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Kent yerleşimleri sürekli değişim halinde olup, bu yönüyle kentler, sürekli evrimleşen 
canlı organizmalara benzetilebilirler. Ancak hızlı nüfus artışı, göç, doğal afetler ve plansız 

yapılaşma gibi nedenler kentlere dışardan müdahaleyi gerektirmektedir. Son yıllarda dünyada ve 

Türkiye’de teori, mevzuat ve uygulamada kentsel dönüşüm çalışmaları ilk sıralarda gelmektedir. 

Bu bağlamda kentsel dönüşüm çalışmaları; öncelikle yaşanabilir kent oluşturma ihtiyacı, çağdaş 

şehircilik ve planlama ilkeleri doğrultusunda kentlerin yeniden yapılanması için başvurulan bir 

yöntem olarak görülmektedir. Türkiye’de ise afet riskli alanları ile bilim ve fen kurallarına uygun 

olmayan yapı alanları ve özellikle gecekondulaşma ve plansız yapılaşmış yerleşimlerin hızla 

dönüştürülmesi ve bu yolla olası afet risklerinin etkilerinin azaltılması ve kentsel kesimde yaşam 

kalitesinin yükseltilmesine katkı yapılması hedeflenmektedir. Belirtilen yaklaşımla Türkiye’nin 

hemen hemen her il ve hatta ilçesinde kentsel dönüşüm projelerinin geliştirilmesi ve uygulanması 

gündeme gelmiştir. Her bir kentsel dönüşüm çalışmasının da ölçeğine kente küçük veya büyük, 

olumlu veya olumsuz etkisinin olabileceği beklenen bir sonuç olarak görülmektedir. Bu çerçevede 

son yıllarda kentsel dönüşümlerin yoğun olarak uygulandığı şehirlerden biri de Trabzon ili 

olmuştur. Bu çalışmada ilde yürütülen önemli kentsel dönüşüm projelerinin kente olası etkileri ve 

uygulama sonuçlarının genel analizi yapılmış, uygulama sorunları tespit edilmiş ve olası çözüm 

önerileri ortaya konulmuştur.  

 

Kent yerleşimlerine yapılan müdahalelerden biri olan kentsel dönüşüm çalışmalarının birçok 

ekonomik, mekânsal ve sosyal sonuçları olmaktadır. Çalışma kapsamında Trabzon ilindeki 

Zağnos Vadisi, Tabakhane, Ortahisar, Narlıbahçe, Ayasofya ve Çömlekçi Kentsel Dönüşüm 

Projeleri uygulama sonuçları ve muhtemel etkileri ele alınmış ve başlıca uygulama sorunlarının 

analizi yapılmıştır. İncelenen Zağnos Vadisi Projesi (28 hektar), Tabakhane Projesi (17,2 hektar), 

Ortahisar Projesi (19 hektar), Narlıbahçe Projesi (22 hektar), Ayasofya Projesi (2,13 hektar), 

Çömlekçi Projesi 1. ve 2. Etap (2,26 Hektar) olmak üzere toplam proje alanı 90,59 hektarlık alanı 

kapsamakta ve bu alan da kentin yüzölçümü içinde nispeten yüksek düzeyde pay almaktadır. 

Çalışma bulgulara göre ilde yapılan dönüşüm projelerinin, kent kimliği için önemli olan mekânsal 

bileşenleri ortaya çıkardığı ve kent için dönüşüm projelerinin devam etmesinin gerekli olduğu 

ortaya çıkmıştır. Belediyelerde kentsel dönüşüm projelerinin geliştirilmesi ve uygulanması 

süreçlerinde gayrimenkul geliştirme ve yönetimi uzmanlarının istihdam edilmesinin proje 

uygulama sonuçlarının başarısı üzerinde önemli etkisinin olabileceği vurgulanmalıdır.  

  

Temmuz 2018, 90 sayfa 

 

Anahtar Kelimeler: Kentleşme, kentsel çöküntü alanları, kentsel dönüşüm projeleri, 

belediyelerin kentsel dönüşüm uygulamaları ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi.     
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ASSESSMENT OF URBAN IMPACTS OF TRANSFORMATION PROJECTS: THE 

CASE OF TRABZON PROVINCE 

Mustafa AKKAYA 

Ankara University 

Graduate School of Natural and Applied Sciences 

Department of Real Estate Development and Management 

Supervisor: Prof. Dr. Harun TANRIVERMİŞ 

Urban settlements are constantly changing and therefore, cities can be considered as living organisms. 

But, reasons such as rapid population growth, migration, natural disasters and unplanned construction 

necessitate external intervention in the cities. In recent years, the theory, legislation and practice in 

urban transformation studies comes first in the world and in Turkey. In this context, urban 

transformation studies; firstly is seen as a method used for the restructuring of cities in line with the 

need to create a liveable urban space and the principles of contemporary urbanism and planning. In 

Turkey, it is aimed to rapidly transform disaster-risk areas, building areas that do not comply with 

science and science rules, thereby slum areas and unplanned settlements are reducing the effects of 

possible disaster risks and contributing to improving the quality of life in urban areas. With the 

mentioned approach, the development and implementation of urban transformation projects in all 

provinces and districts came to the agenda. For each urban transformation study; it has seen that the 

expected may have a small or large, positive or negative impact on the city. As Trabzon is one of the 

cities in which urban transformation studies have been applied intensively in recent years, therefore, 

it is needed to evaluate the implementation results. In this study, a general analysis of the possible 

impacts and implementation results of the important urban transformation projects carried out in the 

province, implementation problems have been identified and possible solutions have been put forward. 

Urban transformation, is one of the interventions in urban settlements, has many economic, spatial and 

social consequences. Within the scope of the study, implementation results and possible effects of 

Zağnos Valley, Tabakhane, Ortahisar, Narlıbahçe, Ayasofya and Çömlekçi Urban Transformation 

Projects in Trabzon province were discussed and main application problems were analyzed. Whether 

Zağnos Valley Project (28 hectares), Tabakhane Project (17.2 hectares), Ortahisar Project (19 

hectares), Narlıbahçe Project (22 hectares), Hagia Sophia Project (2.13 hectares), Çömlekçi Project 

1st and 2nd Phase (2.26 hectares) and the total project area covers 90.59 hectares, İt was determined 

that the total urban transformation project area had a relatively high share in the area of the city. 

According to the findings of the study, the transformation projects in the province reveal the spatial 

components that are important for the identity of the city and it is necessary of proceeding the 

transformation projects for the city. According to both the implementation results of the projects 

examined and the experience of the researcher who acts as a manager at all stages of the mentioned 

projects, it should be emphasized that the employment of real estate development and management 

experts in the development and implementation of urban transformation projects in municipalities 

should have a significant impact on the success of the project implementation results. 

July 2018, 90 pages 

Keywords: Urbanization, urban collapse area, urban transformation projects, urban 

transformation implementations in municipalities, Trabzon metropolitan municipality. 
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ÖNSÖZ ve TEŞEKKÜR 

Uluslararası ve ulusal düzeyde ekonomilerde önemli yatırım alanlarının başında 

gayrimenkul konuları gelmektedir. Benzer biçimde merkezi idare ve yerel yönetimlerin 

faaliyetleri ve projeleri için de gayrimenkul çalışmaları ve uzmanlığı özel önem 

kazanmıştır. Özellikle kentsel gelişme ve dönüşüm projeleri için arazi edinimi, proje 

geliştirme ve uygulama işlemleri, proje finansmanı, hak sahipliği ve denkleştirme, 

projelerin etkilerinin değerlendirilmesi, şikayet prosedürü ve yönetimi gibi konular 

gayrimenkul geliştirme ve yönetimi uzmanlarının görev alanına girmekte ve bu alanlarda 

ilgili kamu ve özel kurumlara önemli ölçüde katkı yapmaktadır. Bu çerçevede Türkiye 

Belediyeler Birliği ile Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi 

Anabilim Dalı arasında lisansüstü eğitim ve işbirliği anlaşmasının yapılmasının önemli 

toplumsal fayda yarattığı ve yerel idarelerde kariyer uzmanlığının önünün açılmasına 

katkı yaptığı açıktır. Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı’nda lisansüstü 

eğitim çalışmamın ders ve proje aşamalarında destek ve yardımlarını gördüğüm ve 

belediyenin birçok projesi ile ilgili görüşlerini aldığım danışman hocam sayın Prof. Dr. 

Harun TANRIVERMİŞ (Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi 

Anabilim Dalı) ile Anabilim Dalının bütün öğretim üyelerine içten teşekkürü bir borç 

bilirim. Ayrıca lisansüstü eğitim ve proje çalışmalarım aşamasında bana destek veren 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müşaviri sayın Mustafa DIRIK ile hayatımın her anında 

sevgi ve destekleriyle yanımda olan, üzüntü ve sevinçlerimi paylaşan sevgili eşim ve 

aileme de en içten teşekkürlerimi bir borç bilirim.  

Mustafa AKKAYA 

Trabzon, Temmuz 2018 
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1. GİRİŞ 

Kökeni uygarlık tarihi kadar eskiye uzanan kentler, sürekli değişim halindedir. Bu 

yönüyle kentler, sürekli evrimleşen canlı organizmalara benzetilirler. Ancak kimi 

durumlarda, hızlı nüfus artışı, göç, doğal afetler, plansız ve çarpık yapılaşma gibi nedenler 

kentlerde dışsal bazı müdahaleleri gerekli kılan durumlara yol açabilir. Bu 

müdahalelerden biri olan kentsel dönüşümler, son yıllarda dünyada ve Türkiye’de teori 

ve uygulamada daha sık gündem olan, eleştirilen ve tartışılan bir konudur. Kentsel 

dönüşüm çalışmaları, özellikle uygulama alanında kentlerin çağdaş şehircilik ve planlama 

ilkeleri doğrultusunda yeniden yapılanmasını sağlamak için giderek daha sık başvurulan 

bir yöntem haline gelmiştir.  

Türkiye’de yakın dönemde birçok kentte farklı ölçeklerde ve birbirinden çok farklı 

niteliklerde kentsel dönüşüm uygulamaları gerçekleşmiştir. Türkiye’de kentsel 

dönüşümler, kentleşme sorunları ile birlikte yaygın olarak kaçınılmaz bir “çare” olarak 

görülmekte ve uygulanmaktadır. Ancak kimi durumlarda kentsel dönüşümler, sorunları 

ve tartışmaları da beraberinde getirmektedir. Kentsel dönüşüm uygulamaları, kent ve 

kentte yaşayanlar üzerindeki olumlu-olumsuz etkileri ile eleştirilmekte ve sürekli 

tartışılan güncel bir konu olmaya devam etmektedir. Kentsel dönüşümlerin Türkiye’de 

uygulamada öne çıkan bir konu oluşu ve bu konu üzerinden süren tartışmalar, kentsel 

dönüşümlerin ve etkilerinin çok yönlü olarak incelenmesini de gerekli kılmaktadır. 

Nitekim genel olarak Türkiye’de kentsel dönüşüm kavramının, farklı örneklerin ve birçok 

örnekte artık yavaş yavaş kendisini göstermeye başlayan kentsel dönüşümün etkilerinin 

pek çok araştırmacı tarafından incelendiği görülmektedir.  

Trabzon özelinde son yıllardan kentsel dönüşümlerin yoğun olarak uygulandığı bir şehir 

olarak dikkat çekmekte ve Türkiye’deki kentsel dönüşüm uygulamaları bakımından 

incelenmeye değer en önemli uygulama örneklerinden biri durumundadır.  Nitekim 

Trabzon’daki bazı kentsel dönüşüm projeleri ve bunların etkileri de kimi araştırmacılar 

tarafından incelenmiştir. Diğer yandan Trabzon’daki kentsel dönüşümler, birbiriyle 

bağlantılı projeler olup bir bütün teşkil etmekte ve bu yönüyle de bir bütün olarak ele 

alınması gereken uygulamalardır.  
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Trabzon özelinde kentsel dönüşümlerin kente etkileri ele alındığında, kentsel dönüşümler 

devam etmekle birlikte, sonuçları ve etkileri ortaya çıkmaya başlamış durumdadır. Bu 

bakımdan, Trabzon’da kentsel dönüşüm uygulamalarının etkilerinin incelenmesi, 

geleceğe dönük bir fikir sağlasa da, bu etkilerin gerçek anlamda ve bütün boyutları ile 

incelenmesi için kentsel dönüşümlerin tamamlanması ve üzerinden belli bir sürenin 

geçmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, çalışmada Trabzon’daki kentsel dönüşümlerin 

kente etkileri, konuyla ilgili daha önce yapılmış çalışmalardan ve mevcut duruma ilişkin 

ulaşılabilir verilerden hareketle ele alınmıştır.  

Literatür ve mevzuat analizi ile idari kayıtlar ve saha gözlemlerinin sonuçlarına dayalı 

olarak hazırlanan bu çalışmanın sonuçları beş bölümden oluşmaktadır. Çalışmaya 

konunun tanımı, nedeni, önemi, amaçları ve etkilerinin anlatıldığı giriş bölümünden sonra 

ikinci bölümde; kent, kentleşme ve kentsel dönüşüm kavramları açıklanmıştır. Üçüncü 

bölümde; Türkiye’de ve dünyadaki kentsel dönüşüm uygulamaları, politikaları ve ilgili 

kurum ve kuruluşların irdelenmesi yapılmıştır. Dördüncü bölümde; Trabzon ili ölçeğinde 

kentsel dönüşüm uygulamaları ve kente etkileri her bir proje başlıkları bazında 

incelenmiştir. Son bölümde ise, incelenen bütün projelere istinaden yapılan tespitlere ve 

değerlendirmelere yer verilmiştir.  
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2. KENT, KENTLEŞME VE KENTSEL DÖNÜŞÜM 

2.1 Kent Kavramı ve Kapsamı 

Kentler, uygarlık tarihi kadar eskidir ve ortaya çıktığı günden bu yana sürekli bir değişim 

içinde olmuştur. Kentin kökeninde, insanların karşılaştıkları ve tek başına çözemedikleri 

güçlük, sorun ve imkânsızlıkları toplum içinde gerçekleştiren ilişkilerle çözümlemek ve 

ortadan kaldırmak isteği ile bir arada yaşama zorunluluğu sonucu ortaya çıkan yerleşim 

olgusu vardır (Kaya vd. 2007). Kent, çoğunlukla tarım dışı kesimlerde yoğunlaşmış, 

100.000’in üstünde bir nüfusu bulunan, farklılaşmış ve örgütlü bir fiziksel, toplumsal ve 

yönetimsel bütünlüğe sahip olan yerleşme şeklinde tanımlamaktadır. Daha geniş olan 

diğer bir tanım da ise kent, tarımsal ve tarım dışı üretimin denetlendiği, dağıtımın 

koordine edildiği; tarım dışı üretime dayanan teknolojik değişme ve gelişmenin 

beraberinde getirdiği teşkilatlanma, uzmanlaşma ve işbölümünün yüksek düzeye ulaştığı, 

geniş fonksiyonların gerektirdiği nüfus büyüklüğüne varıldığı, sosyal heterojenlik ve 

entegrasyon düzeyi yüksek, karmaşık ve dinamik mekanizmanın sürekli olarak işlediği 

insan yerleşmesidir. Kentin en ayırt edici özelliği kendi içinde farklılaşmış, uzmanlaşmış 

tarımsal olmayan bir iş düzeni ile bu işlerde çalışan yine kendi içinde farklılaşmış ve 

tabakalaşmış bir nüfusa sahip olmasıdır (Tolanlar 2007).  

Kentin kökenine doğru geriye gidildiğinde, köy kültüründen kent kültürüne doğru 

sıçramada kentin bu özelliği açıkça görülmektedir. Mumford’a (2007) göre; ortaya çıkan 

yeni düzlemde köyün eski unsurları yeni kent birimine taşındı ve onun parçası haline 

gelmiş, fakat yeni unsurların etkisiyle köydekinden daha karmaşık ve değişken bir model 

olarak; başka dönüşümlere ve gelişmelere yatkın bir yapıda düzenlenmiştir. Bu yeni 

birimin içinde insan grubunu oluşturan unsurlar da aynı şekilde daha karmaşık hale 

gelmiş, avcının, köylünün ve çobanın yanı sıra kente diğer ilkel meslek sahipleri de girdi 

ve kentin varlığına katkıda bulunmuştur. Bu yeni kentsel karışım insan yeteneklerinin her 

yönde muazzam ölçüde gelişmesiyle sonuçlanmıştır. Diğer bir tanıma göre ise kent, 

yalnızca isimsiz sakinlerine mal ve hizmet sağlamak için tasarlanmış yoğun bir yapılar 

bütünü olmayıp, en gelişmiş durumuyla etkin bir insan birliği, ahlaki ve aynı zamanda 

sosyo-ekonomik bir topluluktur (Bookchin 1999).  
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2.2 Kentleşme  

Kentleşme de kent gibi, farklı bakış açılarından kaynaklı çok çeşitli tanımları bulunan bir 

kavramdır. Kentleşme dar anlamda kent sayısının ve kentlerde yaşayan nüfusun artmasını 

ifade etmektedir. Fakat kentleşmenin bundan çok daha geniş bir kavram olarak ele 

alınması ve anlaşılması gerekir. Çünkü kentleşme, sadece demografik bir olgu olmayıp, 

ekonomik, sosyal, siyasal, ve kültürel çok boyutlu bir sürecin ifadesidir. Kentleşme 

toplumun ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel dönüşümüdür. Hem kırsal bir toplumun 

kentsel bir topluma dönüşme süreci, hem de kentsel mekânın ve toplumsal pratiğin 

değişim ve evrimleşme sürecidir. Bu çerçevede kentleşmeyi şöyle tanımlamak mümkün 

olur: “Sanayi ve ekonomik gelişime koşut olarak kent sayısının artması ve bugünkü 

kentlerin büyümesi sonucunu doğuran, toplum yapısında artan oranda örgütleşme, iş 

bölümü ve uzmanlaşma yaratan, insan davranış ve ilişkilerinde kentlere özgü 

değişikliklere yol açan bir nüfus birikim süreci” (Kaya vd. 2007). Diğer bir ifadeyle 

kentlileşme kavramı, insanları kent olarak adlandırılan yerlere çekme sürecini belirtmekle 

kalmamakta, insanların kentin yaşam biçimini benimsemesi anlamına da gelmektedir. 

Yani kentleşme süreci sonucunda ortaya çıkan kentlileşme kavramı, kente göç edenlerin 

ve kentte yaşayanların içinde yaşadıkları kent toplumunun değerlerini, normlarını, kentli 

davranış kalıplarını ve yaşama biçimini benimsemelerini ifade eder (Tolanlar 2007). 

Kentleşme süreci sanayi toplumlarının ortaya çıkışı ve gelişmesi ile yeni bir boyut ve 

büyük bir hız kazanmıştır. Kentleşmenin dünya ölçeğinde hâkim mekânsal form olarak 

belirmesi modern çağın sanayiye dayalı üretim ilişkileriyle ortaya çıkmıştır. Kentleşme 

süreci özellikle II. Dünya Savaşı sonrası dünya genelinde hızlı bir şekilde artmış artmaya 

da devam etmektedir. İstatistikler kent ve kırsal nüfus arasındaki farklılaşmanın sürekli 

kent lehine döndüğünü ve dolayısıyla insanın kaderini ve gelecekteki yaşam şeklini 

kentlerin özellikle de büyük kentlerin biçimlendireceğini göstermektedir. Nitekim 

kentleşme, küçük ölçekli kent sayısının artışı şeklinde olmaktan çok, orta ve büyük 

ölçekli kent sayısının artışı şeklinde belirmektedir. Sözgelimi 1975’te dünyada nüfusu 10 

milyonu aşan yalnızca 3 kent varken, bu sayı 2007 yılı itibariyle 25’e yükselmiştir. Dünya 

kent nüfusunun giderek artan bir bölümü ise, bu büyük kentlerde veya orta ölçekli 

kentlerde yığılmaktadır (Kaygalak ve Işık 2007). 
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2.3 Kentleşmenin Nedenleri 

Kentleşme, ekonomik, sosyal, siyasi, kültürel, teknolojik ve sosyo-psikolojik nedenlerin 

etkisiyle oluşur. Birbirleriyle çok yönlü ve boyutlu etkileşim içinde bulunan faktörleri 

birbirinden ayırmak mümkün değildir. Ancak konunun açık seçik anlaşılabilmesi için 

kentleşmeyi etkileyen faktörlerin tek tek incelenmesi gerekir. 

2.3.1 Ekonomik nedenler 

Tarımın makineleşmeye başlamasıyla birlikte, köylerde üretim süreçleri kısalmış ve köy 

halkının boş vakti artmıştır. Diğer yandan bu süreç kısalmakla birlikte tarım bilimsel ve 

rasyonel yöntemlerle yapılmadığı için üretim artmamıştır. Ayrıca tarım alanlarının miras 

yoluyla bölünerek birçok aileyi besleyecek büyüklüğü kaybetmesiyle birlikte geçim 

sıkıntı baş göstermiştir. Tarımdaki makineleşme kırsal yerleşim halkının boş vaktinin 

artmasına neden olmuş ve boş vakitlerini değişik üretim alanlarında kullanabilme bilgi, 

beceri ve deneyimden yoksun olan kırsal nüfus, sanayileşmenin de etkisiyle köylerden 

kentlere göç etme eğilimine girmiştir. Zira insanlar kentlerde kurulan fabrikalarda iş 

bularak daha iyi yaşam koşullarına kavuşacağına inanmaktadır. Ayrıca kentleşmenin 

getirdiği diğer ekonomik imkânlardan da yararlanma düşüncesi bu göç olgusunu 

desteklemiştir. 

2.3.2 Siyasi nedenler  

Kentleşmenin önemli sebeplerinden biri de siyasi alanda yaşanan gelişme ve 

değişmelerdir. Siyasi iktidarın kentleşmeye karşı tutumu kentleşme olgusu üzerinde etkili 

olmuştur. Kentleşmeyi teşvik eden ya da tam tersine kentleşmeyi önlemeye çalışan 

politikaların uygulanması siyasi iktidarların tercihi olagelmiştir. Türkiye’de kentlerin 

hızlı bir biçimde gelişmesi 1950’li yıllara dayanmaktadır. Osmanlı Devleti’nde köyden 

kente göçün hızını azaltmak için köyü terk edenlerin devlete vergi ödemeleri 

yükümlülüğü getirilmişti. Zaman zaman kırsalda yaşayanlar güvenlik gerekçesiyle 

şehirlere göçmeleri için zorlanmıştır. Siyasi düzenlemelerin, gezme, yerleşme ve ticaret 
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özgürlüklerini kısıtlayan ya da genişleten yasaları devreye sokması kentleşme üzerinde 

destekleyici ya da zorlaştırıcı etki yapar. Diğer yandan kimi kentlere siyasal nedenlerle 

başkent statüsü verilmesi de kentleşmeyi hızlandırmıştır. Siyasi iktidar; arazi mülkiyeti, 

tarım ve sanayi politikaları ve uluslararası anlaşmalar gibi sebepler de kentleşme üzerinde 

etkilidir. 

2.3.3 Teknolojik nedenler 

Kentleşmeyi hızlandıran en önemli faktör sanayi devrimidir. Sanayi devrimiyle başlayan 

teknolojik gelişmeler neticesinde kentlerde kurulan sanayi tesisleri, beraberinde büyük 

ölçekte işgücü talebini getirmiş ve bu talep de kentte karşılanamadığı için kırsal 

bölgelerden kente göçler başlamıştır. Sanayinin gelişmesi beraberinde ekonomik 

gelişmeyi ve nüfus artışını da getirdiğinden, bu da yeni iş kollarının doğmasına ve mevcut 

iş kollarının da artmasına yol açmıştır. Zincirleme biçiminde yaşanan bu gelişmeler 

neticesinde, kentlerin nüfusu büyük oranda artmıştır. Sanayi devrimi ile birlikte ortaya 

çıkan yeni üretim biçimi, kırsal alanlarda emek yoğun şekilde üretilen pek çok ürünün 

kentlerde kurulan sanayi tesislerinde daha seri ve ucuz üretilmesini sağlamıştır. Bu 

bağlamda kırsal alanlardaki işyerleri hızla kapanma sürecine girmiş ortaya çıkan işsizler 

de kentlere yönelmiştir. Ayrıca teknolojik gelişmeler ulaşım ve iletişim alanlarında büyük 

yenilikler meydana getirmiş ve bu durum kırsal alanlar ile kentler arasındaki etkileşimi 

ve sirkülasyonu artırmıştır. 

2.3.4 Sosyo-psikolojik nedenler 

Köy ve kentin yaşam biçimleri arasındaki farklılık sosyo-psikolojik nedenleri oluşturur. 

Kentin özgür havası, kentli olmanın gururu, kentteki toplumsal ve kültürel imkânlar ve 

hizmetler kenti çekici kılmaktadır. Kimi yerlerde kente göç etmeye sosyal statüde bir 

yükselme gözüyle bakılır. Bir başka deyişle kentte yaşamak insanlara psikolojik bir 

üstünlük verir ve belli bir tatmin düzeyi yaratır. Böyle bir psikolojik durum, kentli olma 

ve kentte yaşama arzusu doğurur. Bu tür sosyo-psikolojik durumlar kırsal alanlardan 

kentsel alanlara göçü hızlandırır (Tunçer 2015). 
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2.4 Kentsel Dönüşüm 

Kentler doğası gereği durağan yapılar olmayıp, sürekli değişen ve dönüşen sistemlerdir. 

Kentler birçok nedenden dolayı değişme ve dönüşme baskısı altındadır. Türk Dil 

Kurumunun tanımına göre; “dönüşüm” kelimesi, “olduğundan başka bir biçime girme, 

başka bir durum olma” olarak tanımlanır. Kentler de sürekli olarak eski biçimini terk 

ederek ya da eski biçiminde farklılaşmaların meydana gelmesiyle yeni biçimleriyle 

varlıklarını sürdürürler. Bu dönüşüm ancak belirli imkânlar ve ihtimaller dâhilinde 

gerçekleşebilir. Kentteki sistem her sorun karşısında mutlaka dönüşerek yeni bir form 

kazanmaz. Bazı durumlarda, sistem dışarıdan bir müdahaleye gerek duyulmaksızın 

sorunları kendi içinde çözümleyebilir. Bazen de kentlerin bilinçli müdahaleler yoluyla 

dönüştürülmesi gerekliliği ortaya çıkar. Literatürde “kentsel dönüşüm” kavramıyla dışsal 

müdahaleler aracılığı ile kentlerin dönüştürülmesi süreci ifade edilmektedir. Kentsel 

dönüşümün hedefi, sürdürülebilir yaşanabilir, sağlıklı ve çağdaş kentlerin 

oluşturulmasıdır.  

Kentsel dönüşüm, “kentsel sorunların çözümünü sağlayan ve değişime uğrayan bir 

bölgenin ekonomik, fiziksel, sosyal ve çevresel koşullarına kalıcı bir çözüm bulmaya 

çalışan kapsamlı bir vizyon ve eylem” (Turok 2004) olarak ifade edilmektedir. Bir diğer 

tanıma göre kentsel dönüşüm; “zamanla niteliğini kaybeden, fiziksel ve çevresel 

yönlerden bozulmuş ve köhneleşmiş, sosyal ve ekonomik açıdan dışlanmışlıkla karşı 

karşıya olan kentsel alanların belli sosyal ve ekonomik programlarla yenilenerek veya 

dönüştürülerek kente yeniden kazandırılmasıdır” (Yüksel 2007).  

Kentsel dönüşüm projelerinde önemle üzerinde durulması gereken nokta, oluşturulmak 

istenen kentsel mekânda, maksimum konut üretimi ile maksimum kazanç sağlamak 

uğruna, dönüşüm öncesi ile aynı ya da benzer özellik gösteren yaşam mekânları 

üretmemek ve kentsel yaşam kalitesinden ödün vermemek olmalıdır. Zira ortaya çıkacak 

yeni doku, yeni peyzaj, yeni kimlik öncesi ile aynı ya da daha düşük standartlarda olursa, 

bu, kentsel dönüşümün yaşam kalitesini arttırma amacına ters düşer. Kentsel dönüşüm 

projeleri genel olarak yaşanabilir planlı kentler oluşturulması, kaçak yapılaşmış alanların 

yasal ve kabul edilebilir standartlarda konutlara dönüştürülmesi, doğal afetlerden 
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etkilenecek olan konut alanlarının başka kullanım alanlarına dönüştürülmesi, kent içinde 

niteliksiz, sağlıksız ve standart dışı alanların dönüştürülmesi, işlevlerini yitirmiş tarihi 

mekânlar ve koruma alanlarının dönüştürülmesini içermektedir (Ceylan 2007). 

Turok’a (2004) göre kentsel dönüşüme yönelik uygulamada kullanılan farklı yaklaşımları 

anlamanın bir yolu da, dört temel boyutu; ekonomik, sosyal, fiziksel ve yönetsel 

incelemektir. Ekonomik bakış açısı her şeyden önce iş imkânları ve gelirle ilgilenir. 

Öncelikli alanın içinde veya çevresinde istihdam olanaklarının nitelik veya niceliğini 

artırmaya çalışır ve/veya daha geniş yerel işgücü piyasasında rekabet edebilmeleri için 

yerel halkın becerilerini ve işe kabul edilebilirliğini artırmaya çalışır. Ayrıca vergi gelirini 

artırmak için bölgeden sorumlu yerel yönetimi gelişime teşvik etmekle de ilgilenebilir. 

Sosyal boyut, daha çeşitlidir ve bir bölgedeki yaşam kalitesi ile sosyal ilişkiler ile ilgilenir. 

Sağlık, eğitim, suç, konut ve kamu hizmetlerine erişimle ilgili koşulları içerebilir. Fiziksel 

boyut, temel altyapı, konut stoku ve çevre ile ilgilenir. Ayrıca, bölgenin içinde bulunduğu 

kent ile arasındaki ulaşım ve elektronik bağlantıları da içerir. Yönetsel boyut, yerel karar 

verme mekanizmasının yapısı, yerel halkla ilişkiler, diğer grup ve çıkarların katılımı ve 

liderliğin özelliği ve türü ile ilgilenir.  

2.4.1 Kentsel dönüşümün amaçları 

Kentsel dönüşümün temel amacı; sürdürülebilir, yaşanabilir, daha sağlıklı ve çağdaş 

kentlerin oluşturulması ve kentte yaşayanların yaşam kalitelerinin artırılması olarak ifade 

edilebilir. Kentsel dönüşümün amaçları; sosyal, fiziksel ve ekonomik olarak ele 

alınmaktadır. Dönüşümün sosyal amaçları; yaşam çevrelerini daha sağlıklı ve güvenli 

standartlara ulaştırmak, sosyal köhnemeyi engellemek için mahalleler arası farklılıkları 

azaltmak, kentsel alanların çöküntü haline gelmesini önlemek ve toplumun farklı 

kesimlerinin planlamaya katılımını sağlamaktır (Çatalbaş 2011). 

Dönüşümün fiziksel amaçları; yaşam alanlarında köhneme ve “slumlaşma” sorunlarını 

ortadan kaldırmak, bölgedeki sosyal altyapı sorunlarını gidermek, yoğunluğu 

dengelemek, ulaşım sorunlarını gidermek, doğal afetlere karşı çevrenin niteliğini 

artırmak, gereksiz kentsel yayılmaları engellemek ve kentte değişim ihtiyacına cevap 
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verebilmektir. Son olarak kentsel dönüşümün ekonomik amaçları, kentteki ekonomik 

dengesizliği azaltarak iş hayatını canlandırmak, değeri düşen kent parçalarını tekrar kente 

kazandırmak, yaşam kalitesini artırıcı ekonomik modeller ortaya koymak ve kent 

yönetiminin mali olanaklarını geliştirmektir (Çatalbaş 2011). 

Kentsel dönüşümlerden beklenen sonuçların alınabilmesi için insanların sağlıklı, güvenli, 

sağlam konutlarda barınmasını sağlayan politikaların üretilmesi, konutta çeşitliliğin, 

seçeneklerin sunulabilmesi, kentsel hizmetlere herkesin ulaşılabilirliğinin sağlanması, 

çeşitli aktörlerin katılımına yönelik platformların oluşturulması, toplumun farklı 

kesimlerinin desteğinin ve katılımının sağlanması, yerelin koşullarının, ihtiyaçlarının 

incelenerek araştırılarak çözümlerin önerilmesi gerekmektedir (İçli 2011). 

2.4.2 Kentsel dönüşüm yöntemleri 

Kentsel dönüşüm uygulamaları, belirli ilkeler doğrultusunda ve farklı ölçeklerde 

yenileştirme, sağlıklaştırma, iyileştirme gibi oldukça geniş bir içeriği ve farklı eylem 

türlerine sahip olan müdahale araçlarından biri tercih edilerek gerçekleştirilir. Ancak 

çöküntü alanlarının tamamen yıkılıp, yok edilerek mekânsal iyileştirme yapılması mı 

gerektiği; yoksa alanları yıkmadan yenileyerek soylulaştırma, sağlıklaştırma 

yapılmasının mı daha uygun bir tercih olacağı soruları, hala bilimsel zeminlerde ve 

uygulamada tartışma konusudur. Bunları aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür: 

Kentsel yenileme (reneval/renovation): Farklı nedenlerle zaman içinde eskimiş, 

köhnemiş, yıpranmış ya da kimi durumlarda terkedilmiş, vazgeçilmiş kentsel dokunun, 

günün sosyo-ekonomik ve fiziksel koşulları göz önünde bulundurularak 

değerlendirilmesi, dönüştürülmesi, ıslah edilmesi ve yeniden canlandırılarak kente 

kazandırılması olarak ifade edilebilir. Yenileme, kamu girişimi ya da yardımıyla yoksul 

komşulukların yenilenmesi, yapıların iyileştirilmesi, daha iyi barınma koşulları, ticaret ve 

sanayi olanakları, kamu yapılarının sağlanması için yerel plan ve programlar uyarınca 

kentlerin ve kent merkezlerinin tümü ya da bir bölümünün günün değişen koşullarına 

daha iyi yanıt verebilecek bir duruma getirmek, ekonomik ve yapısal özellikleri 

iyileştirilmesine olanak vermeyecek ölçüde kötüleşmiş olan yoksul konutların yıkılması 
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ve bunların oluşturduğu kent bölümlerinin yeni bir planlama düzeni içinde geliştirilmesi 

olarak tanımlanabilir. Soylulaştırma (gentrification), temel olarak orta ve üst gelir 

gruplarındaki ailelerin, dar gelirlilerin yaşadığı kent içindeki mahallelere iç göçünü ve 

buradaki mevcut konut stokunu iyileştirmelerini ifade etmektedir (Yüksel 2007). 

 Eski haline getirme (rehabilitation, upgrading): Uygulaması deformasyonun başladığı 

ancak özgün niteliğini tamamen kaybetmemiş olan eski kent parçalarının eski haline 

yeniden kavuşturulmasını ifade etmektedir.  

 Yeniden canlandırma (revival-revitalization): Sosyo-kültürel, ekonomik ya da fiziksel 

açılardan bir çöküntü süreci yaşamakta olan kentsel alan parçalarının, çöküntüye neden 

olan faktörlerinin ortadan kaldırılarak ya da değiştirilmesi sonucu, o alanın tekrar hayata 

döndürülmesi kastedilmektedir.  

 Yeniden oluşum (regeneration): Tümüyle yok olmuş, bozulmuş, köhnemiş, dolayısıyla 

çöküntü bölgesi haline gelmiş alanlarda yeni bir dokunun oluşturulması ya da mevcudun 

iyileştirilmesi ile bu alanların kente kazandırılmasıdır. 

 Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarında muhafaza, bakım, onarım, restorasyon, 

fonksiyon değiştirme işlemlerine; taşınır kültür varlıklarında ise muhafaza, bakım, 

onarım, restorasyon işlerine “koruma (conservation)” denilmektedir (Kara 2013). 

 Koruma: Genellikle işlevlerini yerine getirebilmekte olan yapıların, büyük tarihsel, 

mimari ve kültürel değer taşıyan bölgeler içinde, onlarla birlikte korunmasını sağlamak 

için plansızlığın denetlenmesi ve aşırı nüfus birikiminin önlenmesidir (Selim 2011).  

2.4.3 Kentsel dönüşümün etkileri 

Dönüşüm kente sadece fiziksel değişimi değil yapısal değişimi de getirecektir. Çünkü 

kent sadece fiziki yapıyı değil sosyal, kültürel ve ekonomik yapıyı da içerir. Ancak 

kentsel dönüşümlerin etkileri ve sonuçları üzerindeki tartışmalar da halen devam 

etmektedir. Yapılan çalışmada kentsel dönüşümlerin olası sonuçları ve etkilerini genel 

olarak aşağıdaki başlıklar altında toplanması mümkün görülmektedir:  
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 Dönüşüm projeleri fiziksel mekânı, kentsel yaşam ortamları oluşturma için yeniden 

biçimlendirir ve mülkiyet yapısında değişime neden olur.  

 Dönüşüm projeleri sonucunda taşınmazların piyasa değerleri ve kira paralarında artış 

ortaya çıkar.  

 Dönüşüm projesi alanına yeni grupların göç etmesi, alanda ekonomik değişimin ortaya 

çıkmasına imkan verir.  

 Dönüşüm projeleri, hak sahiplerinin alanı terk etmesine neden olur.  

 Dönüşüm projeleri sonrasında alt gelir grubundaki insanlar, alana yeni yerleşen orta ve 

üst gelir gruba uyum sağlama süreci içerisine girerler.  

 Dönüşüme uyum sağlayabilenler proje sonrası alanda yaşamaya devam ederler, uyum 

sağlayamayanlar ise başka alanlara taşınırlar (Yüksel 2007).  

 Sonuç olarak dönüşüm; mekânsal, ekonomik, sosyal ve fiziksel bir yeniden üretim 

süreci olup, her bir dönüşüm projesinin çok yönlü olarak doğrudan ve dolaylı, olumlu ve 

olumsuz etkilerinin olması mümkün görülmektedir.  

2.4.3.1 Sosyal etkiler 

Mekân ve toplum ayrı kategorilerdir. Fakat birbirleri üzerinde dönüştürücü etkileri vardır. 

Mekânda yaşanan dönüşüm ve değişimler doğrudan toplumu da etkilemektedir. Kent 

kavramının ortaya çıktığı ilk dönemden günümüze kadar kentlerin oluşumunda ve 

dönüşümünde, kentin toplumsal yapısıyla fiziksel yapısı arasındaki bu karşılıklı ilişki her 

zaman var olmuştur. Fiziksel çevre ile insanların bu fiziksel mekân içindeki davranışları 

arasında etkileşim olduğu kesindir. Bu etkileşimle ilişkili olarak birbirine karşıt iki görüş 

vardır: Birincisi, fiziksel çevrenin davranışı belirlemesi yönündedir; diğer ise toplumun 

bulunduğu mekânı şekillendirdiğidir. Hangi görüşü kabul edersek edelim kesin olan, 

insanın içinde yaşadığı kentle olan birebir etkileşimidir (Tolunlar 2007). 

Kentsel dönüşümün günlük hayat pratiklerine bakıldığında en çok etkilenenler proje 

sahası içinde ve etrafında ikamet eden nüfustur. Kimi sosyal ve ekonomik sebeplerin 

zaman içinde yarattığı birikim sonucunda çöküntü bölgelerine hapsolmuş kent nüfusunun 

doğru kentsel dönüşüm uygulamaları ile yaşam standartlarında iyileşme sağlamaktadır. 

Kentsel dönüşümlerin bir diğer getirisi standart altı olan kentsel yaşam alanlarının yerine 
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can ve mal güvenliğini sağlayan fiziksel yapıların üretilmesidir. Bu sayede sosyal ve 

ekonomik anlamda baş göstermiş çöküntüye bütüncül bir çaba ile müdahale edilir ve uzun 

vadede sürdürülebilir bireysel ve toplumsal kazanımlara erişilir. Bu açıdan bakıldığında 

kentsel dönüşüm bireylerin yaşam standartlarını yükseltmek suretiyle orta ve uzun vadede 

kalıcı kalkınma hamlelerinin yapılmasına zemin sağlama potansiyeline sahiptir. Diğer 

yandan, sosyal açıdan kentsel dönüşümlerin kimi durumlarda insanların yerinden 

edilmelerine yol açtığı, toplumsal ayrışma ve dışlanmayı hızlandırdığı tartışılmaktadır. 

2.4.3.2 Kent kimliği üzerinde etkiler 

Kent kimliği o kenti görmeyenlerin bile zihinlerinde o kentle ilgili çağrışım yapan 

değerler bütünüdür. Kent kavramını yalnızca fiziksel özellikleri ile tanımlamak bize 

kentin kimliğine dair ipuçları verse de tanımlamaya yetmez. Çünkü kent kimliği tarihten, 

kültürden, bilgi birikiminden, deneyimden kısacası insandan ayrı düşünülemez. Kent 

sürekli değişim halinde olan canlı bir organizma gibidir ve bu değişim her ne kadar hızlı 

ve sürekli olursa olsun, kent kimliği dediğimizde oluşan imaj tüm bu değişimlere meydan 

okuyacak nitelikte güçlüdür (Kara 2013). Dayanıklı binaları, kurumsal yapıları ve 

hepsinden de dayanıklı edebiyat ve sanatın simgesel biçimleriyle kent; geçmiş zamanı, 

şimdiki zamanı ve gelecek zamanı birleştirir. Kentin tarihsel bölgeleri içinde zaman 

zamanla çarpışır; zaman zamana meydan okur (Mumford 2007). Bu bakımdan kent 

kimliğinin ve öğelerinin korunması, kentin sürekliliğinin ve içinde yaşayanlarda aidiyet 

duygularının güçlenmesini sağlar.  

Kentlerde kimlik olgusu, öncelikle görsel boyutuyla ön plana çıkan, ayrıca doğal, coğrafi, 

kültürel ürünler ve sosyal yaşam normlarını da kapsayan çok geniş bir tanım içermektedir. 

Kentsel kimlik ve buna dair kentsel imgeler kent mekânı içerisinde uzun bir süreçte ve 

bazen çok farklı bileşenlerden oluşmaktadır. Kentsel imgeler kentte yaşayanlar açısından 

uğruna özveride bulunulabilecek ortak değerlerden oluşturmakta ve kuşaklar arasında söz 

konusu bu değerler süreklilik göstermektedir. Kent kimliği, bir kenti tanımlayan ve 

diğerlerinden ayıran belirleyici nitelikteki bileşenlerin bütünüdür. Kent bileşenleri 

genelde kent sakinleri ve kentin fiziksel çevresi olarak iki temel grupta ele alınan 
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bileşenlerin ayrı ayrı özellikleri ve birbiriyle etkileşimleri sonucu ortaya çıkan sistemin 

karakteristikleri kentin kimliğini belirlemektedir. 

Kentsel kimliğin oluşumunda etkili olan mekânlarındaki dönüşüm süreci sadece mekânı 

değil, kent kültürünün de tüm öğelerinin farklılaşarak, dönüşerek sosyal bir dönüşümün 

de yaşanmasına neden olmaktadır (Tolunlar 2007). Kent kimliğinin oluşumunda sadece 

fiziksel öğeler değil, toplumsal etkileşim de önemli bir yer tutmakta olduğundan, kentsel 

dönüşümler sonucu yaşanan değişimler ile kentsel yaşam ve fiziksel öğeler de değişecek; 

kent kimliği değişecek ve kente yeni bir kimlik kazandırılması gerekecektir (Üstün 2008). 

2.4.3.3 Ekonomik etkiler 

Kentte yaşanan gelişmeler, değişim ve dönüşümlerin ekonomik açıdan da bazı etkileri 

olması kaçınılmazdır. Kentsel dönüşümler öncelikle, kent mekanındaki konut alanlarının 

prestij sıralamasını değiştirir. Prestij sıralamasındaki bu değişimlerin taşınmaz değerleri 

üzerinde etkileri olacağı açıktır. İstanbul’daki kimi kentsel dönüşümlerden yapılan 

tespitlerde, kentsel dönüşümler taşınmaz değerleri üzerinde belirgin bir artışa yol 

açmaktadır. Gelişmiş altyapının her bir aşamasında, civardaki arsaların değerinde 

sıçramalı bir yükseliş gözlenir. Yukarıda genel çerçevesi çizilen ve tanımlanan gelişmiş 

altyapı, kentlerin değişen gereksinimine uygun şekilde oluşurlar. Hiç şüphesiz bu oluşum, 

kentin çeşitli bölgelerinde değişik aşamalarda gerçekleşir. Bu aşamaların her birinde ilgili 

bölgedeki taşınmazların değeri de yükselir. Bu yükselmenin artış yönü genellikle 

yerleşme sınırından kent merkezine doğrudur (Uçar 2009).  

Kentsel dönüşümler sayesinde bölgede altyapının gelişmesi de ekonomik sonuçlara yol 

açar. Önceden altyapı kavramı ile yol, elektrik, su, kanalizasyon tesisleri gibi az sayıdaki 

hizmet ön plana olmuştur. Kentsel büyüme ve kentleşmenin artması, kentlere nüfus 

yığılması ve iletişim araçları ile geniş halk kitlelerinin bilinçlenmesi sonucu kent halkının 

yeni ihtiyaçları doğmuştur. Kamu bu gelişen ihtiyaçları gidermek zorundadır. Gelişmiş 

altyapı iki aşamadan oluşur. Bunlardan birincisi teknik altyapı adı verilen, elektrik, yol, 

su, kanalizasyon, iletişim ve doğalgaz gibi mühendislik çalışmalarını kapsar. İkincisi ise 

sosyal altyapı denen sosyal ve kültürel tesisler ile etkinliklerdir. Bu tesislerle halkın 

dinlenme, eğlenme ve bilgilenme gibi ihtiyaçları giderilebilir. Kamu ve özel kurumlar 
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yaptıkları tesis ve etkinliklerle halkı, kentin boğucu atmosferinden kurtarmak 

zorundadırlar. Şu unutulmamalıdır ki gelişmiş altyapının birinci aşaması gerçekleşmeden 

ikincinin gerçekleşmiş olması bir anlam ifade etmeyecektir.  

2.4.3.4 Mekansal etkiler 

Kentsel dönüşümler her şeyden önce kendileri mekânsal bir müdahale içerir. Ancak pek 

çok durumda, kentsel dönüşümlerin bunun ötesinde mekânsal etkileri de bulunmaktadır. 

Kentsel dönüşümler sonrası, mekânların yapısı değişir, yeşil alanların artması, tarihi 

dokunun korunması ve ortaya çıkarılması hedeflenir. Kentsel yeşil alanlar, kent mekânı 

içinde fiziksel ve sosyal çevrenin niteliğini belirleyen, eğitimsel, kültürel ve rekreasyon 

amaçlı kullanımlara olanak tanıyan ve toplumun bütün bireylerinin kullanımına açık olan 

kamu mekânlarıdır (Ceylan 2007). Bunun dışında kentsel dönüşüm projelerinde seçilen 

bir bölgenin iyileşmesi yakın çevreyi de etkilemekte, geliştirmekte ve böylece projenin 

yakın çevresinde de bir yenileme sürecini başlatmaktadır. Türkiye’de yeni kentsel 

dönüşüm biçimi olarak, büyük, kapalı ve lüks bir site, yanında toplu konut benzeri yoksul 

kesimin ikamet edeceği alanlar şekline doğru evirilmektedir (Yücel vd. 2012). 

2.4.4 Kentsel dönüşümün riskleri 

Uygulamalar, kentsel dönüşüm projelerinden beklenenlerin gerçekleşememe riskinin 

olduğunu göstermektedir. Bunun nedeni beklenmeyen sonuçlar, sürecin ve katılımcıların 

iyi tanımlanmamış olması, süreçte yer alan aktörler arasındaki dengenin yeterince 

sağlanmaması gibi nedenlere bağlanmaktadır. Ayrıca, hangi politikaların etkin olduğu 

veya olmadığına ilişkin doyurucu göstergeler, kanıtlanmış bir ilke ve uygulamalar dizisi 

bulunmamaktadır. Dolayısıyla, herhangi bir kentsel dönüşüm projesi model olarak alınıp 

bir başka kentte uygulandığında aynı başarının elde edilemeyebileceği açıktır. 

 Kentsel dönüşüme ilişkin riskleri Ceylan (2007) aşağıdaki şekilde özetlemektedir: 

• Esnek ve hızlı çözüm üretme meşruiyet zeminini kaybetme ile sonuçlanma riski 

taşımaktadır.   
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• Birlikte yönetim anlayışı çerçevesinde gerçekleştirilmeyen, katılımcılığı sağlamayan, 

kapasite artırmayı amaçlamayan projeler uygulama aşamasında farklı kesimlerce 

engellenme riskini taşımaktadır.  

• Aktörler arası iletişimin geç ya da yetersiz olması, kısmî ve tek taraflı sorun 

tanımlamalarına ve dolayısıyla araştırılması gereken çözüm önerileri skalasının dar 

tutulmasına neden olabilmektedir.  

• Dönüşüm projelerinde başarı çoğu zaman büyüklük ve yaratıcılıkla ölçülmekteyse de 

her zaman daha yaratıcı bir kent tarafından başarının gölgelenme riski vardır.  

• Kişilerin sosyo-ekonomik koşullarında değişiklik olmadan bir yerin fiziksel olarak 

iyileştirilmesi, o bölgede arazi değerlerinin artışına neden olabilir. Dolayısıyla, bölgenin 

kira değerlerini karşılayamayanların yer değiştirmeleri gerekebilir. Soylulaştırma olarak 

tanımlanan süreç, kentsel dönüşüm projelerinin en önemli risklerindendir. Kentsel 

dönüşüm öncelikle kişilerin yaşam yeri tercihlerine müdahale etmeyecek süreçler 

yaratmalıdır.  

• Kentsel dönüşüm süreçleri yerel halk için iş olanakları yaratabilir. Ancak yerel halkın 

söz konusu iş olanaklarına erişememe gibi bir risk alanı vardır. Bu nedenle söz konusu 

risklerin giderilmesi için yerel halkın iş olanaklarına erişebilecek vasıflar için eğitilmeleri 

gerekmektedir.  

• Piyasa temelli kentsel dönüşüm projeleri altyapıya erişim veya bir alanın imajının 

yeniden düzenlenmesi gibi yollarla kalkınma potansiyeli yaratmaktadır. Ancak piyasa 

dinamikleri üzerine kurulu bir dönüşüm, düşük gelir gruplarının aldıkları hizmetler ve iş 

olanaklarını kaybetmeleri riskini de taşımaktadır.  

• Yerel ölçekte kurgulanan ve merkezi hükümet desteğini sağlamayan projelerin uzun 

soluklu bir ekonomik canlandırmayı gerçekleştirmeleri zor görünmektedir.  

• Çok aktörün katılımıyla sağlanan kentsel dönüşüm projelerinde beklenti, sürdürülebilir 

kentleşme hedefleri doğrultusunda sosyal adaleti sağlayabilen projeler ise kamu yararının 

öne çıkarılması beklenmektedir. Bu durumda yerel yönetimler pazarlık ortamında güçlü 

olmak ve kamu adına kâr sağlamayı amaçlamak zorundalar, yerel yönetimin pazarlık 

ortamındaki başarısızlığı ise diğer bir risk alanını oluşturmaktadır.  

• Yerelliğin ön plana çıkarılmadığı ve bu bağlamda kurgulanmış üretim biçimlerinin 

desteklenmediği, sadece tüketim kültürünün taleplerine göre tasarlanmış yeniden 

canlandırma stratejilerinin ve bu yönde oluşturulmuş projelerin başarı şansı yüksek 

görünmemektedir. 



16 

 

2.4.5 Kentsel dönüşüme yönelik eleştiriler 

Kentsel dönüşümler son yılların güncel tartışma konularından biri olarak pek çok 

eleştiriye de yol açmıştır. Kentsel dönüşümlerle ilgili eleştirilere bakıldığında, kentsel 

dönüşümlerin gerekliliğinden ziyade, tartışma ve eleştiriler daha çok kentsel dönüşümün 

uygulama biçimlerine yönelik olduğu dikkat çekmektedir. 

Eleştirilerde, yoksulların kent merkezinden uzaklaştırılması, mülksüzleştirme, kentsel 

dönüşümlerin yalnızca rant odaklı bir bölüşümü hedef aldığı, yaşayanların değil 

sermayenin lehine bir düzenleme yapılması, halkın kararlara katılamaması, birbirinden 

çok farklı sosyo-ekonomik özellik arz eden bölgelerde tek tip projeler uygulanması, 

yüksek rant uğruna yoğun yaşam alanlarının oluşturulması gibi konular öne çıkmaktadır. 

Bununla birlikte dönüşüm süreçlerinin, kent sakinlerinin yaşam biçimleri, 

ekonomik gerçeklikleri ve talepleri göz önünde bulundurmaksızın gerçekleştiği, 

dönüşüm adına müdahale edilen alanlarda yaşayanların bir kitle olarak yaşadıkları 

bölgeyle ilgili kararların alınmasında etkili olamadıkları gibi, başkaları tarafından alınmış 

kararlara uymak zorunda kaldıkları görülmektedir (İçli 2011).  

Kentlerin potansiyel rant alanları kentsel dönüşüm ile mevcut nüfuslarından arındırılarak 

yerlerine daha varsıl kesimler getirilmekte; yerlerinden edilenler ise kent çeperlerine ve 

kentin geri kalanına entegre olmamış toplu konut alanlarına yerleştirilerek, sorunlar bir 

mekandan başka bir mekana transfer edilmektedir (Çatalbaş 2011). Temel bir insanlık 

hakkı olan barınma hakkına ve hatta yerleşme özgürlüğüne yönelik, fiziksel ve sosyal 

yıkım ile yerinden etme gibi olumsuz etkiler gözlenmektedir. Kentsel dönüşüm 

gerçekleştirildiğinde gecekondu alanında yaşayan halkın yer değiştirmek zorunda olması, 

sosyal zedelenmeler doğurabilmektedir. Sosyal kaynaşma ve yardımlaşma bu zorunlu yer 

değiştirme durumundan darbe alabilmektedir (Selim 2011).  

Özellikle yerinden etme, zorla tahliye ve mülksüzleştirme konularına yoğunlaşarak bunun 

bir hak ihlali olduğu dile getirilmektedir. Ulus üstü hukuk alanında zorla tahliye; 

“kişilerin, ailelerin ve/veya toplulukların kendi iradeleri olmaksızın oturdukları evden 

ve/veya topraktan geçici ya da daimi olarak ve uygun hukuki veya diğer koruma biçimleri 
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sağlanmaksızın ve bu biçimlere erişim olmaksızın çıkarılmaları” olarak tanımlanır. 

Bunun yanı sıra, Türkiye’nin de 2003 yılında imzacı tarafları arasına girdiği, Birleşmiş 

Milletler Ekonomik, Sosyal, Kültürel Haklar Sözleşmesi’nin 11. maddesinin ilk paragrafı 

Barınma Hakkını yaşam koşullarının sürekli geliştirilmesiyle ilgili mülkiyetten bağımsız 

bir yaşam standardı hakkı olarak yorumlar. Bu maddeye atfen yazılan 4 No’lu Genel 

Yorum, Elverişli Konut Hakkı başlığı altında, mülkiyetten bağımsız bir ‘kullanım hakkı’ 

tanımlayarak, hakkın yasal güvenliğinden (yıkım veya boşaltma tehdidi olmayacak) taraf 

devletleri sorumlu kılar. Kullanım hakkını ise ‘yasadışı’ işgal ve iskânı da içerecek 

şekilde geniş kapsamlı yorumlar. Yine 11. maddeye atfen yazılan 7 No’lu Genel Yorum 

kişilerin, ailelerin veya grupların iradeleri dışında, kendi rızaları olmadan ve uygun veya 

hukuki korunma biçimleri veya barınma olanakları sağlanmadan zorla tahliye edilerek 

evlerinin veya mahallelerinin boşaltmasını, birinci dereceden, insan hakkı ihlali olarak 

niteler (Baysal 2011). Alt gelir gruplarının yaşadıkları bölgeler, beş yıldızlı proje, butik 

otel, alışveriş merkezi (AVM) ve rezidans gibi potansiyel araziler olarak değerlendirildiği 

zamanda, yenilenme veya dönüşüm adları altında sakinleri zorla tahliye edilmekte, yıllar 

boyu birlikte ördükleri komşuluk ilişkileri, dayanışma ağları, kültürel pratikleriyle yaşam 

alanları, kentten de kentin hafızasından da silinmekte ve kent kendi insanını yutmakta, 

insani ilişkileri ile mahalle tüketim tapınağı AVM’ye yenik düşmektedir (Baysal 2010). 

Bir başka eleştiriye göre; kentsel dönüşümler, toplumsal ayrışma ve dışlanmayı 

hızlandırmaktadır. Kentsel dönüşümün, mekânsal, toplumsal, kuşaklar arası çeşitli 

bölünmeler meydana getirdiği tespit edilmiştir. Yücel vd. (2012) tarafından yapılan 

çalışmanın sonuçlarına göre; kentsel dönüşüm süreçlerinin gençler üzerinde ayrıştırıcı 

etki oluşturduğu araştırmanın ilk bulgusudur. İkinci olarak, gençlerin hala önceki 

kuşaklardan kalan komşuluk, mahallelilik, ekonomik dayanışma ve mahalle aidiyeti gibi 

bağlılık mekanizmalarını koruduğu tespit edilmiş, kentsel dönüşümün bu konularda da 

gelecekte ciddi bölücü bir etki yaratabileceği ortaya konmuştur. 

Kentsel dönüşümler, dar gelirli kesimler için artan oranda yerinden edilme tedirginliği, 

yoksullaşma ve giderek mülksüzleşme getirmiştir. Sorunu sadece fiziksel müdahale ile 

çözeceği iddiası taşıyan kentsel dönüşüm projeleri bir yandan barınma sorununu 

derinleştirmekte, bir yandan da genel ekonomi politikaları içinde sermayenin birikim 

krizini çözme ve kentsel alanda bölüşümü hâkim sınıflar lehine yeniden düzenleme 
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işlevlerini üstlenmektedir. Dünyadaki pek çok örnekte görüldüğü gibi, kentsel dönüşüm 

projelerinin çoğu rantları artırmanın bir aracı olarak işlev görmekte ve rasyonalitesi belirli 

bir mekânı üst gelir gruplarına ya da turistlere açmaya dayanmakta ve bunun gerekli 

koşulu ise bu bölgelerin dar gelirli kesimlerden “temizlenmesidir”. Yoksulluğun 

azaltıldığına dair bulgular yok denecek kadar azdır; ancak sürecin olumsuz etkilerini 

ortaya koyan oldukça zengin bir literatür bulunmaktadır (Ünsal ve Türkün 2014). 

Neoliberal kentleşme olarak adlandırılan süreçte, eşzamanlı olarak yeni zenginliğin ve 

yeni yoksulluğun mekânları üretilmekte, bu mekânlar giderek ayrışmakta, ilişkiler 

kopmakta, toplumsal mesafe artmakta ve kutuplaşma belirginleşmektedir. Gecekondular 

ve eski kent merkezindeki çöküntü alanları bu transferin kaynakları arasında yer 

almaktadır (İçli 2011). 

Türkiye özelinde eleştirilere bakıldığında ise, Türkiye’de farklı dönüşüm problemlerinde, 

genelde dönüşüm sorunları fiziksel mekânın dönüşümüne indirgenmiş; dönüşümün 

toplumsal, ekonomik ve çevresel boyutları göz ardı edilmiştir. Halbuki kentsel dönüşüm, 

fiziksel mekanın dönüşümünün yanı sıra, sosyal gelişim, ekonomik kalkınma, ekolojik ve 

doğal dengenin korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması ile birlikte kapsamlı ve 

bütünleşik bir yaklaşımla ele alındığı takdirde başarıya ulaşabilir. Bu nedenle, Türkiye’de 

dönüşüm projelerinin geliştirilmesinde, fiziksel çevrenin dönüşümüyle birlikte, istihdam 

olanaklarının artırılması; ekonomik canlılığını kaybeden alanlara yeni ekonomik 

aktivitelerin çekilmesi; buna yönelik teşvik programlarının geliştirilmesi; yerel 

girişimciliği destekleyici kredi programlarının oluşturulması; vasıfsız emeğin kalitesinin 

artırılmasına yönelik eğitim, kurs ve programlarının açılması; mekânsal ve toplumsal 

güvenliği artırıcı önlemlerin alınması; çöken kentsel mekânlarda toplumun eğitim ve 

sağlık ihtiyaçlarına yönelik projelerin başlatılması; doğal ve enerji kaynakların hem 

korunması, hem de etkin ve verimli kullanılmasına yönelik stratejilerin geliştirilmesi gibi 

toplumsal, ekonomik ve çevresel değerleri ön plana çıkaran politikaların da bulunması 

gerekmektedir (Çatalbaş 2011).  

Dünyadaki örneklerin aksine Türkiye’de kentsel dönüşüm genellikle tek düze bir 

anlayışla koruma kültüründen uzak tamamen “eskisini yık, yenisini yap” mantığı ile 

yürütülmektedir. Tarihi kentlerde kentsel dönüşüm eskiyi koruyup geliştirerek yaşatmak 

yerine tamamen yıkıp yerine bambaşka bir kentsel alan çıkartmak amacını taşımaktadır. 
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Bu bağlamda; bugün kentsel sorunlara çözüm olarak öne sunulan “kentsel dönüşüm 

kavramı” yarının kimliksiz kentlerinin oluşmasında adeta bir model haline gelmiştir 

(Kara 2013). 

Türkiye’de “kentsel dönüşüm” uygulamaları, “çoğunlukla Avrupa uygulamalarından 

ithal edilmiş model ve araçların kullanıldığı, parçacıl, anlık çözümler üreten ve çok 

boyutlu olarak kurgulanamayan bir müdahale biçimi” şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bu tür 

parçacıl, anlık ve tek boyutlu müdahalelerin ise, uzun vadede kent mekânını, sosyo-

ekonomik yapıyı ve doğal yapıyı daha kaotik bir duruma götürmesi olasıdır (Eraslan 

2007). Türkiye’de yeni kentsel dönüşüm biçimi olarak, büyük, kapalı ve lüks bir site, 

yanında toplu konut benzeri yoksul kesimin ikamet edeceği alanlar şekline doğru 

everilmektedir. Bu yeni eğilim, kapalı sitelerle, görece yoksul kesimi birbirinden daha da 

kopartarak kentsel yaşamı alt üst edecek, toplumsal yapıda kırılmalara yol açacak 

görülmektedir (Yücel vd. 2012).  

İstanbul başta olmak üzere, hemen her kentte hazırlanan ve uygulanan kentsel dönüşüm 

projeleri; kentlerin sorunlarını çözebilecek sosyal içerikli projeler olmanın ötesinde var 

olan sorunları arttıran ve yeni sorunlar yaratan projeler görünümü sunmaktadır. 

Mekânları insandan ve insan yaşamına dair sosyal ve kültürel içerikten kopuk bir meta 

olarak algılayan bir anlayış çerçevesinde hazırlanan kentsel dönüşüm projeleri, insanları 

yaşam alanlarından uzaklaştırarak (iterek) kentsel mekânları sadece “kâr ve spekülasyon” 

amaçlı kullanımlara dönüştürmeyi hedefler niteliktedir. 

2.4.6 Uygulamada kentsel dönüşüm ve yenilikçi yaklaşımlar 

Dünyada farklı kentsel dönüşüm politikalarıyla karşılaşılmasına rağmen, kentsel 

dönüşümün pratiğine gelindiğinde temel bazı ortak sorun alanlarıyla karşılaşıldığı 

söylenebilir. Her ülke kendi deneyimi, anayasal çerçevesi, kurumsallaşma kapasitesi ve 

kaynakları ile koşut bir uygulama deneyimine sahip olmaktadır. Bu deneyim bazen diğer 

uluslara da yaygınlaştırılabilecek model, yöntem ve yaklaşımlar da üretmektedir. Bu 

anlamda kentsel dönüşümün temel uygulama aşamaları, bu aşamalarda karşılaşılan 

sorunlar ve bu sorunlar karşısında çözümler geliştirilmiştir (Çizelge 2.1). 



20 

 

Çizelge 2.1 Kentsel dönüşümün temel uygulama aşamaları (Anonim 2016b) 

Kentsel Dönüşümün 

Uygulama Aşaması 
Tanımı Sorunlar Çözüm Deneyimleri 

Mekânsal Planlama 

Kentsel dönüşüm 

sürecinin 

gerçekleştirilebilmesi 

için her ülkenin kendi 

planlama gelenekleri 

çerçevesinde 

gerçekleştirilen 

planlama süreci 

1.Kapsamlı planlama 

yaklaşımı ile projecilik 

yaklaşımının çatışması  

2. Kent planlama ile kentsel 

dönüşümün ayrışması  

3. Kent planlamanın bir 

formaliteye indirgenmesi 

1.Stratejik mekânsal 

planlama  

2. Katılımcı planlama  

3. Coğrafi Bilgi Sistemlerinin 

kullanımı 4.Mekânsal 

Gelişim Strateji Çerçevesi  

5. Yerel kalkınma çerçevesi 

Mülkiyet Çözümleme 

Kentsel dönüşüme tabi 

tutulacak alandaki 

mülkiyet sorunlarının 

çözülme süreci 

1. Mülk sahibi olmayan 

yurttaşların hakları  

2. Mülkiyet Dokusu 3. Üçüncü 

boyuttaki hakların dağıtımı 

1. Anayasal çözümler  

2. Yerinde iskân  

3. Kentsel rantların 

denetimine yönelik 

mekanizmalar 

Tasarım ve 

Projelendirme 

Kentsel dönüşüm 

sonrası oluşacak 

çevreye ilişkin tasarım 

sürecinin 

gerçekleştirilmesi 

1. Mekânsal kalitenin 

düşüklüğü 2. Kullanıcıyı 

dikkate almayan tasarım süreci  

3. Tip proje uygulamaları  

4. Kültürel ve doğal mirasın 

zarar görmesi 

1. Katılımcı tasarım süreçleri  

2. Kullanıcının yaşam 

biçimine saygılı tasarım  

3. Yaşanabilirlik ölçütleriyle 

uyumlu tasarım  

4. Stratejik tasarım 

Katılım 

Kentsel dönüşüm 

sürecinin tamamında 

süreçten etkilenen 

yurttaşların ve 

kentlilerin sürece ve 

karar vermeye 

katılımlarının 

sağlanması 

1. Katılımı sağlamanın 

zorlukları  

2. Kurumsal kapasite 

eksiklikleri  

3. Katılıma elverişsiz kurum 

kültürü 

4. Kentsel hakların göz ardı 

edilmesi 

1. Katılımcı yaklaşımlar  

2. Proje demokrasisi  

3. Bilişim teknolojilerinin 

kullanımı  

4. Kolektif karar alma 

teknikleri 

5. Çatışma çözümleme 

uygulamaları  

6. Beklenti Yönetimi  

7. Moderatörlük ve 

kolaylaştırıcılık   

8.Uzlaşma yönetimi 

Halkla İlişkiler 

Kentsel dönüşümde 

dönüşüme ilişkin 

olarak kamuoyunun ve 

dönüşümden 

etkilenenlerin doğru ve 

etkin bilgilendirilmesi 

1. Halkla ilişkiler 

mekanizmasının bulunmaması  

2. Yanlış, negatif ve eksik 

bilgilendirme, dezenformasyon  

3. Yenilikçi uygulamaların 

kullanılmaması 

1. İtibar yönetimi  

2. Bilişim ve sosyal 

medyanın kullanımı  

3. Katılımcı süreçler 4. 

Bilgilendirme ve 

bilinçlendirme 

Proje ve Uygulama 

Yönetimi 

Kentsel dönüşümün 

tüm aşamalarının etkin, 

şeffaf, izlenebilir ve 

hesap verebilir bir 

işletme mekanizması 

ile yönetilmesi 

1. Proje ve uygulama 

yönetiminin bulunmaması  

2. Yönetimin aşamalarının 

kopuk ve çok başlı olması 3. 

Yönetimde şeffaflık, etkinlik, 

hesap verebilirlik eksiklikleri 

1. Kurumsal kaynak 

planlaması (IRP), gayri 

maddi değer yönetimi (IAM) 

gibi yazılımların kullanılması  

2. Katılımcı yönetim 

tekniklerinin kullanılması  

3. Kamu ve özel Sektör 

ortaklık projeleri  

4. Yerel tabanlı proje 

ortaklıkları 

Eşgüdüm ve İşbirliği 

Kentsel dönüşümün 

kamu, özel sektör ve 

STK’lar arasında 

kurulacak etkin 

eşgüdüm ve işbirliği ile 

gerçekleştirilmesi 

1. Eşgüdüm ve işbirliği 

eksikliği  

2. Bürokratik taassup  

3. Yeni modellerin 

uygulanmasından kaçınılması 

1. Yeni ortaklık modelleri  

2. Kurumlar arası eşgüdüm 

örgütleri  

3. Katılımcı yönetim 

teknikleri  

4. Etkin halkla ilişkiler 

mekanizmaları 

İş geliştirme 

Kentsel dönüşüm 

sürecinin değer 

yaratacak bir iş 

geliştirme sürecine 

dönüştürülmesi 

1. Dönüşümün yaratacağı 

değerlerin rantla sınırlı 

görülmesi  

2. Kapasite yetersizlikleri  

3.Kurumsal kültür sorunları 

1. Kapasite geliştirme 

programları  

2. Girişimciliğin teşviki   

3. Konut dışı karma 

kullanımlar ve işlevsel 

dönüşüm 
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3. DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE KENTSEL DÖNÜŞÜM YAKLAŞIMLARI 

3.1 Dünyada Kentsel Dönüşüm 

Birçok ülkede ve Türkiye’de kentsel dönüşüm, farklı gerekçelerle yaygın biçimde 

uygulama alanı bulan bir çalışmadır. Bu kapsamda, İngiltere’den, Brezilya’ya, 

İspanya’dan Japonya’ya uzanan çok geniş bir yelpazede çok farklı kentsel dönüşüm proje 

örnekleri söz konusudur. Nitekim pek çok çalışmada bu proje örnekleri hakkında da 

bilgiler verilmiştir. Bu çalışmada, projelerden ziyade dünyada kentsel dönüşüm yaklaşımı 

ve gelişimi genel olarak belirtilecektir.  

Kentsel dönüşüm uygulamaları ilk olarak, 19. yy.’da Avrupa’da yaşanan kentsel büyüme 

hareketleri sonucunda, bazı bölgelerin yıkılıp-yeniden yapılması (kentsel yenileme) 

şeklinde ortaya çıkmıştır. Bu dönemde kamu sektörü yönetimli liderlik modeli ile 

gerçekleştirilen kentsel dönüşüm süreçleri iki farklı temele dayanmaktadır. Bunlar 1851 

yılında İngiltere’de çıkarılmış olan ve kentsel politikalar üreten Konut Kanunu ve 1851-

1873 yılları arasında Fransa’da, Paris kenti için gelişim müdahaleleridir (Şişman ve 

Kibaroğlu 2009). Sanayi devrimi sonrasında, aşırı nüfus hareketleri, yoğunlaşmaları ve 

yığılmaları ile birlikte, başta kent merkezleri olmak üzere tüm kentsel alanlarda bir 

dönüşüm başlamış, kent merkezlerinde yaşayan nüfusun yerini yeni sosyal tabakalar 

almıştır.  Buna işlevsel boyutta dönüşümlerin de eklenmesiyle eski kent merkezlerinde 

kentsel çöküntü kendini göstermiştir.  Çeperlerde, kırsal bölgelerde daha ucuza mal etme 

imkânı ve kolay ulaşım sağlayan yol sistemi nedeni ile kent merkezinde kalmaktansa, 

kenti boşaltmak ve çeperlerde endüstriyel bölgeler oluşturmak daha fizibil hale gelmiştir.   

Tarihi kent merkezlerinin boşalmaya başlamasının sonucu olarak, bu alanlardaki konut 

fonksiyonu yerini büyük ölçüde ticaret birimlerine, küçük imalathanelere ve depolara 

bırakmıştır. Bu alanlarda yaşayan nüfus ise; merkezleri terk etmeye, yerine yeni 

fonksiyonların getirdiği yeni bir sosyal tabaka (kalifiye olmayan alt gelir grubu, etnik 

azınlıklar gibi) yerleşmeye başlamıştır.  Bu işlevsel dönüşüm kent merkezlerini oldukça 

olumsuz etkilemiş, kent merkezleri, hem sosyo-kültürel hem de fiziksel açıdan özgün 

niteliklerini kaybetmeye başlamışlardır.  Özellikle sanayi kentlerinde, kalifiye olmayan 



22 

 

genç erkek nüfusu ve etnik azınlıklar ciddi bir işsizlik sorunu ile karşı karşıya kalmıştır 

(Eraslan 2007). Özetle dönüşüm çalışmalarının gerekli kılan nedenler iki grupta 

toplanabilir:   

i. Şehirlerin yeniden yapımı ve endüstrileşme: Avrupa’da Sanayi devrimi sonrası oluşan 

işçi kentlerinin durumu ve yaşam koşullarının kötülüğü 1910-1940 yılları arasında 

tartışılmaya başlanmış ve bu tartışmalar kentsel dönüşümün fikri altyapısının oluşmasını 

sağlamıştır. Şehirlerin savaş sonrası yeniden inşası ve sanayinin desantralizasyonu, 1940-

1960 yılları arasındaki dönemi kapsamaktadır. 1950’li yıllarda savaşın yaraları sarılmaya 

çalışılırken işçilerin barınması için inşa edilen ve “slum” denilen sefalet yuvalarının 

tamamen yıkılması ile ilk yenileme eylemleri başlamıştır. Bu dönemde tüm bir alanın 

yıkılıp yerine her şeyi ile yeni bir şehrin inşa edilmesi politikası izlenmiştir.  

ii. Sanayinin desantralizasyonu ve fiziki müdahaleler: 1960-1980 yılları arasındaki bu 

dönemde bir alanın tamamen yıkılıp yerine yenisinin yapılmasının maliyetinin ağır 

olmasından dolayı rehabilitasyon uygulamaları yaygın olarak kullanılmıştır. Şehirlerin 

yeniden yapılandırılması: 1980 sonrası büyük konut alanlarında yaşanan sorunlar 

nedeniyle, yeni kent yenileme konuları ortaya çıktığı ve kentsel dönüşüm politikalarının 

üretildiği, yenileme yaklaşımlarının; ekonomik, mekânsal ve sosyal açıdan ele alındığı 

bir dönem olmuştur (Demirkıran 2008). 

Başka bir çalışmaya göre dönüşüm kavramının ortaya çıktığı batı ülkelerinde temel olarak 

dört aşamadan geçtiği ifade edilmektedir. Bunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

i. 1960’lara kadar devam eden Devlet eliyle toptan yeniden geliştirme ve kentsel yenileme 

(state-led wholesale redevelopment and renewal): Devlet eliyle çöküntü alanlarının 

yıkılıp temizlendiği (slum clearance) “buldozer dönemi” (buldozer era) olarak da 

adlandırılan bu dönemde uygulamalar, yukarıdan aşağı kararlarla ve bu kararlardan 

doğrudan etkilenen yerel toplulukların hiçbir şekilde söz sahibi olamadığı süreçlerle 

gerçekleştirilmiştir. Bu ilk dönemde kentsel yenileme çalışmaları kentlerin eski 

bölgelerinde yer alan, güçlü toplumsal ilişki ağlarının olduğu ve hatta bu ilişkilerin 
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yoksullukla baş etmede önemli rol oynadığı çoğu sağlıklı yerel topluluğun sosyal yapısını 

bozmuş, psikolojik maliyeti yüksek olan yerinden etme ile sonuçlanmıştır.   

ii. 1960’ların ortalarından 1970’lere kadar devam eden çok boyutlu “yeniden gelişim” 

(redevelopment) ve “sağlıklaştırma” (rehabilitation) çalışmaları: Bu dönem kısa bir geçiş 

aşaması olarak yaşanmış ve kentsel dönüşüm politikasının ekonomik gelişmeyi 

ateşleyecek ve toplumsal eşitliği sağlayacak politikalar ile birlikte ele alınması gerektiği 

fark edilmiştir. Salt fiziki mekân odaklı topyekûn kentsel dönüşümün yanı sıra kentsel 

sağlıklaştırma (rehabilitation) konularına da önem verilmeye başlanmıştır. Ancak, bu 

eğilimin ömrü kısa olmuş ve takip eden dönemde egemen hale gelen gayrimenkul eksenli 

dönüşüm politikaları 1960 ortalarından itibaren ortaya çıkan bu toplumsal içerikli 

politikaların çabucak etkisizleşmesine yol açmıştır.  

iii. 1970’lerden 1990’lara kadar devam eden “gayrimenkul eksenli kamu-özel ortaklığı 

dönüşümleri” (property-led public-private partnership urban regeneration): Kentsel 

dönüşüm eylemi köhnemiş kent dokularının topyekûn yıkılıp yeniden inşa edilmesine 

odaklanan bir kentsel yenileme yaklaşımı olmaktan çıkmış yerini, kent merkezinde ya da 

merkezin yakın çevresindeki kıymetli arazilerde mevcut olan işlevini yitirmiş eski fabrika 

alanları, liman bölgeleri, antrepo ve depo alanları gibi alanların yeniden işlevlendirilerek 

kent ekonomisine kazandırılmasını hedefleyen ve İngiliz kaynaklı akademik ve mesleki 

yazında kentsel yeniden canlandırma  (urban regeneration) olarak anıla gelen yaklaşıma 

bırakmıştır. Diğer yandan, kent ekonomisini yeniden canlandırmanın başat faktör olduğu 

bu dönemde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm ya da kentsel yeniden canlandırma 

projelerinde dönemin hâkim neo-liberal ekonomik ideolojisi gereği kamu-özel sektör 

ortaklıkları ön plana çıkmıştır.   

iv. 1990’ların ikinci yarısından itibaren ortaklık modellerinin çeşitlenerek devam ettiği ve 

“toplumun yeniden hatırlandığı” dönüşüm çalışmaları (bringing the community backin): 

Önceki dönemde göz ardı edilen işsizlik, artan yoksulluk gibi toplumsal problemler 

artmış ve yapılan yatırımların da önemli bir kısmı boşa harcanan yatırımlar olarak ortaya 

çıkmışlardır. Kentin yoksul “dezavantajlı” kesimlerinin yaşadığı mahallelerde artan 

sosyal problemler “toplumun yeniden keşfedilmesi” olgusunu gündeme getirmiştir. 
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Ekonomik yeniden yapılanma, fiziksel yeniden yapılanma ve sosyal yeniden yapılanma 

çalışmalarının birlikte yürütülmesi gerekliliği geniş ölçekte kabul edilmiştir. Bu 

gelişmeler ışığında kentsel politika alanında da değişmeler yaşanmış ve ortaklık 

kurgusunda, sadece kamu ve özel sektörün yer almadığı, gönüllü kuruluşların ve 

toplumun da çalışmalara dahil edildiği bir modele geçilmiştir. 

Sonuç olarak 1990’larla birlikte bir kentsel dönüşüm yaklaşımı olarak kentsel yeniden 

canlandırma daha önceki dönemlerde egemen olan yaklaşımlardan bariz bir biçimde 

farklılaşmıştır. Giderek yerel toplulukların katılımı ön plana çıkmış, sadece yıkım değil 

kentsel mirasın korunması da önem kazanmıştır. Devlet eliyle yapılan müdahaleler 

giderek çeşitlenen ve toplumun değişik kesimlerini içeren ortaklık anlayışına yerini 

bırakmıştır. Fiziksel yenileme ya da yeniden canlandırma tek başına yeterli 

görülmeyerek, istihdamı artırmak, işsizliği azaltmak, sosyal dışlanmayı gidermek, sosyal 

donatı alanlarını artırmak, eğitim ile yoksul kesimin kapasitesini artırarak istihdam 

edilebilirliği sağlamak gibi konular ön plana çıkmaya başlamıştır (Açıkgöz 2014). 

Robert’s ise kentsel dönüşümün evrimini farklı değişkenler açısından çok daha detaylı bir 

şekilde ele alarak dönemleri incelemiştir (Çizelge 3.1). 

3.2 Türkiye’de Kentleşme ve Kentsel Dönüşüm Politikaları 

Her kent sürekli bir değişim dönüşüm içinde olsa da Türkiye’deki kentlerin dönüşümüne 

ilişkin bazı dönemsel kırılma noktalarından söz etmek mümkündür. 1923 yılında 

Cumhuriyet’in kuruluşu ile birlikte Türkiye yeni bir kimlik, bir benlik kazanma sürecine 

girmiştir.  Bu kimlik arayışı 1950’li yıllara kadar hızla devam ederken, sanayileşmenin 

hız kazanması ve sanayileşme stratejilerinin yeniden tanımlanması, Türkiye’deki kentler 

için (özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük kentler) yeni bir kırılma noktası 

olmuştur (Açıkgöz 2014). 

1923-1950 döneminde temel amaç, Türkiye’nin ulus-devlet olmasını sağlamak olmuştur. 

Bu anlayış içinde, öncelikle bir ulus bilinci yaratılması ve ulus inşası hedeflenmiştir.  

Sentezci bir modernite yerine, köktenci bir çağdaşlaşma yaklaşımını esas alan bu anlayış 

mekânsal düzenleme stratejilerine de büyük ölçüde yansıtılmıştır. Bu stratejilerden ilki, 
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ülke mekânının bir ulus-devlet mekânına dönüştürülmesi; ikincisi ise, kentlerin 

modernitenin yeri (place) halinde düzenlenmesidir.  

Çizelge 3.1 Kentsel dönüşümün evrimi (Demirkıran 2008) 

Dönem 

Politika 

Türü 

1950’ler 

Yeniden İnşa 

Etme 

1960’lar 

Yeniden 

Canlandırma 

1970’ler 

Yenileme 

1980’ler 

Yeniden 

Geliştirme 

1990’lar 

Yeniden 

Üretim 

Temel 

Strateji ve 

yönleniş 

Şehirlerin köhne 

alanlarının 

genellikle mastır 

plana dayalı 

olarak yeniden 

inşası ve 

genişlemesi 

banliyölerin 

büyümesi 

1950’lerin 

anlayışının 

devam etmesi, 

banliyölerin 

büyümesi, 

saçaklanmalar 

ilk 

esenleştirme 

çabaları 

Yenileme ve 

semt 

projelerinde 

yoğunlaşma, 

yakın çevre 

gelişimlerinde 

devam 

Birçok temel 

gelişim ve 

yeniden 

gelişim 

projeleri, 

donanma 

projeleri, şehir 

dışı projeleri 

Politika ve 

uygulamalarda 

daha etraflı 

yaklaşımlara 

yöneliş, 

bütünleşmiş 

eğitime daha 

fazla önem 

Temel 

aktörler ve 

Finansman 

Sahipleri 

Merkezi ve yerel 

hükümet, özel 

sektör 

gelişimcileri ve 

müteahhitler 

Kamu ve özel 

sektör arasında 

denge 

sağlamaya 

yöneliş 

Özel sektörün 

artan rolü ve 

yerel 

yönetimlerde 

desantralizasyon 

Özel Sektöre 

ve uzman 

birimlere önem 

verilmesi, artan 

ortaklıkla 

Ortaklıkların 

hâkimiyeti 

Eylemin 

Alansal 

Boyutu 

Yerel ve mevzi 

düzeyin 

vurgulanış 

Eylemlerde 

bölgesel 

düzeyin ortaya 

çıkışı 

Önce bölgesel ve 

yerel düzey, 

sonra yerel 

düzeyin öne 

çıkışı 

1980 

başlarında 

mevzi ölçekte, 

ardından yerel 

ölçekte 

yoğunlaşma 

Stratejik 

perspektifin, 

yeniden 

sunumu 

bölgesel 

eylemlerin 

gelişimi 

Ekonomik 

odak 

Az miktarda özel 

sektör yatırımı, 

genelde kamu 

sektörü 

yatırımları 

1950’lerin 

devamında 

özel sektörün 

artan önemi 

Kamunun 

zorunlu 

kaynakları ve 

özel yatırımlarda 

artışlar 

Seçici kamu 

fonları ile özel 

sektörün 

hakimiyeti 

Kamu özel 

sektör ve 

gönüllü fonlar 

arasında 

giderek artan 

denge 

Sosyal 

İçerik 

Konut ve yaşam 

standartlarının 

iyileştirilmesi 

Sosyal 

koşulların ve 

refahın 

geliştirilmesi 

Toplumsal 

temelli eylemler 

ve artan yetkiler 

Seçici devlet 

desteği ile 

toplumun 

kendi işini 

kendi görmesi 

Toplumun 

rolünün önem 

kazanması 

Fiziksel 

durum 

İç bölgelerin ve 

yakın çevre 

gelişimlerinin 

tekrar önem 

kazanması 

Mevcut 

alanların, 

1950’lerin 

iyileştirilmesi 

Köhne şehirsel 

alanların yaygın 

olarak 

yenilenmesi 

Yerine geçme 

ve yeni gelişim 

temel 

projelerinin 

hazırlanması 

1980’lerden 

daha mütevazı 

koruma 

Çevresel 

Yaklaşım 

Peyzaj ve 

yeşillendirme 

Seçici 

iyileştirmeler 

Yeni buluşlarla 

yapılan çevresel 

iyileştirmeler 

Daha geniş 

açılı çevresel 

yaklaşımlar 

Geniş kapsamlı 

sürdürülebilir 

çevre fikrinin 

sunumu 
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Kent mekânına yönelik bu iki temel stratejinin hayata geçirilmesi noktasında ise, 

devrimci bir kararla Ankara başkent ilan edilmiştir (13 Ekim 1923).  Stratejinin bir diğer 

önemli temel adımı ise; 1929 Büyük Dünya Bunalımı (Great Depression) sonrasında 

gelişen devletçilik politikası sonucu uygulanmaya başlayan sanayi planlarında yapılması 

öngörülen fabrikaların yerlerinin demiryolu güzergâhı üzerindeki küçük Anadolu kentleri 

olarak seçilmesidir.  Atılan tüm bu adımlar Anadolu kentlerinde (Ankara başta olmak 

üzere) önemli mekânsal dönüşümleri beraberinde getirmiştir (Eraslan 2007). 

İkinci Dünya Savaşı sonrası, dünya çapında bir ekonomik kriz ile savaş etkisinde kalan, 

zayıf para kaynaklarına sahip Türkiye Cumhuriyeti yönetimi, Amerikan etkisi ile bol dış 

yardımlara kavuşmuştur. 1930’ların başından beri izlenen kalkınma ilkeleri, bu yardımlar 

etkisiyle değiştirilmiş ve özellikle tarım sektöründe uygulanan emek yoğun tarım 

teknolojisini değiştirmiş ve değişen teknolojinin kırdan kopardığı nüfus kentlere akmaya 

başlamıştır. Tarım sektöründeki bu yapısal değişim, gecekondulaşmayı ortaya koymuştur 

(Selim 2011). 

1990’lı yılların sonuna kadar devam etmiş olan ikinci kırılma dönemi, yabancı teknoloji 

ve sermeye ithalinin yoğun biçimde yaşanmaya başladığı bir dönemdir. Sanayileşmenin 

hız kazanması, sanayi stratejilerinin yeniden tanımlanması, ulaşım sistemlerinin ve 

araçlarının hızla biçim değiştirmesi ile ülkede önemli sosyo-ekonomik değişimler 

yaşanmaya başlamıştır. Bu sosyo-ekonomik değişimlerin yanı sıra politik alandaki 

tercihler, ülkenin hem yerleşme stratejilerini hem de konut üretim modellerini 

etkilemiştir. Sanayileşmeyle birlikte kırsal alanlardan kentlere büyük göç başlamış; 

kentleşme olgusu tüm boyutlarıyla ülkenin temel sorunlarından biri haline gelmiştir. 

Kırdan kente iş umuduyla göçen nüfusun konut ihtiyacının devlet eliyle karşılanamaması 

ve göçerlerin bu soruna kendilerince çözümler bulması ile özellikle büyük kentlerin 

çevrelerinde gecekondulaşma ve kaçak yapılaşma çığ gibi büyümüş, konut açığı her yıl 

katlanarak artmıştır.  Kırdan kente göçün giderek hızlanmasıyla bir gecede kondurulan 

bu barınaklar, kent çeperlerinin ve plansız, özensiz konuşlanmış fabrikalara komşu hazine 

arazilerinin birer “gecekondu yerleşimi” haline gelmesine neden olmuştur (Eraslan 2007).  
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Gecekondulaşma, 1950’lerden sonra başlayan, kırdan kente göçün ilk yıllarına denk düşer 

ki bu dönemde gecekondular, barınma amacıyla üretilmiştir ve rant kaygısı 

görülmemektedir. Ancak, bu dönemde göçle birlikte kentlerde görülen hızlı nüfus artışı, 

bir dizi sorunu da beraberinde getirmiştir. Kırdan kente göç edenlerin barınma ve konut 

sorununa karşı geliştirdiği gecekondulaşma, zamanla kentin sosyolojik yönden 

değişimine neden olmuştur (Selim 2011). Başta ana kentler olmak üzere hızlı bir biçimde 

her alanda bir değişim ve dönüşüm süreci yaşanmakta olduğu gözlemlenmektedir. 

Kentleşme sürecine yönelik “hızlı”, “dengesiz”, “sağlıksız”, “plansız”, “çarpık” ve 

“düzensiz” gibi niteliklerle tanımlanan pek çok yakıştırmanın kullanıldığı görülmektedir. 

Kentlerin giderek büyümesi, gecekondulaşma, eski konut dokusunun tahrip edilip yeni 

konut alanlarına dönüşümü, apartmanlaşma bu sürecin en belirgin boyutlarıdır (Açıkgöz 

2014). 

Barınak sorununu yasal çerçevede çözemeyen insanların, başlangıçta “geçici barınak” 

olarak düşündükleri gecekondu, süreç içinde sistemin genelindeki çarpıklıkların 

artmasıyla, mekânsal yayılmasına paralel, sosyo-kültürel ve siyasal içeriğiyle de 

kentlerimizin göz ardı edilemeyecek parçaları durumuna gelmişlerdir. 1966 yılında 

çıkartılan 775 sayılı Gecekondu Kanunu ile gecekonduların varlığı resmen kabul edilmiş, 

altyapı hizmetleri götürülmüş ve böylece gecekondu alanları meşrulaşmıştır. Artık kaçak 

yapılaşmaya göz yumarak teşvik eden, oy kaygısıyla gecekondu sahiplerine tapu dağıtan, 

elektrik, su, kanalizasyon gibi belediye hizmetleri götüren bir devlet politikası 

oluşmuştur. Gecekondular artık politik bir öneme sahiptir ve bir rant kazanma aracı haline 

gelmiştir. Kent sınırlarının genişlemesiyle, kent merkezinde kalmış olan bu yapıların 

arazi değerleri de artmış, bunu da apartmanlaşma izlemiştir (Selim 2011). Bundan sonra 

da gecekondu, imar aflarının ardı arkası kesilmemiştir, her yeni afla yeni gecekondular 

yapılmasına adeta davetiye çıkarılmıştır. Her afla beraber “gecekondu” kavramı ilk ortaya 

çıktığı koşullardan ve görünümünden biraz daha sıyrılmış, ilk göç dalgasıyla ortaya 

çıktığı dönemdeki masumiyetini biraz daha yitirmiştir (Eraslan 2007). 

1960’ların ortalarında başlayan apartmanlaşma, 1970’lerde hız kazanmış, gecekondu 

bölgeleri tamamen inşaat alanları haline gelmiştir. İmarlı ya da imarsız oluşan çok katlı 

apartmanlaşma, gecekondu sorununun içinden çıkılması çok zor bir hal almasına neden 
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olmuştur; çünkü tek katlı gecekondu semtlerini kat artırarak tasfiye etme imkânı varken, 

çok katlı ve yoğun yapılaşmanın olduğu alanların dönüştürülmesi çok daha güçtür. 

1970’li yılların ortalarına kadar Türkiye’deki kentler, plansız ve çarpık bir şekilde, 

büyümüş ve gelişmişlerdir. 1980 yılı ise yeni bir dönemim başlangıcıdır. Uluslararası 

sermayenin içinde bulunduğu krizi aşmak için başlattığı yeni sürece Türkiye de dâhil 

olmuş, dışa yönelik sermaye birikimi süreci başlamıştır. Ulusal ve uluslararası 

sermayenin dolaşımını arttıracak yeni liberal politikaların uygulanması, yasal ve 

kurumsal köklü değişimlere neden olmuştur. Küreselleşme süreci olarak adlandırılan bu 

süreçle birlikte, sermayenin önündeki engellerin kaldırılması adına devletin küçültülmesi, 

ekonomik ve toplumsal yatırımların özel sektöre devredilmesi politikası benimsenmiştir 

(Selim 2011). 

Gecekondu alanlarının dönüşmesi gerektiği görüşü 1970’lerde savunulmaya başlanmıştır 

denilebilir. Ancak, dönemin koşulları özellikle ucuz konut ihtiyacının karşılanması gibi 

öncelikler karşısında bütünsel bir dönüşümün kaynak yokluğu sebebiyle 

sağlanamamasına sebep olmuş, dönüşüm yerine kaynaklar toplu konut uygulamalarına 

kaymıştır (Selim 2011). 1980’li yıllarda; Türkiye’nin dışa açık ihracata yönelik kalkınma 

modelinin uygulanması, kırdan kente göç bu kez de doğu illerindeki siyasal karışıklıkların 

getirdiği güvenlik kaygılarıyla devam ettiği, kentsel nüfus oranının arttığı, rekabete dayalı 

liberal politikaların uygulandığı bu yıllarda toplu konut yapımının hayata geçirildiği yıllar 

olmuştur. Bu kapsamda, Türkiye Emlak Bankası, kooperatifler, özel girişimciler, Toplu 

Konut İdaresi (TOKİ) ve yerel yönetim işbirliği ile gerçekleşen toplu konut uygulamaları 

yapılmıştır.  

Türkiye’nin 1980 sonrasında, ekonomide uygulanan politikalar açısından, temel bir 

değişim olarak nitelendirilen bir “serbestleşme” dönemine girmesinden, kent merkezleri 

büyük ölçüde etkilenmiştir. Bu dönemle birlikte, küresel sermayeyi kendine çekme 

yarışına giren kentlerin merkezlerinde, fonksiyonlar açısından büyük değişimler 

yaşanmıştır.  Bunun yanında 1950’li yıllarda başlayıp 1980’li yılların sonlarına kadar 

devam eden göç hareketliliğinin 1990’lı yıllarda yavaşlaması ve nüfusun durağanlaşması, 

kentlere ilişkin tartışmalara farklı bir boyut kazandırmış ve yeni bazı kavramları gündeme 

getirmiştir. Bu süreçte ortaya çıkan temel kavramlardan biri ise “kentsel dönüşüm” 
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olmuştur. 2000’li yılların başında ise deprem riskinin yoğun biçimde tartışılır hale 

gelmesi ile “kentsel dönüşüm” bir zorunluluk olarak görülmeye başlanmıştır. Artık 

kentler için bir kurtarıcı olarak görülen bu kavram, belediyelerin ve il özel idarelerinin 

hazırladığı “stratejik planlar”ın da temel hedefleri arasında yer almaktadır (Eraslan 2007).   

Gecekondu alanlarının dönüşümüne yönelik olarak 1980’li yıllarsa izlediği liberal 

ekonomik politikalara ve yeni sağ olarak adlandırılan politik söylemine paralel olarak 

çıkarılan bir dizi gecekondu affı yasası büyük kentlerdeki düzensiz konut alanlarında 

yaşanacak olan dönüşümün ilk adımını oluşturmuştur. Çıkarılan af yasaları ve bu 

yasaların sağladığı yeni imar hakları ile bir yandan küçük ölçekli sermayenin kentsel 

alanda önü açılırken diğer yandan da gecekondu nüfusu olarak adlandırdığımız düzensiz 

konut alanlarında yaşayanların “yeni sağ” projesine eklemlenmeleri amaçlanmıştır.  

Türkiye’de kentsel dönüşüm örnekleri 1980’lerin sonuyla birlikte başkent Ankara’da 

ortaya çıkmaya başladığı ifade edilebilir. O zamanki şartlara da uygun olarak 

gerçekleştirilen Dikmen ve Portakal Çiçeği Vadisi Dönüşüm Projeleri, yurt dışı 

örneklerine benzeyen farklı bir yöntem izlenmiş ve dönüşüm kamu ve özel sektör 

işbirliğini öngören, belediyelerin resmi yapısı dışında oluşturulan şirketleri de ortak kabul 

eden bir anlayışı temel almıştır (Selim 2011). 1980’lerle birlikte kentsel dönüşüm 

kavramının ortaya çıktığı görülse de, özellikle 2000’lerin başından itibaren kentsel 

dönüşüm projelerinin kent politikaları gündeminde önemli bir yer tutmaya başladığı 

görülmektedir. 1980’li ve 1990’lı yıllarda, İstanbul örneğinde soylulaştırma ve koruma 

kavramları çerçevesinde dönüşüm çabaları yaşanmıştır.  

1990’larda yerel yönetimlere ayrılan kaynakların ve imkânların yetersizliği ve mülkiyet 

sorunları dolayısıyla yerel yönetimler kentsel dönüşüm faaliyetlerini gerçekleştirmede 

başarılı olamadıkları gözlenmiştir. Gecekondu alanlarında uygulanan imar aflarıyla 

mülkiyet sorunu içinden çıkılmaz bir hale sokulurken, merkezi yönetimlerden yerel 

yönetimlere aktarılan kaynaklar değil bir kentsel dönüşüm uygulamasını, ancak olağan 

hizmetleri yerine getirmeye yeter hale gelmiştir. Fakat önemli olan nokta kentsel 

dönüşümün, içeriği her ne olursa olsun, gerekliliğinin artık tüm kesimlerce üzerinde 

uzlaşılan bir nokta olması ve kentsel dönüşüm kavramının belediyelerce kullanılmasıdır.  
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Gecekondu alanlarında başlayan dönüşüme paralel değişimler, kentin diğer kesim ve 

sektörlerinde de kendisini göstermiştir. Mevcut kent dokusu içinde yerleşmiş bulunan üst-

orta gelir gruplarının, bu dokunun dışına kaçarak, kendi yaşam biçimlerine uyan yeni 

konut alanları yaratmaları 1990’lı yıllara damgasını vurmuştur. Üst-orta gelir grupları 

kentin mevcut dokusunu terk edip dışarı çıkarken, buna paralel bir gelişme kentin merkezi 

alanlarına yönelik olarak da kendisini göstermektedir. Bu eğilim kentin merkezi ve 

civarında konumlanan devlet kurumlarının da kentin dış çeperlerine yönelmesi ile daha 

da güçlenmiş görünmektedir. Özellikle devletin yeni seçkin birimleri kentin dışında 

yerler seçerek bu yaklaşımın itici gücü olmuşlardır (Selim 2011). 

2000’li yıllarda belediyelerin oluşturdukları toplu konut kooperatiflerinin sayısındaki 

artışın yanı sıra deprem riski olan alanlarda devlet kredisi ile afet konutları ve yeni 

konutlar da üretilmiş; düşük nitelikli apartmanlarda daire sahipliği veya kiracılık 

yaygınlaşmış, özel sektör eliyle kent dışındaki lüks konut sitelerinin yapımı da artmıştır. 

Bu yıllarda inşaat şirketlerinin uluslararası pazara açılarak daha da geliştiğine, yeni 

teknolojilerin sanayi üretimi ile ilişkilendirildiğini belirtir ve yaşam alanlarının aşağıda 

belirtildiği şekilde dört farklı biçimde dönüştüğüne dikkat çekilmiştir:  

En kapsamlı kentsel dönüşüm uygulamaları, kent çeperlerinde ana arterler boyunca 

gelişmiş alt gelir grubu gecekondu mahallelerini veya sağlıksız ruhsatsız yapılaşmaları 

belediyeler tarafından yıkılarak büyük çapta bir yenileme (renewal) operasyonu olarak 

gerçekleşmektedir.  

2. Orta ve alt orta gelir grubunun kent içi apartmanlarda var olan 1960-1970 yapı stokunu 

mal sahipleri tarafından iyileştirerek (upgrading) yapılan uygulamalardır.  

3. Üçüncü dönüşüm, üst ve orta gelir grubunun araba sahipliğinin artışı ile kent dışına 

çıkması ile gerçekleşmiştir. Bu kırsal ya da orman alanlarının yapılandırılarak 

(development) yeni siteler ve kapalı yerleşimler kurulmasıyla oluşmuştur. Metropoliten 

alanlarda araba sahipliğinin artışı ile üst ve orta gelir grubu kent dışına çıkmakta, alt 

kentler ve siteler yaygınlaşmaktadır. İstanbul’da Bahçekent ve Kemer Country buna 

örnek gelişimlerdir.  
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4. Dördüncü dönüşüm biçimi olarak, üst gelir kesimin kent merkezindeki tarihi veya 

eskimeye yüz tutmuş konutları satın alarak ve restore ederek soylulaştırdığı 

(gentrification) uygulamalarıdır. İstanbul’da Cihangir ve Kuzguncuk’ta bir önceki 

dönemde başlayan dönüşüm biçimi bu dönemde de benzer mahallelerdeki gelişimlerle 

birlikte devam etmektedir. 2000 sonrası dönemdeki bir diğer önemli gelişme de, kentsel 

dönüşümün artık yasalarda yer almasıdır  (Aktaran ve Selim 2011). 

Türkiye’de, kentsel dönüşüm olgusunun yasallaşması her ne kadar birçok eksiği 

barındırsa da olumlu bir gelişmedir. Önceki bölümde de belirtildiği gibi, kentsel 

dönüşüm, içerdiği fiziksel, ekonomik ve toplumsal boyutları nedeniyle, her aşamasında 

toplumun bütün katmanlarını içermesi gereken çok boyutlu bir süreç olduğu göz önünde 

tutulmalıdır. Kentsel dönüşümün uygulanmasında mutlak araçlardan olan mevzuatın yanı 

sıra, en az onun kadar gerekli olan ortaklıklar ve aktörlerin sürece katılımı önem arz 

etmektedir (Selim 2011). Bu sürecin 1950’lerden bu yana aşağıda sıralandığı şekilde üç 

dönemde incelenebileceği belirtilmiştir (Açıkgöz 2014): 

1.1950-1980 Dönemi: hızlı kentleşme ve gecekondudan apartmana dönüş 1950 ve 1980 

yılları arası birinci dönemde, Batıda sanayi devriminde yaşanan evrelerin ülkemizdeki 

karşılığı niteliğindeki ekonomik büyüme politikasının yaygınlaşması, sanayileşme ile 

birlikte kırdan kente kopuş ve göçler ile bunların getirdiği kentsel yoksulluk gibi olgular, 

kentlerde bazı sosyo-ekonomik değişimlere neden olmuştur. Bu dönemde en önemli 

kentsel dönüşüm kent çeperindeki boş arazilerin gecekondu mahallelerine dönüşmesi ve 

daha sonra bu mahallelerin sağlıklaştırılması, apartmanlaşarak yeniden yapılandırılması 

veya temizlenerek farklı nüfus gruplarına yönelik yenilenmesi şeklinde olmuştur. 

2. 1980-2000 Dönemi: Kent içi ruhsatlı ve ruhsatsız yapılaşma, büyük kentlerin dışa açık 

liberal ekonomiden ve küreselleşmeden etkilendiği 1980 yıllardan 2000 yıllar arasında 

gerçekleştiği söylenebilir. Söz konusu dönemde metropol olan kentlerde iki önemli 

gelişme gözlemlendiği belirtilmektedir. Bunlardan ilki bir yandan kent içinde ruhsatlı ve 

ruhsatsız yapılanma meydana gelmiş, öte yandan yerleşim alanları merkez dışına 

yayılmıştır. Yaşam kalitesi düşen alanlar ile riskli alanların yenilenmesi, 

sağlıklaştırılması veya yeniden canlandırılması şeklinde olmuştur.   
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3. 2000 Sonrası Dönem: Kentsel dönüşüm dönemi olarak da anılan bu dönemde, yerel 

yönetimin özel sektörle işbirliğinin hız kazandığı ve ilk defa “dönüşüm”ün strateji olarak 

tanımlandığı dönemdir. Ancak dönüşüm stratejisi sadece kentsel yenileme olarak 

tanımlanmış ve bu yaklaşım farklı kent parçalarının farklı kullanımlara dönüştürülmesi 

için uygulanmaya başlanmıştır.   

Türk yerel otoritelerine özellikle ıslah imar planları ile çözüm getirilemeyen gecekondu 

alanları için yeni bir model olarak kentsel dönüşüm projeleri gündeme gelmiştir. Böylece 

1980’lerle birlikte kentsel dönüşüm projeleri dönüşümü sağlanamamış gecekondu 

alanlarında tek çözüm olarak sunulmaktadır. Ancak dönüşüm bir model olarak gerekli 

örgütsel ve finansal kurumları ile oluşturulmadığından ve gelişmiş ülke örneklerinin 

uygulama biçimleri ulusal ve yerel ölçekte hiç sorgulanmadığından bu projeler Türk 

planlama sistemine adeta eklenmiştir. Böylesi bir ele alış, kavramsal içeriği boşaltılmış, 

eleştirel sorgulamalardan yalıtılmış, tamamıyla uygulamaya yönelik örgütlenme 

modelleri ile işleyen, olası sonuçları göz ardı edilmiş bir mekânsal dönüşüm biçimi ile 

sonlanmaktadır.   

2002 yılından itibaren, merkezi yönetim yaptığı yasal düzenlemelerle konut sektörü ve 

düzenli kentleşmeyi ön plana çıkarmış, yerel yönetimler (belediyeler) ve TOKİ, konut ve 

kentsel dönüşüm konularında baş aktör konumuna getirmiş, TOKİ, özel sektör ve yerel 

yönetimlerin işbirliği ile gerçekleştirilen büyük ve kapsamlı kentsel dönüşüm projelerinin 

önü açılmıştır (Çizelge 3.2). Bu süreç sonucunda kentsel dönüşümlerde gelinen noktaya 

bakıldığında, Batı’da kentsel dönüşüm projelerinde amaç, sermayeyi çekerek bir kentin 

yarışmacı üstünlüklere sahip olmasının sağlanması; yaşam kalitesi gelişmiş, heyecan 

verici, güvenli ve yenilik yaratıcı bir yer haline gelmesi amacı ile o kenti diğerlerinden 

farklı kılan tarihsel miras, fiziksel çevre ve kültürel ortamın vurgulanması iken, 

ülkemizde, bu amaçların yerine, yasa dışı yapılaşmaların dönüştürülmesi, depreme 

dayanıklı kesimlere dönük yeniden yapılanmaların geliştirilmesi gibi amaçların ikame 

edilmiş olduğu görülmektedir.   Dünyada, kentlerin yarışmacı niteliklere sahip olmasını 

sağlamak için kullanılan kentsel dönüşüm uygulamaları, Türk planlama sisteminde, 

kullanılmaz hale gelmiş tarihi alanların, çöküntü alanlarının ve ıslah imar planları ile 

dönüşümü sağlanamamış, gecekondu alanlarının yeniden kazanımı ve yeniden 
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yapılandırılması anlayışı ile yer bulmuştur. Ancak, bu durumun sebebi, kentlerimizde 

yaşanan öncelikli sorunların Batı’daki kentlerinkinden farklılığıdır (Üstün 2008). 

Çizelge 3.2 Türkiye’de kentsel dönüşüm süreci (Bogenç 2009) 

Dönüşüm 

Değişkenleri ve 

Uygulamaları 

1950-1980 1980-2000 2000 SONRASI 

Yapısal/ 

Bağlamsal 

Ekonomik Politikalar: 

Ekonomik büyüme Demografik 

Değişim:  

Göç ve hızlı kent nüfus artışı 

Ekonomik politikalar: Ekonominin 

dışa açılması; Küreselleşme ve 

yerelleşme  

Değişim: Kentsel nüfus artışı; 

metropollerde doğurganlık oranının 

düşmesi 

Ekonomik politikalar: 

Özelleştirme; AB ilişkileri 

Demografik Değişim: Doğudan 

batıya göç 

Sosyo- 

Ekonomik 

Konut sunum biçimleri: 

Yapsatçı konut, kısıtlı sayıda 

kooperatif, Toplu Konut 

İşgücü-Konut ilişkisi: Düşük 

gelirli işgücünün sanayi ve 

sanayi dışı istihdamı; Konut 

ihtiyacına çözüm olarak 

gecekondular 

Konut sunum biçimleri: Ruhsatlı ve 

ruhsatsız yapılaşma işgücü-konut 

ilişkisi:  

Kentlerdeki küçük üretim 

birimlerinde çalışanların çevre 

gecekondu ve merkez mahallelerde 

yaşayan niteliksiz ve düşük gelirli 

nüfustan oluşması;  

Orta gelir grubunun yaşam 

alanlarının desantralizasyonu 

Konut sunum biçimleri: Belediye 

toplu konut kooperatifleri, özel 

sektör lüks konut siteleri, düşük 

nitelikli apartmanlar, kent 

merkezlerinde tarihi konut, 

deprem riski olan alanlarda 

devlet kredisi ile afet konutları 

işgücü-konut ilişkisi: yüksek 

gelir grubu kent dışında konut 

çevreleri, gecekondu alanlarında 

istihdam yapısındaki değişme  

Yönetim/ 

Uygulama 

Yetkilerin Dağılımı: Devlet 

Planlama Teşkilatı; İmar ve 

İskan Bakanlığı; Yeni 

Belediyecilik Hareketi 

Planlama Uygulamaları: 

Merkezi Planlı Kalkınma 

Modeli; Bütüncül Planlama 

Yaklaşımı Politikalar ve Yasal 

Düzenlemeler: Belediye, 

Gecekondu, Arsa Ofisi, İmar 

ve Kat Mülkiyeti kanunları 

Yetkilerin dağılımı: yerel ilçe 

belediyelerine planlama yetkisinin 

verilmesi; yerel gündem 21 

planlama Uygulamaları: kentsel 

gelişmeye desantralization; nazım 

imar ve uygulama planları; yerelde 

yukarıdan-aşağıya yönetim anlayışı 

politikalar ve yasal Düzenlemeler: 

büyükşehir belediye, imar, kültür 

ve tabiat varlıklarını koruma, çevre, 

boğaziçi, milli parklar kanunları ve 

af yasaları 

Yetkilerin Dağılımı: Büyükşehir 

belediyelerinin yetkisinin 

genişletilmesi Planlama 

uygulamaları: Stratejik planlama; 

katılımlı planlama 

uygulamalarının başlaması  

Politikalar ve Yasal 

düzenlemeler: büyükşehir, 

belediye, mali idareler, kentsel 

dönüşüm ve kültür ve tabiat 

varlıklarını koruma kanunları 

Kentsel 

Makroform 

“Azman Kent” (merkezde 

yoğunlaşma; gecekonduların 

gelişimi) 

Çok merkezli metropoliten 

kentleşme (kentsel yayılma; ruhsat 

dışı yapılaşmanın yasallaşması) 

Bölgesel yayılma (merkezlerin 

farklılaşması ve yeni ilişki 

ağlarının kurulması) 

Kentsel 

Dönüşüm 

Uygulamaları 

1.Gecekondu bölgelerinin 

sağlıklaştırılması; 

2.Kent merkezinin çöküntü 

alanına dönüşümü;  

3.Gecekondu alanlarının 

yeniden yapılandırılması;  

4. Bu alanlarda kentsel 

yenileme. 

1. Yaşam kalitesi düşmüş ve riskli 

alanlarda kentsel yenileme;  

2. İyileştirmeye yönelik 

sağlıklaştırma ve ıslah-imar 

uygulamaları; 3.Tarihi değeri olan 

alanların korunması ve 

soylulaştırılması. 

1. Kentsel alanlarda yenileme; 

2. Apartman alanlarının 

iyileştirilmesi; 

3. Yeni siteler ve kapalı yerleşim 

alanlarının yeniden geliştirilmesi; 

4. Tarihi konut alanların 

soylulaştırılması; 

Hızlı ve plansız büyümenin neden olduğu dar gelirli-kentli kesimin konut sorunu, Türkiye 

ve gelişmekte olan ülkelerin, uzun yıllardan beri en önemli sorunlarından biridir. 

Bilindiği gibi, kırsal alanlardan büyük şehirlere olan iç göç hareketi, kentsel alanlarda 

ciddi konut sıkıntısının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Yasal konut üretim süreçleri ile 

karşılanamayan bu büyük konut açığı ise gecekondu örtüsünü doğurmuştur (Ceylan 

2007). Bu kapsamda, kentleşme olgusu, birçok ülkede, Türkiye’den daha önce yaşandığı 
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için Batı’daki projelerin Türkiye üzerinde önemli etkileri olmaktadır. 1980’lerden sonra 

kentsel dönüşüm projeleri, yerel yönetimler için de kentlerin çöküntü alanlarının 

temizlenmesi, gecekondu alanlarının yerine daha sağlıklı yaşam çevrelerinin 

üretilebilmesi için en iyi çözüm alternatiflerinden biri olarak kabul edilmektedir. Avrupa 

ülkelerinde kentsel dönüşüm faaliyetleri daha çok ekonomik ömrünü tüketmiş çöküntü 

alanlarına uygulanırken, Türkiye’de kentsel dönüşüm faaliyetlerinin en önemli ayağını 

gecekondu dönüşümü oluşturmaktadır. Gecekondu dönüşüm projeleri kentsel yerleşim 

alanı içerisinde yenileştirme, koruma, sağlıklaştırma ve sağlamlaştırma amaçları ile 

belirli bir müdahale programı çerçevesinde yeniden düzenlenmesi gereken alanları 

kapsayan temel olarak konut sorununu çözmeyi ve sorunlu alanların kente tekrar 

kazandırılmasını hedefleyen projelerdir (Tolanlar 2007). 

3.2.1 Tarihsel süreç içerisinde kentsel dönüşümün yasal çerçevesi 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda, kentleşme ile herhangi bir ifade yoktur. Ancak 

Anayasa’nın 57. maddesinde “Konut Hakkı” başlığında, “devlet şehirlerin özelliklerini 

ve çevre şartlarını gözeten bir planlama çerçevesinde, konut ihtiyacını karşılayacak 

tedbirleri alır, ayrıca toplu konut teşebbüslerini destekler” ifadesi yer almaktadır. 

Türkiye’de kent planlamasına ilişkin ilk düzenlemeler, Cumhuriyetten önce 1848’de 

sadece İstanbul için sonra 1849’da İmparatorluğun bütünü için çıkarılan Ebniye 

Nizamnamesi, 1863 tarihli Turuk ve Ebniye Nizamnamesi ve 1882 tarihli Ebniye 

Kanunudur (Erkan 2012). Bu nizamnameler, bina ve sokaklara ilişkin standartlar 

getirmektedir. Cumhuriyet döneminde dengeli ve düzenli kentleşme ve planlamaya 

yönelik olan ilk düzenlemeler 1925 yılında kabul edilen 583 Sayılı Kanun’da yer 

almaktadır. Bu Kanun ile Ankara’nın geliştirilmesi, başkent olarak planlaştırılmasının 

kolaylaştırılması amacı güdülmüş ve belediyeye bu amaçla 1915 yılı değerlerinin 15 katı 

üzerinde kamulaştırma yetkisi verilmiştir. Akabinde, kent planlaması, 30.05.1928 tarihli 

ve 1351 sayılı Ankara Şehri İmar Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifelerine Dair Kanun 

hükümlerinde yer almıştır. 14.04.1930 tarihli ve 1580 sayılı Belediyeler Kanunu, 

24.04.1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 10.06.1933 tarihli ve 2290 

sayılı Belediye Yapı Yollar Kanunu, 23.06.1945 tarihli ve 4759 sayılı İller Bankası 
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Kanunu, 17.01.1957 tarihli ve 6785 sayılı İmar Kanunu, 31.08.1956 tarihli ve 6830 sayılı 

İstimlâk Kanunu, 14.05.1958 tarihli ve 7116 sayılı İmar ve İskân Bakanlığı Kuruluş ve 

Görevleri Hakkında Kanun, 09.06.1958 tarihli ve 7126 sayılı Sivil Müdafaa Kanunu, 

29.07.1959 tarihli ve 7367 sayılı Hazineden Belediyelere Verilecek Arazi ve Arsalar 

Hakkında Kanun gibi kanunlarda da kent planlamasına ilişkin düzenlemelere yer 

verilmiştir (Üstün 2008). 

1966 yılında yürürlüğe giren 775 Sayılı Kanun ilk defa gecekondu kavramına yasa 

içerisinde yer verilmiştir. Yasa ile bu zamana kadar yapılan gecekondular affedilirken 

gecekondu alanları tasfiye, ıslah ve önleme olarak sınıflandırılmıştır.  Kanun, kendisine 

ait olmayan arsa ve araziler üzerinde sahibinin oluru alınmadan yapılan yapıların 

bulunduğu alanlar için çıkartılmıştır. Yalnızca bu alanlarda yapılacak özel uygulamaları 

kapsamıştır.  Bu Kanun kapsamında, gecekondu sorununa yönelik olarak gecekondu 

önleme bölgeleri denilen bölgeler belirlenmiş ve halkın gecekondu yapımının önlenmesi 

istenmiştir. Bu alanlarda kent dokusunun yeniden iyileştirilmesi, kent çevrelerinde 

yağmalanan alanların kente geri kazandırılması amaçlanmış ve bir ölçüde kenti 

iyileştirme, sağlıklaştırma ve güzelleştirme amaçlı kentsel dönüşümü başlatmıştır. 

Gecekondu Kanunu gecekonduların iyileştirilmesi, mümkün görülmeyenlerin yıkılması, 

buralarda ikamet edenlere arsa tahsisi, teknik ve maddi yardım sağlanması 

öngörülmüştür. Ancak Kanun kentin gelişigüzel planlanmış bu alanlarına meşruiyet 

kazandırmanın ötesine geçememiştir. Gecekondu Kanunu gecekondu yapımını 

önleyememiş sorunun bugün kentsel dönüşüm uygulamalarıyla farklı boyutlarda 

çözümüne kadar gelmesine neden olmuştur (Açıkgöz 2014). 1984 tarihli Toplu Konut 

Kanunu da önemli bir yasal düzenlemedir. Kanunun amacı; “konut ihtiyacının 

karşılanması, konut inşaatını yapanların tabi olacağı usul ve esasların düzenlenmesi, 

memleket şart ve malzemelerine uygun endüstriyel inşaat teknikleri ile araç ve gereçlerin 

geliştirilmesi ve devletin yapacağı desteklemeler” olarak belirlenmiştir. 

Kentsel dönüşümle ilgili ilk doğrudan yasal çalışma olarak 2004 tarihinde Kuzey Ankara 

Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu hazırlanmıştır. Ankara’nın karayolundan Kuzey 

girişini kapsayan kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde, o bölgedeki gecekondu 

yapılaşmasını ortadan kaldırarak, bölgenin fiziksel durumunun ve çevre görüntüsünün 
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geliştirilmesi, güzelleştirilmesi ve daha sağlıklı bir yerleşim düzeni sağlanması ve bu 

yolla kentsel yaşam düzeyini yükseltmek bu Kanun’un amacıdır (Muti 2014). Bundan 

sonraki süreçte parçalanmış yasama usulüyle birçok kanunda kentsel dönüşümlerin yasal 

altyapısını oluşturan değişiklikler olmuştur. 03.07.2005 kabul tarihli 5393 sayılı Belediye 

Kanununun “kentsel dönüşüm ve gelişim alanı” başlıklı 73. maddesi ile belediyenin; 

kentin gelişimine uygun olarak eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore etmek, 

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

deprem riskine karşı tedbirler almak veya kentin tarihî ve kültürel dokusunu korumak 

amacıyla kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilmesine imkan verilmiştir 

(Eraslan 2007). 

Kentsel dönüşüm ve gelişim projelerine konu olacak alanlar, meclis üye tam sayısının 

salt çoğunluğunun kararı ile ilân edilir” ifadesi yer almıştır. Ancak bu yetki tanınırken, 

kentsel dönüşüm ve gelişim bölgesinin ne olduğu, içeriğinin nasıl doldurulacağı, burada 

uygulamanın nasıl olacağı gibi konularda hiçbir açıklık getirilmemiştir. Söz konusu 

maddede “Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanlarında bulunan yapıların boşaltılması, 

yıkımı ve kamulaştırılmasında anlaşma yolu esastır” hükümleri de yer almaktadır.  

Burada “kentsel dönüşüm” kavramının yalnızca “kentsel yenileme” de bir uygulama alanı 

olan “yıkıp yeniden yapma” olarak algılandığına dair eleştiriler ise dikkat çekmektedir 

(Eraslan 2007). 

2005 yılında kentsel dönüşüm konusunda Belediye Kanunundan sonra ikinci temel kanun 

olan Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve 

Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun çıkarılarak, “şehrin yıpranan ve özelliğini 

kaybetmeye yüz tutmuş, kültür veya tabiat varlıklarını koruma kurullarınca veya 

komisyonlarınca sit alanı olarak tescil ve ilan edilen kent bölgeleri ile bu bölgelere ait 

koruma alanlarının, kentin 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, kentin tarihi ve kültürel dokusunun yenilenerek 

korunması ve yaşatılarak kullanılması” amaçlanmıştır (Muti 2007).  
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Kentsel dönüşümleri ilgilendiren yasal düzenlemelere ilişkin bir başka önemli gelişme, 

2011 yılında çıkarılan 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kentsel ve kırsal tüm alanlardaki 

kentsel dönüşüm projelerinin uygulanmasına yönelik esasların belirlenmesi görevi 

Bakanlığa verilmesidir.  

2012 yılında Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun yapılarak, 

Türkiye’nin riskli bölgelerinin ve binalarının depreme ve diğer afetlere hazırlanması için 

bütünsel bir çalışma ortaya konulmuştur. Başta deprem olmak üzere doğal afetler 

sebebiyle meydana gelmesi olası can ve mal kayıplarının önlenmesi, mülkiyet haklarına 

saygılı, sağlıklı ve düzenli yerleşme, daha az maliyet ile en fazla sosyal faydanın temin 

edilmesi, kaynakların plânlı, sağlıklı ve verimli kullanılması hedeflenmiştir (Muti 2014). 

3.2.2 Kalkınma planlarında kentleşme ve kentsel dönüşüm 

Kalkınma planları ele alındığında, Türkiye’de planlama çalışmaları kapsamında 

kentleşme ve kentsel dönüşümün 1980’li yıllardan itibaren yer almaya başladığı ve 

giderek daha önem kazandığı görülmekte olup bu durumu aşağıda dönemler halinde 

belirtilmiştir (Üstün 2008). 

IV. Beş Yıllık Kalkınma Planı (1979-1983)’da, imar planlarıyla kent sorunlarına yeterli 

çözüm üretilemediği ifade edilmiş, kentleşmeyi yavaşlatmak yerine kentleri yaşanabilir 

kılma ve kent halkının gereksinimlerini karşılayabilme kentleşme politikasında temel ilke 

olarak belirtilmiş ve ilk kez doğal ve tarihsel çevrenin korunmasının önemine yer 

verilmiştir.    

V. Beş Yıllık Kalkınma Planında (1985-1989), kentleşmenin ve nüfus akınlarının 

yavaşlamayacağı öngörülmüş, ancak kentleşme boyutunun mümkün olan en iyi şekilde 

yönlendirilmesi ve ekonomik gelişmeye katkısının artırılması için birtakım önlemler 

öngörülmüştür. 
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VI. Beş Yıllık Kalkınma Planında (1990-1994) ise, önceki planda öngörülenlerin yanı 

sıra, tarihi, kültürel ve doğal değerlerin planlarla korunması, kent planlaması ile ilgili 

bütün yasaların bir çerçeve yasa içinde bütünleştirilmesi, kıyılarda yapı yoğunlaşmasının 

önlenmesi, imar planı sınırları dışında yer alan yapılaşmanın denetimine ilişkin hususlara 

yer verilmiş ve kentlerde kaliteli ve sağlıklı bir yaşam sağlama amacı güdülmüştür. 

Ayrıca, yine bu kalkınma planında, planlama standartlarının yerleşmenin yapısına ve 

özelliklerine göre belirleneceği de açıkça zikredilmiştir.   

VII. Beş Yıllık Kalkınma Planında (1996-2000), kentsel yaşam kalitesinin 

iyileştirilmesinin yanı sıra, kentlerin güzelleştirilmesi, kente göçmüş olanların 

sorunlarının çözümü için eğitim kurumlarının, gönüllü ve sivil kuruluşlarının, kitle 

iletişim araçlarının rol oynayacağı eğitsel uyum programlarının uygulanmasından söz 

edilmektedir.   

VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planının (2001-2005) belirgin özelliği ise, ulusal kültürün 

etkisinde kent ve kentlilik kültürü oluşturulmasının yanı sıra kentlerin küreselleşme 

istemlerine yanıt vermesinin sağlanmasının hedeflenmesidir. Ancak, bu hedefin yanı sıra, 

kentlerin karakteristik kültür yapılarının korunacağı da belirtilmiştir.    

IX. Kalkınma Planında (2007-2013) ise, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda bütüncül 

bir yaklaşım, toplumsal diyalogun ve katılımcılık ilkesinin güçlendirilmesi, doğal ve 

kültürel varlıkların gelecek nesiller için korunması gibi birtakım ilkeler vizyon olarak 

belirlenmiş, kültürel varlıkların korunması konusunda yerel yönetimlerin etkin olması ve 

sivil toplum örgütlerinin de faaliyetlere katılması hedeflenmiştir.    

X. Kalkınma Planında (2014-2018), kentleşme politikalarının sistematik bir biçimde yer 

aldığı ve kentleşme ve bu bağlamda kentsel dönüşüm konusuna büyük önem verildiği ve 

geniş bir biçimde yer ayrıldığı görülmektedir. Bunun yanı sıra, son dönemlerdeki 

kalkınma planları, hükümet programları ve diğer resmi belgelerin yanı sıra, siyasi 

partilerin programlarında da kentleşme politikaları ve kentsel dönüşümler eskiye oranla 

daha ciddiyetle ve geniş biçimde ele alınmaktadır. Onuncu Kalkınma Planında kentsel 
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dönüşüm ve konut başlığı (2.3.3) altında aşağıda madde numaraları ile sıralanan tespitlere 

yer verilmiştir: 

 Madde 953: Sağlıksız yapılaşma, eskiyen ve yıpranan yapı stoku, afet riskleri, hızlı 

nüfus artışı, değişen mekân tercihleriyle işlev ve değer kaybeden alanların oluşması ve 

üretim ve hizmet alanlarının sıkışması gibi faktörler şehirlerde yapıların ve alanların 

dönüşüm ihtiyacını artırmıştır. 

 Madde 954: 2005 yılında yeni Belediye Kanunu ile belediyelerin kentsel dönüşüm 

uygulamalarında yetkilendirilmesinin ardından, 2012 yılında Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı afet riskli alanlarda riskli yapıların tespiti ve bunların yenilenmesi konusunda 

görevlendirilmiştir. 2013 yılı Mayıs ayı itibarıyla 19 ilde 46 farklı alanda 97.300 adet 

yapıyı içeren ve yaklaşık 610.000 kişinin yaşadığı 3.876 hektar alan dönüşüm alanı olarak 

ilan edilmiştir. 

 Madde 955: Kentsel dönüşümün planlanması ve uygulanmasında özellikle merkezi ve 

mahalli idarelerin teknik, mali ve idari kapasitelerinin hızlı ve yaygın şekilde 

güçlendirilmesi önem arz etmektedir. 

 Madde 956: Dokuzuncu Kalkınma Planı döneminde nüfus artışı, şehirleşme, yenileme 

ve afetten kaynaklanan konut ihtiyacının yaklaşık 3,5 milyon olacağı tahmin edilmiştir. 

Dönem sonu itibarıyla yapı kullanma izni alan konut sayısının 3,2 milyona ulaşması 

beklenmektedir. Konut açığı, plan döneminde önemli oranda azaltılmıştır.  

 Madde 957: Konut piyasasında arz-talep dengesinin kurulması, konut finansman, yapım 

ve örgütlenme yöntemleri ile altyapılı arsa arzının geliştirilmesi; konut üretiminin gelir 

gruplarının ihtiyaçlarına, yerleşmelerin gelişme eğilimlerine ve özelliklerine göre 

yönlendirilmesi; yaşlı, çocuk ve engellilerin ihtiyaçlarına uygun konut ve çevrelerinin 

tasarlanması ve yapımına olan ihtiyaç devam etmektedir.  

Yapılan tespitlerden hareketle öngörülen amaç ve hedefler ise aşağıdaki gibi sıralamak 

mümkündür:  

 Madde 958: Şehirlerde afet riski taşıyan, altyapı darboğazı yaşayan, eski değerini ve 

işlevini kaybeden, mekân kalitesi düşük bölgeleri sosyal, ekonomik, çevresel ve estetik 
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boyutlar dikkate alınarak yenilemek; kentsel refahı, yapı ve yaşam kalitesini yükseltmek 

temel amaçtır. 

 Madde 959: Onuncu Kalkınma Planı döneminde, şehirleşme, nüfus artışı, yenileme ve 

afetten kaynaklanan konut ihtiyacının toplam 4,1 milyon olacağı tahmin edilmektedir. 

Belirtilen amaç ve hedeflere ulaşmak için ise aşağıda sıralanan politikalar 

benimsenmiştir: 

 Madde 960: Afet riski taşıyan alanlar başta olmak üzere üretim ve ortak kullanım 

alanlarında yüksek fayda ve değer üreten, büyüme ve kalkınmaya katkı sağlayan, mekân 

ve yaşam kalitesini yaygın şekilde artıran dönüşüm projelerine öncelik verilecektir. 

 Madde 961: Kentsel dönüşüm projeleri, farklı gelir gruplarının yaşam alanlarını 

kaynaştıran, işyeri-konut mesafelerini azaltan, şehrin tarihi ve kültürel birikimiyle 

uyumlu, sosyal bütünleşmeyi destekleyen bir yaklaşımla gerçekleştirilecektir.  

 Madde 962: Kentsel dönüşümde ideal alan büyüklüğü ve bütünlüğü gözetilecek, 

planlama araçlarından en üst düzeyde yararlanılması sağlanacak, plan ve projelerin 

niteliklerini, önceliklendirme, hazırlama, uygulama, izleme, değerlendirme, denetim ve 

yönetişim süreçlerini tanımlayan usul ve esaslar geliştirilecektir.  

 Madde 963: Kentsel dönüşüm uygulamalarının finansmanında kamu harcamalarını 

asgariye indiren model ve yöntemler kullanılacaktır.  

 Madde 964: Kentsel dönüşüm projelerinde yenilikçi ve katma değer yaratan sektörleri, 

yaratıcı endüstriler ile yüksek teknolojili ve çevreye duyarlı üretimi destekleyen 

uygulamalara öncelik verilecektir. 

 Madde 965: Dar gelirliler başta olmak üzere, halkın temel konut ihtiyacının daha yüksek 

oranda karşılanması için gerekli önlemler alınacak; barınma sorununa sağlıklı ve 

alternatif çözümler geliştirilecektir. 

 Madde 966: Kamunun, konut piyasasında yönlendirici, düzenleyici, denetleyici ve 

destekleyici rolü güçlendirilecek, altyapısı hazır arsa üretimi hızlandırılacaktır.  

Onuncu Kalkınma Planında 25 adet Öncelikli Dönüşüm Programı yer almış olup, 24. 

Program Rekabetçiliği ve Sosyal Uyumu Geliştiren Kentsel Dönüşüm Programı’dır. 
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Genel koordinatörlüğü Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verilen programın amacı ve 

kapsamında; Türkiye nüfusunun %72,3’ü şehirlerde yaşamakta olduğu; hızlı şehirleşme 

ve imarsız yapılaşma şehirlerde ekonomik ve sosyal problemlere sebep olmuş, yaşam 

kalitesini düşürdüğü; altyapı, çevre ve güvenlik gibi alanlara ilişkin problemler işgücü ve 

üretim maliyetlerini artırarak şehirlerin rekabet gücünü olumsuz etkilediği 

belirtilmektedir. 

Programın amacı, şehirlerin ekonomik, sosyal ve fiziki dezavantajlarını azaltarak rekabet 

gücünü ve yaşam kalitesini artırmaktır. Bu doğrultuda yapılacak harcama ve yatırımlar, 

makroekonomik dengeler ve kamu finansmanıyla uyumlu şekilde planlanarak hayata 

geçirilecektir. Program kapsamında, kentsel dönüşümün yerli ve yenilikçi üretimi 

destekleyecek şekilde uygulanması, afet riskine duyarlı standart dışı yapılaşmanın ıslahı, 

şehirlerin iş ve yaşam koşulları açısından cazibesinin artırılması, büyükşehirlerde sosyal 

uyumun güçlendirilmesi, tarihi ve kültürel değer taşıyan şehir merkezlerinin dönüşümle 

canlandırılması ve konut sahipliğinin artırılması öngörülmektedir.  

Program hedefleri olarak da aşağıdaki hükümler öngörülmektedir: 

 Alana göre farklılaşan yeni kentsel dönüşüm modellerinin geliştirilmesi, 

 Kentsel dönüşümün doğurduğu değer artışlarından kamuya kaynak sağlanması, 

 Yeni ürün ve teknolojilerin geliştirilmesi, 

 Konut üretiminde orta ve alt gelir gruplarına odaklanan modellerin geliştirilmesi, 

 Planlamada ve proje uygulamasında sosyal boyutun güçlendirilmesi, 

 Büyükşehirlerde sosyal uyumun kolaylaştırılması. 

3.3 Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Uygulamaları 

Türkiye’de yakın dönemde pek çok kentte farklı ölçeklerde ve birbirinden çok farklı 

niteliklerde kentsel dönüşüm uygulamaları gerçekleşmiştir. 2013 yılı Mayıs ayı itibarıyla 

19 ilde 46 farklı alanda 97.300 adet yapıyı içeren ve yaklaşık 610.000 kişinin yaşadığı 

3.876 hektar alan dönüşüm alanı olarak ilan edilmiştir (Anonim 2016b). Türkiye’de bu 
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denli yaygın uygulanan ve büyük önem taşıyan kentsel dönüşüm uygulamalarının 

aktörlerini de ayrıca ele almakta yarar vardır. 

Kentsel dönüşüm çok boyutlu ve birçok kurumu, aktörü ve tarafı doğrudan ilgilendiren 

bir konudur. Ancak Türkiye’deki uygulamalar açısından kentsel dönüşümün asıl ana 

aktörleri olarak TOKİ ve yerel yönetimler, düzenleyici olarak da Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı bulunmaktadır. 

3.3.1 TOKİ Başkanlığı 

TOKİ, 1984 yılında 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu ile özerk Toplu Konut Fonu’na 

haiz, genel idare dışında Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı adı ile 

kurulmuştur. 1990 yılında 412 ve 414 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile Toplu 

Konut İdaresi Başkanlığı ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı şeklinde iki ayrı idare 

olarak örgütlenmiş, 1993 yılında da Toplu Konut Fonu’nun Genel Bütçe kapsamına 

alınmıştır (Anonim 2016b). 

TOKİ, 2985 Sayılı Kanun ile gecekondu alanlarının dönüşümünde, tarihi dokunun 

yenilenmesinde ve konut ve sosyal donatı alanları üretiminde görevlendirilmiştir. TOKİ, 

2985 Sayılı Kanun ile yurt içi ve yurt dışında doğrudan veya iştirakler aracılığıyla proje 

geliştirmek; konut, altyapı ve sosyal donatı uygulamaları yapmak ve yaptırmak, doğal 

afet meydana gelen bölgelerde gerek görüldüğü takdirde konut ve sosyal donatıları, 

altyapıları ile birlikte inşa etmek, teşvik etmek ve desteklemek ile yetkilendirilmiştir. 

Ayrıca gecekondu bölgelerinin tasfiyesi veya iyileştirilerek yeniden kazanımına yönelik 

olarak gecekondu dönüşüm projeleri geliştirmek, inşaat uygulamaları yapmak ve finansal 

düzenleme yapmakla, ayrıca projeler kapsamında hak sahipleri ile anlaşma yapmakla 

yetkilendirilmiştir. Türkiye’deki dönüşüm projelerinde anahtar kurum olan TOKİ düşük 

gelir gruplarına yönelik konut üretimini sübvanse ederek bir yandan çöküntü alanlarını 

yaşanabilir hale getirme, diğer taraftan da dar gelirli vatandaşları sağlıksız ve plansız 

gecekondu bölgelerinden çıkararak konut sahibi olma imkânları sunan bir sosyal politika 

uygulamasının baş aktörü olarak faaliyet göstermektedir.   
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2985 Sayılı Kanun dolaylı olarak kentsel dönüşüm uygulamalarına dayanak teşkil 

etmiştir. Toplu Konut Kanunu ile TOKİ, gecekondu alanlarında, tarihi alanlarda, deprem 

riski olan alanlarda, her türlü plan yapmaya ve planı yapılan bu alanlarda konut yapmaya 

yetkili hale getirilmiştir (Açıkgöz 2014). TOKİ, 4966 sayılı Bazı Kanunlarda ve 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararnamede  Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile kendisine verilen “gecekondu 

alanlarında dönüşüm” yapma yetkisini, söz konusu alanı sınırları içinde barındırmakta 

olan belediyenin başvurusu halinde kullanabilmektedir. TOKİ’nin bir ilçe belediyesi ile 

ortak bir “gecekondu dönüşüm projesi” yapması için, her iki kurumsal yapının da 

izlemesi gereken bir dizi yükümlülük vardır.  

TOKİ’nin resmi web sitesinde yer alan bilgilere göre; 2002 yılından bu yana 81 ilde, 

720.738 konutluk projeye ulaşılmıştır. Bu konutların %15’lik 106.865’i gecekondu 

dönüşüm projeleridir. Ayrıca, yerel yönetimlerle müştereken başlatılan büyük kapsamlı 

kentsel yenileme programı kapsamında; 129 adet farklı proje Belediyelerle işbirliği 

halinde fiili olarak sürdürülmekte olup, 236.366 konutluk kentsel dönüşüm projesi 

başlatılmış ve 75.761 adet konutun üretimi tamamlanmıştır (Anonim 2016b). 

3.3.2 Yerel yönetimler 

Türkiye’deki kentsel dönüşüm projelerinin lokomotifi konumundaki bir diğer aktör yerel 

yönetimlerdir. 5393 Sayılı Kanunda belediyelerin ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi 

Kanununda büyükşehir belediyelerinin kentsel dönüşüm projeleri tesis etmeye ve kentsel 

dönüşüm uygulamaları yapmaya yetkili oldukları ifade edilmiştir. 

5393 Sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde kentsel dönüşüm uygulamaları 73. 

maddesinde yer almakta olup, belediyelere kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri 

uygulayabilme yetkisi tanınarak, kentsel dönüşüm kavramına yer verilmiştir. Maddeye 

göre, belediyeler bu yetkilerini ancak, kentin gelişimine uygun olarak eskiyen kent 

kısımlarını yeniden inşa ve restore etmek; konut alanları, sanayi ve ticaret alanları, 

teknoloji parkları ve sosyal donatılar oluşturmak, deprem riskine karşı tedbirler almak 

veya kentin tarihî ve kültürel dokusunu korumak için kullanabileceklerdir. Ayrıca, kentsel 
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dönüşüm ve gelişim projelerine konu olacak alanların, meclis üye tam sayısının salt 

çoğunluğunun kararı ile ilan edileceği de hüküm altına alınmıştır.  Maddeye göre, bir 

yerin kentsel dönüşüm ve gelişim alanı olarak ilan edilebilmesi için, o yerin belediye veya 

mücavir alan sınırları içinde bulunması ve en az 50.000 m² olması gerekmektedir. 

5393 Sayılı Kanunda yer alan bu düzenleme bütün belediyelere verilen bir yetkidir. 

Nitekim Belediye Kanunu Tasarısı’nın 73. maddesinde bu yetki büyükşehir belediyeleri, 

büyükşehir belediyeleri sınırları içindeki ilçe ve ilk kademe belediyeleri ve il belediyeleri 

ile nüfusu 50.000’ in üzerindeki belediyelere verilmiş ise de, Tasarının gönderildiği Plan 

ve Bütçe Komisyonu, bütün belediyelerin kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri 

uygulayabilmelerini teminen birinci fıkradaki; “Büyükşehir belediyeleri, büyükşehir 

belediyeleri sınırları içindeki ilçe ve ilk kademe belediyeleri ve il belediyeleri ile nüfusu 

50.000’in üzerindeki belediyeler” ibaresinin “belediye” olarak değiştirilmesine karar 

vermiştir.    

5216 Sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde kentsel dönüşüm uygulamaları ise, 7. 

maddede, büyükşehir, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve sorumlulukları 

düzenlenmiş, maddenin 1. fıkrasının (e) bendinde ise, büyükşehir belediyesinin görev, 

yetki ve sorumlulukları arasında Belediye Kanunu’nun 73. maddesinde belediyelere 

tanınan yetkilerin kullanılması sayılmıştır. Büyükşehir Belediyesi Kanununda belirtilen 

görev ve yetkiler arasında “büyükşehir belediyelerinin “kentsel yenileme/dönüşüm” 

konusunda sahip olduğu yetkilerden açıkça bahsedilmemekte, Belediye Kanunun ilgili 

maddesine atıf yapılmaktadır. 

5216 Sayılı Kanunda, kentsel gelişim ve dönüşüm projelerinde büyükşehir 

belediyelerinin bütün büyükşehir genelinde mi yoksa sadece kendi görev ve yetkileri ile 

sınırlı konularda mı bu yetkisini kullanabileceğine ilişkin bir düzenleme 

bulunmamaktadır. Nitekim Belediye Kanunu’nda da, kentsel dönüşüm ve gelişim 

projelerinde tüm belediyelerin yetkili olmasını amaç edinilmiş olmasına rağmen, 

doğabilecek yetki sorunlarına ilişkin herhangi bir düzenleme getirilmemiştir. Diğer bir 

ifade ile söz konusu projelerin yapılması ve uygulanması esnasında, büyükşehir 

belediyesi sınırları içerisinde büyükşehir belediyeleri veya ilçe ve ilk kademe 
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belediyelerinden hangisinin nerede yetkili olacağı Belediye Kanunu ve Büyükşehir 

Belediyesi Kanunu’nda öngörülmemiştir. Bu durumda hem büyükşehir belediyelerinin, 

kendi görev ve yetki alanına giren konularda, hem ilçe ve ilk kademe belediyelerinin de 

kendi yetki alanlarında kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri hazırlayıp uygulama yetkisi 

olduğunu söylemek mümkündür. Nitekim bu yorum, yasa koyucunun kentsel dönüşüm 

ve gelişim projelerinde tüm belediyelerin yetkili olması yönündeki amacı ile 

bağdaşmaktadır. Zira belediye hizmetlerinin gereğince yerine getirilmesinde halka 

yakınlık esas alındığında, hizmetlerin yerine getirilmesinde halka yakın olan ilçe 

belediyelerinin etkin olması gerekmektedir. 

Belirtilen yetki sorunu karşısında, kentsel dönüşüm proje ve uygulamalarında büyükşehir 

belediyelerinin görev ve hizmet alanına ilişkin konularda tüm büyükşehir genelinde 

yetkili olacağını ifade etmek de mümkündür. Çünkü Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 

7. maddesinin ilk fıkrasında, büyükşehir belediyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları 

düzenlenmiş; maddenin ikinci fıkrasında, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve 

yetkileri sayılmış; fıkranın (a) bendinde, ilçe ve ilk kademe belediyelerin birinci fıkrada 

sayılanlar dışında kalan görevleri yapacağı ve yetkileri kullanacağı hükme bağlanmıştır. 

Bu durum karşısında, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin kentsel dönüşüm ve gelişim 

projelerini doğrudan uygulayabilme yetkisi bulunmamakta; ancak, Kanun’un 3. 

maddesinin ikinci fıkrasında da düzenlenen, “Büyükşehirlerde, büyükşehir belediyeleri 

tarafından başlatılmayan uygulamalar ilçe ve ilk kademe belediyelerince tek başına veya 

müştereken yapılır veya yaptırılır” hükmü gereği büyükşehir belediyeleri tarafından 

başlatılmayan kentsel dönüşüm ve gelişim uygulamaları için yetki sahibi olmaktadırlar 

(Üstün 2008).  

5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve 

Yaşatılarak Kullanılması Hakkındaki Kanunun 2. maddesinde “büyükşehir 

belediyelerinin “kentsel yenileme” konusunda yetki sahibi olduğu ifadesi yer almaktadır. 

Bu ifadeye göre; ilçe ve ilk kademe belediye meclislerince alınan “kentsel yenileme 

kararı”, büyükşehir belediye meclisince de onaylanmalıdır.  Bu onayın ardından karar, 

Bakanlar Kurulu’na sunulur. Yine “Dönüşüm Alanları Hakkında Kanun Tasarısı’nın 6. 

maddesinin 3. fıkrasında yer alan ifade ile “büyükşehir belediyelerine, büyükşehir 
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belediye sınırları içinde kalan dönüşüm alanlarında, il çevre düzeni planlarında yapılacak 

değişikliklerin onaylanması yetkisi verilmektedir.  

İlçe ve İlk Kademe Belediyeleri İlçe ve İlk Kademe Belediyeleri’nin, yetki, görev ve 

sorumlulukları 03.07.2005 kabul tarihli ve 5393 Sayılı Kanun tarafından tanımlanmakta 

ve sınırlandırılmaktadır. Söz konusu Kanunun 73. maddesindeki ifadeler doğrultusunda, 

“ilçe ve ilk kademe belediyelerine “kentsel dönüşüm” konusunda yetki verilmiştir. Bunun 

dışında, il özel idarelerine ve büyükşehir belediyelerine; dönüşüm alanlarında il çevre 

düzeni planlarında yapılacak değişiklikleri (kendi sınırları dâhilinde) onaylama yetkisi 

veren 5366 Sayılı Kanun, ilçe ve ilk kademe belediyelerine de “yenileme alanı” ilan etme 

yetkisi vermektedir. Ancak bu kararın Bakanlar Kurulu’na sunulabilmesi için, öncelikle 

büyükşehir belediye meclisince de onaylanması gerekmektedir.   

3.3.3 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  

2011 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kurulmasıyla, çıkarılan 644 Sayılı KHK 

ile kentsel ve kırsal tüm alanlardaki kentsel dönüşüm projelerinin uygulanmasına yönelik 

esasların belirlenmesi görevi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verilmiştir Bu kapsamda, 

gecekondu, kıyı alanları ve tesisleri ile niteliğinin bozulması nedeniyle orman ve mera 

dışına çıkarılan alanlar dâhil kentsel ve kırsal alan ve yerleşmelerde yapılacak iyileştirme, 

yenileme ve dönüşüm uygulamalarında idarelerce uyulacak usul ve esasların belirlenmesi 

görevi Bakanlığa verilmiştir.  

Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen bu nitelikteki uygulamalar ile finans merkezleri ve 

benzeri özel proje alanları ve özel yapım gerektiren yapılaşmalar ile 2985 Sayılı Kanun 

ve 775 Sayılı Kanun uyarınca TOKİ tarafından yapılan uygulamalara ilişkin her tür ve 

ölçekte etüt, harita, plan, parselasyon planı ve yapı projelerinin yapılması, yaptırılması, 

onaylanması, kamulaştırılması, ruhsat ve yapım işlerinin gerçekleştirilmesi, yapı 

kullanma izinlerinin verilmesi ve bu alanlarda kat mülkiyetinin kurulmasının sağlanması 

da Bakanlığın görevleri arasında sayılmıştır.  
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kurulması sonrasında, 648 Sayılı KHK ile Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığının görev ve yetkilerine ilişkin çeşitli değişiklikler yapılmıştır. Bu 

kararnamenin 2 inci maddesi ile Bakanlığa “Depreme karşı dayanıksız yapılar ile imar 

mevzuatına, plan, proje ve eklerine aykırı yapıların ve bunların bulunduğu alanların 

dönüşüm projelerini ve uygulamalarını yapmak veya yaptırmak” yetkisi verilmiştir. 

Yapılan bu düzenleme ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı “Kentsel Dönüşüm 

Uygulamaları” konusunda geniş bir yetkiye kavuşmuştur.   

648 Sayılı KHK’nın 4. maddesi ile 7. maddesinin birinci maddesine eklenen yeni  (e) 

bendi ile (h) bendinde belirtilen konularla ilgili olarak; “2985 Sayılı Kanunun Ek 7. 

maddesi çerçevesinde uygulama yapmak veya yaptırmak, bu uygulamalara yönelik olarak 

kentsel dönüşüm, yenileme ve transfer alanları geliştirmek, bu alanların her ölçekteki 

imar planı ve imar uygulamalarını, kentsel tasarım projelerini yapmak, yaptırmak ve 

onaylamak, bu çerçevede paylı mülkiyetleri ayırmak, birleştirmek, arsa ve arazi 

düzenlemeleri yapmak, imar hakkı transfer etmek, kamulaştırma ve gerektiğinde usulüne 

uygun olarak acele kamulaştırma yoluna gitmek, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izinlerini 

vermek ve kat mülkiyeti tesis ve tescilini sağlamak” konularında Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı yetkilendirilmiştir.  

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile de Çevre 

ve Şehircilik Bakanlığı afet riski altındaki alanların dönüşümünde baş aktör haline 

gelmiştir (Açıkgöz 2014). Bunun yanı sıra, Kentsel Gelişme Stratejisi yürürlüğe 

konulmuş ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı üst ölçekli mekânsal strateji planlarının 

yapımıyla görevlendirilmiş; her tür ve ölçekteki fiziki planların hazırlanması ve 

uygulanmasına yönelik temel ilke, strateji ve standartları belirlemek ve bunların 

uygulanmasını sağlamakla yetkilendirilmiştir. Aynı düzenlemeyle büyükşehir 

belediyelerine il düzeyinde çevre düzeni planlarını hazırlama görevi verilmiştir (Anonim 

2013). 
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4. TRABZON’DA KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI VE KENTE 

ETKİLERİ 

4.1 Trabzon’da Tarihsel Süreç İçerisinde Kentleşme ve Kent Planlaması 

Trabzon bilinen tarihi milattan önce (M.Ö.) 7. yüzyıla (yy.) kadar inen, ticaret yolları 

üzerinde kurulmuş, bölgenin en eski ve önemli liman kentidir. Trabzon, Doğu Karadeniz 

bölgesinin nüfus yoğunluğu en fazla olan ve en kalabalık ilidir. İl arazi büyüklüğü 

yönünden kendisine komşu dört ilin, ikisinden küçük, diğer ikisinden ise büyüktür. Böyle 

olmakla birlikte il nüfusu ve il merkezi nüfusu olarak, bütün komşularından daha çok 

nüfusa sahiptir.  

Trabzon’un mimari yapı kültürünün oluşumu, kent tarihinde gözlenen siyasi, ekonomik 

ve sosyal devingenlikle paralel gelişmiştir; Lydia Devleti’nin ticaretlerini engellemesi 

nedeniyle Karadeniz kıyılarında yeni yerleşim yerleri arayan Miletosluların, M.Ö. 

670’lerde kurdukları Trapezus ticaret kolonisinde kent limanı ile ticari faaliyet alanlarına 

hizmet eden yapı gruplarını inşa etmeleri, kentteki ilk imar faaliyetleri olarak 

düşünülebilir (Tuluk 2010ab).  

Trabzon; M.Ö. 312-280 yılları arasında Makedonya Kralı İskender, M.Ö. 280-63 yılları 

arasında Pontus Devleti, M.Ö. 63-M.S.395 yılları arasında Roma İmparatorluğu ve 395-

1204 yılları arasında ise Bizans İmparatorluğu hâkimiyetinde kalmıştır. 1204-1461 yılları 

arasında Trabzon Rum İmparatorluğu (Komnenoslar Hanedanı) bağlı kalan Trabzon 1461 

yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından Osmanlı Devleti topraklarına katılmış ve Doğu 

Karadeniz’in sancak merkezi olmuştur.  

Trabzon fethedildiğinde şehir surlarla çevrili olup, üç bölümden oluşmaktadır: Osmanlı 

kayıtlarında geçtiği biçimiyle güneyde yüksekçe bir tepe üzerinde yer alan Kule veya İç 

Kale (Yukarıhisar), bunun kuzeyinde, doğusu ve batısı derin vadilerle sınırlı Kale-i Evsat 

(Ortahisar) ve en kuzeyde deniz kenarında yer alan Kale-i Zir (Aşağıhisar). Şehrin 

surlarının biçimini, şehrin konumlandığı arazinin topografik yapısının belirlediği açıktır.  
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17. yy. arşiv kayıtlarında “Sûk-ı Sultânî”, XVIII yy. kayıtlarında ise “Çarşı Mahallesi” 

olarak geçen ve Aşağıhisar’ın doğu kısmında, kuzeyde denizden başlayarak güneye doğru 

yükselen denize meyilli arazide konumlanan Trabzon’un bu en önemli ticari merkezinin 

fetihle birlikte Osmanlı elinde de bu işlevini sürdürdüğü, seyyahların gözlemlerinden 

anlaşılmaktadır. İçerisinde başta bedesten olmak üzere cami ve mescitler, hanlar, 

dükkânlar, depolar ve misafir odalarının yer aldığı bu merkez çarşının dışında Trabzon’da 

Pazarkapı, Tabakhane (Debbağhane), Ortahisar ve Kâfir Meydanı’nın da (Bugünkü 

Meydan) daha küçük ölçekte ekonomik etkinliklerin gerçekleştirildiği merkezler olduğu 

bilinmektedir (Tuluk 2010ab). 

18. yy.’a gelindiğinde Trabzon ticaretindeki canlılığın bir göstergesi olarak Trabzon’daki 

çarşı-pazar ile hanların sayısında önemli artışlar olmuştur. Bu yüzyılda Trabzon’da 

değişik mekânlarda hizmet veren yaklaşık seksen farklı iş kolunda zanaat erbabı 

bulunmaktaydı. Trabzon’da hizmet veren hanlar arasında özellikle Semerciler çarşısında 

yer alan Yeni Han ile İskender Paşa vakfına ait olan Taş Han dışarıdan gelen tüccarların 

önemli bir kısmını ağırlamışlardır. 18. yy.’da tüccar ve zanaat erbabının bulunduğu han 

sayısı otuzu geçmekteydi. Yüzyıldaki ticari gelişmeler Trabzon’un önceki yüzyıllardaki 

fiziki yapısına çokça çarşı-pazar yeri, han iskele gibi yapıların eklenmesiyle oldukça 

zenginleşerek Trabzon’u Osmanlı şehirleri arasında dikkate değer bir şehir haline 

getirmiştir. 18. yy. sonlarında Karadeniz’in uluslararası deniz taşımacılığı ve ticarete 

açılmasının sonucu olarak ortaya çıkan Trabzon’daki nüfus ve servet yoğunlaşması 

şehirdeki gelir getiren devlet binalarına yatırım yapılması, yeni eğitim ve dini kurumların 

inşası ve açılması sonucunu getirmiştir. 1820-21’de ihtiyaçları karşılamak maksadıyla 

Hükümet Konağı inşa edilmiş, birçok kereler onarıldıktan sonra 1841’de daha büyük ve 

çağdaş bir bina yapılmıştır (Anonim 2016a).  

Trabzon, kent ölçeğinde en yoğun mekânsal dönüşümünü Rus işgali sırasında yaşamıştır. 

Kent içinde Meydan Parkı’ndan Ayasofya Mahallesi’ne doğru birkaç mahalle yıkılarak 

geniş bir cadde (Maraş Caddesi) açılmış, kentin denize dik uzanan caddeleri ise, 

mübadeleyle ülke dışına gönderilen Rumların geride bıraktıkları gayrimenkullerin 

kolaylıkla istimlak edilmeleriyle açılabilmiştir. Bugün söz konusu bu caddelerin 

varlığının kentin fiziksel gelişimine olan katkısı ne kadar su götürmez bir gerçekse, 
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kayıtlara geçen ya da geçmeyen muhtemel birçok tarihi ve kültürel mekânı ortadan 

kaldırdığı da o kadar gerçektir (Tuluk 2010ab). 

Cumhuriyetin ilk yıllarında Trabzon Vilayeti, merkez kaza ile Vakfıkebir (Büyük Liman), 

Akçaabat (Polathane), Maçka (Cevizlik), Sürmene (Hamurgan), Of (Solaklı) 

kazalarından oluşmaktadır. Vilayet merkezinin Yomra (Diron) adıyla bir nahiyesi ve 32 

köyü vardı. Vakfıkebir kazasına Tonya nahiyesi ve 111 köy, Sürmene kazasına Karadere 

nahiyesi ve 35 köy, Of kazasına Kadahor nahiyesi 124 köy bağlıdır. Rus İşgali öncesi 

şehrin nüfusu yarı yarıya düşerek 60 bin civarına gerilemiştir. 1926 yılı Nüfus Müdürlüğü 

kayıtlarına göre, Trabzon Belediyesi hudutları içerisinde 30.080 kişi yaşamaktadır. 1933 

yılında şehirde 1 erkek lisesi, 1 kız lisesi, 1 erkek öğretmen okulu, 1 ticaret okulu, 12 

ilkokul, 2 hastane, 2 hamam, 2 plaj, 1 dispanser, 3 eczane, 1 kütüphane, 2.264 mağaza ve 

dükkân, 30 lokanta, 102 kahve ve gazino, 1 sinema, 52 han ve ahır, 34 otel, 12 fabrika, 

39 fırın, 38 cami, 10 kilise ve 5 kışla mevcuttur (Anonim 2006). 

Cumhuriyetle dönemindeki modernleşme çabaları ile birlikte Türkiye genelinde şehir 

planlaması çalışmaları hız kazanmıştır. Trabzon’un bu döneme kadar seyyahlar 

tarafından çizilen genel gösterimler dışında Trabzon şehrine ait bir harita mevcut değildir. 

1924 yılında Trabzon’da belediye tarafından bir şehir haritası yaptırmak için ihale açılmış 

ve 1926 yılında bu çalışma tamamlanmıştır. 1930 yılında çıkarılan Belediye Kanunu ve 

1933 yılında çıkarılan Belediye Yapı ve Yolları Kanunu sonrasında bir şehir haritası ve 

imar planı yapılması belediyeler için zorunluluk haline gelmiştir. Bu tarihlerde Trabzon 

için bir imar planı yapılması konusu sürekli olarak kent kamuoyunun ve belediyenin 

gündemindedir. Belediye meclisi toplantılarında ve yerel basında bu konu 1937 yılına 

kadar sık sık gündeme getirilmiştir. Trabzon’un kent planlamasında bugüne kadar etkileri 

devam eden dönüm noktası yıl 1937 yılı olmuştur. 1937 yılında hazırlanan iki önemli 

rapor Trabzon için hayati öneme sahip sonuçlara yol açmıştır. Bunlardan birincisi 

Trabzon’daki tarihi eserleri incelemekle görevlendirilen Anıtları Koruma Üyesi Sedat 

Çetintaş’ın raporudur. Çetintaş’ın “Trabzon’un San’at Eserleri” başlıklı raporu, 1937 

yılında Trabzon’da bulunan 64 adet tarihi eseri içerir. Bu liste kale duvarları, kiliseler, 

camiler, mescitler, hamamlar, türbeler, evler, hanlar, çeşmeler, bedesten ve cephanelik 

gibi yapılardan oluşan geniş bir listedir. Çetintaş’ın raporu eksiklerine rağmen 1937 
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tarihine kadar Trabzon’un tarihi eserleri ile ilgili olarak en kapsamlı çalışmadır. Rapor 

Trabzon’un tarihi eserlerinin çok bilindik simge yapılar dışında bir araya getirildiği ilk 

metindir. Çetintaş’ın raporunda Trabzon’daki eserleri koruma derecesi bakımından 4 

sınıfa ayırır. Bu sınıflandırmaya göre; kesinlikle korunması gerekenlerin yanı sıra, 

yıkılmasına müsaade edilecek hatta “yıkılması lazım” eserler de vardır. Çetintaş’ın bu 

raporu Trabzon’daki kimi önemli tarihi eserlerin yıkılıp yok olmasına sebep olduğu için, 

ciddi eleştirilere konu olmuştur (Düzenli 2010ab). 

1937 yılında Trabzon için şehir planlama bakımından ikinci ve asıl önemli gelişme ise, 

Trabzon’un imar planı işi, Fransız şehir mütehassısı J.H. Lambert’e verilmiştir. 

Lambert’in Trabzon’a yaptığı iki kısa ziyaretin sonunda Trabzon şehri imar planının 

esaslarını anlatan raporu, 1938’de Trabzon şehri avan projesi ile beraber teklif edilmiştir. 

Rapora ek olarak 5 sayfalık 1/2000 plan ve 17 sayfalık 1/1000 plan hazırlanmıştır. İmar 

planı esasen üç önemli inşaata bağlı olarak biçimlendirilecektir. Bunlardan birincisi 

Güzelhisar’da yapılması düşünülen liman, ikincisi transit yol, üçüncüsü ise sahile dik 

denizi gören yolların açılmasıdır. Bu bağlamda bu liman, transit yol ve denize dik yolların 

açılması ile Trabzon şehrinin merkeze ulaşılabilirliği artırılmıştır (Düzenli 2010ab). 

Raporun programı; yollar, devlet hizmetleri, şehrin bölgelere ayrılması, yeşil sahalar, 

bahçeler, parklar, şehrin sıhhi ve estetik bölgeleri, eski eserlerin korunmaları ve yenilerine 

ait program, şehircilik talimat nizamnamesi ve planın uygulama programı olmak üzere 

yedi ana başlık altında sunulmuştur (Düzenli 2010ab). 

 

Şekil 4.1 Lambert planının eskizleri 
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1938 tarihli Lambert Raporu ve Avan Proje Trabzon şehrinin planlanması ile ilgili genel 

esasları içerir. Bununla birlikte Lambert, plana kesin şeklini verememiştir. 07.11.1941 

tarihli Trabzon Belediye Meclisi Zabıtlarında Lambert’in yoğun iş programından dolayı 

gelemeyişine bağlı olarak Ankara’dan uzmanların gelip plan detaylarını oluşturmak için 

bir inceleme yaptıklarından bahsedilmektedir. Dolayısıyla imar planının yapımı için 

geçen sürede o tarihe kadar verilen ruhsatlarla şehir siluetinin oldukça değişmiştir. Bu 

nedenle Lambert Planı’nın tam olarak uygulanması mümkün olmamıştır (Düzenli 

2010ab). Plan hedef yılına ulaşıldığında, Lambert’in hava kanalı olarak öngördüğü 

vadiler imarsız yapılarla dolmuş, sahil yolu Lambert’in öngördüğünden farklı biçimde 

devlet karayolu olarak uygulanmış ve onun önerdiği denize akan yollar bir daha asla 

gerçekleşemeyecek bir hayal olmuştur (Gür 2016). 

 

Şekil 4.2 Lambert Planında şehrin bölgelere ayrılması 

Trabzon’a ilişkin ikinci plan çalışması ise bu ilk imar planından 30 yıl sonra, İller Bankası 

tarafından 1968 yılında ulusal ölçekte açılan bir yarışma ile başlatılmıştır. 1970 tarihinde 

yürürlüğe girmiş olan imar planında, Karadeniz Teknik Üniversitesi sınırından Ayasofya 

Mahallesi sınırına kadar 725 hektarlık alanda planlanmış; 1985 yılında 140.000 nüfusa 

göre hedefleme yapılmış ve lineer bir gelişme öngörülmüştür. Trabzon kentinin kaderini 

temelinden değiştirecek olan ve halen tartışılan Tanjant yolu bu planın önerisidir (Gür 

2016).  
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1970 planında Tanjant Yolu, Ortahisar bölgesinde Atapark-Erdoğdu bağlantısı bir 

kavşakla sağlandıktan sonra Bahçecik yan bağlantısı tahsis edilip tünel geçişin ardından 

Hacıkasım’a kadar herhangi bir bağlantı yapmadan geçecek şekilde tasarlanmıştır. 1970 

planı ayrıca, Ortahisar bölgesini protokol alanı ilan ederek koruma altına almış, Tanjant 

Yolu güzergâhını ise tarihî bölgeye güney sınırından teğet geçecek şekilde belirlemiştir. 

1974 yılında çeşitli siyasi baskılar sonucu Tanjant Yolu’nun yapımı karayollarına 

devredilmiştir. Karayolları yol ile ilgili proje çalışmalarına başlamış ancak önerilen 

güzergâhın maliyetinin fazla olduğu gerekçesi ile güzergâh üzerinde değişiklikler 

yapmıştır. Ancak plan yürürlükte olduğu süre boyunca tamamlanamamış ve 18 Kasım 

1976’daki hükümet değişikliği nedeniyle yeniden askıya alınmıştır. 1984’te tanjant 

yolunun yapımı tekrar gündeme gelmiş ve yeni proje çalışmalarına başlanmıştır. 

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından Uzunkum - 24 Şubat İlkokulu arası ve 

24 Şubat İlkokulu - Değirmendere arası olmak üzere iki bölümde ele alınan bu projede, 

Tanjant Yolu bugün yapıldığı haliyle Ortahisar’dan geçecek şekilde değiştirilmiştir 

(Zorlu vd. 2010).  

Trabzon yerel yönetimince 04.05.1977 yılında Toklu ve Beşirli Köyleri imar planı 

sınırları içine alınmış ve 80 hektarlık alan ilave edilmiş ve planlı toplam alan 805 hektara 

ulaşmıştır. 09.05.1984 tarihinde ilave ve revizyon imar planı yapılmış, plan batıda 

Söğütlü Köyü, doğuda Yomra İlçesine kadar genişletilerek yürürlüğe girmiştir. 570 

hektarlık ilave alan planlanmış ve toplam planlı alan 1375 hektara ulaşmıştır. Gelişme 

alanları batıda Akçaabat, doğuda Yomra İlçeleri ile güneyde ise Göğüs Hastalıkları 

Hastanesi ile sınırlandırılmıştır. Böylece 1969 imar planı 1975, 1977 ve 1984 yıllarında 

gözden geçirilmiş, kentin doğu ve batısında plan sınırları aşamalı olarak genişletilmiştir.  

1984 planı yürürlükte iken, 22.05.1985 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe 

giren 3194 sayılı İmar Kanunu ile plan yapımı ile ilgili yetkilerin merkezi yönetimden 

yerel yönetime devredilmesiyle birlikte belediyelerin kendi bünyelerinde kurdukları 

imar/planlama grupları ile planlama işlemleri hız kazanmış, bu dönemde Trabzon 

Belediyesi’nce, 1987 yılında ilave revizyon imar planı yapımı çalışmalarına başlanmıştır. 

Yüksek Mimar Bülent Berksan tarafından hazırlanan imar planı 1989 yılında onaylanıp 

yürürlüğe girmiştir. Bu planla birlikte planlı alanlara 1700 hektarlık yeni bir gelişme alanı 
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ilave edilmiştir. Bu planın hedefi 2005 yılı ve plan hedef yılı sonu tahmini nüfus 265.000 

olarak kabul edilmiş ve toplam 4000 hektar olarak düzenlenmiştir. Bu planda Tanjant 

Yolu korunmuş, II. Tanjant Yolu (Korniş Yol) ilave edilmiş, Erzurum yolu üzerinde 

küçük ölçekli sanayi alanları düzenlenmiş Kaşüstü, Yalıncak, Pelitli, Akyazı, Çukurçayır 

Beldeleri gelişme alanları olarak belirlenmiştir. Bu tarihten sonra belediye idari 

sınırlarında değişiklik olmuş ve 1989 tarihli imar planında bulunan ve yaklaşık 1600 

hektarlık planlı bu bölgeler belde belediyelerin sorumluluğuna girmiştir (Gür 2016). 

1989 yılı revizyon imar planını izleyen yıllarda yaklaşık 50 adet ıslah, 1800 adet imar 

planı tadilatı yapılmış ve planın büyük oranda işlerliğini yitirdiği gözlemlenmiş, Trabzon 

için “Yeni Revizyon İmar Planı” yapılmıştır. 25.12.2002 tarih ve 165 sayılı Belediye 

Meclis Kararı ile onaylanan yeni imar planı şehir plancısı Rahmi Bıyık tarafından 

hazırlanmıştır. 25.12.2002 tarih ve 165 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan bu 

plana askı süresi içerisinde toplam 3.750 adet itiraz olmuş ve bu itirazlar, belediye 

meclisinde görüşülerek karara bağlanmıştır. Oysa hazırlanan yeni revizyon imar planı ile 

Trabzon Kent Merkezi’nin Kimliğinin oluşturulması amaçlanmış, Trabzon’un doğal 

yapısı gereği merkezde bulunan ve kısmen yapılaşmış vadi alanları, halkın kullanımına 

açık doğal yeşil alanlar olarak planlanmış ve bu alanların statüsü bazı alanlarda özel 

planlama alanı olarak gösterilmiştir. Sahil kesiminden başlayan ve güneye doğru 

gidildikçe azalan bir yapı yoğunluğu ve düzeni belirgin bir şekilde ortaya konulmuştur. 

Yok olan kıyı kesimi; yeni sahil yolu projesi kapsamında düzenlenen rekreatif amaçlı kıyı 

planı kapsamında düzenlenmiş ve yat limanı, balıkçı barınakları, karayolu geçişi, geniş 

park alanları, spor ve fuar alanlarını içeren bir düzenlemeye kavuşturulmuştur. Bu plan 

kapsamında merkezi hükümetin bir projesi olan Güney Çevre Yolu Projesi plana işlenmiş 

ve Trabzon Belediyesi sınırları içinden geçen kısımları plan ile entegre edilmiştir. Daha 

sonra Kisarna, Kireçhane, Beştaş, Çilekçi ve Çamoba Köyleri Trabzon Belediyesinin 

mücavir alanına dâhil edilmiş ve belediyenin toplam alanı 2667 hektar belediye, 1211 

hektar mücavir alan olmak üzere ve toplam 3878 hektara ulaşmıştır (Gür 2016).   

Zaman içinde birçok kentte olduğu gibi, hızlı ve kontrolsüz bir yapılaşma sonucu 

Trabzon’da tarihsel doku tahrip olmuş, yeşil alanlar azalmış ve ciddi kentleşme sorunları 

ortaya çıkmıştır. Eren (2012), geçen yüzyılda Trabzon’daki açık yeşil alanların 
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dağılımının dramatik azalma açık bir biçimde gözler önüne serilmektedir. Çalışmanın 

başlıca sonuçları aşağıdaki gibi sıralanmıştır: 

 1930 yılı hali hazır planı üzerinde kitleler %38 oranında ve boşluklar ise % 62 oranında 

(Şekil 4.3), 

 1970 yılı hali hazır planı üzerinde kitleler %58 oranında ve boşluklar ise %42 oranında 

(Şekil 4.4),  

 2002 yılı hali hazır planı üzerinde kitleler %66 oranında ve boşluklar ise %34 oranında 

(Şekil 4.5),  

 2012 yılı hali hazır planı üzerinde kitleler %69 oranında ve boşluklar ise %31 oranında 

alan kaplamaktadır (Şekil 4.6).  

 

Şekil 4.3 Trabzon 1930 yılı hâlihazır haritası 
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Şekil 4.4 Trabzon 1970 yılı hâlihazır haritası 

 

Şekil 4.5 2002 yılı hâlihazır haritası 
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Şekil 4.6 2012 yılı hâlihazır haritası 

Yukarıda belirtilenlere ilave olarak;  

 1930 yılı hali hazır planı üzerinde açık yeşil alanlar (Ganita, Meydan ve Taksim parkı, 

Boztepe) sürekli olduğu, 

 1970 yılı hali hazır planı incelendiğinde ise kitlelerin artarak açık yeşil alanların 

(Ganita, Meydan ve Taksim parkı, Boztepe) sınırlarını küçülttüğü ve açık yeşil alanları 

birbirinden kopardığı saptanmıştır. 1970 yılına ait plan üzerindeki açık yeşil alanların 

sürekliliği 1930 yılına göre daha süreksiz ve parçalı olduğu,  

 2002 ve 2012 yıllarına hali hazır planlar incelendiğinde ise kitlelerin 1970 ve 1930 

yıllarına göre kitlelerin daha da arttığı ve açık yeşil alanların (Ganita, Meydan ve 

Taksim parkı, Boztepe) noktasal kaldıkları saptanmıştır. 

4.2 Trabzon’da Yapılan Kentsel Dönüşümler 

Trabzon’da, zaman içerisinde, ülkenin birçok kenti gibi, hızlı nüfus artışı yanlış 

uygulamalar, plansız büyüme gibi çeşitli nedenlerin etkisi ile çarpık, sağlıksız, sıkışık bir 

kent yapısı ortaya çıkmış, yeşil vadiler yok olmuş, kentin hava kanalları tıkanmış ve 
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estetikten yoksun çöküntü alanları ortaya çıkmıştır. Diğer bir ifade ile Trabzon için 

kentsel dönüşümler kaçınılmaz bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu nedenle, son 10 yıllık 

dönemde Trabzon’da geniş bir alanı kapsayacak şekilde çeşitli kentsel dönüşüm projeleri 

başlatılmıştır.  

Trabzon’daki dönüşüm projelerine bir bütün olarak bakıldığında, kentsel dönüşüm 

projelerinin ne denli büyük bir boyutta olduğu daha net biçimde anlaşılmaktadır. Trabzon 

bu yönüyle, kentsel dönüşüm alanındaki çalışmalar için adeta yaşayan bir laboratuvar 

durumundadır. Trabzon’daki kentsel dönüşüm projelerine bir bütün olarak bakıldığında, 

Zağnos Vadisi Kentsel Dönüşüm Projesi (28 hektar), Tabakhane Kentsel Dönüşüm 

Projesi (17,2 hektar), Ortahisar Kentsel Dönüşüm Projesi (19 hektar), Narlıbahçe Kentsel 

Dönüşüm Projesi (22 hektar), Ayasofya Kentsel Dönüşüm Projesi (2,13 hektar), 

Çömlekçi Kentsel Dönüşüm Projesi 1. ve 2. Etap (2,26 hektar) olmak üzere toplam 90,59 

hektar alanı kapsamaktadır.  

Trabzon’un büyükşehir belediyesi statüsüne dönüşümünden önceki il belediyesinin 

toplam alanının 3.980 hektar olduğu dikkate alınırsa, ilde belediye sınırları içindeki alanın 

%3’ünün kentsel dönüşüm alanı olarak tespit ve ilan edildiği görülmektedir. Bir kentin 

belediye sınırları içinde kalan alanının %3 gibi bir kısmının dönüşüm alanı olarak ilan 

edilmesi ve fiilen söz konusu alanda taşınmaz mülkiyeti ve kullanım biçimine 

müdahalelerin yapılması durumunda, dönüşüm projelerinin kentin kimliği, mekânsal, 

ekonomik ve sosyal yapısına önemli olumlu ve/veya olumsuz etkilerinin olması 

kaçınılmaz olacağı açıktır.     

İlde yürütülen kentsel dönüşüm projelerinin başka bir özelliği de kentin tarihi merkezi 

bölgesinin çevresinde yer alan Zağnos, Tabakhane, Ortahisar ve Narlıbahçe gibi dönüşüm 

projeleri uygulama alanlarının sınırları içindeki projelerin adeta birbirinin farklı etapları 

biçiminde, birbirini tamamlayan ve birbiriyle ilişkili biçimde bir bütünün parçaları 

görünümünü taşıdığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak incelenen dönüşüm projelerinin 

Trabzon kentine etkilerinin de bir bütün olarak ele alınması ve bütün projeler 

tamamlandığı zaman kapsamlı bir etki değerleme çalışmasının yapılmasının yararlı 

sonuçlarının olabileceği vurgulanmalıdır.   
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Şekil 4.7 Trabzon ili kentsel dönüşüm projeleri 
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4.2.1 Zağnos Vadisi Kentsel Dönüşüm Projesi 

Zağnos ve Tabakhane Vadileri, antik Trabzon kentini çevreleyen iki vadidir. Zağnos 

vadisi, ticaret ve yönetim merkezlerine yakın konumda yer almaktadır. Birinci derecede 

sit alanı olan Ortahisar tarihi kalesi ve yerleşmesi Batıda Zağnos Vadisi ve İmaret Deresi, 

Doğuda ise Tabakhane Vadisi ve Kuzgun Dere ile komşudur. Kentin önemli bir hava 

koridoru olan ve imar planlarında yeşil alan olarak gösterilen bu vadi zamanla düzensiz 

ve niteliksiz yapılaşma ile çarpık ve sağlıksız kent yapılaşmasının olumsuz örneklerini 

barındıran bir doku haline gelmiştir. 

Zağnos Vadisi geçmiş tarihsel süreçte kentin gelişimi içinde havalandırma ve yeşil alan 

koridoru olmuş ve bu işlevlerini de 1960’lara dek yerine getirmiştir. Alman tarihçisi 

Fallmerayer, Ağustos 1840’ta geldiği Trabzon’un eski kent merkezini çevreleyen iki vadi 

hakkındaki izlenimlerini şöyle not etmiştir (Öksüz 2010). 

“Bu korkunç, doğanın kendisinin yığmış olduğu kalenin hendekleri yeşilliklerle, su 

kaynaklarıyla, kısmen hep yeşil kalan upuzun ağaçlarla doludur. Dar bir köprü onların 

dorukları üzerinden cesur kemerinin üstünde öbür tarafa uzanıyor. Sarmaşıklar çiçek 

açınca, sular ağaçların arasında çağlayıp akınca ve olgun üzümler her tarafta yaprakların 

altından göz kırpınca ne de romantik bir görünüm olur. Akşama bakan taraftaki boğaz 

özellikle harikuladededir. Doğrudan ağaç ve su kaynaklarının her tarafı doldurduğu vadi 

yatağına bitişik, ağaçlıklarla kaplı kale kayalıklarının dibi, uçurumun karanlık 

gölgesinden en az 300 adım yüksekliktedir. Ama yine de en güzel görünümü, eğer kalenin 

batı tarafına romantik uçurumun üzerinden giden köprüde durup bu yeşile dolanmış, dik 

olarak yukarıdaki kaleden aşağıdakine giden siyah kuleli suru akşam güneşinde 

seyrederseniz elde ediyorsunuz. Varoştan gelen ve yüksek doruklu, asmalarla birbirine 

geçmiş ağaçların arasından geçen çapraz yol, granit taşları üzerinde hızlanıp gürül gürül 

akan ırmağın bulunduğu boğaza iniyor. Hep yeşil olan çalı ve ağaç yapraklarından sicim 

gibi ve hızla akan sular öğle sıcağında insana gölge ederek serinlik veriyorlar. 

Yükseklerden, vadinin yamaçlarındaki taşların aralarından, her taraftan sular akıp, 

upuzun ağaçların, mersin ağaçlarının ve defnelerin arasından şırıldayarak sarp yamaçlı 

vadideki ırmağa dökülüyor”.  
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Daha yakın tarihli örnekte ise Bıjışkyan (Bülbül 2008), 1960’lı yıllara kadar Zağnos 

Vadisi’nin, Zağnos Köprüsü’nden güneye doğru tamamıyla mandalina bahçesi olduğunu, 

köprünün kuzeyinde ise çeşitli ağaçlı bahçeler ve bu bahçeler içerisinde yer alan birkaç 

geleneksel Trabzon evinden söz etmektedir. Zağnos Köprüsü’nden denize kadar açık bir 

perspektifin olduğunu ve köprünün batı ayağındaki balkonlu kahvehaneden bu 

manzaranın seyredilebildiğini dile getirmiştir. Ancak ilerleyen zaman içerisinde, ülke 

genelinde olduğu gibi Trabzon’da da görülen hızlı kentleşme ve imar dışı yapılaşma bu 

vadilerde de kendini göstermiştir.  

Vadideki yapılaşmanın ne zaman ve nasıl ortaya çıktığı hakkında daha fazla bilgi sahibi 

olabilmek için, Bülbül’ün (2008) tez çalışması ve Bülbül ve Yılmaz’ın (2010) coğrafi 

bilgi sistemlerini kullanarak, Vadi’deki yapılaşmanın zaman içerisindeki gelişimini 

inceledikleri analiz dikkate değer bir çalışmadır. Buna göre, alanda yer alan parsellerin 

büyük bir bölümünün ilk edinme sebebinin kadastro veya ifraz işlemi olduğu, ilk edinme 

tarihlerinin ise 1952–1958 yılları arasında yoğunluk gösterdiği izlenmiştir. Dönüşüm 

alanında yer alan parsellerin, bir kısmının 1984 yılındaki imar affından yararlanarak 

ruhsat aldığı, büyük bir kısmının ise ruhsat ve yapı kullanma izin kayıtlarının olmadığı 

belirlenmiştir. 1977 yılı, 1984 yılı ve yıkım öncesi mevcut yapılaşma durumu 

karşılaştırıldığında, vadide 1977 yılında yapılaşma yoğunluğunun yüksek olduğu, 1977–

1984 yılları arasında yapılaşmada fazla bir artış olmadığı görülmektedir. 1984 yılındaki 

imar affından sonra vadide yapılaşmanın giderek arttığı ve yıkım öncesindeki son duruma 

ulaştığı tespit edilmiştir. 
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Şekil 4.8 Zağnos, Tabakhane, Ortahisar ve Narlıbahçe dönüşüm projeleri alanları  
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Şekil 4.9 Zağnos Vadisindeki parsellerin ilk edinme tarihlerine göre dağılımı       

(Bülbül 2008, Bülbül ve Yılmaz 2010) 
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Şekil 4.10 Zağnos Vadisindeki parsellerin edinme sebeplerine göre dağılımı        

(Bülbül 2008, Bülbül ve Yılmaz 2010) 
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Şekil 4.11 Zağnos ve tabakhane vadileri bina kalitesi haritası 
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Şekil 4.12 Vadinin eski halinden bir görünüm  

 

 

Şekil 4.13 Vadinin eski halinden bir görünüm  
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Şekil 4.14 Vadinin eski halinden bir görünüm  

 

Şekil 4.15 Zağnos Vadisi 1. Etabın dönüşüm sonrası genel görünüm  
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Şekil 4.16 Zağnos Vadisi 1. Etabın dönüşüm sonrası genel görünüm  

 

Şekil 4.17 Zağnos Vadisi 1. Etabın dönüşüm sonrası görünüm  
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Şekil 4.18 Zağnos Vadisi 2. Etabın dönüşüm öncesi durumu  

 

Şekil 4.19 Zağnos Vadisi 2. Etabın dönüşüm sonrası durumu  
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Şekil 4.20 Zağnos Vadisi 2. Etabın dönüşüm sonrası durumu 

 

Şekil 4.21 Zağnos Vadisi 3. Etabın dönüşüm öncesi görünümü  
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Şekil 4.22 Zağnos Vadisi 3. Etabın dönüşüm sonrası görünüm  

 

 

Şekil 4.23 Zağnos Vadisi 3. Etabın dönüşüm sonrası görünüm  
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Şekil 4.24 Zağnos Vadisi 4. etabın dönüşüm çalışmaları 

Zağnos vadisi kentsel dönüşümünün tamamlanması süreci 2004-2014 yılları arasını 

kapsamıştır. Bu süreçte yaklaşık 28 hektarlık bir alan kamulaştırılmıştır. Toplam 

kamulaştırma bedeli ek protokol dahil 170.308.991,40 TL olmuştur. Toplamda ek 

protokol ile 736 adet binanın tamamı yıkılmıştır. Yıkılan binaların yerine 1. etapta 354 ve 

2. etapta 226 adet olmak üzere toplam 580 adet daire yapılmıştır.  

4.2.2 Tabakhane Kentsel Dönüşüm Projesi 

Tabakhane Vadisi de tarihi Trabzon kent surlarının diğer yanında uzanan, tıpkı Zağnos 

Vadisi gibi kentin çok önemli bir hava koridorudur. Ahmet Refik (Altınay), 17 Nisan-20 

Mayıs 1918 tarihleri arasında bir yabancı grupla yaptığı Trabzon gezisindeki tanıklığını 

şu cümlelerle ifade etmiştir: “Bahar, bu harabenin ortasına da çiçeklerini serpmiş. Kâh 

Debbağhane Deresi’nin sarmaşıklar, sarıçiçekler, yüksek kayalar arasında uğuldaya 

uğuldaya gelen sadası, kâh harabeler ortasında beyaz çiçekleriyle gülen bir erik ağacının 

yeşil tomurcuklu dalları üzerinde bir kuşun hazin avazı işitiliyor” (Öksüz 2010). 

Tabakhane Vadisi de imar planlarında yeşil alan olarak öngörülmüş olmasına rağmen, 

tıpkı Zağnos vadisi gibi zamanla çarpık yapılaşmaya sahne olmuş ve bölge Trabzon 

Belediyesi tarafından Kentsel Dönüşüm Alanı olarak ilan edilmiştir. Alanı 17,2 hektar 
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olan proje, Trabzon Büyükşehir Belediye ile TOKİ’nin işbirliğinde yürütülmektedir. 

Proje kapsamında rekreasyon amaçlı peyzaj çalışmaları ve konut bölgesinde 541 konut 

üretimi gerçekleştirilecektir. Projenin kamulaştırmaları ile yıkım çalışmaları devam 

etmektedir. Halen 460 adet bina yıkımı gerçekleştirilmiş ve günümüze kadar yapılan 

kamulaştırma işlemlerinin bedeli 202.847.973,85 TL olmuştur.  

 

Şekil 4.25 Tabakhane vadisi kentsel dönüşüm 

 

Şekil 4.26 Tabakhane vadisi kentsel dönüşüm proje-1 
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Şekil 4.27 Tabakhane vadisi kentsel dönüşüm proje-2 

4.2.3 Ortahisar Projesi 

Ortahisar, Trabzon’un en eski yerleşiminin olduğu, tarihi surların içinde kalan büyük 

tarihi, turistik ve kültürel öneme sahip eski kent merkezidir. Tarihi, kültürel özelliklerini 

ve özgün dokusunu yeniden ortaya çıkarmak için mahalle ve çevresi kentsel yenileme 

alanı ilan edilmiştir. 

Toplam 19 hektar alanın projelendirme çalışmaları devam etmektedir. Proje alanında; 

tarihi sur içi bölgesinde kaçak, köhneleşmiş ve tescilsiz yapıların tasfiyesini, tarihi 

yapıların restorasyonunu ve yöresel mimari özellikleri dikkate alan yeni yapılaşmanın 

hayata geçirilmesi hedeflenmektedir. Bu konuda belediyenin yapmış olduğu çalışmalar 

devam etmektedir. Toplam kamulaştırma alanı yaklaşık 17 dekar olup, halen 12.892 m2 

alanın kamulaştırma işlemi gerçekleştirilmiştir. Toplam 102 olan bina sayısının 82 

adedinin kamulaştırma işlemi gerçeklemiş olup, sadece 1 tane yıkılmıştır. Bu kısım için 

ödenen kamulaştırma bedeli 50.566.078,03 TL olmuştur.  
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4.2.4 Narlıbahçe Dönüşüm Projesi 

Proje 22 hektarlık alanı kapsamakta olup, proje kapsamında belediye hizmet binası, 

valilik ve Şenol Güneş caddesi ile Hızırbey camii arasını sahile kadar içine alan bölümde 

uygulama yapılmasını hedeflemiştir. Proje alanında mevcut olan binaların tespit 

çalışmaları tamamlanmıştır. Dönüşüm projesi kapsamında yaklaşık 222 dönümlük alanda 

382 adet binanın yıkılarak yeni bir kent parçası oluşturulması planlanmaktadır. 

Narlıbahçe için yapılan yaklaşık maliyet çalışmasında kamulaştırma bedelinin 

232.019.189,28 TL olacağı tahmin edilmektedir.   

4.2.5 Ayasofya Kentsel Dönüşüm Projesi 

Ayasofya Camii, Trabzon’un simge tarihi yapılarından biri olarak büyük önem 

taşımaktadır. Ancak cami etrafı zaman içerisinde, çarpık bir yapılaşma ile dolmuş 

Ayasofya Camii de etrafında oluşan görüntü kirliliğinin gölgesinde kalmıştır. Trabzon 

Belediye ve TOKİ’nin 27.05.2009 tarihli protokolüne istinaden Ayasofya etrafındaki 21,2 

dekar alanda toplam 46 adet yapı kamulaştırılarak yıkılmış, bölge temizlenmiş ve 

tamamen rekreasyon amaçlı peyzaj alanı oluşturulmuştur. Bu sayede tarihi yapı ve siluet 

yeniden ortaya çıkarılmıştır. Bu çalışmadaki toplam kamulaştırma bedeli 37.553.147,61 

TL olmuştur. Buna ilave olarak 6 adet dükkân, 1 adet kafeterya ile turizm tanıtım merkezi, 

sergi salonu, otopark gibi birimlerin yer aldığı bir bina yapılmıştır.  

 

Şekil 4.28 Ayasofya kentsel yenileme öncesi görünümü  



76 

 

 

Şekil 4.29 Ayasofya kavşağı kentsel yenileme öncesi görünümü 

 

Şekil 4.30 Ayasofya kentsel dönüşüm projesi yenileme sonrası görünümü 
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Şekil 4.31 Ayasofya ve Kavşağı kentsel yenileme sonrası genel görünümü 

4.2.6 Çömlekçi Dönüşüm Projesi 

Limanın hemen arkasında yer alan köhneleşmiş yapısıyla Çömlekçi Mahallesi kuzeyde 

devlet sahil yolu ve Trabzon limanı, güneyde tanjant yolu arasında yer almakta, kent 

merkezine komşu bir konumda bulunmaktadır. Tarihsel süreç içinde kentin ilk yerleşim 

yerlerinden olan bölge, kentsel gelişmelere bağlı olarak zaman içinde önemini 

kaybetmeye başlamıştır. Tamamen bakımsız ve sağlıksız, yoğun bir yapılaşma ile görüntü 

kirliliği oluşmasının yanı sıra, bölge yasa dışı faaliyetlerin yaşandığı sorunlu bir alan 

haline gelmiştir. Bu nedenle kentin vitrini sayılabilecek bir konumda bulunan bölgede, 

138 hektar gibi oldukça geniş alanı kapsayacak şekilde dönüşüm yapılarak, konut ve 

yaşam kalitesinin artırılması, kent için yeni bir çekim merkezi oluşturulması 

hedeflenmektedir. 

Çömlekçi Mahallesi, kentsel dönüşüm projesi iki etap halinde planlanmış, birinci etap 

için çalışmalar başlatılmıştır. Bu kısımla ilgili olarak, jeolojik-jeoteknik etüt raporları ve 

halihazır haritası yenilenerek proje alanında hak sahiplerine ilişkin bina ölçümleri 
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tamamlanmıştır. Uygulama imar planı hazırlanmış hak sahiplerine ait gayrimenkul 

değerleme işlemleri tamamlanarak etaplanan bölgelerde kamulaştırma işlemleri 

başlatılmıştır. Projenin birinci etabında alanın güneyinden düşük katlı ve bahçeli konutlar, 

sahile yakın bölgesinde ise ticari yapılar (zemin katı ticaret, üst katları konut 

kullanımında), kültür merkezi, otel gibi kullanımlara yer verilecektir. Proje 3 etaptan 

oluşmaktadır. Projenin birinci etabında 22,5 dönüm, 2. etabında yaklaşık 1 dönüm ve 3. 

etabında yaklaşık 61 dönüm alan kamulaştırılacaktır. Projenin halen 1.etap çalışmaları 

sürdürülmektedir. Projenin 1. etabının toplam kamulaştırma bedeli 74.212.875,58 TL 

olarak gerçekleşmiştir. Bu etap kapsamında; toplam bina sayısı 134 adet olup, yıkılan 

bina sayısı 132 adet olarak gerçekleşmiştir. Projenin 2. etabından sonra 3. ve 4. etap 

kapsamında 766 adet binanın kaldığı tespit edilmiştir.    

Şekil 4.32 Çömlekçi kentsel dönüşüm ve yenileme alanı projesi  
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Şekil 4.33 Çömlekçi kentsel dönüşüm ve yenileme alanının görünümü 

 

Şekil 4.34 Çömlekçi kentsel dönüşüm ve yenileme projesinin görünümü 
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4.3 Kentsel Dönüşümlerin Trabzon Kentine Etkileri 

İncelenen kentsel dönüşüm uygulamaları alanlardaki dönüşüm deneyimleri ile proje 

alanlarında yürütülen gözlemlerin sonuçlarına dayalı olarak tespit edilen başlıca etkiler 

aşağıdaki gibi olmuştur:   

 Trabzon’da tamamlanan ve devam etmekte olan kentsel dönüşüm uygulamalarının, 

Trabzon’a pek çok bakımdan etkileri olacağı bir gerçektir. Ortaya çıkmaya başlayan ve 

olası bu etkilerin çok yönlü olarak ele alınması gerekir.  

 Trabzon’daki kentleşme sorunlarından bir zorunluluk olarak ortaya çıkan kentsel 

dönüşüm uygulamalarının en gözle görünür etkisi, şehrin çarpık yapılardan ve görüntü 

kirliliğinden kurtularak, daha modern bir şehir görünümüne kavuşmasıdır.  

 İlave olarak büyük bir kısmı tarihi şehir dokusunun olduğu alanları kapsayan bu kentsel 

dönüşümlerin, ilin tarihi dokunun ortaya çıkmasını sağlayacağı, tarihsel kimliğini daha 

görünür kılacağı ve turistik cazibesini artıracağına kuşku bulunmamaktadır. Özellikle 

Zağnos, Tabakhane ve Ortahisar dönüşümlerinin tamamlanması ile Trabzon’un bu 

özelliği çok belirgin bir şekilde öne çıkacaktır. Projeler kapsamında ayrıca tarihi yapılar 

restore edilerek turizmin hizmetine sunulacaktır. 

 Trabzon’un tarihsel olarak kent kimliğinde öne çıkan bir diğer özelliği de, Trabzon’un 

bir liman şehri olmasıdır. Zağnos ve Tabakhane projeleri ile surların ve tarihi dokunun 

ortaya çıkarılması gibi, limanın bulunduğu bölgedeki çömlekçi mahallesinin daha güzel 

bir görünüme kavuşturulması da liman şehri kimliğini güçlendirecektir. Bunun yanı sıra, 

geçmişten bugüne Trabzon’un kent yapısındaki deniz görünümünü kapatan yapılar da, 

yine Zağnos ve Tabakhane dönüşümleri ile ortadan kaldırılmakta, kuzey güney hattında 

denize bir koridor açılmaktadır. 

 Bir kentin genel karakterini, mimari yapılar, açık-yeşil alanlar ve bunların birbirleriyle 

olan ilişkileri ve bütünlüğü tayin eder. Açık-yeşil alanlar, insan ile doğa arasındaki 

bozulan ilişkiyi dengelemede ve kentsel yaşam koşullarının iyileştirilmesinde önemli bir 

konuma sahiptir. Bu nedenle gelişmiş ülkelerde açık yeşil alanların nitelik ve nicelikleri, 

medeniyetin ve yaşam kalitesinin bir göstergesi olarak kabul edilmektedir (Ceylan 2007)  

 Kentsel dönüşümlerin bir bütün olarak kente çevresel yönden önemli etkileri söz 

konusudur. Trabzon Belediye Başkanlığı 2002 Raporuna göre kent içindeki vadi 
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alanlarının sağlıksız ve plansız yapılaşmadan temizlenerek yeşil alan olarak kentte 

kazandırılması sonucu kentte kişi başına düşün yeşil alan miktarı 11 m2 olacaktır. 

 Özellikle Zağnos ve Tabakhane vadilerinin yapılaşmadan arındırılması ile bu vadilerin 

ekolojik bir koridor olma özelliği ve kentin en önemli hava kanallarının yeniden açılmış 

olmasıdır.  

 Trabzon’da özellikle hızla yitirilmekte olan açık ve yeşil alanların kentte yeniden 

kazandırılarak kent halkı için doğal, kültürel ve sosyal mekânların oluşturulması kent ve 

kentli için önem taşımaktadır. Kent içinde planlanmış olan bu rekreasyon alanında 

bulunan yeşil elemanlar kentin kirli havasının iyileştirilmesinde önemli rol oynarken kent 

halkına ışık ve temiz hava sağlayacaktır.   

 Zağnos Vadisi açık-yeşil alanı kentin iklimini olumlu yönde etkileyerek kentin 

mikroklimatik özellikler kazanmasını sağlayacaktır.  

 Zağnos Vadisi proje alanı kent içerisinde farklı karakterlere sahip olan tarihi doku ve 

yerleşim dokusu arasında tampon bir saha olarak görev yapmaktadır. Zağnos Vadisi 

rekreasyon alanı kentin fiziksel yapısı içerisinde kente estetik bir görünüm 

kazandırmaktadır (Bogenç 2009). 

 Proje alanındaki çarpık ve sağlıksız yapıların tasfiyesi sonucu oluşturulan yeni 

mekânlarda yaşam kalitesi yükseltilecektir. Ayrıca yeni planlanan sosyo-kültürel ve 

rekreasyon alanlarında kentlinin kamusallaşma düzeyi yükselecektir. 

 Birçok kentsel dönüşüm projesine getirilen en önemli eleştirilerden biri kamusal 

alanların daraltılması yönünde olmuştur. Bu görüşe göre, kentsel dönüşümler sonucu, 

kamusal alanlar her geçen gün daralırken, mevcut olanlara erişim de giderek 

sınırlanmaktadır.  

 Kamusal alanlar olarak meydanlar, cadde ve sokaklar, parklar, kıyılar, hatta mahalleler, 

belirli bir düzenleme ve kontrol dışında, cinsiyet, sınıf, dil, din, etnik köken, yaşam tarzı 

fark etmeden, halktan tüm kesimlerin kullanımlarına açıktır. Tarihsel olarak da 

kullanıcılardan herhangi birine özgü talep ve gereksinimlere göre tanzim edilmedikleri 

gibi tam aksine herkesçe erişilebilir mekânlardır. Herhangi bir kentin demokrasiyle 

imtihanı, kamusal alanlarının genişliği veya darlığında ya da kentsel politikalar sonucu, 

kamusal alanlarının genişletilmesi veya daraltılmasında başlar. Kamusal alanlar, her 

sınıftan insanın birbiriyle ve elbette “öteki” ile rastlaşma, temas, paylaşma mekânları 

olabildiğince o kent çoğulcu, toplanma, itiraz, muhalefet mekânları olabildiğince de 
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demokratiktir (Baysal 2012). 

 Trabzon kenti özelinde ele alındığında, kentsel dönüşümlerin bunun tam aksi yönde bir 

sonuca yol açacağını söylemek mümkündür. Zira kentsel dönüşümler sayesinde Trabzon, 

kentin merkezinde ticaret, kamu binaları ve konut alanlarının çok yakınında, kolaylıkla 

erişilebilir yeni ve geniş kamusal alanlar, dinlenme ve park alanları kazanmıştır. Nitekim 

bu alanlar çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapmaya başlamışlardır. Bu anlamda 

projeler, kentlilerin serbest zamanlarını değerlendirebilmeleri bakımından ve sosyal 

açıdan şehre önemli katkı sağlamıştır ve sağlayacaktır. 

 Ayrıca Zağnos vadisi kentsel dönüşüm projesi ile boşaltılan alan rekreasyon alanı olarak 

projelendirilmiş ve bu doğrultuda yapılarak halkın kullanımına sunulmuştur. Bu açıdan 

bölgede yaşayan hak sahiplerinin aynı alan içinde yeniden ikamet ettirilmeleri mümkün 

olmamıştır ve kentsel dönüşümlerin en önemli sorunu olan yerinden edilme durumu 

ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, Zağnos Vadisinde yaşanan kentsel dönüşüm sürecinin 

dönüşümün sadece fiziksel yönüyle ele alındığı bir süreç olduğu sosyal boyutunun ihmal 

edildiği yönüyle eleştirilmiştir.  

 Zağnos vadisinin yakın çevresinde hak sahipleri için konutlar üretilmiş, isteyene 

verilmiştir. Böylece mümkün olduğunca bölgede yaşayan insanların yakın çevrede yine 

aynı komşuluk ilişkileri içinde barınmaları sağlanmıştır. Zağnos vadisi güneyinde yer 

alana bahçecik mahallesinde projelendirilen 354 konut projesi 2012 yılında 

tamamlanmıştır. Yeni ilave edilen alanlardaki 388 adet konut için projelendirme ve 

onama süreçleri ihale aşamasına gelmiştir. Yeni yapılan konutların satışında, vadide 

yaşayan hak sahiplerine öncelik verilmiştir. Bu bağlamda mevcut konutları peşinat 

sayılıp, kalan ücret 15 yıl taksitle ödemesi yapılacak biçimde anlaşma sağlanmıştır. Buna 

ilave olarak başbakanlık oluru alınarak hak sahiplerine % 30 indirim de yapılacaktır. Bu 

sayede kentsel dönüşüm alanında daha önce yaşayanların yerinden edilmelerinin yol 

açacağı olumsuz sonuçlar kısmen de olsa giderilmektedir.  

 Ayrıca, kentsel dönüşümlerin yapıldığı bölgelerde ve mücavir mahallelerde arsa, konut 

ve diğer taşınmazların piyasa fiyatlarının artacağı, ekonomik ve sosyal açıdan 

hareketliliğin artacağı düşünülmektedir. Bunun dışında, kentsel dönüşümler bir bütün 

olarak Trabzon’daki yaşam kalitesinin artmasını önemli katkı sağlayacaktır. 
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Kentsel dönüşüm, kente yapılan bilinçli müdahaleler aracılığı ile mekânsal, ekonomik, 

sosyal ve fiziksel bir yeniden üretim sürecidir. Bu bakımdan kentsel dönüşümler hiç 

kuşku yok ki, çok yönlü olarak doğrudan ve dolaylı, birçok etkileri de beraberinde 

getirmektedir. Trabzon özelinde ele alındığında, Trabzon’daki kentsel gelişimin ana 

karakteristiğini çok geniş bir alanı kapsayan kentsel dönüşümler oluşturduğunu ve 

Trabzon’daki kentleşmenin yönünü tayin ettiği görülmüştür.  

Bu çalışmada, Trabzon’daki kentsel dönüşümün, kentleşme sorunlarından bir zorunluluk 

olarak ortaya çıktığı, kentsel dönüşüm uygulamalarının görünür etkisinin, şehrin çarpık 

yapılardan ve görüntü kirliliğinden kurtularak, daha modern bir şehir görünümüne 

kavuşmasına katkı sağladığı ve bu noktada kentsel dönüşümlerin kentin, büyük bir kısmı 

tarihi şehir dokusunun ortaya çıkmasına, özellikle Zağnos, Tabakhane ve Ortahisar 

Dönüşüm Projelerinin tamamlanması, tarihsel kimliğini daha görünür kılacağı ve turistik 

cazibesini artıracağı; Zağnos ve Tabakhane Projeleri ile deniz görünümünü kapatan 

yolların ortadan kaldırılmasıyla kuzey güney hattında denize bir koridor açılacağı, 

surların ortaya çıkarılmasıyla liman şehri kimliğine yardımcı olacağı beklenilmektedir. 

Kentsel dönüşümlerle, açık-yeşil alanlar, insan ile doğa arasındaki bozulan ilişkiyi 

dengelemede ve kentsel yaşam koşullarının iyileştirilmesinde önemli bir katkı sağlamakta 

olup, kent içindeki vadi alanlarının sağlıksız ve plansız yapılaşmadan temizlenerek yeşil 

alan olarak kentte kazandırılması sonucu kentte kişi başına düşün yeşil alan miktarının 

11 m2 olacağı beklenilmektedir. Bu anlamda, Zağnos ve Tabakhane Vadilerinin 

yapılaşmadan arındırılması yoluyla söz konusu vadilerin ekolojik bir koridor olma 

özelliği ve kentin en önemli hava kanallarının yeniden açılmış olmasına, kent içerisinde 

planlanmış olan bu rekreasyon alanında bulunan yeşil elemanlar kentin kirli havasının 

iyileştirilmesinde önemli rol oynayarak, kent halkına ışık ve temiz hava sağlamasına, 

kentin mikroklimatik özellikler kazanmasına, bu alanın kentin tarihi doku ile yerleşim 

dokusu arasında tampon bir saha olarak görev yapması nedeniyle kentin fiziksel yapısı 

içerisinde kente estetik bir görünüm kazandırmasına yardımcı olacaktır.  
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Birçok kentsel dönüşüm projesinin kamusal alanların daraltılması yönündeki eleştirinin 

aksine Trabzon kentindeki kentsel dönüşümlerin bunun tam aksi yönde bir sonuca yol 

açtığı, zira kentsel dönüşümler sayesinde, kent merkezinde ticaret, kamu binaları ve konut 

alanlarının çok yakınında, kolaylıkla erişilebilir yeni ve geniş kamusal alanlar, dinlenme 

ve park alanları kazandığı, bu anlamda projelerin, kentlilerin serbest zamanlarını 

değerlendirebilmeleri bakımından şehre önemli katkı sağladığı görülmüştür. Diğer 

yandan, Zağnos Vadisi kentsel Dönüşüm Projesi ile boşaltılan alan rekreasyon alanı 

olarak projelendirilmiş olup, bölgede yaşayan hak sahiplerinin aynı alan içinde yeniden 

ikamet ettirilmelerinin mümkün olmadığı, bu nedenle Zağnos Vadisinde yaşanan kentsel 

dönüşüm sürecinin dönüşümün sadece fiziksel yönüyle ele alındığı bir süreç olduğu, 

sosyal boyutunun ihmal edildiği yönüyle eleştirildiği görülmüştür. Buna karşın, yakın 

çevresinde hak sahipleri için konutlar üretilmiş, yeni yapılan konutların satışında, vadide 

yaşayan hak sahiplerine öncelik verildiği ve uygun ödeme koşullarının sunulmasına 

yönelik çabaların olduğu gözlemlenmiştir.   

Araştırma sonuçlarına göre Trabzon kentindeki kentsel dönüşüm projelerinin birbirini 

tamamlayan etaplar halinde yürütüldüğü ve her bir etabın birbirine bağlı olduğu 

görüldüğü için ilde uygulanan projelerinin etkilerinin bütün olarak ele alınması gerekli 

olmuştur. Bu kapsamda, kentsel dönüşümlerin sonuçları ve etkileri kısmen ortaya çıkmış 

olmakla birlikte, bu etkilerin gerçek anlamda ve ekonomik, sosyal ve mekânsal gibi bütün 

boyutları ile incelenmesi için kentsel dönüşümlerin tamamlanması ve üzerinden belli bir 

sürenin geçmesi gerektiği gözlemlenmiştir. Trabzon ili içinde kentsel dönüşümlerin, 

kentin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlanması, görüntü kirliliğinin giderilmesi, 

yeşil alanların, kamusal alanların artırılması ve bir bütün olarak yaşam kalitesinin 

yükseltilmesi yanında, kentin tarihi kimliği, surları, deniz şehri, liman şehri olması gibi 

kent kimliğinin çok önemli mekânsal bileşenlerini ortaya çıkaran hayati bir işlevi olduğu 

bu çalışmanın sonuç ürünü olarak ortaya çıkmıştır. İlave olarak mevcut diğer dönüşüm 

projelerinin tamamlanarak, yenilerinin projelendirilerek hayata geçirilmesi yerel 

yönetimlerin ve karar organların yeni hedefi olmasının gerekli olduğu, bu durumda kent 

ölçeğinde çağdaş şehircilik ve planlama ilkeleri perspektifinde kenti paylaşanların 

hayatlarını kolaylaştırmada katkı sağlayacağı sonucuna ulaşılmıştır. 
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Sonuç olarak hızlı nüfus artışı, göç, şehircilik ve birlikte yaşamın getirmiş olduğu konut 

talebi, plansız yapılaşmayı önleme, bununla birlikte artan refah isteği ve sağlıklı 

kentleşme bakımından kentsel dönüşüm projelerinin kapsayıcı ve ihtiyaçları karşılayacak 

şekilde yapılması ilgili kente mekânsal, ekonomik, sosyal ve kültürel olarak katkı 

sağlayacağı düşünülmektedir. Araştırma sonuçlarına göre ilde yürütülen kentsel dönüşüm 

projelerinin, kent kimliği için önemli olan mekânsal bileşenleri ortaya çıkardığı ve kent 

için dönüşüm projelerinin devam etmesinin gerekli olduğu ortaya çıkmıştır. 

Belediyelerde kentsel dönüşüm projelerinin geliştirilmesi ve uygulanması süreçlerinde 

gayrimenkul geliştirme ve yönetimi uzmanlarının istihdam edilmesinin proje uygulama 

sonuçlarının başarısı üzerinde önemli etkisinin olabileceği vurgulanmalıdır. Bununla 

birlikte birçok belediyede mevcut insan kaynağının kentsel gelişim ve dönüşüm 

projelerinin geliştirilmesi ve başarılı uygulama yapılması için yeterli olmadığı dikkati 

çekmektedir. Belediyelerde başta kentsel gelişim, koruma ve dönüşüm projelerinin 

geliştirilmesi ve uygulanması, imar ve şehircilik, emlak ve kamulaştırma, mali hizmetler, 

fen işleri, işletme ve iştirakler ile ulaşım, su ve kanal hizmetleri gibi birçok alanda 

gayrimenkul geliştirme ve yönetimi uzmanlarının istihdam edilmesine gereksinim olduğu 

ve belirletilen alanlarda hizmet kalitesinin yükseltilebilmesi için söz konusu uzmanların 

belediyelerde istihdam edilmesinin zorunlu olduğu vurgulanmalıdır. Bu amaçla 5393 

sayılı Belediye Kanununun “norm kadro ve personel istihdamı” başlıklı 49’uncu maddesi 

kapsamında belediyenin ve bağlı kuruluşlarının norm kadrolarında mutlaka gayrimenkul 

geliştirme ve yönetimi uzmanlığının sayılması ve ilgili birimlerin norm kadroları arasında 

söz konusu uzmanların açıkça belirtilmesinde toplumsal menfaatin olduğu ortaya 

çıkmaktadır.  
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