedeniyle sanayi alanlarının yanında yer seçmiş 

gecekondu alanlarında dönüşüm gerçekleştirilmemiş olduğu ve bu alanlarda gecekondu 

sahipleri ıslah imar planlarının oluşturacağı rant beklentisiyle, daha fazla hak kazanma 

ümidiyle, farklı çözümleri kabul etmedikleri görülmektedir. 
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Türkiye’de kentlerde yarım asırdır devam eden bir dönüşümün olduğu, bu sürecin 

mimarlık ve şehircilik bilim alanlarının kural ve yöntemleri yerine, siyasal, ekonomik, 

toplumsal ve çevresel aktörlerin yönlendiriciliğinde hareket etmiş oldukları 

görülmektedir. Bu nedenlerle kentsel dönüşüm projelerinin, insan ihtiyaçlarına uygun 

olup olmadığı ve kentlerin kimliği ile tutarlı olup olmadığı bilinmemektedir.  Türkiye’de 

kentsel dönüşümün iki taraflı sonuç ortaya çıkardığı söylenebilir.1- Kentsel dönüşüm 

uygulamaları sadece gayrimenkulü hedefleyerek, toplumun sosyal, ekonomik ve kültürel 

yapısını dikkate almadan, yalnızca fiziki mekan düzenlenmesi şeklinde algılanması, 2- 

Bilimsellikten uzak dönüşüm uygulamaları ile üretilen mekanlar kentin mevcut ruhuna 

ve yapısına yabancı oluşumların ortaya çıkması. 

2012 yılında yürürlüğe giren 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi 

Hakkındaki Kanun kapsamında Türkiye’de 14 milyon kadar bir konutun 20 yıllık bir süre 

içerisinde dönüşümü planlanmaktadır. Dönüşüm ilk önce diğer bölgelere nazaran daha 

fazla yüksek risk taşıyan alanlar olarak belirlenen İstanbul’da, öncelikle Avcılar, 

Ümraniye,  Pendik ve Zeytinburnu ilçelerinden başlayıp devamında Türkiye geneline 

yayılacak şekilde planlanmıştır. Dönüşümün Türkiye’ye tahmini maliyetinin 350- 400 

milyar dolar olması beklenirken, bu rakamın en az 100 milyar dolarlık bir bölümü ise 

Türkiye’nin küçük hali olarak kabul edilen, dünyadaki birçok ülkeden büyük İstanbul 

iline ait olacağı hesaplanmaktadır. 

Kentsel dönüşüm çalışmaları Türkiye’de genellikle yerel yönetimler tarafından yer 

seçimi yaparak belediye meclis kararı alınması ile başlamaktadır. Alınan meclis kararı ile 

yerel yönetimlerin, Toplu Konut İdaresi Kentsel Yenileme Daire Başkanlığı’na başvuru 

yapması neticesinde bir ön protokol imzalanmaktadır. İmzalanan ön protokol de yerel 

yönetimler 6 aylık süre zarfında zemin etüt çalışmaları, hak sahipliği tespiti, harita 

işlemleri, taslak imar planlama çalışması ve fizibilite çalışmasını tamamlamak işini 

üstlenmektedirler. Hazırlanan çalışmalar; Toplu Konut İdaresi ilgili birimleri tarafından 

incelenerek projenin yatırıma uygun bulunması halinde protokol imzalanarak çalışmalara 

devam edilmektedir. 
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Kentsel dönüşüm uygulamalarında, uygulama alanında başlamadan önceki hak sahipleri 

tespit edilerek, bunların ne oranda hak sahibi olduğunun tespiti için, uluslararası kabul 

edilebilir kurallar çerçevesinde, alanında uzman kişiler tarafından, bağımsız ve tarafsız 

bilimsel bir değerleme yapılamamış olduğu, sadece defter kayıtları üzerinden hak 

sahipliği oranları hesaplandığı görülmektedir. Örneğin, sekiz bağımsız bölümden oluşan 

bir binada, inşaat yapım sürecinde kat irtifakı kurulurken, bilimsel bir değerleme 

yapılmadan, her bağımsız bölüm için bir arsa payı verilme yöntemi ile 1/8 olarak hisse 

hesabının yapıldığı, bodrum katta bulunan bağımsız bölüm ile diğer katlarda bulunan 

bağımsız bölümlerin aynı oranda arsa payına sahip olduğu görülmektedir. Bu yapının 

dönüşüme girmesi durumunda sadece arsa payına dayalı hak sahipliği ve değerleme 

yapılması halinde, bağımsız bölümlerin güncel değeri ve hakkaniyete uygun olmayan 

sonuçların ortaya çıkması kaçınılmaz olmaktadır.  
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3. TÜRKİYE’DE KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMA ALANLARININ SEÇİMİ 

VE YASAL DÜZENLEMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ  

Türkiye’de kentsel dönüşüm projelerinin öncelikli deprem riskini azaltmak amacıyla 

gerçekleştirilmiş oldukları görülmektedir. Uygulamalarda Belediye Kanunu veya Afet 

Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi hakkında kanun hükümlerine göre hareket 

edilmektedir. 

3.1 Türkiye’de Kentsel Dönüşüm İçin Yer Seçimi 

Kentsel dönüşüm uygulamalarına başlamadan önce alanın uygun olup olmadığının 

araştırılması ve gerekli şartlar oluşmuş ise başlanılması gerekmektedir. Kentsel Dönüşüm 

için yer seçiminde dikkat edilmesi gereken kriterler; İnsan yaşamının güvenliği açısından 

yüksel risk taşıyan bir bölge olması, seçilen zeminin durumu, maliklerin, hak sahiplerinin 

istekleri, altyapı ve ulaşım eksikliği, imar ve mülkiyet problemleri, fiziki ve sosyal donatı 

alanı yetersizliği, arsaların ve yapıların bedelleri, nitelikli konut alanı ihtiyacı vb. gibi 

şeklinde sıralanabilir. 

Türkiye’de henüz yeni sayılabilecek kentsel dönüşüm uygulamamaları ile ilgili 5393 

sayılı Belediye Kanunu2‘nun 73. maddesinde ve 31/5/2012 tarih 28309 sayılı resmi 

gazetede yayımlanan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi 

Hakkında Kanun ile düzenleme yapılmaya çalışılmıştır. 

3.2 5393 Sayılı Belediye Kanunu 

“Belediye, belediye meclisi kararıyla; konut alanları, sanayi alanları, ticaret alanları, 

teknoloji parkları, kamu hizmeti alanları, rekreasyon alanları ve her türlü sosyal donatı 

alanları oluşturmak, eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore etmek, kentin tarihi 

                                                 
2T.C. Resmî Gazete Tarih:13/07/2005, Sayı:25784 
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ve kültürel dokusunu korumak veya deprem riskine karşı tedbirler almak amacıyla kentsel 

dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilir. Bir alanın kentsel dönüşüm ve gelişim alanı 

olarak ilan edilebilmesi için yukarıda sayılan hususlardan birinin veya bir kaçının 

gerçekleşmesi ve bu alanın belediye veya mücavir alan sınırları içerisinde bulunmalıdır. 

Ancak, kamunun mülkiyetinde veya kullanımında olan yerlerde kentsel dönüşüm ve 

gelişim proje alanı ilan edilebilmesi ve uygulama yapılabilmesi için ilgili belediyenin 

talebi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca bu yönde 

karar alınması gerekli görülmektedir” denilmekte olup, Sümer Mahallesi projesinin ilanı 

bu şekilde başladığı anlaşılmıştır.  

“Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı olarak ilan edilecek alanın; üzerinde yapı olan 

veya olmayan imarlı veya imarsız alanlar olması, yapı yükseklik ve yoğunluğunun 

belirlenmesi, alanın büyüklüğünün en az 5 en çok 500 hektar arasında olması, etaplar 

halinde yapılabilmesi hususlarının takdiri münhasıran belediye meclisinin yetkisindedir. 

Toplamı 5 hektardan az olmamak kaydı ile proje alanı ile ilişkili birden fazla yer tek bir 

dönüşüm alanı olarak belirlenebilir” denilmekte olup Sümer Mahallesi projesinde aynı 

mahalle içerisinde parçalara ayrılarak uygulama yapıldığı görülmektedir.  

“16/5/2012 tarihli ve 6306 Sayılı Kanunun 17. maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasının 

üçüncü cümlesinde yer alan “yapılabilmesi Bakanlar Kurulu kararına bağlıdır” ibaresi 

“yapılabilmesi için ilgili belediyenin talebi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının teklifi 

üzerine Bakanlar Kurulunca bu yönde karar alınması şarttır” şeklinde değiştirilmiş ve 

metne işlenmiştir.  

“Büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde kentsel dönüşüm ve gelişim projesi 

alanı ilan etmeye Büyükşehir Belediyeleri yetkilidir. Büyükşehir Belediye meclisince 

uygun görülmesi halinde ilçe belediyeleri kendi sınırları içinde kentsel dönüşüm ve 

gelişim projeleri uygulayabilir” denilmekte olup, ilçe belediyelerinin kentsel dönüşüm 

projelerine onay alınmasını zorunlu kılmaktadır.  

“Büyükşehir belediyeleri tarafından yapılacak kentsel dönüşüm ve gelişim projelerine 

ilişkin her ölçekteki imar planı, parselasyon planı, bina inşaat ruhsatı, yapı kullanma izni 
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ve benzeri tüm imar işlemleri ve 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu3‘nda 

belediyelere verilen yetkileri kullanmaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir” denilerek 

uygulama sırasında eksiklik kalmaması amaçlanmaktadır.  

“Proje alanlarında bulunan yapıların boşaltılması, yıkımı ve kamulaştırılmasında anlaşma 

yolu esastır. Kentsel dönüşüm ve gelişim projesi kapsamında bulunan gayrimenkul 

sahipleri ve belediye tarafından açılacak davalar, mahkemelerde öncelikle görüşülür ve 

karara bağlanır. Kentsel dönüşüm ve gelişim alanları içinde kalan eğitim ve sağlık alanları 

hariç kamuya ait gayrimenkuller harca esas değer üzerinden belediyelere devredilir. 

Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanlarında yıkılarak yeniden yapılacak münferit 

yapılarda ilgili vergi, resim ve harçların dörtte biri alınır” şeklinde düzenlenmiş, 

harçlardan tamamen muafiyet bulunmamaktadır.  

“Proje alanlarındaki gayrimenkul sahipleri ve 24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı İmar ve 

Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar 

Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanuna istinaden, hak sahibi olmuş 

kimselerle anlaşmaları halinde kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanında hakları verilir. 

2981 sayılı Kanun kapsamına girmeyen gecekondu sahiplerine enkaz ve ağaç bedelleri 

verilir veya belediye imkanları ölçüsünde kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı dışında 

arsa veya konut satışı yapılabilir. Bu kapsamda bulunanlara Toplu Konut İdaresi 

Başkanlığı ile işbirliği yapılmak suretiyle konut satışı da yapılabilir. Enkaz ve ağaç 

bedelleri arsa veya konut bedellerinden mahsup edilir” denildiği görülmektedir. 

“Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan edilen yerlerde belediyelere ait gayrimenkuller 

ile belediyelerin anlaşma sağladığı veya kamulaştırdıkları gayrimenkuller üzerindeki 

inşaatların tamamı belediyeler tarafından yapılır veya yaptırılır. Belediye ile anlaşma 

yapmayan veya belediyece kamulaştırılmasına gerek duyulmayan gayrimenkul 

sahiplerinden proje alanında kendilerine 3194 sayılı Kanunun 18 inci maddesine göre ayrı 

                                                 
3T.C. Resmî Gazete Tarih:09/05/1985, Sayı:18749 
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ada ve parselde imar hakkı verilmemiş olanlar kamulaştırmasız el atma davası açabilir” 

denilmektedir.  

“Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanlarında yapılacak altyapı ve rekreasyon 

harcamaları, proje ortak gideri sayılır. Belediyelere ait inşaatların proje ortak giderleri 

belediyeler tarafından karşılanır. Kendilerine ayrı ada veya parsel tahsis edilen 

gayrimenkul sahipleri ile kamulaştırma dışı kalan gayrimenkul sahipleri, sahip oldukları 

inşaatın toplam metrekaresi oranında proje ortak giderlerine katılmak zorundadır. Proje 

ortak gideri ödenmeden inşaat ruhsatı, yapılan binalara yapı kullanma izni verilemez; su, 

doğalgaz ve elektrik bağlanamaz. Dönüşüm alanı sınırı kesinleştiği tarihte, bu sınırlar 

içindeki gayrimenkullerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine kaydedilmek üzere tapu 

sicil müdürlüğüne, paftasında gösterilmek üzere kadastro müdürlüğüne bildirilir. Söz 

konusu gayrimenkullerin kaydında meydana gelen değişiklikler belediyeye bildirilir. 

Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan edilen yerlerde; ifraz, tevhit, sınırlı ayni hak tesisi 

ve terkini, cins değişikliği ve yapı ruhsatı verilmesine ilişkin işlemler belediyenin izni ile 

yapılır” şeklinde düzenlendiği görülmektedir. 

“Belediye, kentsel dönüşüm ve gelişim projelerini gerçekleştirmek amacıyla; imar 

uygulaması yapmaya, imar uygulaması yapılan alanlardaki taşınmazların değerlerini 

tespit etmeye ve bu değer üzerinden hak sahiplerine dağıtım yapmaya veya hasılat 

paylaşımını esas alan uygulamalar yapmaya yetkilidir.  Kentsel dönüşüm ve gelişim 

projelerinin uygulanması sırasında, tapu kayıtlarında mülkiyet hanesi açık olan veya ayni 

hakları davalı olan taşınmazlar doğrudan kamulaştırılarak bedelleri mahkemece tayin 

edilen bankaya belli olacak hak sahipleri adına bloke edilir. Belediye kentsel dönüşüm ve 

gelişim projelerinin uygulama alanında bulunan taşınmazların kamulaştırılması sırasında 

veraset ilamı çıkarmaya veya tapudaki kayıt malikine göre işlem yapmaya yetkili” 

kılındığı görülmektedir.  

“5393 sayılı kanunun ek fıkrasında4Büyükşehirlerde büyükşehir belediye meclisinin, il 

ve ilçelerde belediye meclislerinin salt çoğunluk ile alacağı karar ile masrafların tamamı 

                                                 
4T.C. Resmî Gazete Tarih:23/07/2013, Sayı:28716 
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veya bir kısmı belediye bütçesinden karşılanmak kaydıyla kentin uygun görülen 

alanlarında bina cephelerinde değişiklik ve yenileme ile özel aydınlatma ve çevre tanzimi 

çalışmaları yapılabilir. Cephe değişikliği yapılacak binalarda telif hakkı sahibi proje 

müelliflerine talep etmeleri hâlinde, değiştirilecek cephe veya cephelerin beher 

metrekaresi için bir günlük net asgari ücret tutarını geçmemek üzere telif hakkı ödenir” 

denilmektedir.  

“Büyükşehir belediye meclisince uygun görülmesi hâlinde, büyükşehir belediyesi 

içindeki ilçe belediyeleri kendi sınırları içinde bu fıkrada belirtilen iş ve işlemleri 

yapabilir. Bina cephelerinde değişiklik ve yenileme ile özel aydınlatma ve çevre tanzimi 

çalışmaları için yapılması gereken iş, işlem ve yetkilendirmeler, kat maliklerinin arsa payı 

çoğunluğu ile verecekleri karara göre yapılır. Büyükşehir belediyelerince, kentsel 

dönüşüm ve gelişim alanı ilan edilen alanlar ile 5366 sayılı Kanuna göre yenileme alanı 

ilan edilen alanlarda veya bu Kanunun 75. maddesine göre kamu kurum ve kuruluşları ile 

protokol yapmaları hâlinde, büyükşehir belediye meclisi kararı ile yıkılan ibadethane ve 

yurtların yerine veya ihtiyaç duyulan yerlerde ibadethane ve yurt inşa edilebilir. Kentsel 

dönüşüm ve gelişim projesi kapsamındaki işler kamu idareleriyle75. madde çerçevesinde 

ortak hizmet projeleri aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Bu Kanunun konusu ile ilgili 

hususlarda Başbakanlık Toplu Konut İdaresine 2985 sayılı Kanun ve diğer kanunlarla 

verilen yetkiler saklıdır” denilmektedir.  

644 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de5(KHK) kentsel dönüşüm uygulamaları 

hakkında usul ve esasların belirlenmesine ilişkin yetki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na 

verilmiştir. Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanun ile afet riski 

altındaki alanlar ile sağlıklı ve güvenli yaşama imkanı sunmayan yapıların iyileştirmesi, 

tasfiyesi ve yenilemesine dair usul ve esaslar belirlenmiştir. Ayrıca “Kuzey Ankara Girişi 

Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu” ile proje bazlı mevzuat düzenlemesi yapılmıştır. 

                                                 
5T.C. Resmî Gazete Tarih:04/07/2011, Sayı:27984(Mükerrer) 
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3.3 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun 

Kentsel dönüşüm çalışmaları il belediyeleri, büyükşehir belediyeleri ve Bakanlık 

tarafından izin verilmesi halinde ilçe belediyeleri tarafından da yapabilecektir. Riskli 

yapıların tespiti, Bakanlık tarafından hazırlanan yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar 

çerçevesince Bakanlık tarafından lisanslı kurumlar tarafından yapılmaktadır. “Kamu 

idarelerine tahsisi bulunan veya bulunmayan taşınmazlar ilgili idarenin görüşü alınarak 

Maliye Bakanlığınca, Bakanlığa tahsis edilir veya bakanlığın talebi üzerine TOKİ‟ ye 

İdare’nin talebi üzerine riskli alanlardaki yapılar veya riskli yapılarda elektrik, su ve 

doğalgaz hizmetleri verilmez ve verilen hizmetler ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından 

durdurulur” denilmektedir. 

“Kentsel dönüşüm uygulamasının yürütülebilmesi için maliklerin sahip oldukları 

hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile karar verilir. Kentsel dönüşüm 

çalışmasına katılmak istemeyen maliklerin hissesi değer tespiti yaptırılarak en az bu bedel 

üzerinden diğer paydaşlara açık arttırma usulüyle satışa sunulur. Satışın gerçekleşmemesi 

halinde tespit edilen bedel Bakanlıkça ödenerek taşınmazın mülkiyeti hazineye adına 

tescil edilir” şeklinde düzenlendiği görülmektedir.  

“Kentsel dönüşüm uygulamalarında kamulaştırma iskan projeleri kapsamında 

değerlendirilir. Kamulaştırma kanunu gereğince kamulaştırma bedelinin ilk taksiti 

1/5oranında ödenir. Acil kamulaştırma da yapılabilir. Kanun kapsamında uygulama 

yapacak yerel yönetimler yatırıma ilişkin yıllık bütçelerinin %5’i ile Belediye Gelirleri 

Kanunu’nun 80. maddesi uyarınca tahsil edilen harç gelirlerinin %50’sini bu kanunda 

öngörülen uygulamalara ayırmakla mükelleftir. Ayrıca Bakanlık, bu Kanun 

kapsamındaki uygulamalarda kullanılmak üzere dönüşüm projeleri özel hesabından 

TOKİ’ye ve İdareye kaynak aktarabilir” şeklinde düzenlemiştir.  

“Riskli yapıların tespiti, tahliyesi, yıktırma iş ve işlemleri ve değerleme işlemlerini 

engelleyenler hakkında işlenen fiil ve halin durumuna göre TCK’nın ilgili hükümleri 

uyarınca Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Kentsel dönüşüm 

kapsamındaki uygulamalarla ilgili olarak Valilik, belediyeler ve diğer kamu kurumları 
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personellerinin Bakanlık emrinde geçici olarak görevlendirilmesi hakkında 657 sayılı 

Kanunun ek 8. maddesi 1. fıkra d bendinde yer alan süre sınırlaması uygulanmaz. Bu 

kanun kapsamında yapılacak olan imar planları, 3194 sayılı İmar Kanununda ve imara 

ilişkin hükümlerde ihtiva eden özel kanunlar da dahil olmak üzere diğer mevzuatta 

belirtilen kısıtlamalara ve askı ilan sürelerine tabi değildir. Değer tespiti konusunda 

yapılacak bilirkişilikler SPK’ya kayıtlı lisanslı değerleme şirketleri ve uzmanlarınca 

yaptırılır” şeklinde düzenlenerek yetki verilmiştir.  

“Bir yıl içinde dönüşüm ve iyileştirme uygulaması başlatılmayan taşınmazların tahsisleri 

resen kaldırılır. Devir işlemleri iptal edilmiş sayılarak tapuda hazine adına tescil edilir” 

şeklinde düzenlenmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel 

Müdürlüğü Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı bu kanun ile Altyapı ve Kentsel Dönüşüm 

Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne dönüşmüştür. 

Kentsel dönüşüm ile ilgili değerleme konusunda, yasal olarak sadece SPK lisanlı 

değerleme uzmanlarına yetki verilmiş olduğu anlaşılmış, alanında yüksek lisans ve 

doktora eğitimi veren üniversitelerin ilgili bölümleri tarafından uluslararası standartlarda 

değerleme yapılması ile ilgili yasal düzenleme yapılmadığı görülmüştür. Yasal 

düzenlemede kentsel dönüşüm işlemlerinde değer tespiti konusunda yalnızca tek bir 

kuruma ve o kurumun yetkilendirdiği SPK lisanslı değerleme şirketleri ve değerleme 

uzmanlarına yetki verilmiş olduğu görülmektedir.   
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4. ZEYTİNBURNU İLÇESİ’NDE KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİNİN 

UYGULANABİLİRLİĞİ İLE SÜMER MAHALLESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM 

PROJESİ UYGULAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Çalışma alanı İstanbul ilinde ilk gecekondu yapılaşmasının görüldüğü Zeytinburnu ilçesi, 

Sümer Mahallesi kentsel dönüşüm projesidir. Bu proje ile öncelikle boş alana yeni 

binaların yapılarak riskli alanda yaşayanların bu binalara taşınmalarının sağlanması daha 

sonra riskli binaların boşaltılması yöntemi uygulanmıştır. Bu yönü ile Sümer Mahallesi 

kentsel dönüşüm projesi diğer projelerden farklı olarak ortaya çıkmaktadır. 

4.1 Çalışmanın Yöntemi  

Çalışmada öncelikle Zeytinburnu ilçesi Sümer Mahallesi kentsel dönüşüm projesi ile 

ilgili kurumsal veriler incelenmiştir. Bu veriler, kentsel dönüşüm ilan süreci, imar 

planlarının hazırlanması, tapu kayıtlarından maliklerin tespiti, emlak beyanı ve hisse 

oranlarından hak sahipliği oranının belirlenmesidir. 

Kurumsal verilerin derlenmesinin ardından Sümer Mahallesi kentsel dönüşüm projesi 

içerisinde yer alan hak sahiplerinin taşınmazlarına ilişkin yapılan değer tespitleri 

sonuçları incelenmiş ve yapılan değerleme çalışmalarının geçerliliği saha çalışmalarının 

sonuçlarına dayalı olarak test edilmiştir. Belirtilen çerçevede yapılan incelemelerin; 

taşınmazların hukuki durumlarına göre değerleri, taşınmazların yüzölçümlerine göre 

değerleri, taşınmazların konumuna göre değerleri ve taşınmazların niteliklerine göre 

değerleri genel olarak irdelenmiş ve temel uygulama sorunları ile değerleme 

hizmetlerinin standartlara uygunluğu ve kalitesi tartışılmıştır. Kentsel dönüşüm 

projelerinin uygulama sorunlarına Sümer Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi özelinde 

yanıt bulmak için mümkün olan bütün veriler kullanılmış ve mümkün olduğunca 

katılımcı bir yaklaşım ile genelleme yapılması yoluna gidilmiştir. İncelenen örnek 

projenin uygulamasına ilişkin sonuçların, benzer alanlarda geliştirilecek diğer kentsel 

dönüşüm projeleri için altlık teşkil etmesi mümkün olacaktır.  
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4.2 Zeytinburnu İlçesinin Önemi 

İstanbul ilinde bilinen ilk gecekondu, 1945 yılında Zeytinburnu ilçesinde görülmüştür. 

Kazlıçeşme’de yapılan bu gecekondu sonraki zamanlarda kolay, hızlı, düşük maliyetli 

yerleşim şekli olarak yapımı olarak benimsenmiştir. 1948 yılında alınan yıkım kararının 

uygulanmaması nedeniyle gecekondu sayısının her geçen biraz daha artarak devam ettiği 

görülmektedir. Zeytinburnu ilçesinde 1949 yılı mart ayı itibari ile yapılan kontrollerde 

3218 gecekondunun var olduğu tespit edilmiştir. 1950 yılına Zeytinburnu ile birlikte Fatih 

İlçesinde de toplam da 4183 gecekondu yapıldığı görülmektedir. O yıllara bakıldığında 

bu rakamın, İstanbul genelinde yapılmış en fazla sayıda gecekondu sayısı olduğu 

anlaşılmaktadır (Eyidoğan 2013). 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (Japan 

Inernational Cooperation Agency-JICA) işbirliği ile yapılan çalışmalara göre Marmara 

depremi sonrasında orta hasarlı bina oranı %15 (Şekil 4.1) ve ağır hasarlı bina oranı %33 

olarak saptanmıştır (Şekil 4.2). Marmara denizi jeoloji haritası (Şekil 4.3) ile İstanbul’da 

olası bir depremde tahmini can kaybı oranı %0,03 (Şekil 4.4) olarak tahmin edilmiştir.   

Yapılan çalışmada, İstanbul ilinde beklenen deprem riski ve bu risk ile mücadele 

edebilmek amacıyla yapılan orta ve uzun vadeli uygulamalar dikkate alınarak, olası 

depremin zarar vereceği alanların sismik afet önleme azaltma planı, acil kurtarma planı 

ve bu durumun yaşanması sonrasında yeniden yapılanma planlarının hazır hale 

getirilmesinin zorunlu olduğu belirtilmektedir. İstanbul ilinde var olan afet önleme ve 

azaltma planlaması bakımından, bilimsel ve teknik kurallar üzerinde kurulmuş sismik 

küçük saha çalışmalarını birleştirmek ve bunları geliştirmek için çalışmalar 

öngörülmektedir. Yapılarda ve şehrin altyapısında ortaya çıkabilecek tahribat üzerine 

İstanbul ili geneli için kısa, orta ve uzun vadeli önleme ve azaltma programları önerilmesi 

planlanmaktadır. İstanbul ili için şehir plancılığı açısından deprem ve benzeri afetleri 

önleme ve zararlarını azaltma tedbirleri ile ilgili önerilerde bulunmak ve bu alanda çalışan 

uzmanlara planlama teknikleri ile ilgili bilgilendirme yapılması hedeflenmiştir (Eyidoğan 

2013). 
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Şekil 4.1Marmara depreminde hasarlı bina oranı (İBB ve JICA ) 

 

Şekil 4.2 Marmara depreminde ağır hasarlı bina oranı (İBB ve JICA) 
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Şekil 4.3 Marmara denizi jeoloji haritası (İBB ve JICA) 

 

Şekil 4.4 Marmara için olası bir depremde tahmini can kaybı oranı (İBB ve JICA) 
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Önceki çalışmalardan elde edilen sonuçlar incelendiğinde; İstanbul ilinde yüksek risk 

altında bulunan 54 adet mahalleden 6 adedinin Zeytinburnu ilçesi sınırları içinde yer 

aldığı anlaşılmaktadır. Zeytinburnu ilçesinde 13 mahalleden, nüfus yoğunluğunun 

bulunduğu 6 adet mahallenin diğer mahallere göre daha fazla risk altında olduğu 

hazırlanan rapor ile ortaya çıkarılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda; Zeytinburnu 

ilçesi İstanbul Deprem Master Planı kapsamında pilot bölge olarak belirlendiği 

görülmektedir (Eyidoğan 2013). 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul Teknik Üniversitesi, Ortadoğu Teknik 

Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi arasında protokol 

yapılmıştır. Protokol gereğince yürütülmekte olan, İstanbul ili genelinde deprem için 

yapılacak ve yapılması gereken tüm hazırlıklarla beraber deprem öncesinde ve deprem 

sonrasında gerçekleştirilecek her çeşit tespit ve işlemleri kapsayacak şekilde bir plan 

hazırlanmıştır. Yerel yönetimlerin liderliğinde gerçekleşecek bu dönüşüm planı için 

Zeytinburnu Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi birlikte pilot bölge projesi 

kapsamında çalışmalara başlamışlardır. İDMP’da yapılması hedeflenen ana işler; 

Halihazırdaki durumun tespit edilmesi, Mevcut binaların incelemesi ve depreme karşı 

güçlendirilmesi, İmar çalışmaları, Hukuki işlemler, Maliyet için finans çalışmaları, 

Eğitim için yapılacak çalışmalar, Sosyal aktiviteler, Afet ve risk yönetimi; olarak 

sıralanmıştır (Eyidoğan 2013). 

İstanbul ilinde en fazla risk taşıyan 10 ilçeden Zeytinburnu, Fatih, Bayrampaşa, 

Bahçelievler, Güngören ve Küçükçekmece ilçelerinde mevcut durum tespiti ile alakalı 

olarak incelemeler yapılmıştır. İncelenen binaların yaklaşık olarak üçte biri yani 150.000 

civarında yapının çok ciddi biçimde yüksek risk altında olduğu tespit edilmiştir 

(Eyidoğan 2013). 

Zeytinburnu Belediyesi Deprem Odaklı Kentsel Dönüşüm Süreci (ZeyREG). ZeyREG 

projesinin ana hedefleri olarak; Kent planlama bakımından sürdürülebilir fiziksel, sosyal 

ve ekonomik olarak değişim ve dönüşümü elde edebilecek, afet kontrolü ve yönetimi 

bakımından bir afet yaşanmadan önce gerekli hazırlıkları yaparak, afet yaşandıktan sonra 

ortaya çıkabilecek özellikle can ve mal kayıplarını ortadan kaldırabilmek veya riskini en 
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aza indirmeyi hedefleyen, metropol olarak şehir hukuku bakımından bireylerin ve aynı 

zamanda kamunun haklarını ve özgürlükleri göz önünde bulunduran, projenin yönetimi 

bakımından, ihtiyaçların tespit edilmesinden, projenin bitirilip hak sahiplerinde teslimi ve 

hizmete açılması, ilerde yapılabilecek buna benzer kentsel dönüşüm uygulamalarında 

örnek alınmasının hedeflendiği görülmektedir (Eyidoğan 2013). 

4.3 Sümer Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesinin Gelişimi 

Zeytinburnu ilçesi Sümer Mahallesi 2009 yılında pilot bölge olarak ilan edilmiştir. 

Toplam 147 adet adanın imar planı çalışmaları yapılarak proje uygulama birimlerine 

teslim edilmiştir. Proje alanında bulunan taşınmazların malik bilgileri tapu kayıtları ile 

belirlenmiş, tapu ve emlak kayıtları kullanılarak ilk etapta 100 m2 taşınmaza 75 m2 

taşınmaz verilmesi yolu hak sahiplerine dağıtım yapılması planlanmıştır. İlçede mevcut 

boş alanlar kullanılarak bu alanlara yeni konutların inşaatı yapılmıştır. Riskli alanda 

bulunan taşınmazlar boşaltılarak bu alanda yaşayanlar yeni konutlara yerleştirilmiş 

sonrasında riskli yapıların yıkımına başlanılmıştır. 

4.4 Projenin Uygulanabilirliği 

Zeytinburnu ilçesi merkezi konumda, topografik yapısı, Marmara Deniz ile olan kıyısı, 

hava, deniz, demir ve karayolu ulaşım ağlarına yakın olduğu bilinmektedir. Projenin 

uygulanabilirliği bakımından İstanbul ilindeki ilk gecekondulaşmanın başladığı yer 

olmasının öncelik tanınması nedenleri arasında olduğu görülmektedir. Kaçak 

yapılaşmanın ortaya çıkardığı yüksek deprem riski taşıyan yapıların bu bölgede diğer 

yerlerle karşılaştırıldığında çok daha fazla olması, Zeytinburnu’nun sürekli olarak aldığı 

iç göç ve dış göç nedeniyle ileride çok daha da büyük sorunların ortaya çıkacağının 

beklenmesi gibi pek çok durum projenin öncelik hakkı elde etmesine neden olduğu 

anlaşılmıştır. Proje alanında yer alan taşınmazların yüksek risk taşıdığı, deprem 

yönetmeliğine göre inşa edilmedikleri yapılan kontrollerde anlaşılan binalar acil bir 

biçimde boşaltılması sağlanmış olduğu görülmüştür (Şekil4.5,4.6). Binaların yapılan 

incelemesinde, ruhsatlı ve iskanlı, ruhsatlı ve iskansız ve ruhsatsız binaların bulunduğu 

görülmüştür. Proje sonucunda teslim edilecek taşınmazın tespiti konusunda defter 
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kayıtları üzerinden değerleme yapıldığı ancak ruhsatsız binaların, iskan almış binaların 

ayrı ayrı değerlemesinin yapılmadığı görülmektedir. Boşaltılan binaların fiziki varlığı ve 

bağımsız bölümlerin yüzölçümlerinin değerleme raporlarının hazırlanmasında dikkate 

alındığı görülmektedir. Aynı sokakta yanyan yer alan binaların veya aynı binada yer alan 

bağımsız bölümlerin cinsi, konumu, gibi farklı özelliklere sahip oldukları görülmektedir. 

 
 

Şekil 4.5 24/1 Sokak boşaltılmış riskli binalar 

Zeytinburnu ilçesinde kentsel dönüşüm ve değişim alanı olarak öngörülen ilk kentsel 

dönüşüm projesi Sümer Mahallesinden başlamıştır. 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. 

maddesi gereğince Zeytinburnu’nun tamamında kentsel dönüşüm için gerekli koşulların 

bulunduğu tespit edilmiş ve ilçenin genelinde kentsel dönüşümün yapılması gerektiği 

alanlar belirlenmiştir. Bu alanlar; Merkezefendi Mahallesi, 502 pafta, 2965 ada 12, 13, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 sayılı parseller, 500 pafta, 2969 ada 71, 34, 29 sayılı 

parseller ile 501 pafta, 3283 ada 3, 4, 5 sayılı parseller, Sümer Mahallesi, 395/5-404 pafta, 

2553 ada 14, 18, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20 sayılı parseller, 2507, 2522, 2521, 2508, 

2509, 2520, 2519, 2511, 2510, 2523, 2524, 2525, 2507 adalar, 398 /401 pafta, 1659 ada 
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17 sayılı parsel, 405 pafta, 1782 ada 15 sayılı parsellerden (Şekil 4.7) oluşmaktadır 

(Eyidoğan 2013). 

 

Şekil 4.6 24/2 Sokak boşaltılmış riskli binalar 

 

Şekil 4.7 Uygulama adaları (Zeytinburnu Belediyesi) 
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Sümer Mahallesi kentsel dönüşüm alanı; 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı 

17.02.2008 günü onaylanmış ve yaklaşık olarak 6.33 hektarlık alanı içine almaktadır 

(Şekil 4.8). Belirtilen büyüklüğe ulaşabilmek amacıyla yüzölçümü 14.000 metrekare olan 

ve amatör futbol sahası olarak kullanılan taşınmazın, Koç Grubu’nun mülkiyetinde 

bulunan taşınmaz ile takas işlemleri yapılmış ve sonuç olarak elde edilen taşınmazın 

mülkiyetinin İstanbul Konut İmar Plan Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye (KİPTAŞ) devri 

yapılmıştır. Sümer Mahallesi kentsel dönüşüm alanında mevcut durum incelendiğinde; 

147 adet parsel tamamında 156 adet yapı ve bu yapılarda 1.250 adet bağımsız bölümün 

mevcut olduğu (Çizelge 4.1,4.2) ortaya konulmuştur (Eyidoğan 2013). 

 

Şekil 4.8 Nazım imar planı (Zeytinburnu Belediyesi) 

Çizelge 4.1 Sümer Mahallesi Birimlerin Kullanım Durumu Dağılımı 

Birimlerin nitelikler, Birim Sayısı Alan (metrekare) 

Mesken Boş 25 1.985 

Kullanımda 1.013 87.602 

İşyeri 
Boş 32 3.332 

Kullanımda 180 23.717 

Toplam 1.250 116.366 

İncelenen proje alanında meskenler ve işyerlerinin büyük çoğunluğunun malikler ve 

kiracılar tarafından fiilen kullanıldığı ve doğal olarak alanda proje geliştirme için sahanın 
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boşaltılmasının önemli olduğu gözlenmektedir. Proje sahası içindeki toplam 1.250 adet 

birimin % 50,1’inde mal sahipleri ve % 33,6’sında kiracılar ikamet etmektedir. Proje 

alanındaki birimlerin % 16,3’ünde ikamet edenlerin niteliğinin malik veya kiracı mı 

olduğunun tespit edilememesi, ön saha çalışmasının açıkça iyi yapılamadığının temel 

göstergelerinden biri olarak görülmektedir (Çizelge 4.2). İncelenen proje alanının gerek 

yüzölçümü, gerekse birim sayısı ve hak sahipliği (malik veya hissedarlık) sayısı gibi 

yönlerden nispeten küçük olduğu ve ilçe belediyesi tarafından yapılabilecek büyüklükte 

proje olarak değerlendirildiği vurgulanmalıdır.     

Çizelge 4.2 Sümer Mahallesi Birimlerin Sahiplik Durumu 

Birimlerin Sahiplik Durumu Sayı (Adet) Oran (%) 

Mal Sahibi 626 50,08 

Kiracı 420 33,60 

Bilinmeyen 204 16,32 

Toplam                        1.250 100,00 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından tespiti yapılan toplam 2.295 adet binanın 

%43’ü veya yaklaşık 1.000 adetinin Sümer Mahallesi sınırları içinde bulunduğu tespit 

edilmiştir. Proje de temel hedef il genelinde ve bölgede çarpık kentleşmeyi engellemek, 

yaşanabilecek, afetlerde zarara uğrayan veya uğrayabilecek yapılar (Şekil4.9) yerine 

deprem ve benzeri afetlere dayanıklı, planlı ve şehircilik kurallarına uygun, insanların 

sağlıklı bir şekilde güvenle yaşayabileceği (Şekil 4.10) şehir bölgeleri oluşturmak 

hedeflenmektedir. Bu amaca ulaşabilmek için Sümer Mahallesi kentsel dönüşüm 

uygulanmasına başlanılmıştır. Uygulama yapılacak alanın belediye ve tapu kayıtları 

incelendiğinde taşınmazların farklı özellikler taşıdığı ve yasal durumlarının farklı olduğu, 

anlaşılmaktadır. Aynı sokakta yer alan taşınmazlarda ruhsatlı bina ile kaçak bina bitişik 

nizam olarak yer aldığı görülmektedir. Bu taşınmazların maliklerine uygulama sonucunda 

her bağımsız bölüm karşılığında bir bağımsız bölüm verildiği görülmektedir. 

Uygulamadan etkilenen malikler açısından iskan sahibi gayrimenkul maliklerine, proje 

alanında yer alan ancak yeni yapılmış, henüz tamamlanarak iskan almış olan gayrimenkul 

maliklerine, defter kayıtları üzerinden yapılan değerlemede birebir karşılık yöntemi 

uygulanarak kaçak bina malikleri ile eşit haklar verilmiş olduğu görülmektedir. 
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Şekil 4.9 24. Sokak riskli, yıkılan ve yeni yapılan binalar 

 
 

Şekil 4.10 Prof. Dr. Turan Güneş Caddesi oturuma hazır konutlar 
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4.5 Sümer Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi 

İncelenen proje alanında; Prof. Turan Güneş Caddesi, Bozkurt Sahası, 24 Sokak, Şehit Er 

Davut Baş Sokakları arasında kalan 13 adet yapı adasını kapsayan projede, başlangıçta 

640 adet daire 21 adet işyeri yer almak üzere projelendirme çalışması yapılmıştır. Proje 

alanının 23.11.2009 günü zemin iyileştirme ruhsatının verilmiş olduğu ve çalışmanın 

böylece başlatılmış olduğu görülmektedir. Zeytinburnu Belediyesi tarafından bölgede 

mülkiyeti bulunan bağımsız bölüm sahipleri ile yüz yüze görüşmeler yapılmış ve proje 

bazında %90 mutabakat elde edilmiş olduğu bildirilmiştir. 

Projenin toplam inşaat alanı 70.000 m2 olarak hesaplanmış, 5.000 m2 yeşil alan, kapalı 

otopark ve çocuk oyun alanlarının bulunduğu, olası bir afet riskine karşılık mevcut 

deprem mevzuatının belirlediği önlemlerin tamamının uygulandığı binalar inşa edilmesi 

amaçlanmıştır (Eyidoğan 2013). Burada uygulanan yöntem ile birinci etap (Çizelge 4.3) 

binalar bittikten sonra anlaşma sağlanan maliklerin birinci etapta ki konutlara 

yerleştirilmesi ve sonrasında taşınmazların yıkılarak (Şekil 4.11,4.12) II. Etap inşaatına 

başlanması planlanmıştır. Bu yöntem dünyada ki uygulamalarından farklı olarak sosyal 

olarak barınma ihtiyacının sorun olmasını engelleyerek dünya için örnek alınacak bir 

kentsel dönüşüm projesinin ortaya çıkmasını sağlamıştır (Eyidoğan 2013). 

Çizelge 4.3 Kentsel dönüşüm projesi birinci etabı 

Sümer Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Etabı (23 Şubat 2013) 

Parsel alanı                                       15.792,73 m2 

Toplam inşaat alanı                       92.406 m2 

KAKS (İnşaat Emsali)            4.23 

Toplam daire adedi                           
654 adet (455’i kentsel dönüşüm projesi için 

kullanılacak) 

Toplam dükkan adedi                        29 adet  
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Şekil 4.11 215. Sokak Yıkımı tamamlanmış binalar 

 

 
 

Şekil 4.12215. Sokak Yıkımı tamamlanmış, yıkılacak ve yeni yapılmış binalar 
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Şekil 4.13 Yıkılmış ve yeni yapılarak oturuma başlanmış bina örnekleri 

Sümer Mahallesi kentsel dönüşüm projesi, ilk önce kentsel dönüşüm uygulaması 

yapılacak olan alanda yaşayan hak sahipleri için daha önce boş olan alan kullanılarak yeni 

konutlar yapılmaktadır (Şekil4.13). Yapılan konutların tahsis edilmesi ile uygulama 

yapılacak sahanın tahliyesi yapılmış ve bu uygulama farkı ile insanların barınma 

ihtiyaçlarını karşılamak için mağduriyetlerin ortadan kaldırılması planlanmıştır. 

Zeytinburnu ilçesinde barınma imkanı bulamayacak insanların diğer ilçelere taşınmak 

zorunda kalmaları, buralara taşınmaları sonucunda okul, işyeri gibi yerlere ulaşımları ve 

bunun gibi pek çok sorunun yaşanmasının ortadan kaldırılması hedeflenmiştir. Bu 

hedefin gerçekleştirilmesi sağlanırken, taşınmazların bilimsel yöntemler ve standartlara 

uygun olarak analizi ve değerleme işlemlerinin yapılamadığı tespit edilmiştir.   

4.6 Proje Kapsamında Hak Sahipliğinin Belirlenmesi 

Sümer Mahallesi kentsel dönüşüm projesinde hak sahiplerinin konutları tamamlanana 

kadar ikamet edecekleri yeni binaların boş alana yapılmasının değerleme açısından çok 

büyük bir fırsat olduğu görülmektedir. Yeni binalar (Şekil 4.17) yapıldıktan sonra 

malikler bu binalara taşınmakta ve sonrasında riskli binalar yıkılmaktadır. Sümer 
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Mahallesi kentsel dönüşüm projesi kapsamında yer alan hak sahiplerinin belirlenmesinde 

ve uzlaşmanın sağlanmasında; tapu kayıtları ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 7’inci 

maddesinde sayılan diğer kaynaklarda yapılan araştırmalara dayalı olarak maliklerin ve 

hak sahiplerinin belirlenmesi, taşınmazların yüzölçümlerinin tespiti, maliklerin hisse 

oranlarının belirlenmesi ve değerleme için gerekli olan norm verilerin toplanması ve 

analizinin yapılması zorunlu görülmektedir.  

Sümer Mahallesi değerleme raporlarında, binaların ruhsatlı olup olmaması, yapım yılı, 

bulunduğu kat, cephesi, manzarası, merkeze ve ulaşım araçlarına yakınlığı, çevresi, işyeri 

veya mesken olmasının değerleme raporlarında dikkate alınmamış olduğu, 

değerlemelerin defter kayıtları kullanılarak yapılması nedeniyle, raporların uluslararası 

standartlardan uzak oldukları görülmektedir. Uygulama sırasında bilimsel değerleme 

yapılmamasının veya sadece kayıtlara bakılarak birebir şeklinde 100 metrekare bir 

bağımsız bölümü olana karşılığında75 metrekare bir bağımsız bölüm verilmesi yöntemi 

kullanıldığı görülmektedir. Bu yöntemde müstakil plaza şeklinde bina (Şekil 4.14) 

içerisinde faaliyet gösteren işletmeye yeni yapılan binaların giriş katlarında yer alan 

işyerleri önerilmiştir. İşyeri malikinin bu öneriyi kabul etmediği görülmektedir. Yapılan 

proje büyük bir alanı kapsamakta ve deprem riskini ortadan kaldırmayı hedeflemektedir. 

Uygulama şekli ne olursa olsun bilimsel esaslar ve uluslararası standartlara uygun olarak 

değerleme çalışmasının yapılamadığı anlaşılmaktadır. Fiziksel olarak yapıların birebir 

karşılık şeklinde uygulama yapılmasının hak kaybına neden olacağı görülmüştür. Kentsel 

dönüşüm alanların bütün taşınmazların yanı sıra ticari nitelikli taşınmazların değerlerinin 

de ancak uluslararası standartlarda, alanında eğitim almış, bağımsız ve tarafsız değerleme 

uzmanları tarafından, bilimsel yöntemlerle tespitinin gerekli olduğu anlaşılmaktadır. 

Kentsel dönüşüm uygulamalarının ilk sırasında yer alan sorunlardan biri taşınmaz 

maliklerinin hak sahibi oranlarının bilimsel değerleme yöntemi ile tespit edilmemesi 

olduğu görülmektedir. Yapı ruhsatı alınarak inşa edilmiş, ancak ruhsata uygun imal 

edilmediği için yapı kullanma izin belgesi alamamış bir bina ile ruhsatına uygun olarak 

inşaatı tamamlanmış ve yapı kullanma izin belgesi alınmış bir bina için hak sahiplerinin 

eşit olamayacağı veya yapı ruhsatı alınmadan kaçak olarak yapılmış bir binanın 

maliklerinin eşit haklara sahip olamayacağı görülmüştür. Yapılan uygulamada bu durum 
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dikkate alınmadığı defter kayıt değerlerinin taşınmazların değeri şeklinde değerleme 

yapılarak, 100 metrekare bağımsız bölüm malikine, taşınmazın özelliklerine göre 

uluslararası standartlarda bilimsel değerleme yapılmadan, taşınmazının karşılığında 

bitmiş binalardan (Şekil 4.15,4.16), 100 metrekare taşınmaza 75 metrekare oranı sabit 

alınarak hak sahiplerine teslimatlar yapıldığı görülmektedir. 

 
 

Şekil 4.14 Prof. Dr. Turan Güneş Caddesi oturuma hazır binalar ve işyerleri 

 
 

Şekil 4.15 Prof. Dr. Turan Güneş Caddesi bitmiş oturuma hazır binalar 
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Şekil 4.16 Yeni yapılarak oturuma başlanmış site içi görünüm 

Kat irtifakı veya mülkiyeti tesis edilmiş binalarda arsa payı oranları günümüzde olduğu 

gibi geçmiş dönemlerde de bağımsız bölümlerin değerleri hesaplanmadan toplam 

bağımsız bölüm adedini payda olarak alıp, her bağımsız bölüm aynı arsa payı verilmek 

suretiyle dağıtıldığından hak sahiplerinin tespitinde adaleti sağlamanın imkansız hale 

geldiği görülmektedir. Türkiye’de kentsel dönüşüm uygulamalarında değerleme 

raporlarının güncel değerler hesaplanarak düzenlendiği görülmektedir. Kentsel dönüşüm 

uygulamalarında binaların hemen hemen tamamında fiziksel varlığının dikkate alındığı, 

bilimsel veriler ile değerleme işlemi yapılmadığı ve yapıların özellikleri dikkate 

alınmadan değerler üretildiği görülmektedir. Aynı taşınmazlar normal bir satışa konu 

olduğunda; bağımsız bölüm malikleri ve alıcılar tarafından bulunduğu kat, manzara, 

konum gibi birçok özelliklerin hesaplandığı, aynı binada bulunan bağımsız bölümler 

arasında çok farklı değerlerin ortaya çıktığı görülmektedir. Bu durumun bilinen çok 

sayıda nedenlerinin ilk başında; yapıların değerlemesini bilimsel olarak yapabilecek, bu 

alanda lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim almış vasıflı kişilerin yok denecek kadar az 

olması sayılabilir. Türkiye’de birçok bölgede ve kurumda gayrimenkul geliştirme ve 

yönetimi bölümleri lisans ve lisansüstü programlarından mezun olmuş ve bu alanda 

yetişmiş uzmanın bulunmadığı bilinmektedir. Değerleme işlerini icra eden lisanslı 
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uzmanların arsa payı davalarında henüz ortak bir görüşte birleşemedikleri görülmüştür. 

Bazı uzmanların binaların ilk yapıldığı dönemi araştırarak bağımsız bölümlerin imal 

tarihi itibariyle değerlerini tespit ederek arsa paylarını hesapladıkları, bazı uzmanların ise 

daha kolay bir yöntem olarak sadece resimlerle binayı dahi görmeden arsa payı 

hesapladıkları görülmektedir. 

Uluslararası alanda bilimsel olarak arsa paylarının binaların ilk yapıldığı tarihteki 

özellikleri dikkate alınarak hesaplanması kabul edilmektedir. İmal edildiği tarihte yeşil 

bir alana bakan ve deniz manzarası olan bir bağımsız bölümün, plan tadilatı ile yeşil 

alanın konut alanına dönüştürülmesiyle buraya yapılan binanın çok daha fazla katlı olarak 

imal edilmesi sonucu manzara özelliğini yitirmesi ve bu özelliklerini kaybettiklerini, bu 

taşınmazı satın alan kişilerin aldıkları zaman ilk zamandaki özelliklerini kaybetmiş 

olduğundan, arsa paylarının güncel durumları hesaplanarak dağıtılması gerektiği 

görüşünü savunmaktadırlar. İlk malikin taşınmazını satmadığı durumlarda nasıl 

değerleme yapılacağı sorusu ise cevapsız kalmaktadır. Arsa payı davası sayıları her geçen 

gün artış göstermektedir, bilirkişi raporlarının, bilimsellikten uzak olduğu bilgisi 

yayıldıkça mahkeme kararlarına itirazlar da artmaktadır. Kentsel dönüşüm uygulaması 

yapılacak alanlarda uygulama başlamadan önce alanında uzman kişi, kurum veya 

kuruluşların alanın tamamının tespitini yaptıktan sonra kentsel dönüşüm uygulamasına 

başlanılması hak kayıplarını engellemek mümkün olacaktır. 

4.7 Projenin Ekonomik Sonuçları 

Sümer Mahallesinde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm projesinin birinci etabı olan 

Sahilpark evlerinde yer alan 451 adet taşınmazın 23 Şubat 2013 tarihinde hak sahiplerine 

anahtar teslimleri yapılmıştır.650 adet mesken ve 21 adet işyerinden oluşan sitede 200 

adet konut inşaat işini yapan işletmeye verilmiş olup ayrıca bunların satışı da 

gerçekleştirilmiştir. Yapılan uygulamada her hak sahibine kendi konutuna karşılık bir 

adet konut verilmesi hesaplanarak proje yapılmıştır. İnşaat işini alan firmalar ise çok karlı 

bir fırsat yakalamıştır. Hak sahiplerine teslim edileceklerin dışında ruhsat alınarak inşa 

edilen tüm bağımsız bölümler yüklenici firmaya verilmiştir. Bazı alanlar incelendiğinde 

yüzde seksenlere varan pay ile çok yüksek bir kar elde edildiği görülmektedir. Proje 
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kapsamında kentsel dönüşüm için kullanılacak ilk etap taşınmazların tamamlanarak yapı 

kullanma izin belgeleri alındığı görülmektedir (Şekil 4.17, Şekil 4.18). 

 
 

Şekil 4.17 Yeni yapılarak oturuma başlanmış site içi sosyal alan 

4.8 Projenin Sosyal Sonuçları 

Sümer Mahallesinde yapılan konutların yeni durumunun sosyal gruplar arasındaki gelir 

dağılımı farklılığı uçurumunu açığa vurarak sosyal huzursuzluklara zemin 

oluşturabileceği düşünülmüştür. Oturumun başlamış olduğu sitede yapılmış olan 

gözlemlerde dikkat çeken bir diğer husus da lüks araçların site içerisinde yerini almış 

olmasıdır. Bu durum proje başlangıcında belirtilen amacın dışına çıkıldığı yönünde 

görüşleri ortaya çıkardığı görülmektedir. Belediye, mahalle muhtarlığı, çevre halkı ve 

esnafıyla gerçekleştirilmiş olan görüşmelerde proje için Sümer Mahallesi sakinleri, 

bölgedeki fiyatların katlanarak artışı bu nedenle çevre için rantsal getirinin arttığı 

yönünde görüş bildirmektedirler. Zeytinburnu ilçesinin deprem açısından yüksek riske 

sahip olduğu açıklanması sonrasında daha önce ilçede taşınmaz satış fiyatları diğer 

ilçelere göre daha düşük olarak seyrederken, fiyatların katlanarak artmaktadır. Uygulama 
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sonucu yapılan binalarda yüksek fiyatlar ortaya çıktığının, günümüzde kentsel dönüşüm 

alanlarında bir yatırım aracı olan eski binaları satın alıp uygulama sonrasında elde 

edilecek yeni konutu satarak yüksek kar elde etme amaçlı hareketler nedeniyle de eski 

binalarda satış fiyatları katlanarak arttığı görülmektedir. 

 

Şekil 4.18 Yapı kullanma izin belgesi 
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İncelenen proje alanında son bir kaç yıl içerisinde malvarlıklarında %100 ve üzerinde 

oranlarda artış yaşayan bir kitle ortaya çıktığı görülmektedir. Zorunlu ihtiyaçlarını 

karşılayamayan bir toplumdan uygulama sonrasında elde ettiği konutu satarak mevcut 

sosyal durumunun çok üzerinde gelir elde eden bir toplum yapısının ortaya çıktığı 

görülmektedir. Daha yaşanabilir bir çevre, geçmişte plansız binalar nedeniyle yapı 

yoğunluğunun fazla olduğu, adeta boş olan her alana bir binanın yapıldığı mahalleden, 

planlı yeşil alanın daha fazla olduğu modern binaların olduğu bir mahalle elde edilmeye 

çalışılmıştır. Türkiye’nin en önemli ve acil çözümlenmesi gereken sorunlarından biri olan 

otopark sorununu kentsel dönüşüm uygulamalarında çözülebileceği düşünülmektedir. 

Araçları park etmek için yer bulunamadığı, yollara ve kaldırımlara park eden araçlar 

nedeniyle acil durumlarda dahi hareket edilemeyen mahalleden, kendine ait özel otoparkı 

bulunan binaların olduğu mahalle hedeflenmiştir. 

Plansız yapıların kullanılmasında yaşanan güçlükler nedeniyle ortaya çıkan sosyal 

sorunların, planlı yapılar ile ortadan kalkması beklenmektedir. Örneğin bir bina sahibinin 

aracını diğer bir binanın önüne park etmesine gösterilen tepki ve karşı tepkinin ortaya 

çıkardığı huzursuzlukların ortadan kaldırılması hedeflenmiştir. Türk toplum yapısının 

genellikle kalabalık olması nedeniyle en az 3+1 100 m2 dairelerde yaşayan insanlara çok 

daha küçük konutların tahsis edilmesi yaşam alanlarının küçülmesine neden olduğu 

görülmektedir. 

Kiracıların özellikle bu uygulama sırasında kira yardımı gibi sosyal yardımlardan 

faydalanamaması ve kiralanacak ev sayısının yetersiz olması nedeniyle kiracılar olumsuz 

etkilenmektedir. Uygulama öncesinde site aidatı gibi aidatlar ödemeyen hak sahiplerinin 

yeni binalarına kavuştuktan sonra aidat gibi maliyetleri karşılayacak güce sahip olmadığı, 

yeni yapılan sitelerde yeni bir sistemin kurulduğu, inşaatı yapan müteahhit firmaların site 

yönetimlerinin kendileri tarafından yapacaklarına dair şartlar koydukları, kiradan daha 

yüksek aidatlar alınmaya başladıkları görülmektedir. Gelir farklılıklarının site yaşamında 

sosyal problemlere neden olduğu, aynı alanı paylaşan ancak aynı gelire sahip olmayan 

insanlar nedeniyle toplu yaşam alanlarında bireyler arasında çeşitli sorunlara neden 

olmaktadır. Site sistemine geçen müstakil veya birkaç kattan oluşan binalarda yaşayan 
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kişilerin örneğin site içerisinde yeşil alan olarak düzenlenmiş arazilerde veya blok 

teraslarında mangal yakarak piknik yapmak gibi eylemlerde bulunmaktadırlar. 

Sümer Mahallesi yaklaşık 300.000 nüfuslu bir ilçeye 650 konutluk bir site inşa edip 200 

adedini yüksek gelir grubuna satarak genelini kalabalık hanelerin oluşturduğu bölgede 7-

8 nüfuslu asgari ücretle geçinen bir aileye aylık 200 lira aidat ödenen 2+1 daireyi 

göstermek yerinde dönüşüm açısından kafalarda soru işareti bırakmaktadır. Bu durum 

burada yapılan dönüşüm sonrasında insanların site aidatı gibi giderlerinin artması buna 

karşılık gelirlerinde herhangi bir değişikliğin olmaması nedeniyle yenilenen konutlarında 

yaşama imkanlarını ortadan kaldırmaktadır. Bu duruma çözüm olarak değerli hale gelen 

konutlarını satarak elde ettikleri gelir ile merkezi ilçe olan Zeytinburnu ilçesinin dışında 

İstanbul ilinde kenar ilçelerine eski yaşamlarını sürdürebilecekleri gelirlerinin giderlerini 

karşılayabileceği bölgelere göç etmek zorunda kalmışlardır. Sümer Mahallesinin artık 

konforlu yaşamın olduğu bir alan haline geldiği görülmüştür. Konfor beraberinde maliyet 

ortaya çıkarmaktadır, bu maliyeti karşılayabilecek gelire sahip olanların burada yapılan 

konutları satın almak suretiyle buraya yerleştikleri görülmüştür. 

Kentsel dönüşüm sonucunda müstakil veya birkaç katlı evlerde oturan, birbirini tanıyan, 

komşuluk ilişkisi olan, kahvehane gibi yerlerde oturarak diyalog kurarak sohbet eden, 

birbirinin acısını, eğlencesini paylaşan, her şeyi paylaşan toplu olarak geçmişten gelen 

kültürünü devam ettirerek yaşayan toplum yapısının ortadan kalkacağı görülmektedir. 

Yüksek duvarlarla, tel örgülerle, özel güvenlik görevlileri ile korunan, dışarıdan girmenin 

imkansız olduğu, adeta modern bir cezaevinin anımsatan siteler ortaya çıktığı 

görülmektedir. İnsanların yaradılışı ve geçmişten gelen kültürel yapıları gereği yapmak 

istediklerini yapamadıkları, ilk siteye taşınan insanların ortada yeşil alanda ve çatılarda 

bulunan terasta mangal yapmak istedikleri, ancak karşılarında çok sayıda güvenlik 

görevlisini görünce çok büyük bir suç işlediklerini bu nedenle de büyük bir ceza 

alacaklarını düşünmelerine neden olduğu görülmektedir. Site yaşamında alışılagelmiş 

toplum yapısının olumsuz etkilenebileceği değerlendirilmektedir.  

Zeytinburnu ilçesine genel olarak bakıldığında, kozmopolit yapısıyla İstanbul’un küçük 

bir yansıması olduğu görülmektedir. İlçenin bu yönden pilot bölge seçilmesi dönüşüme 
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örnek teşkil ederek, İstanbul ve Türkiye genelinde bir ivmelenmeyi de beraberinde 

getirebilecektir. Bu alanda işyeri bulunan, özellikle perde imalatı ve benzeri bazı sektörler 

tüm İstanbul halkının kendilerini bildiklerini her yerden buraya alışverişe geldiklerini 

beyan ederek işyerlerinin yıkımına kabul etmemişlerdir. Ayrıca işyerlerinin herhangi bir 

risk taşımadığını, ancak planlanan alan içerisinde kalmaları nedeniyle yıkılmak 

istenildiğini, buna karşılık işyerlerinin piyasa değerinin beşte birine karşılık gelen 

bedellerin önerildiğini, yeni yapılan işyerlerinin yaptıkları işe uygun olmadığını, 

İstanbul’un merkezi dışında yerlerin teklif edildiğini beyan etmişlerdir. Kentsel dönüşüm 

uygulamalarının işyerleri açısından çok büyük kayıpların ortaya çıkacağı anlaşılmaktadır. 

Dönüşüm projeleri uygulaması tamamlandığında, bilinen Sümer Mahallesinin mevcut 

fiziki yapısı tamamen ortada kalkacak, bununla birlikte mevcut kültür ve bir yaşam biçimi 

de geri gelmemek üzere yok olacaktır. Site yaşamının insan iletişimini minimuma 

indirmesi nedeniyle kültürel yapı, gelenek ve göreneklerde zamana yenik düşebilecektir 

ve yeni bir kültürel yapı oluşabilecektir. Kentsel dönüşüm sonrası müstakil veya birkaç 

kattan oluşan yapıların yerine çok katlı yapılar imal edilmektedir. Bu yapılar hava 

akımlarının önüne bir set oluşturup mevcut hava sirkülasyonunu azaltarak nem oranının 

zararlı düzeylere ulaşacak kadar artmasına neden olabilecektir. Yapıların yüksekliği 

nedeniyle çevresinde bulunan düşük katlı diğer yapıların güneş görmesi engellenecektir. 

Proje uygulaması ile toplum yapısını değiştirip mevcut kültürel yapıyı ortadan 

kaldırırken, bununla birlikte dar sokakları, herhangi bir afet anında veya afet 

beklemeksizin yıkılmak üzere olan binaları, elektrik ve suyun olmadığı evleri, 

kaldırımlara park edilmiş otomobilleri, acil durumlarda sivil savunma, itfaiye, 

cankurtaran gibi yardımların önündeki engelleri ortadan kaldırabilecektir.  
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada Zeytinburnu ilçesi Sümer Mahallesi kentsel dönüşüm projesi uygulanan ve 

uygulamaya hazırlanan alanlarıyla ele alınmaya çalışılmıştır. Kentsel dönüşüm 

uygulamalarında, projenin örnek olarak alınması, kentsel dönüşüm projesi yapılacak 

alanın boşaltılmadan önce, yeni konutların yapılmasının, barınma sorununu ortadan 

kaldırmasının önemi görülmüştür. İdari kayıtlar ve saha gözlemlerinin birlikte 

değerlendirilmesi neticesinde çalışmadan elde edilen başlıca sonuçlar; (i) taşınmazların 

hukuki durumları, nitelikleri,  konumları, imal yılı gibi özelliklerine göre değerlemesinin 

yapılmadığı, (ii) bölge halkının kültürel yapısının incelenmediği, kentsel dönüşüm 

sonrası ortaya çıkan yaşam alanlarına yönelik uyum çalışması yapılmadığı ve (iii) kentsel 

dönüşüm sonrası ortaya çıkan site yaşamında düşük gelir sahibi olan bölge halkının site 

aidatı gibi zorunlu ödemelerini karşılayacak bir çalışmanın yapılmadığı şeklinde 

özetlenebilir. Belirtilen sorunların ortaya koyduğu sonuçlar ise hak sahiplerinin projede 

yer almalarına esas oluşturacak taşınmaz varlıklarının değerleme çalışmasının yapılması 

yerine sadece defter kayıtları üzerinden hak sahipliğinin tespitinin yapılması ve bu 

nedenle uygulama sonrasında hak kayıplarının ortaya çıkmasının önlenememesidir.  

Gerek önceki birçok kentsel dönüşüm projesinde, gerekse incelenen proje alanında 

hazırlık işlemlerinin çok iyi yapılamadığı, proje sahası içinde hak sahipliği, malik ve 

kullanıcı analizi ve değerleme çalışmasının iyi yapılamadığı tespit edilmiştir. Proje 

alanında taşınmaz değerleme çalışmaları ve özellikle dönüşüm projesi halihazır durum 

analizi ve proje değerleme işlemlerinin rasyonel olarak yapılamamasının projeden 

memnuniyeti olumsuz etkilediği görülmektedir. İncelenen proje alanında mevcut hak 

sahiplerinin önce boş alanda inşa edilen binalara taşınması ve daha sonrasında riskli 

alanda yıkımın yapılması, yeni mimari projelerin geliştirilmesi ve inşaat faaliyetlerinin 

uygulanması yapılmıştır. Birçok proje alanında bu biçimde bir avantajın olmadığı ve 

öncelikle hak sahipleri ile uzlaşma yapılarak sahanın boşaltılması gibi çok daha zor 

süreçlerin tamamlanmasının zorunlu olduğu ve binaların boşaltılması ile yeniden 

yerleşim arasında hak sahiplerine yardım yapılması, yüksek uzlaşma oranına ulaşmak için 

zorunlu olmaktadır. Bununla birlikte çeşitli gerekçelerle birçok projede uzlaşma oranının 

düşük olması nedeni ile kamulaştırma yapılması yoluna gidilmekte ve bu durumda proje 
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öncesi ve proje sonrası dönemlerde sahada ikamet eden hanelerin değişmesi kaçınılmaz 

olarak gerçekleşmektedir.    

Dönüşüm projesi alanındaki taşınmazların hukuki durumu, cinsi, konumu, üzerinde 

yapının olması halinde ruhsata tabi alan ve ruhsat dışı alan miktarları, yapıların kullanım 

biçimleri, inşaat tarihi ile bakım durumları gibi birçok özelliğin tespit edilmesi, parsel-

yapı-hak sahibi tespitlerine dayalı olarak proje geliştirme ve değerleme çalışmalarının 

yapılması uygun olacaktır. İlçe belediyesi ve ilgili diğer kurumlarda gayrimenkul 

geliştirme ve yönetimi uzmanlarının yetersizliği ve konuya gereken özenin 

gösterilmemesi nedeni ile incelenen proje alanında mevcut durum tespitine dayalı olarak 

2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 11’inci maddesinde sıralanan esaslar ile 

uluslararası değerleme standartlarına uygun işlem yapılması ve maliklerin değerleme 

sonuçlarından memnuniyet düzeylerinin artırılması yerine yeterli ölçüde envanter 

çalışması yapılmadan ve tamamen tapu müdürlüğü defter kayıtları üzerinden değerleme 

yapılmış olduğu ve bu durumun da önemli hak kayıplarına neden olduğu tespit edilmiştir.  

Kentsel dönüşüm uygulamaları yoluyla sağlıklı ve modern kentsel yaşam alanları elde 

edebilmek için öncelikle bireylerin mevcut haklarının kaybına veya haksız kazanımlara 

meydan verilmemesi, proje geliştirme ve uygulama işlerinin uzman kişiler tarafından 

yapılması yaşamsal önem taşımaktadır. Hemen her alanda adaletin olmadığı sistemlerin 

süreklilik şansının olmayacağı bilinmektedir. İncelenen Sümer Mahallesinin devam eden 

aşamalarında ve bütün kentsel dönüşüm uygulamalarına karar verme veya başlangıç 

aşamasında; bilimsel, gerçekçi ve uluslararası standartlara uygun, herkesin kabul 

edebileceği, bağımsız ve tarafsız hak sahipliği tespiti ve değerleme çalışmasının 

yapılması ve ayrıca birden fazla hissedarın veya yapının olduğu alanlarda maliklerin hak 

sahipliği oranlarının tespitinin yeniden yasal düzenlemelerle kurala bağlanması zorunlu 

görülmektedir. Hak kaybı veya haksız kazanç edinimi taşınmaz mülkiyetine olan güveni 

sarsabilecek, ileride telafisi imkansız sorunlara neden olabilecektir.  

Kentsel gelişim ve dönüşüm projeleri uygulamalarının başlangıcında uygulama 

alanındaki hak sahiplerinin ve adreslerinin tespiti, bağımsız ve tarafsız olarak bilimsel 

esaslar uluslararası standartlar ve yasalara uygun değerleme çalışmalarının yapılması, 
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bunların hak sahiplerine açıklanması ve uzlaşma görüşmelerinin yönetimi, proje 

geliştirme ve değerleme, proje finansmanı ve yönetimi, etki değerleme ve yeni inşa edilen 

parsellerde şerefiye uygulamaları ve yönetim modellerinin geliştirilmesi gibi konularda 

çalışmaları planlamak ve başarılı olarak uygulamak için mutlaka üniversitelerin 

gayrimenkul geliştirme ve yönetimi bölümleri lisans ve lisansüstü programlarından 

mezun olan kişilerin merkezi idare ve yerel yönetimlerde istihdam edilmesi zorunluluğu 

bulunmaktadır. Belirtilen hedefe ulaşabilmek için birçok kanunda düzenleme yapılması 

ve bu çerçevede 5393 sayılı Belediye Kanununun “norm kadro ve personel istihdamı” 

başlıklı 49’uncu maddesine göre belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun 

olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, 

araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında çalışacak meslek disiplinleri 

arasına “gayrimenkul geliştirme ve yönetimi uzmanının” eklenmesi ve belediyeler başta 

olmak üzere ilgili kamu kurumlarında yeterli sayıda kariyer uzmanının istihdam edilmesi 

zorunluluğu bulunmaktadır. Birçok belediyede mevcut insan kaynaklarının belirtilen 

kapsamda çalışma yapmak için ehil olmadığı ve yapılan projelerden memnuniyet düzeyi 

ve proje başarısının yükseltilmesi için hem insan kaynaklarının güçlendirilmesi, hem de 

teknoloji ve mali yapının iyileştirilmesi, iç ve dış kaynaklardan finansmana ilave olarak 

kendi kedini finanse edebilen projelere ağırlık verilmesi yararlı olacaktır.   
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