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ERZURUM İLİNDEKİ KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARININ SOSYO-

EKONOMİK AÇIDAN ANALİZİ: AZİZİYE İLÇESİ ÖRNEĞİ 

 

Ahmet TANAS 

Ankara Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü 

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı 

 

Danışman: Prof. Dr. Mehmet BÜLBÜL 

 

Bu çalışmada kentsel dönüşümün kapsamı ve amaçları, tarihsel gelişimi, yöntemleri ve 

temel ilkeleri ana hatları ile değerlendirilmiştir. Dünyada ve Türkiye’de kentsel dönüşüm 

uygulama örnekleri incelenmiş ve Türkiye’de kentsel dönüşüm ile ilgili yasal 

düzenlemeler, uygulama süreçleri ile projenin paydaşları ve dönüşüm uygulamalarının 

temel sorunları irdelenmiştir. Çalışmanın ikinci kısmında Erzurum ilinde yürütülen 

kentsel dönüşüm çalışmaları incelenmiş ve Aziziye ilçesinden örnek olarak seçilen 

dönüşüm projesinin; saha çalışmaları, idari kayıtlar ve gözlemlere dayalı olarak analizi 

yapılmıştır. Saha araştırmasında, hak sahipleri ile yarı yapılandırılmış soru formu ile yüz 

yüze, derinlemesine ve odak grup görüşmesini kapsayan anket çalışması yapılmış ve nitel 

araştırma yöntemi kullanılmıştır.  

 

Araştırma sonuçlarına göre hak sahiplerinin, kentsel dönüşüm olgusunu bir fırsat olarak 

görmeleri veya algıladıkları nedeni ile sosyo-ekonomik açıdan beklentilerinin yüksek 

olduğu gözlemlenmiş olup, söz konusu beklentilerin ne ölçüde karşılandığı, kentsel 

dönüşüm projelerinin yapılması sonucunda Aziziye Belediyesinin amacına ne ölçüde 

ulaştığının tespiti yapılmış ve bu bağlamda gözlenen temel sorunlara yönelik çözüm 

önerileri sunulmuştur. Seçilen proje alanında dönüşüm dar gelirli aileler için düşünülmüş 

bir proje olmasına rağmen, bu ailelere destek yerine sosyo-ekonomik yönden ilave yük 

getirmiştir. Belediyeler veya Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından bu tür 

projelere sadece gelir odaklı yaklaşılmaması, toplum yararının daha üstün tutması 

gerektiği vurgulanmalıdır. Dönüşüm projesi alanlarında yaşayan hanelerin ekonomik 

düzeyi, sosyal ilişkileri ve beklentileri ile proje sahasının gelişme eğilimleri birlikte 

alınarak insan odaklı projelerin geliştirilmesine öncelik verilmesi yararlı olacaktır. Sonuç 

olarak kentsel dönüşüm projelerinin geleceğe yönelik yatırımlar olarak düşünülmesi ve 

uygulanmasının gerekli olduğu ve bu alanda yapılan çalışmalara gayrimenkul geliştirme 

ve yönetimi uzmanlarının entegre edilmesi ile yüksek başarının elde edilmesinin mümkün 

olabileceği vurgulanmalıdır.   

Ağustos 2018, 58 sayfa 

Anahtar Kelimeler: Kentsel dönüşüm, Aziziye ilçesi, kamu yararı, sosyo-ekonomik 

etkilerin analizi ve değerlendirilmesi.  
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ABSTRACT 

Term Project 

SOCIO-ECONOMIC ANALYSIS OF URBAN TRANSFORMATION STUDIES IN 

ERZURUM PROVINCE: A CASE STUDY OF AZİZİYE DISTRICT 

 

Ahmet TANAS 

Ankara University 

Graduate School of Natural and Applied Sciences 

Department of Real Estate Development and Management 

 

Supervisor: Prof. Dr. Mehmet BÜLBÜL 

 
In this study, the scope and purpose, historical development, methods and basic principles of 

urban transformation have been discussed as per outlines of the study. Some examples on 

urban transformation have been presented from the world and from Turkey. This study has 

examined laws relating to urban transformation in Turkey, the main problems perceived 

during application process with stakeholders, and urban transformation implementation 

process. This study examined the urban transformation project in Aziziye district in Erzurum 

province as a case and conducted field studies, administrative records and observations in 

order to achieve the result of the study. Therefore, qualitative research methods were used 

through semi-structured questionnaire to the title holders and conducted face-to-face, in-

depth and focus group interviews during the field study. It has been observed that socio-

economic expectations were high of the title holders and believed that urban transformation 

is an opportunity for them and they have tried to determine how much of these expectations 

are met and the extent to which they have reached the goal of the Municipality of Aziziye in 

accordance with implementation of urban transformation projects. 

 

According to the result of the study, the urban transformation project has not been supported 

to the low-income families or as per their high socio-economic expectations, and it was 

determined what extent of the expectations are fulfilled and how the municipality have 

reached the urban transformation projects in Aziziye municipality and solution proposals for 

the basic problems observed in this context. It should emphasize that municipalities or the 

Housing Development Directorate (TOKI) should not only approach such projects as 

income–based approach, but should give priority of public interest. It is necessary to take into 

account these studies and to implement human-focused projects after making necessary level 

analysis in economic level, social relations and expectations of the people in the areas covered 

by the project and the work of firms or municipalities. Finally, this study stated that urban 

transformation projects should be considered and implemented as per investments made in 

the future and it is possible to achieve high success by integrating real estate development 

and management experts in this area. 

August 2018, 58 sayfa 

Keywords: Urban transformation, Aziziye District, public benefit, and socio-economic analysis. 
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1. GİRİŞ 

Dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de kentlerin mekânsal değişimlerinde, özellikle son 

yıllarda, kentsel dönüşüm uygulamalarının etkisi büyüktür. Ülkemizde 2012 senesinde 

yürürlüğe giren 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki 

Yasa ile şehirlerimizde kentsel dönüşüm manasında daha fazla çalışmalara yer 

verilmiştir. TC Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ), belediyeler ve özel sektör bu 

çalışmaların başlıca paydaşları olmuşlardır.  

Kentsel dönüşümün amacı; yaşam kalitesi çağdaş standartların altında kalmış, risk taşıyan 

yerleşim alanlarında herkes için daha iyi ve daha güvenli bir gelecek hazırlamaktır. 

Kentsel dönüşüm yapılırken daima “Düne Saygı, Bugüne Adalet ve Geleceğe Miras” 

ilkesi esas alınmalıdır. Kentsel dönüşüm aynı zamanda dünü, bugünü, geleceği insanın 

yaşadığı an ile harmanlayarak, insanı, çevresini ve yaşadığı makro ve mikro evreni 

kucaklamaktır. Toplumda her kademe ve yaştan insanlarla huzur ve güven içerisinde 

sürdürülebilir bir yaşam-mekan ekosistemi kurmak mümkündür. Kentsel dönüşümü 

bütün taraflar fırsata çevirmelidir. Öncelikle kentsel dönüşüm yapılırken, yaşanılan 

mekanın sosyal yapısı, ilişkiler ve mahalli ekonomik yapı insan merkezli olarak tertip 

edilmelidir. 

Kentsel dönüşüm ile ilgili önceki çalışmalara bakıldığında; örneğin, Çatalbaş (2011) 

tarafından yapılan çalışmada, çalışma alanı olarak Diyarbakır tarihi Suriçi Bölgesi 

seçilerek, kentsel dönüşümün mekânsal ve sosyo-ekonomik etkilerini ortaya koymayı 

amaçlamıştır. Demirkıran (2008) yapmış olduğu çalışmada, Bursa şehrinde uygulanan 

kentsel dönüşüm projelerine yer vermiş ve Bursa şehrinde en fazla uygulanan kentsel 

dönüşüm metodu ve en fazla kentsel dönüşüm uygulanan alanlarla ilgili bilgilere erişmeyi 

amaçlamıştır. Muti (2014) yaptığı çalışmada, Erzurum ilinde planlanan, devam eden ve 

tamamlanan kentsel dönüşüm çalışmalarını incelemiştir. 

Bu çalışmada ise kentsel dönüşüm olgusu genel hatlarıyla ele alınmış ve Erzurum’da 

yapılan kentsel dönüşüm çalışmaları incelenmiştir. Araştırmanın yapıldığı Aziziye 

İlçesinde yapılan kentsel dönüşüm projeleri derinlemesine analiz edilerek, yapılan saha 
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araştırmasında hak sahiplerine daha çok onların memnun olup olmadıklarına yönelik 

sorular yöneltilmiştir. Çalışmada kullanılan kroki ve tablolar Erzurum Büyükşehir 

Belediyesi ve Yakutiye Belediyesinden, kentsel dönüşüm öncesi ve sonrasını gösterir 

fotoğraflar ise Palandöken Belediyesi ve Aziziye Belediyesinden temin edilmiştir. Genel 

anlamda bu dönem projesinin materyallerini, kentsel dönüşüme giren alanlarda yapılan 

gözlem, görüşme, yerinde yapılan saptamalar ile hak sahipleriyle yapılan anket ve 

mülakat sonuçları oluşturmaktadır. Yapılan saha araştırması analizinde, hak sahiplerine 

yarı yapılandırılmış sorular sorularak yüz yüze, derinlemesine ve odak grup görüşmesi 

sonucu anket ve mülakatlar yapılarak nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır (Merriam 

2013, Yıldırım ve Şimşek 2008). 

Aziziye Belediyesi, kentsel dönüşüm alanına yönelik proje geliştirilmesi ile tamamlanan 

tespit ve değerlemeler neticesinde alanda yaşayan hak sahiplerinin aynı alanda TOKİ 

tarafından yapılacak konutlardan yararlandırılmasını amaçlamıştır. Böylelikle mevcut 

çarpık yerleşme alanlarının tasfiye edilerek modern özelliklere sahip çağdaş standartlarda 

kentsel bir alan oluşturulmasını amaçlamaktadır. Bu araştırmada, hak sahiplerinin 

beklentilerinin ne kadarının karşılandığı, kentsel dönüşüm projelerinin yapılması 

sonucunda Aziziye Belediyesinin amacına ne ölçüde ulaştığı tespit edilmeye çalışılmış 

ve bu bağlamda çözüm önerileri sunmak amaçlanmıştır. 

Önceki araştırmaların sonuçları, idari kayıtlar ve saha çalışmalarının sonuçlarına dayalı 

olarak hazırlanan bu çalışma yedi bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın birinci bölümü 

olan giriş bölümünde yapılan çalışma ile ilişkili genel bir çerçeve çizilmiştir. İkinci 

bölümde kaynak özetlerine yer verilerek literatür çalışması yapılmıştır. Üçüncü bölümde 

kentsel dönüşümün temel ilkeleri ve yöntemleri ele alınmıştır. Dördüncü bölümde 

Türkiye’deki kentsel dönüşüm uygulama süreci ve yapılan bazı kentsel dönüşüm 

uygulamalarından örnekler sunulmuştur. Beşinci bölümde Erzurum il merkezinde yapılan 

kentsel dönüşüm çalışmaları genel hatlarıyla ele alınmıştır. Altıncı bölümde örnek ilçe 

olan Aziziye ilçesinde yapılan kentsel dönüşüm çalışmaları detaylı bir şekilde ele 

alınarak, saha araştırması kapsamında sosyo-ekonomik açıdan analiz yapılmıştır. Yedinci 

bölümde ise çalışma ile ilgili genel değerlendirme yapılmış, temel sorun alanları tespit 

edilmiş ve başlıca çözüm önerileri ortaya konulmuştur.   



3 
 

2. KAYNAK ÖZETLERİ 

Kentsel dönüşüm çalışmalarının sosyo-ekonomik yönlerine ilişkin olarak daha önce 

yapılan çalışmaların kısa özetlerine aşağıda yer verilmiştir: 

Çatalbaş (2011) tarafından yapılan çalışmada; kentsel dönüşümün mekânsal ve sosyo-

ekonomik tesirlerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışma alanı olarak Diyarbakır 

tarihi Suriçi Bölgesi seçilerek, bu bölgede uygulanmakta olan kentsel dönüşüm projesinin 

mevcut vaziyeti, mekânsal ve sosyo-ekonomik tesirleri üzerine değerlendirme 

yapmaktadır. Diyarbakır’da kentsel dönüşümün, alandaki çarpık yapılaşmaların ortadan 

kaldırılması ve tarihi yapılarda onarım çalışmaları ile alanın turizme kazandırılması 

amaçlanmaktadır. Proje alanında yerleşik halkın değişmesi, taşınmaz ücretlerinde ve 

kiralarda artış, alanda yer seçme talebindeki artış seklinde mekânsal ve sosyo-ekonomik 

tesirleri olacağını öngörmektedir. 

Demirkıran’ın (2008) yaptığı çalışmada; Bursa şehrinde uygulanan kentsel dönüşüm 

projelerine yer vermiş ve bu projelere mahalli idarelerin bakış açıları ile ilişkili anket 

çalışması sonuçları değerlendirilmiştir. Anket çalışmasında Bursa’da yerel yöneticilerin 

kentsel dönüşüm konusundaki düşüncelerinin ne yönde olduğu, Bursa şehrinde en fazla 

uygulanan kentsel dönüşüm metodu ve en fazla kentsel dönüşüm uygulanan alanlarla 

ilgili bilgilere yer verilmiştir. 

Ertaş (2011) tarafından yapılan araştırmada; kentsel dönüşüm alanlarında yaşanan sosyal 

problemler, kentsel dönüşüm çalışmalarının bütün unsurları ile ele alınarak hem kentsel 

dönüşüm uygulamalarında yaşadığı deneyimlerle hem de şehir kimliği ile diğer 

kentlerden ayrılan Ankara ve Londra başkentlerinde kentsel dönüşüm uygulamalarının 

sosyal boyutunu inceleyerek kurumsal, ekonomik ve mekânsal yansımalarını tartışmıştır. 

Muti’nin (2014) yaptığı araştırmada; kentsel dönüşüm teorisini ele alarak, Erzurum iline 

ait bir takım genel veriler paylaşmıştır. Erzurum ilinde planlanan, devam eden ve 

tamamlanan kentsel dönüşüm çalışmalarını incelemiştir. Erzurum ilinde Büyükşehir 
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belediyesi ve merkez ilçeler Yakutiye Belediyesi, Palandöken Belediyesi ve Aziziye 

Belediyesinin kentsel dönüşüm çalışmalarını değerlendirmiştir. Erzurum ilinde kentsel 

dönüşüm yapılacak bazı mahallelerde hak sahipleriyle görüşerek kentsel dönüşümle ilgili 

anket çalışması yapmıştır. 

Sarpkaya’nın (2011) yaptığı çalışmada; kentsel dönüşüm dahilinde Osmaniye şehri ve 

ilçelerinde uygulanan yeni konut alanlarına ait bina performansları, "Kullanım Sonrası 

Değerlendirme" yolunu kullanarak değerlemiştir. Fiziksel mekan analizleri, gözlem ve 

müzakereler yaparak, tasarım ve uygulamada aksayan istikametler tespit etmiş ve 

kullanıcıya ait memnuniyet düzeylerini belirlemiştir. Değerlendirme sonuçlarına göre 

dönüşüm projeleri ile getirilen tekliflerle yeni yapılacak tasarımların daha başarılı 

yerleşim alanlarının oluşturulmasının amaçlamış olduğu vurgulanmıştır.  

Tanrıvermiş vd. (2017) tarafından yapılan çalışmada, kentsel dönüşüm projesi alanında 

yürütülen mevcut durum analizi, sosyal ve ekonomik değerlendirme sonuçlarına ilişkin 

kavramsal çerçeve, model geliştirme, sonuçların raporlanması, sunuş ve değerlendirme 

aşamalarını içeren bu çalışmanın kentsel gelişim, dönüşüm ve hatta kentsel yenileme 

projelerinde bir ilk olduğu vurgulanmıştır. Sincan Belediye Başkanlığı ve T.C. 

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı işbirliğinde yürütülen kentsel dönüşüm 

projesi alanında yapılan çalışmanın, diğer bütün kentsel dönüşüm projelerinde yaşanan 

sorunların çözümüne katkı yapabileceği ve hatta proje geliştirme ve uygulama 

yönlerinden model teşkil edebileceği düşünülmektedir. 
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3. KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN TEMEL İLKELERİ VE YÖNTEMLERİ  

Son zamanlarda sıkça kullanılan kentsel dönüşüm kavramının ortaya çıkışı İkinci Dünya 

Savaşı’nı izleyen yıllara dayanmaktadır. Bu dönemde savaştan sonra ülke ekonomilerinin 

bozulması ve ortaya çıkan toplumsal problemler şehirlerde de çöküş derecesine ulaşan 

problemlerin yaşanmasına kapı aralamıştır. Kentsel dönüşüm kavramının ortaya çıkışı da 

bu süreç ile paraleldir. Şehirlerde banliyöler, varoş semtleri hem de gece kondu alanları 

oluşmaya başlamıştır. 

Kentsel dönüşüm; “mevcut kentleri ve merkezleri günün koşullarına uygun biçimde 

düzenlemek amacıyla yeniden planlama ve bu planı uygulama” şeklinde 

tanımlanmaktadır (Özden ve Kubat 2003). Başka bir deyişle kentsel dönüşüm; “kamu 

desteği ya da girişimiyle yoksul komşuluklarının temizlenmesi, mevcut yapıların 

iyileştirilmesi ve korunması, vatandaşlara daha iyi barınma olanaklarının sunulması gibi 

için kentleri ve kent özerklerini günün değişen koşullarına cevap verebilecek duruma 

getirmek” şeklinde dile getirilmektedir (Keleş 1980’den aktaran Özden ve Kubat 2003). 

3.1 Kentsel Dönüşümün Tanımı ve Tarihçesi 

Kentsel dönüşüm işlem ve uygulamalarına yönelik birçok tanımlama yapılabilmektedir. 

Kentsel dönüşüm uygulamalarının çok yönlü disiplinlerden beslenmesi nedeniyle yapılan 

tanımlamalar ve kentsel dönüşümlerin uygulama alanları projelere göre belirlenen 

vizyon, amaç ve uygulama yöntemlerine göre farklılık göstermektedir. Kentsel dönüşüm 

tanımlamalarının temelinde ise kentsel ve çevresel bozulmanın gözlemlendiği ve çöküntü 

alanı haline gelen kentsel yaşam alanlarının ekonomik, toplumsal ve çevresel koşullarının 

kapsamlı biçimde ve bütünleşik olarak iyileştirilmesi çalışmaları kapsamında uygulanan 

strateji ve eylemlerin ifade edildiği anlaşılmaktadır. Başka bir deyişle bir yerleşim 

alanının ekonomik, sosyal ve fiziksel olarak değişime uğrayıp, belirlenen hedef 

doğrultusunda yeniden yaşam alanı olarak kurgulanması ve bu kurgunun işletilmesi 

sürecine kentsel dönüşüm denilmektedir. Kentsel çöküntü alanları haline gelmiş olan 

yerleşim birimleri ve kent merkezlerini yeniden yaşanabilir kılmayı, sosyal dışlanmışlık 

ve ayrımı ortadan kaldırarak güçlenmiş toplum bilinci ile bütünselleşme ve yapısal olarak 
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kentin fiziksel koşullarının iyileştirilmesiyle ekonomik canlılığın oluşturulması kentsel 

dönüşüm çalışmalarının temel amacı olarak görülmektedir.  

Kentsel dönüşüm; çarpık yapılaşmış, afetlere ve olası risklere duyarlı, altyapısı yetersiz 

ve niteliksiz, yoğun yapılaşmış, yasal ya da imara aykırı yerlerdeki mülkiyetin, yeni imar 

planı verilerine uygun düzenlenmesi olarak tanımlanır. Bu tanıma bakıldığında da kentsel 

dönüşümün, bir planlama, imar uygulama, yapım ve inşa süreci olduğu görülmektedir 

(Ülger 2010). 

Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde yer alan dönüşüm kelimesinin anlamından hareket 

ederek kentsel dönüşüm, kentsel alanların var olan durumundan başka bir biçime girmesi, 

başka bir durum alması olarak tanımlanır (Dönüşüm: Olduğundan başka bir biçime girme, 

başka bir durum alma). 

Sanayi Devrimi sonrası, endüstri şehirlerinde hızla artan çevre kirliliği, sağlıksız ve hayat 

standartları düşük konut alanları ve yetersiz altyapı hizmetleri, yaşam koşullarının zor 

olduğu şehirler meydana getirmiştir. 19. yüzyılın 2. yarısında şehri daha sağlıklı, temiz 

ve yaşanabilir kılmayı amaçlayan ‘Park Hareketi’ni, şehir merkezlerinde geniş cadde ve 

bulvarların açılmasını kapsayan kentsel yenileme projeleri izlemiştir. 1850-1860 seneleri 

arasında Baron Haussmann liderliğinde Paris’te gerçekleştirilen kentsel yenileme projesi, 

bu projelerin başında gelmektedir. 

Yirminci yüzyılın ilk yarısında İngiltere’deki “Bahçe Kent Hareketi” ve “Yeni Kentler 

Hareketi” ne paralel olarak gelişen “Modernist Hareket”, şehirlerdeki yenileme 

çalışmalarına liderlik etmiştir. “Modernist Hareket” şehrin sağlıksız bölümlerinin 

yıkılması, daha fazla yeşil alan ve yüksek binalarla yeniden tasarlanması üzerine 

kurulmuştur. Bu hareketin ortaya çıkışı ile Avrupa’da Paris başta olmak üzere pek çok 

kent yıkılıp, modernist ilkelere göre yeniden yapılmıştır. 

İkinci Dünya Savaşı ile beraber, kentlerde büyük felaketlerin meydana gelişi, kentlerin 

yeniden yapılması fikrini gündeme getirmiştir. Bu dönemde merkezi idarenin liderliğinde 
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yeniden yapılanma faaliyetleri ortaya konulmuştur. 1949’da ABD’de kabul edilen Konut 

Kanunu ile beraber kentsel yenilemenin kurumsallaşması sağlanmıştır. Aynı dönemde, 

merkezi idareler mahalli idarelere kentsel tasarım ilkelerini içeren kılavuzlar sunmuştur. 

1940’ların ikinci yarısında kentsel yenileme ile beraber, banliyöleşmenin başlaması 

ve kentsel gelişim kavramı ortaya çıkmıştır. 

1960’lar ve 1970’lerin başlarında ise kentsel iyileştirmeye öncelik verilerek, fiziksel 

bozulma ile toplumsal bozulma arasındaki direk irtibat artık kabul edilmiş ve projelerde 

daha toplumsal bir taktik izlenmeye başlanmıştır. Dönemin dönüşüm projelerinde kenar 

semtler ve şehir çeperleri öncelik kazanmıştır. Merkezi idarenin önderliğinde geliştirilen 

ve etkileri düşük olan bu projeler, kentsel dönüşümün sadece fiziksel değil, toplumsal 

yönlerini ele alan yapılarıyla büyük ehemmiyet kazanırken, şehir merkezleri ve fakir 

semtlerin iyileştirilmesi ve yenilenmesini merkezi idarenin öncelikli hedefi haline 

getirmiştir. 1970’lerin sonlarına doğru, şehir merkezlerindeki bozulmanın tek nedeninin 

sosyal etkenler olmadığı, ekonomik ve yapısal nedenlerin de şehir merkezinin 

bozulmasında etkili olduğu görülmüştür. Kent merkezi ve etrafındaki kentsel dönüşüm 

projelerinde, paydaşlar çeşitlenmeye başlamıştır. 

1980’lerin kentsel dönüşüm projelerinin hedefinde ise, şehrin boşaltılmış, atıl ve çöküntü 

haline gelmiş alanlarının ekonomik olarak canlandırılması vardır. Tarihsel limanın tekrar 

inşasıyla beraber, bir deniz müzesi, Imax sineması, dört yıldızlı otel ve çeşitli restoranları 

içeren “Rotterdam Waterstad”, bu metot için iyi bir örnek oluşturmaktadır. 1980’lerde 

kentsel dönüşüm projelerinin büyük kısmı, kamu ve özel sektörün işbirliği ile 

gerçekleştirilmiştir. Kamu sektörü, temel altyapı sunumu ve arsa ıslahını sağlayarak, 

kentsel dönüşüm yapılacak olan bölgeye özel sektörün alakasını çekip, proje ortaklıkları 

ile ilgili de kurumsal örgütlenmeyi kurma rolünü üstlenmiştir. 

1990 sonrası kentsel dönüşümde kullanılan en yaygın müdahale biçimi, kentsel 

iyileştirme ve yeniden sosyo-ekonomik canlandırma olmuştur. Çok aktörlü ve çok 

sektörlü dönüşüm süreçleri bu dönemde kabul görüp, kamu ve özel sektörün yanında 

gönüllü kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve farlı toplumsal kesimler de projeye 

katılmaları için teşvik edilmiştir. Tarihi ve kültürel kalıt ile ekonomik gelişme arasındaki 
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bağın öneminin anlaşılmasıyla da bu dönemde; “kentsel koruma” kavramı da “kentsel 

dönüşüm” de ön plana çıkmıştır. 

Geçmişten günümüze, kentin, sosyal ve ekonomik yapının değişimine paralel olarak 

birçok dönüşüm metodu ve stratejisi geliştirilmiştir. Kentsel dönüşümün bağlı olduğu 

kriterlerin çok fazla olması, geliştirilebilecek olan stratejilerin vakte ve mekâna göre 

değişiklik göstermesi, birçok bilim dalından beslenmesini gerektirmektedir. Ancak 

gelişen teknolojiler ve stratejiler ışığında, kentsel dönüşüm alanında ortaya konulabilecek 

işler düşünüldüğünde, kentlerin gittikçe birbirine benzemesi, oldukça düşündürücü olarak 

değerlendirilmektedir.  

3.2 Kentsel Dönüşümün Amaçları 

Genel olarak kentsel dönüşümün temelde beş amaca hizmet ettiği gözlenmektedir: 

“Temelde toplumsal bozulmanın nedenlerinin araştırılarak, bunun ortadan kaldırılması 

ile kentsel alanların çöküntü hale gelmesini önlemektir” (Anonim 2014a). Kentsel 

alanların çöküntü haline gelmesindeki en temel sebeplerden biri kitlesel nüfus 

hareketlerine bağlı olarak toplumun mevcut düzeninin ve yapısının bozulması olarak 

değerlendirilmektedir. Kentsel dönüşüm projelerine yönelik çalışmaların ilk etaplarında, 

toplumsal bozulmanın temel sebepleri araştırılmaktadır. Dolayısı ile ortaya çıkan kentsel 

çöküntü merkezlerinin temel sorunlarının aşılmasına yönelik çözüm önerileri getirilerek, 

kentsel dönüşüm çalışmalarının gerçekleştirileceği kent merkezlerinin yeniden çöküntü 

alanı haline dönmesinin engellenmesi yönünde çalışmalar yapılabileceği belirtilmelidir.  

Esasen söz konusu bozulmayı önleyecek önerilerde bulunulması kentsel çöküntü ve 

bozulma sorunlarının kökten çözülmesine yönelik eylemleri ve amaçları 

barındırmaktadır. Her ne kadar nüfus hareketinin önlenememesi ve yapılaşmanın amacına 

uygun olarak değerlendirilememesi ve kentlerin organik yapısı ile kullanıcıların istek, 

heves ve moda yönünden yapı trendinin sürekli olarak değişimi zaman içerisinde 

vazgeçilen alanların oluşmasına neden olsa da, sürekli biçimde kentsel dönüşüm 
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çalışmalarının kontrol edilmesi ve kullanım süreçlerinde gerek yerel yönetimler, gerekse 

merkezi idare tarafından çöküntü alanı haline dönüşmesi muhtemel olan yerleşimlerin 

sürekli denetiminin yapılmasıyla ortaya çıkabilecek riskin engellenebileceği 

belirtilmelidir. Özellikle bu tür alanlarda kurgulanan işleve uygun kullanımın sağlanması 

korumacı bir yaklaşım olarak değerlendirilirken, işlevde ve çevresel değişimlere neden 

olabilecek düzeyde yapılan çalışmalar yenilikçi ve kullanım trendine yönelik yaklaşımlar 

olarak, söz konusu alanların aktif kullanımının sağlanması bakımından ekonomik, 

fiziksel ve sosyo-kültürel bakımdan önemli toplumsal kazançların sağlanabilmesi 

bakımından gerçekleştirilmesi gereken çalışmalar olarak belirlenmektedir. 

“Kent dokusunu oluşturan birçok öğenin fiziksel olarak sürekli değişim ihtiyacına cevap 

vermektir” (Anonim 2014a). Başka bir söylemle, kentsel dönüşüm projeleri kentin 

büyüyen, değişen ve bozulan dokusunda meydana gelen yeni fiziksel, toplumsal, 

ekonomik, çevresel ve altyapısal ihtiyaçları doğrultusunda, kentin yeniden geliştirilmesi 

amacını taşımaktadır. 

“Kentsel refah ve yaşam kalitesini arttırıcı başarılı bir ekonomik kalkınma modeli ortaya 

koymaktır”(Anonim 2014a). Çevresel ve toplumsal bozulmayla birlikte, kentsel alanların 

çöküntü bölgeleri haline gelmelerinin en önemli sebeplerinden biri de bu alanların 

ekonomik hareketliliğini kaybetmesidir. Kentsel dönüşüm projeleri fiziksel ve toplumsal 

çöküntü alanları haline gelen şehir bölgelerinde ekonomik hareketliliği yeniden getirecek 

taktikleri geliştirmeyi ve böylece kentsel huzur ve yaşam kalitesini arttırmayı 

amaçlamaktadır. 

“Kentsel alanların en etkin biçimde kullanımına ve gereksiz kentsel yayılmadan 

kaçınmaya yönelik stratejiler belirlemektir” (Anonim 2014a). Sürdürülebilirlik amacı ile 

ilgili olarak, kentlerde önceden kullanılmış ve atıl olan alanların tekrar kullanımını 

sağlayan ve kentsel yayılma politikalarının sınırlandırılmasına yönelik kentsel dönüşüm 

projelerinin geliştirilmesidir. 

“Toplumsal koşullar ve politik güçlerin ürünü olarak kentsel politikaların şekillendirmeye 

ihtiyacını karşılamak üzere sivil toplum örgütleri ve toplumun farklı kesimlerinin 
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planlamaya katılımını sağlamaktır” (Anonim 2014a). Kentsel alanların arttırılması yahut 

yeniden geliştirilmesi çok aktörlü bir planlama ve tasarım süreciyle 

gerçekleştirilmektedir. 

3.3 Kentsel Dönüşümün Temel İlkeleri 

Geliştirilen projelerde, toplumsal, ekonomik, fiziksel, doğal ve çevresel şartlar beraber 

ele alınmalı, proje alanlarına yönelik planlama kararları şehrin tümüne yönelik 

kararlardan çıkarılmamalı, üst ölçekli plan kararlarına aykırı programlardan kaçınılmalı, 

projeler ilk olarak ulaşım kararları olmak suretiyle, muhtemel çevresel etkileri analiz 

edilerek, şehir planı ile birlikte ele alınmalıdır (Anonim 2015a). 

Kentsel dönüşümdeki alanlar ve yapılar açısından, bütün kültürel ve tarihsel birikimi 

ortadan kaldıracak yıkım ve tekrar yapma dışındaki seçeneklerin; koruma, yenileme, 

iyileştirme, güçlendirme ve canlandırma seçeneklerinin ilk önce araştırılması ve 

tartışılması sağlanmalıdır (Anonim 2015a). 

Projeler, temel olarak rant artışını değil, can güvenliğinin sağlanmasını ve yaşam 

düzeyinin yükseltilmesini hedeflemeli, kentsel dönüşüm projeleri özel anlamda imar 

hakkı sağlama aracı olarak kullanılmamalıdır. Bu kapsamda bütün yapılaşmalara yönelik 

güçlü, kamusal yapı denetim sistemi hayata geçirilmeli, uygulama sonucu oluşan rant 

artışları direkt olarak kamuya kazandırılmalıdır (Anonim 2015a). 

Kentsel dönüşüm projelerinin uygulanması zor koşullarda yaşayanlar için sosyal bir 

yıkıma neden olmamalı, konut dokunulmazlığı ve barınma hakkı ilkeleri, kiracıları da 

kapsayacak şekilde kamu teminatı altına alınmalıdır. Barınma hakkı sahipliği, mülkiyet 

belgesinden ayrı, sağlıklı yaşam koşullarında, modern, yaşanabilir konut hakkı olarak 

kabul edilmelidir (Anonim 2015a). 

Proje alanında yaşayan ve projenin etkilediği insanlar için mevcut yaşam alanından daha 

ufak, daha niteliksiz, daha düşük sınıfta konut verilmemeli, diğer taraftan bu amaçla 
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yapılacak düzenlemeler ile adil olmayan borçlandırma gerekçesi yapılmamalıdır 

(Anonim 2015a).  

Projelere direkt olarak kamusal kaynak transferi de yapılarak, konut edinme şartları, proje 

alanında yaşayanların ödeme gücü oranında düzenlenmeli, programların bütün kesimler 

açısından dışlama ve tasfiyeye neden olması önlenmeli, olası geri ödemeler iskân sonrası 

oluşturulmalıdır (Anonim 2015a). 

Dönüşüm projelerinden etkilenen bütün kesimlere farksız şekilde, projenin 

başlangıcından sonuç vermesine dek, güvenilir ve sağlıklı yaşam imkânlarına sahip geçici 

iskân imkânları yaratılmalı veya günün koşullarına makul kira yardımı yapılmalıdır 

(Anonim 2015a). 

Mevcut kullanıcıların gerçekleşecek dönüşüm neticesinde, aynı alanda yaşamlarını 

sürdürebilmesini imkânlı kılacak, ortak giderleri karşılamaya yönelik, sürdürülebilir, 

gelir yaratıcı imkânlar yaratılmalıdır (Anonim 2015a). Dönüşüm projelerinde, mahalli 

kimliği yok eden tek tip mekân üretiminden kaçınılmalı, şehirsel mekânı bölen 

programlara son verilmeli, mahallin özellikleri ve özgünlükleri kesinlikle korunmalı, 

toplumsal yaşam ve kültürel miras dikkate alınmalıdır (Anonim 2015a). 

Her halükarda dönüşüm projeleri, natürel, tarihi ve kültürel özelliklere zarar vermemeli, 

hayatın gerçek sigortası olan ormanlar, sulak alanlar, meralar, kıyılar ve tarım alanları 

gibi doğal alanları yapılaşma dışı tutulmalı ve kesinlikle korunmalıdır. Bu alanlardaki 

projeler doğal, tarihi ve kültürel değerlerin korunması ve geliştirilmesi gayretinin bir 

parçası olarak ele alınmalıdır (Anonim 2015a). 

Zemin yapısı sebebiyle risk oluşturan ve yapılaşmanın olmaması gereken bölgelerde 

yaşayanların, iş imkânları ve ulaşım koşulları göz ardı edilmeden gerek geçici iskân 

aşamasında ve gerekse uygulama sonrasında yakın çevrede iskân edilmesi sağlanmalıdır 

(Anonim 2015a).  
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Zemin yapısı sebebiyle risk taşımayan, sadece yapı güvensizliği ve şehirsel mekânın 

niteliksizliği sebebiyle dönüşüm projesindeki alanlarda, proje alanında yaşayanların 

uygulama sonrası yine aynı bölgede yaşaması kesinlikle sağlanmalıdır (Anonim 2015a). 

Proje aşamaları bütünüyle hesap verilebilir ve saydam olması sağlanmalı, sürecin 

tamamında projeden etkilenenler bilgiye basitçe ulaşabilmeli, proje yönetiminde, 

komşuluk ilişkilerinin tekrar oluşturulması aşamasında söz ve karar sahibi olmalı, proje 

alanlarının belirlenmesinde ve uygulamanın her safhasında, meslek odalarının, sivil 

toplum örgütlerinin, üniversitelerin görüş ve tavsiyeleri alınmalıdır (Anonim 2015a). 

3.4 Kentsel Dönüşümün Yöntemleri 

Kentsel dönüşüm çalışmalarının dört adet yöntemi mevcut olup, unlar; yeniden 

geliştirme, rehabilitasyon, entegrasyon ve yeniden canlandırma olarak sıralanabilir: 

Yeniden geliştirme, son derece bozulmuş ve korunacak değeri olmayan yapıların 

bulunduğu bölgelerde kabul edilen bir yaklaşımdır. Mahalli idareler için bu yöntem, 

arazinin maksimum kullanımı, azami zemin alanı ve kent merkezine daha yüksek gelir 

grupları ve bunların etkinliklerinin gelmesi ile üstünlüklü görünmektedir. Yeniden 

geliştirme yöntemi, genelde orijinal şehir nüfusunun şehrin diğer bir kısmına 

yerleştirilmesini öngörmektedir. Dolayısıyla ağır sosyal ve çevresel maliyetleri 

beraberinde getirmektedir. Kiracılar, mal sahipleri ve iş sahipleri açısından semtin yıkımı, 

psikolojik ve sosyal kayıplara sebep olurken, yalnızca eski binaların değil, fonksiyonel 

bir sosyal sistem de harap edilmektedir. Ailelerin ve arkadaşların dağınık hale gelmesinin 

bilhassa yaşlı insanlara çok zarar verdiği uzmanlar tarafından belirtilmektedir. Çoğu 

gelişmiş ülkelerin artık kullanmadığı bu yaklaşım, gecekondu mahallelerinin şehrin diğer 

bir yerinde tekrar oluşmasını engelleyememektedir. Bununla beraber çoğu gelişmekte 

olan ülkede, konut şartlarını iyileştirmek ve kent merkezi alanlarını modernize etmek için 

tek makul yol olarak kabul edilmektedir. Yeniden geliştirme yaklaşımı, kamulaştırma 

bedellerinin ödenmesi, alt yapı oluşturulması ve kamu tesislerinin yapılması için 

harcanan kaynaklar düşünüldüğünde, bu maliyeti yüksek bir olaydır. Yerel birimlerin 
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kendi başlarına çözemeyecekleri kadar büyük yatırımlara ihtiyaç duyulduğu için, bu 

yöntemde kamu desteği gerekmektedir (Anonim 2014a). 

Rehabilitasyon, planlı olarak arttırılmış yalnız zaman içinde yıpranmış, yoğunluğu artmış 

ve fonksiyonlarını yerine getiremeyen bölgeleri yeniden önemli hale getirme yöntemidir. 

Mevcut bölgenin yapısının korunarak, koruma, tamir ve restore edilmesi temeline 

dayanmaktadır. Rehabilitasyonun tüm safhalarına halkın katılması beklenmektedir. Bu 

tekniğin sosyal yapıya etkisi ise iki farklı yönde gelişmektedir. Kentsel dönüşüm sürecine 

giren alanlarda yaşayan insanlar buradan uzaklaştırılıp, yerine üst ve orta sınıf alıcıların 

yerleşmesi soylulaştırma olarak bilinirken, halkın burada ikamet etmeye devam etmesi 

haline zorunlu iyileştirme denilmektedir (Anonim 2014a). 

Entegrasyon yöntem ile şehir yapısı korunurken, mevcut binaların yanına yeni binaların 

katılımı ile zengin bir çevre inşa edilmektedir. Alanın asıl sakinleri, bölgeden 

ayrılmayarak dönüşüme katkıda bulunmaktadır. Mevcut olanların yanına yapılacak yeni 

yapılarda modern mimarlık örnekleri de ortaya çıkabilmektedir. Pek çok girişimci ve 

mahalli birime göre, entegrasyon tekniği ile konut üretimi daha az karlı ve zaman 

kaybettirici bir yaklaşımdır (Anonim 2014a). 

Yeniden canlandırma, ekonomik, sosyo-kültürel veya fiziksel açılardan bir çöküntü 

süreci yaşamakta olan kentin bazı bölümlerinin, çöküntüye sebep olan etkenlerin ortadan 

kaldırılması veya değiştirilmesi neticesinde, o alanın tekrar yaşama döndürülmesi, 

hareketlendirilmesi yöntemine verilen isimdir (Anonim 2014a). 

3.5 Dünyada Yapılan Bazı Kentsel Dönüşüm Uygulamaları 

3.5.1 La Défense kentsel dönüşüm projesi (Fransa)  

Bugün bir üniversite şehri olan La Défense bölgesindeki kentsel dönüşüm projesinin 

yüksek binaları arttırılması, geleneksel yol yapısını ortadan kaldırması ile yaya ve trafik 

akışını birbirinden ayrılması biçiminde üç temel ilkesi bulunmaktadır (Ersoy 2004).  
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La Défense kentsel dönüşüm projesi kapsamında, Manhattan, Fiat, Agf, Gian, Axa, Orion 

ve ElfAquitaine gibi büyük şirketlerin gökdelenleri vardır. Danimarkalı Joan Otto 

Sperckelsen tarafından geliştirilen ve 1989 yılında açılan La Grande Arche burada 

bulunmaktadır. Buradaki en önemi binalardan bir tanesi de Camelo, Zehrfuss ve Mailly 

tarafından geliştirilmiş olan anıt binasıdır (Kayalar 2004).  

Proje; %70 kamu ve %30 özel sektör ortaklığı ile gerçekleştirilmiştir. Projenin ilk 

safhalarında, kamu sektörü rol oynamış, ekonomik açıdan projenin kendi kendini amorti 

etmesi durumu göz ardı edilmiştir. Proje alanında, tarihi kentsel alan üzerinde, ekonomik 

etkinliklerin baskısını indirgeyerek yeni bir mekân oluşturulmaya çalışılmıştır. Uzun 

ömürlü bir proje ile Paris’in mevcut tarihi şehir merkezi kaybedilmeden yeni bir merkez 

oluşturulmaya ve bu yeni merkezin, eski merkez ile bağlantısının kurulmasına özen 

gösterilmiştir. 

3.5.2 Trafalgar Meydanı kentsel dönüşüm projesi (İngiltere)  

Londra’nın en dinamik ve tanınan kamusal alanlarından biri de Trafalgar meydanıdır. 

Trafalgar savaşının anısına yapılmış olan meydan 1805 yılında yapılmış olup, günümüzde 

siyasi toplantılar, yeni yıl şenlikleri, sivil toplum örgütlerinin programları gibi çeşitli 

etkinlik ve organizasyonların yapıldığı bir odak noktası haline gelmiştir. Her zaman yaya 

geçişlerini ve meydanla şehirlinin ilişkisinde engelleyici bir faktör olarak görülen 

Trafalgar meydanın trafik yollarıyla çevreli bir ada gibi düzenlenmiş olmasından 

kaynaklanmaktadır.  Bu işgal hem meydanın tarihi özelliğini ve önemini kaybetmesine 

sebep olmuş hem de şehirlilerin ve turistlerin mekânı kullanma olasılığını azaltmıştır 

(Kayalar 2006). 

Projenin uygulamasında özel ve kamu sektörü ile sivil toplum örgütleri beraber görev 

almışlardır. 1996’da Westminister Şehir Konseyi ve Büyük Londra Otoritesi, projeyi 

başlatmıştır. Daha sonra Kültür, Medya ve Spor Departmanı (DCMS), İngiliz Mirası (EH) 

ve Londra Hükümet Ofisi’nin içinde bulunduğu komite projeyi sürdürmüştür. Projeyi 

Londra Ulaşım İdaresi ve Heritage Lotter Fund finanse etmiştir (Demirsoy 2006). 
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3.5.3 Solidere (Beyrut tarihi kent merkezi) kentsel dönüşüm projesi (Lübnan) 

Onbeş yıllık iç savaşın sona ermesiyle birlikte Beyrut’un tekrar oluşması için ilk adımlar 

atılmaya başlanmıştır. İnsanları savaşın sona erdiğine inandırmak, Beyrut’un geleneksel 

olarak kültürel, idari ve ticari özünü oluşturan merkez bölgesinin yapılanmasından 

geçmektedir. Bütün belirtilen endişelerle birlikte 1994 yılında Beyrut’un geliştirilmesi ve 

yeniden oluşturulması için bölgedeki mülkiyet hakkı sahipleriyle 

yatırımcıların ortaklığında oluşan SOLIDERE (The Lebanese Campany for Development 

and Reconstruction of the Beirut Central District s.a.l) adında bir Lübnan anonim şirketi 

kurulmuştur (Tadmari 2004).   

Savaş sonrası Beyrut’ta karşılaşılan sorun, sadece fiziksel yapının değil sosyal yapının da 

büyük ölçüde zarar görmüş olmasıdır. Şehrin gelenekselliğine uyumsuz bir şekilde ikiye 

ayrılarak inanca dayalı bir ayrıma gidilmiş olması, Lübnan’ın savaş ertesi ulus olma 

yolundaki gayretleriyle örtüşmemektedir. Dolayısıyla temel konulardan biri de şehrin 

sosyal dokusunun bütünleştirilmesidir. Bunu sağlamanın en iyi yöntemi olarak ta şehir 

merkezinin yenilenerek, kentin doğu ve batı tarafının birbirine bağlanması, merkezin, 

ticaretin yanında sosyo-kültürel etkinliklerle de bütün şehirlileri buraya çekmesi ve 

böylece şehrin iki yakasında yaşayanların burada bir araya gelmesi amaçlanmıştır (Eres 

2004).   

Proje tarafsız bir şekilde, 15 yıllık iç savaş döneminde hasar görmüş ya da tamamen 

yok edilmiş olan Beyrut’un geleneksel kent merkezinin tekrardan yapılması, ticari 

faaliyetleri söz konusu bölgeye çekmek, Lübnan’ın başkentinin yeniden şekillenişi ve 

yerleşimi ile bölgede her anlamda yer edinmeyi amaçlamaktadır (Dovaidy 2003). 

Proje iki bölümden oluşmaktadır. 1994-2004 yıllarını kapsayan dönem birinci bölüm, 

2005-2020 dönemi ise ikinci bölüm olarak tanımlanmaktadır. Her iki bölümün uygulama 

aşamaları ise Lübnan hükümeti tarafından kurulan, yarı özel ve özerk bir kuruluş olan 

Solidere şirketi tarafından sürdürülmektedir (Demirsoy 2006). Projenin ilk etabı 2005 

senesi itibari ile tamamlanmış ve herhangi bir sorunla karşılaşılmamıştır. 

Projenin başarısında kamu özel sektör iş birliğinin payı büyüktür.  
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Solidere kentsel dönüşüm projesi kapsamında tarihi kent merkezi ve yeni liman bölgesi 

birbirine bağlanmış ve bu oluşan yeni bölgede güçlü bir finans özelliğinin temeli 

atılmıştır. Hem bu özelliği ile hem de örgütlenme modelinde kullanılan sistem sebebiyle, 

proje kendi kendini finanse ederek kamu sektörüne herhangi bir ek yük getirmemiştir. 

Proje hem bu niteliği, hem de kaybedilen kimlik değerlerinin tekrardan elde etmesi 

zorluğunu göstermesi açısından dünya genelinde önemli bir örnek oluşturmaktadır.  

3.5.4 Guangzhou-Pearl Nehri kentsel dönüşüm projesi (Çin) 

Dünyadaki birçok sanayiye ev sahipliği yapan Guangzou şehri, kentleşme sürati 

dünyadaki bütün yerlerden çok daha fazla olan Pearl Nehri deltasının merkezinde yer 

almaktadır. Bu sanayileşmiş bölgeye doğru süratli bir mutasyon meydana gelmiştir. Bu 

mutasyonun neticesinde şehirde çevresel kaynaklar ve arazi kullanımı açısından büyük 

bir baskı oluşturmaktadır. Bu baskı dolayısıyla devlet burada bölgesel bir planlama 

aşaması oluşturmuştur. Bu bağlamda deltanın gelişimi daha iyi organize edilecektir. 

Bu aşama neticesinde kentin Güneydoğusunda 370 km’lik bölgede 65 km uzunluğundaki 

Pearl Nehri boyunca adalar, tarihi bölgeler, köyler ve tarım alanları oluşturulmuştur 

(Sasaki 2002).   

Uygulanan proje, ilk olarak sürdürülebilirlik ve koruma olguları üzerine kurulmuştur. 

Proje, Guangzhou şehrinin tarihsel ve kültürel zenginliğini vurgulamak için 

hazırlanmıştır (Epöztürk 2004).  

Projede, kamu önderlikli kentsel dönüşüm modeli benimsenmiştir. Bu modelin 

özümsenmesi ile oluşturulan sürdürülebilir kentsel dönüşüm modelinin içeriğine 

bakıldığında ise; turizm bölgeleri, tarım alanları, yeni gelişim bölgeleri, tarihi ve kültürel 

bölgeleri birbirine bağlayan yeşil alanlar ile insanları bölgeye çekecek metro, otobüs, 

feribot yolları ve yeni sanayi alanlarından oluşmaktadır (Demirsoy 2006).  
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4. TÜRKİYE’DE KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI 

Dünyada olduğu gibi İkinci Dünya Savaşı’nı izleyen yıllara dayanmakla birlikte 

Türkiye’de kentsel dönüşüm kavramı çok daha geç gündeme gelmiştir. Sosyo-ekonomik 

nedenlerden dolayı kırsal alanlardan kentlere yoğun bir şekilde göçler başlamıştır. Bu 

göçler neticesiyle kent çevrelerinde gece kondu alanları ve kent civarında tıpkı kırsal 

alanlardaki gibi düzensiz yaşam alanları oluşmaya başlamıştır. 1940’lı yıllardan sonra 

gündelik konuşma diline giren gece kondu, genel olarak; “Yapı ve Bayındırlık kurallarına 

aykırı olarak, gerçek veya tüzel, özel kişilerin toprakları ve kamuya ait topraklar üzerine, 

toprak sahibinin isteği ve bilgisi dışında yapılan, barınma gereksinmeleri devletçe ve kent 

yönetimlerince karşılanamayan yoksul veya dar gelirli ailelerin yaşadığı barınak türü” 

olarak tanımlanmaktadır (Keleş 2000). 

1950’li yıllardan itibaren başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerin göç almaya 

başlaması ile barınma ve ulaşım gibi birçok ihtiyaçlarda, belediye hizmetlerinden 

faydalanmada problemler yaşanmaya başlanmıştır. 1980’li yıllardan itibaren büyük 

kentlerde imar affıyla gece kondu alanları oluşmaya başlamıştır. Bundan dolayı 

fonksiyonel dönüşümlerin başlatıldığı yıllar olmuştur. 1980 sonrası dönemde esnek ve 

serbest sermaye hareketleri ile gündeme gelen küreselleşme (globalleşme) - yerelleşme 

gibi aşamaların bütün şehir hayatına olduğu gibi kentsel alanlara da önemli etkileri olduğu 

ifade edilmelidir. 1990’lar küreselleşmenin etkisi ile şehirlerde plazaların, AVM’lerin ve 

yeni yapıların ortaya çıktığı yıllar olmuştur. 2000’li yıllar Marmara depreminin etkisi ile 

kentlerin planlanması, yapılanması halkın daha rahat, huzurlu, çağdaş alanlarda yaşaması, 

sosyal donatı ve yeşil alanlarıyla daha yaşanılır kentler oluşturma isteği açısından bir 

ihtiyaç haline gelmiştir. Marmara depremi aynı zamanda mevcut konut stokunun da risk 

altında olduğunu göz önüne getirmiştir.  

4.1 Kentsel Dönüşüm Uygulama Süreci 

Türkiye’de, kentsel dönüşüm uygulamaları, mahalli idarelerin alan seçimi yaptıktan sonra 

belediye meclis kararının alınması sonucunda başlamaktadır. Mahalli idareler alınan 

meclis kararıyla beraber Toplu Konut İdaresi Kentsel Yenileme Daire Başkanlığı’na 
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müracaat etmesi neticesinde ön protokol imzalanmaktadır. İmzalanan ön protokolde 

mahalli idareler altı aylık süre içerisinde zemin etüt çalışmaları, fizibilite çalışması, harita 

işlemleri, hak sahipliği tespiti ve taslak imar planlama çalışmasını tamamlamak 

zorundadır. Hazırlanan çalışmalar; Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından incelenerek 

yatırıma uygun bulunması halinde protokol imzalanarak çalışmalar devam ettirilmektedir 

(Anonim 2015b). 

Kentsel dönüşüm projesinin tarafları; kamu ve yerel idareler, yatırımcı finansörler, proje 

geliştirme grubu ve arazi uzmanları ile hak sahipleridir (Anonim 2015b). Kentsel 

dönüşüm uygulamalarında bazı sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bu sorunlar; mahalli 

idarelerden kaynaklanan sorunlar, kurumsal yapının oluşturulamamasından kaynaklanan 

sorunlar, mevzuat yetersizliğinden kaynaklanan sorunlar, konu hakkında yeterli bilgi ve 

birikime sahip personelin bulunmaması, yer seçimi yapılırken dikkatli inceleme 

yapılmadan alanın sağlıksız bir şekilde seçilmiş olması, projelerin bilgilendirme 

çalışmalarında karşılaşılan problemler, danışman firmaların uygulama yaklaşımlarındaki 

değişiklikler, finansman sorunu ve başkaca diğer faktörlerdir (Anonim 2017d). 

4.2 Türkiye’de Yapılan Bazı Kentsel Dönüşüm Uygulamaları 

Ankara’da çeşitli kentsel dönüşüm projeleri gerçekleştirilmiştir. Bunlardan seçilmiş 

örnekler aşağıda özet olarak sunulmuştur:  

Sincan Saraycık Mahallesi Kentsel Dönüşüm Proje Alanı: T.C. Başbakanlık Toplu Konut 

İdaresi (TOKİ) Başkanlığı’nın 17.03.2015 tarih ve 9850 sayılı yazısı ile kentsel dönüşüm 

kapsamında Sincan İlçesi Saraycık Mahallesi’nde 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 

sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerine göre kamulaştırılması için Sincan 

Belediye Encümeninin 01.04.2015 tarih ve 301 sayılı Kamu yararı kararı ile Sincan İlçe 

Kaymakamlık Makamının 16.04.2015 tarih 1254 sayılı onayı ile kamu yararı kararı 

alınmıştır.  
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2942 Sayılı Kanun hükümlerine göre Saraycık Kentsel Dönüşüm projesi alanı içinde 

kalan maliki/hissedarı bulunan taşınmazlardan kamulaştırılan kısmı için kamulaştırma 

bedelinin tespiti, Sincan Belediyesi bünyesinde oluşturulan Kıymet Takdir Komisyonu 

tarafından yapılmıştır. Kıymet Takdiri Komisyonu; rapor hazırlamak için gerekli olan 

bilimsel çalışma ve altıkların hazırlanması aşamasında mevzuatın amir hükümlerine göre 

Ankara Üniversitesi’nden destek ve rapor almıştır (Anonim 2017c). 

50. Yıl Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı: Ankara Büyükşehir Belediye 

Meclisinin 16.12.2005 tarih ve 3281 sayılı kararı ile onaylanmış olup, Ankara Hukuk 

Fakültesi’nin güneydoğusunda ve İncesu deresi civarında, 50. Yıl Parkı ile bitişik alanda 

bulunmaktadır. Yaklaşık olarak 1.160.000 m² alanı kapsamaktadır. İmar planları onay 

aşamasındadır (Anonim 2017e). 

İmrahor Vadisi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı: Ankara Büyükşehir Belediye 

Meclisinin 18.02.2005 tarih ve 536 sayılı kararı ile onaylanmış olup, yaklaşık olarak 

35.600.000 m² alanı kapsamaktadır. Proje alanı, Ankara şehir yerleşkesinin güneydoğu 

tarafında bulunmaktadır. İmrahor Vadisi boyunca uzanmaktadır. Yedi etap halinde 

hazırlanmaktadır. Birinci etap olarak Büyük Esat Vadisi planlanmıştır. Parselasyon 

aşamasındadır (Anonim 2017e). 

İstanbul’da yapılan bazı kentsel dönüşüm projeleri:: İstanbul Bayrampaşa İlçesi Vatan 

Mahallesi Riskli Alanı Kentsel Dönüşüm Projesi, İstanbul Esenler İlçesi Oruçreis 

Mahallesi Riskli Alanı Kentsel Dönüşüm Projesi, İstanbul Gaziosmanpaşa İlçesi 

Bağlarbaşı Mahallesi Riskli Alanı Kentsel Dönüşüm Projesi, İstanbul Gaziosmanpaşa 

İlçesi Kazım Karabekir Mahallesi Riskli Alanı Kentsel Dönüşüm Projesi, İstanbul GOP 

İlçesi Yıldıztabya Mahallesi (Doğu) Riskli Alanı Kentsel Dönüşüm Projesi, İstanbul 

Sarıyer İlçesi Armutlu Mahallesi Riskli Alanı Kentsel Dönüşüm Projesi, İstanbul Kartal 

İlçesi Kordonboyu Mahallesi-2 Riskli Alanı Kentsel Dönüşüm Projesi, İstanbul Tuzla 

İlçesi İçmeler Mahallesi Riskli Alanı Kentsel Dönüşüm Projesi, İstanbul Sarıyer İlçesi 

Çamlıtepe Derbent Mahallesi Riskli Alanı Kentsel Dönüşüm Projesi ve İstanbul Sarıyer 

İlçesi Armutlu Mahallesi Riskli Alanı Kentsel Dönüşüm Projesi verilir (Anonim 2017e). 



20 
 

İzmir’de yapılan bazı kentsel dönüşüm projeleri: Örnek olarak İzmir Karabağlar İlçesi 

Riskli Alanı Kentsel Dönüşüm Projesi, İzmir Narlıdere İlçesi Çatalkaya, İnönü, Atatürk 

Mahallesi Riskli Alanları Kentsel Dönüşüm Projesi, İzmir Menemen İlçesi Ahıhıdrı 

Mahallesi Riskli Alanı Kentsel Dönüşüm Projesi ve İzmir Karşıyaka İlçesi Cumhuriyet 

Mahallesi Riskli Alanı Kentsel Dönüşüm Projesi verilebilir (Anonim 2017e). 

Bursa’da yapılan bazı kentsel dönüşüm projeleri: Bursa Osmangazi İlçesi Demirkapı 

Mahallesi Riskli Alanı Kentsel Dönüşüm Projesi, Bursa Yıldırım İlçesi Riskli Alanı 

Kentsel Dönüşüm Projesi ve Bursa Kestel İlçesi Vani Mehmet Mahallesi Riskli Alanı 

Kentsel Dönüşüm Projesi verilir (Anonim 2017e). 



21 
 

5. ERZURUM İLİNDE YAPILAN KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI 

5.1 Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Çalışmaları 

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Erzurum ilinde aşağıdaki tablo ve planda gösterilen 

bilgiler doğrultusunda Eski Hayvan Pazarı, Kombina alanı, Palandöken caddesi, 

Veyisefendi Mahallesi, Şehitler Mahallesi, Harput Mahallesi, İmar İskan Blokları, 

İstanbul Kapı Mahallesi, Aziziye, Gaziler, Mecidiye, Yukarı – Aşağı Sanayi, Edip 

Somunoğlu, Üç Küme Evler, Solakzade Mahallesi, Çat Yolu Sanayi Alanı, Kale 

çevresinde kentsel dönüşüm çalışmalarına başlamıştır. Yukarıdaki kentsel dönüşüm 

projelerinden 13 no’lu Çat yolu sanayi projesini Erzurum İkinci İdare Mahkemesi 

2012/691 esas ve 2013/169 karar numarası ile iptal kararı vermiştir. Erzurum Büyükşehir 

Belediyesi tarafından ilan edilen 14 adet kentsel dönüşüm ve gelişim alanları 3,55 milyon 

m2 alanı kapsamakta (Çizelge 5.1, Şekil 5.1) olup, söz konusu alan kentin imarlı sahası 

içinde oldukça yüksek oranda pay almaktadır. 

Çizelge 5.1 Erzurum Büyükşehir Belediyesi kentsel dönüşüm ve gelişim alanları 
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Şekil 5.1 Erzurum Büyükşehir Belediyesi kentsel dönüşüm ve gelişim alanları 

5.2 Yakutiye Belediyesi Kentsel Dönüşüm Çalışmaları 

5.2.1 Hacıcuma-Taş Mescit ve Narmanlı mahalleleri kentsel dönüşüm projesi 

Toplam proje alanı yaklaşık 230 dönüm olup, projenin birkaç etap halinde tamamlanması 

planlanmaktadır. Birinci etap proje alanı 56.597,63 m2, toplam parsel sayısı 456 parsel, 

kamulaştırma bedeli 20.000.000 TL, kamulaştırılan alan 21.642 m2 ve kamulaştırılacak 

arazi miktarı ise 20.401 m2 olarak tespit edilmiştir.  

5.2.2 Üç Kümbetler çevresinin yenilenmesi ve iyileştirilmesi (turizme yönelik tarihi 

ve kültürel) kentsel dönüşüm projesi 

Toplam proje alanı 68.000 m2 olup, proje alanında 198 parselde kamulaştırma çalışmaları 

tamamlanmıştır. Proje alanında 683 hak sahibi ile yüz yüze görüşülerek pazarlık yolu ile 

uzlaşma sağlanmıştır. Toplam 23.994 m2 arsa kamulaştırması yapılmış ve 29.133 m2 

enkaz kamulaştırması tamamlanmıştır. Toplam 23.732.036 TL kamulaştırma bedeli 

ödenmiş ve proje alanında 2.000 adet konut üretilmesi planlanmıştır. Üç Kümbetler 

projesi yukarıda bahsedildiği üzere tarihi ve kültürel değerlerin ortaya çıkarılması 
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projesidir. Dolayısıyla Erzurum ili için önemli bir turizm projesi olacağı umut 

edilmektedir. Aşağıda Üç Kümbetler kentsel dönüşüm proje alanının kadastro haritası 

gösterilmiştir (Şekil 5.2). 

   

Şekil 5.2 Üç Kümbetler kentsel dönüşüm proje alanının kadastro haritası 
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5.2.3 Hasanibasri mahallesi kentsel dönüşüm projesi 

İl merkezine yakın bir mahalle olan Hasanibasri mahallesinde kentsel dönüşüm projesi 

proje alanı yaklaşık 28.766 m2 olup, proje alanı için 9.150.000 TL kamulaştırma bedeli 

ödenmiştir. Proje alanında yaklaşık 800 adet konut üretilmesi planlanmaktadır. Daha önce 

Erzurum Büyükşehir Belediyesi 2008 yılında Yakutiye ilçesi sınırlarında Hasanibasri 

mahallesinde bir dönüşüm projesi yapmıştır. Proje alanında 96 konut üretilmiştir. 

5.2.4 Habibefendi ve Mehdiefendi mahalleleri kentsel dönüşüm projesi 

Proje alanı yaklaşık 50 dönümdür. Proje alanında 731 hak sahibi ile görüşülmüştür. 

Habibefendi mahallesinde 5.207.339 TL kamulaştırma bedeli ödenmiştir. Mehdiefendi 

mahallesinde 1.972.698 TL kamulaştırma bedeli ödenmiştir. Proje alanında yaklaşık 1000 

konut üretilmesi planlanmaktadır. 

5.3 Palandöken Belediyesi Kentsel Dönüşüm Çalışmaları 

Palandöken Belediyesi 2011 yılında yapılan Üniversiteler arası kış olimpiyatları öncesi 

yapılan Atlama Kuleleri yanındaki Harput mahallesinde Kentsel dönüşüm çalışması 

başlatmıştır. 

5.3.1 2011 Kış Olimpiyatları Atlama Kuleleri kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı 

(Harput Mahallesi) 

Proje alanı 29.11.2011 tarih ve 2011/2384 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Resmî 

Gazetede kentsel dönüşüm alanı olarak ilan edilmiştir. Proje alanı 53.529,13 m2 olup, 

alanda toplam 119 parsel bulunmaktadır. Toplam 301 hak sahibi ile görüşülmüş, 

bunlardan 62 tanesi ile uzlaşma sağlanamamıştır. Buda yaklaşık %20’lik bir orana denk 

gelmektedir. Uzlaşmaya yanaşmayan hak sahipleri mahkemeye başvurmuş ve netice 

olarak bütün hak sahiplerine kamulaştırma bedelleri ödenmiştir. Toplam ödenen 

kamulaştırma bedeli 5.387.566 TL olmuş ve proje alanının belirli bir kısmında SPK 
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lisanslı değerleme şirketinden değerleme hizmeti alınmıştır. Proje alanında bütün 

enkazlar kaldırılmış ve proje alanında 400 adet konut üretilmesi planlanmaktadır. 

Aşağıda Harput mahallesi dönüşüm öncesi ve yıkım sonrası görüntüleri aşağıda 

verilmiştir (Şekil 5.3, Şekil 5.4). 

           

Şekil 5.3 Harput Mahallesi dönüşüm öncesine ait görüntü 

 

Şekil 5.4 Harput Mahallesi yıkım sonrasına ait görüntü 
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6. ERZURUM İLİ AZİZİYE İLÇESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI 

6.1 Aziziye İlçesinin Özellikleri 

Önceki adı Ilıca olan Aziziye, Erzurum ilinin bir ilçesidir. Türkiye’de Doğu Anadolu 

Bölgesi’nde yer almaktadır. Erzurum’un merkez ilçelerinden biri olup, şehrin batı kısmını 

oluşturmaktadır. Kuzeyden İspir İlçesi, kuzey-batıdan Aşkale İlçesi, kuzey-doğudan 

Tortum İlçesi, doğudan Yakutiye (merkez ilçe) İlçesi, güneyden Palandöken (merkez 

ilçe) ve Çat İlçeleri ile sınırı vardır. Aziziye, Erzurum’u batıya bağlayan ve İpek 

Yolu istikametinde bulunan E80 karayolu üzerindedir. İlçe nüfusunun büyük çoğunluğu 

çevre il ve ilçelerin kırsal be kentsel alanlarından göç ile gelenler kişilerden 

oluşturmaktadır (Anonim 2014b). 

E80 karayolu güzergahı üzerinde kurulu olan ilçe, bu yol ile Erzurum merkez ve Aşkale 

ilçesine bağlanmaktadır. Erzurum çevre yolu Aziziye ilçe hudutları içinden geçmektedir. 

Erzurum Havalimanı ilçe hudutları dahilinde olup, Erzurum ve çevre illere ulaşımda çok 

büyük önem arz etmektedir. Şehirlerarası Erzurum Otobüs Terminali, E80 Karayolu 

üzerinde bulunan Aziziye ilçesine ulaşım hizmeti sağlanmasında en büyük hizmeti 

vermektedir. Kars-İstanbul arası demiryolu ilçenin içinden geçmekte olup, yük ve yolcu 

taşınmasında kara ve hava ulaşımına alternatiftir (Anonim 2016). 

İlçede meydana gelen 1915-1920 tarihlerinde cereyan eden olayları bölgede yaşamış veya 

savaşmış, bölgenin İstiklal Harbi Gazileri ile o olayları söz konusu dönemde yaşamış 

insanlardan, yakın tarihe kadar hayatta olanlardan detaylı bir şekilde aktarılarak 

anlatılanlar genç nesillere ışık tutmuşlardır. İlçede yaşayanlar tarihine manevi ve milli 

değerlerine bağlıdır (Anonim 2017a). 

2008 yılında, 5747 sayılı yasa ile Büyükşehir kimliğine kavuşan Erzurum, merkez ilçe 

olarak üç ilçeye ayrılmış (Palandöken İlçesi, Yakutiye İlçesi ve Aziziye İlçesi) ve yine 

aynı yasa ile, daha önce de Erzurum’un bir ilçesi olan Ilıca’nın adı, Aziziye olarak 

değiştirilmiştir. Dadaşkent beldesi ve bu beldeye bağlı yedi mahalle bu yasa 

http://www.wikizero.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvVCVDMyVCQ3JrX0t1cnR1bHUlQzUlOUZfU2F2YSVDNSU5RiVDNCVCMQ
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ile Aziziye İlçesine, Aziziye İlçe Belediyesi de, Erzurum Büyükşehir Belediyesine 

bağlanmıştır. Aziziye İlçesine bağlı köy sayısı toplam 48, mahalle sayısı ise 33 olmuştur. 

2012 yılında çıkarılan Büyükşehir Yasası ile köyler mahalleye çevrilmiş olup, İlçeye 

bağlı mahalle sayısı 81 olmuştur (Anonim 2017b). 

Aziziye İlçe Nüfus Müdürlüğünde toplam 81 idari birim bulunmaktadır. Bu İdari 

Birimlere ait 166 adet nüfus aile kütüğü bulunmaktadır. Adrese dayalı nüfus kayıt 

sitemine göre Türkiye İstatistik Kurumu’nun belirttiği verilere göre 2011 yılı sonunda 

ilçe merkezinde 40.861 kişi (20.727 Erkek, 20.134 Kadın) ve köylerde ise 9.956 kişi 

(4.918 Erkek, 5.038 Kadın) olmak üzere toplam 50.817 kişi ilçede yerleşik olarak 

yaşamaktadır (Anonim 2016). 2013 yılında toplam nüfus 501532 kişi olup, bunun % 

20,3’ü kırsal nüfustan oluşmaktadır. İlçede 2008-2016 döneminde nüfus % 9 gibi oldukça 

düşük düzeyde artış göstermiştir (Çizelge 6.1). 

Çizelge 6.1 Aziziye İlçesinde kent ve kırsal nüfus  

Yıllar Toplam Nüfus (Kişi) Şehir Nüfusu (Kişi) Kırsal Nüfus (Kişi) 

2008 52.403 40.350 12.053 

2009 50.453 40.015 10.438 

2010 49.418 39.261 10.157 

2011 50.817 40.861 9.956 

2012 51.532 41.069 10.463 

2013 50.989 50.989 Veri Yok 

2014 51.605 51.605 Veri Yok 

2015 53.506 53.506 Veri Yok 

2016 57.092 57.092 Veri Yok 

Karasal iklim etkisi altında olan ilçe, yazları sıcak ve kurak, kışları ise genellikle soğuk 

ve kar yağışlıdır. Yıllık yağış miktarı az ve bitki örtüsü bozkırdır (Anonim 2016). 

Erzurum, kış turizminde Palandöken Kış Turizm Merkezi ile dünyada bilinen bir yer 

haline gelmiştir. Termal turizmde de Aziziye ilçesi ile özellikle son zamanlarda gündeme 

gelmiştir. Aziziye sahip olduğu termal potansiyeli ile Türkiye’nin sayılı termal turizm 

merkezlerinden biri olmuştur. İlçenin kurulmasında ilçe kaplıcaları, en büyük role sahip 

olan temel unsur olmuştur (Anonim 2016).  

http://www.wikizero.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvSyVDMyVCNnk
http://www.wikizero.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvTWFoYWxsZQ
http://www.wikizero.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvMjAwOF9UJUMzJUJDcmtpeWVfbiVDMyVCQ2Z1c19zYXklQzQlQjFtJUM0JUIx
http://www.wikizero.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvMjAwOV9UJUMzJUJDcmtpeWVfbiVDMyVCQ2Z1c19zYXklQzQlQjFtJUM0JUIx
http://www.wikizero.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvMjAxMF9UJUMzJUJDcmtpeWVfbiVDMyVCQ2Z1c19zYXklQzQlQjFtJUM0JUIx
http://www.wikizero.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvMjAxMV9UJUMzJUJDcmtpeWVfbiVDMyVCQ2Z1c19zYXklQzQlQjFtJUM0JUIx
http://www.wikizero.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvMjAxMl9UJUMzJUJDcmtpeWVfbiVDMyVCQ2Z1c19zYXklQzQlQjFtJUM0JUIx
http://www.wikizero.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvMjAxM19UJUMzJUJDcmtpeWVfbiVDMyVCQ2Z1c19zYXklQzQlQjFtJUM0JUIx
http://www.wikizero.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvMjAxNF9UJUMzJUJDcmtpeWVfbiVDMyVCQ2Z1c19zYXklQzQlQjFtJUM0JUIx
http://www.wikizero.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvMjAxNV9UJUMzJUJDcmtpeWVfbiVDMyVCQ2Z1c19zYXklQzQlQjFtJUM0JUIx
http://www.wikizero.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvMjAxNl9UJUMzJUJDcmtpeWVfbiVDMyVCQ2Z1c19zYXklQzQlQjFtJUM0JUIx
http://www.wikizero.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvS2FyYXNhbF9pa2xpbQ
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İlçe deprem kuşağı üzerinde yer almaktadır. İlçede 1924, 1983 ve 2004 yıllarında büyük 

zararlar veren depremler yaşanmıştır. En son 2004 yılında yaşanan Aşkale-Kandilli 

merkezli büyük hasarlı depremde özellikle İlçe batısındaki yerleşim yerlerinde ve 

köylerinde çoğunluğu eski taş ve kerpiçten yapılma binaların tamamına yakını yıkılmıştır. 

Depremden zarar gören vatandaşlar için İlçe merkez ve köylerinde depreme dayanıklı 

betonarme binalar yapılmış olup, 2012 yılında başlatılan bayındırlık alanında ilave 

çalışmalar da devam etmektedir (Anonim 2016). 

İlçe merkezinin en canlı caddesi Aziziye caddesidir. İlçe merkezinde alış-veriş genellikle 

bu cadde üzerinde sıralı olarak kurulu bulunan işyerlerinden yapılmaktadır. Özellikle 

2004 senesinde meydana gelen depremde oluşan zarar dikkate alınarak, ilçe merkezinde 

bayındırlık çalışmalarına hız verilmiştir. İlgili çalışmalar ve yeni yapılaşma ile ilçenin 

fiziki dokusu olumlu yönde değişmiş niteliktedir (Anonim 2016). 

Bitkisel üretim ve hayvancılık faaliyetleri, ilçe halkının temel geçim kaynağını 

oluşturmaktadır. Aziziye İlçesi göç veren bir ilçe olup, ilçeden şehrin diğer merkez 

ilçelerine, diğer illere, özellikle batıya göç edilmektedir. Halkın gelir yetersizliği ile 

birlikte, Erzurum ilinin tamamı için söylenebilecek zor iklim şartları, bölgedeki göçün 

temel nedenleri olarak ifade edilmektedir. Bu durum ilçenin her anlamda ilerlemesini ve 

kalkınmasını negatif yönde etkilemekle birlikte, ilçe nüfusunda azalmaya da neden 

olmaktadır (Anonim 2016). 

6.2 Eski Mahalle 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi 

Protokol tarihi (projeye başlama tarihi) 08.05.2007, konut olarak teslim tarihi ise 

12.09.2012’dir. Kentsel dönüşüm alanı 30.000 m2 (3 hektar), kamulaştırma tutarı 

5.000.000,00 TL, hak sahibi sayısı 194 kişi ve sökülen enkaz alanı 15.600 m2 olarak tespit 

edilmiştir. Proje tamamlanarak söz konusu dönüşüm alanına 320 adet konut yapılarak hak 

sahiplerine teslim edilmiştir. Aşağıda projenin önce ve sonrasına ait görüntüler aşağıda 

verilmiş (Şekil 6.1, Şekil 6.2) olup, verilen görüntülerden proje alanında mevcut yapı 

stokunun kalitesinin oldukça düşük düzeyde olduğu açıkça dikkati çekmektedir. Bununla 

birlikte alanda yapı stokunun yoğunluğunun düşük düzeyde olduğu da görülmektedir.  
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Şekil 6.1 Eski Mahalle 1. etap kentsel dönüşüm projesinden önceki görünümü 

 

Şekil 6.2 Eski Mahalle 1. etap kentsel dönüşüm projesinden sonraki görünümü 

6.3 Eski Mahalle 2. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi 

Protokol tarihi 05.02.2010 olup, proje alanında kamulaştırma işlemleri tamamlanmıştır. 

Kentsel dönüşüm alanı 54.500 m2 (5.45 hektar), kamulaştırma tutarı 25.484.253,00 TL, 
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hak sahibi sayısı 271 kişi ve sökülen enkaz alanı 40.000 m2‘dir. Projede hak sahipleriyle 

%90 seviyesinde anlaşma sağlanarak tapu devirleri alınmıştır. Anlaşılamayan hak 

sahipleri ile ilgili acele el atma kamulaştırma davaları açılmıştır. Bu alanla ilgili 380 adet 

konut, 100 adet işyeri, bir kent parkı ve bir adet kültür merkezi yapılmış olup, projenin 

yıkım öncesi ve sonrası görüntüleri aşağıda verilmiştir (Şekil 6.3, Şekil 6.4). 

   

Şekil 6.3 Eski Mahalle 2. etap kentsel dönüşüm projesinden önceki görünümü 

   

 Şekil 6.4 Eski Mahalle 2. etap kentsel dönüşüm projesi yıkım sonrası görünümü 
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6.4 Gezköy Kentsel Dönüşüm Projesi 

Protokol tarihi 19.12.2008 olup, ancak 05.02.2010 tarihinde yenilenmiştir. Proje alanında 

kamulaştırma, imar uygulaması tamamlanmış TOKİ tarafından yaklaşık 800 konut alanı 

olarak rezerv halde bekletilmektedir. Kentsel dönüşüm alanı 268.000 m2 (26.8 hektar), 

kamulaştırma tutarı 24.108.000,00 TL, hak sahibi sayısı 1.100 kişi ve sökülen enkaz alanı 

35.325 m2 olmuştur. Projenin kamulaştırma işlemlerinin %100’ü tamamlanarak 

hissedarlarla tam olarak anlaşma sağlanmıştır. Proje alanından yıkım görüntüsü ile  

projenin yıkım sonrası halinden görüntüler aşağıda verilmiştir (Şekil 6.5, Şekil 6.6). 

Ayrıca Gezköy mahallesinden yıkım sonrası uydu görüntüsü gösterilmiştir (Şekil 6.7). 

 

Şekil 6.5 Gezköy kentsel dönüşüm projesinden yıkım görüntüsü 

  

Şekil 6.6 Gezköy kentsel dönüşüm projesinden yıkım sonrası görüntü 
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Şekil 6.7 Gezköy Mahallesinden yıkım sonrası bir uydu görüntüsü 

6.5 Yeşil Mahalle Kentsel Dönüşüm Projesi 

Proje için protokol tarihi 12.03.2013 olup, proje alanında kamulaştırma ve devir 

işlemlerinin devam ettiği saha çalışmasının sonuçlarından açıkça anlaşılmıştır. Kentsel 

dönüşüm projesi alanı 82.000 m2 (8,2 hektar), kamulaştırma tutarı 17.937.000,00 TL, hak 

sahibi sayısı 552 kişi ve sökülen enkaz alanı 28.432 m2 olarak tespit edilmiştir. Projede 

hak sahipleri ile %90 seviyesinde anlaşma sağlanarak tapu devirleri alınmıştır. Rızaen 

anlaşılamayan hak sahipleriyle ilgili acele el atma kamulaştırma davaları açılmış olduğu 

görülmüştür. Proje alanı ile ilgili 1.100-1.200 adet arasında konut yapılması planlanmış 

olup, aşağıda proje öncesi dönem görüntü ve proje sahasında yıkım sonrası döneme 

ilişkin görüntüler verilmiştir (Şekil 6.8, Şekil 6.9). Proje alanının yakın çevresinde çok 

katlı yapı alanlarının mevcut olduğu ve proje sahası olarak seçilen yerde ise genellikle 4 

kat ve az katlı yapıların mevcut olduğu görülmektedir (Şekil 6.8). Yeni yapılacak 

dönüşüm projesi ile yakın adaların yapılaşma koşulları arasında uyumun sağlanması ve 

kent siluetinin gelişmesine de katkı yapılması mümkün olabileceği düşünülmektedir.   
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Şekil 6.8 Yeşil Mahalle kentsel dönüşüm projesinden önceki görüntüsü 

 

   Şekil 6.9 Yeşil Mahalle kentsel dönüşüm projesinden yıkım sonrası görüntü 

6.6 Çalışma Alanının Sosyo-Ekonomik Yönden Değerlendirilmesi 

Nitel araştırma yöntemi kullanılarak ve yarı yapılandırılmış sorular sorularak yüz yüze, 

derinlemesine ve odak grup görüşmesi yapılan bu saha çalışmasında, hak sahiplerine 

(toplamda 70 kişi olup, bunun 45’i erkek ve 25’i kadın nüfustan oluşmakta ve genellikle 
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yaş 30 yıl üzerinde) aşağıdaki sorular yöneltilmiştir. Yöneltilen sorulara verilen 

cevaplarda tekrara düşüldüğünden, çalışmada bütün cevaplara değil sadece aynı anlama 

gelen ortak cevaplara yer verilmiştir. Ayrıca yöneltilen soruların çoğuna bir kişi birden 

fazla cevap vermiştir.  

Hak sahiplerine yöneltilen “kentsel dönüşüm ifadesinden ne anlıyorsunuz?” sorununa 

alınan cevaplar aşağıdaki gibidir:    

Cevap 1- “Kentsel dönüşüm gecekondu ve çarpık yapılaşmanın yerine sistemli ve düzenli 

yaşam alanları oluşturma çalışmasıdır”. 

Cevap 2- “Çevremizin güzel olmasını anlıyoruz”. 

Cevap 3- “Yıllar içerisinde deforme olmuş dayanıklılığını kaybetmek üzere olan 

yapıların yıkılıp sahiplerinin başka bir yerde oluşturulan binalara yerleştirilmesidir”.   

Cevap 4- “Eski ve tehlike arz eden bölgelerin yıkılarak daha sağlam ve modern yaşam 

alanlarının yapılmasıdır”. 

Cevap 5- “Kentsel dönüşüm denince aklıma, planlı, yerleşik binalar, sosyal alanlar 

geliyor”. 

Cevap 6- “Kentsel dönüşüm eski evlerin yıkılıp, yeni evlerin yapılmasıdır”. 

Cevap 7- “Mahalle ve konutların yeniden yapılanmasıdır”. 

Cevap 8- “Bitmeyen projelerdir”.  

Cevap 9- “Temiz ve düzenli rahat bir hayattır”. 

Cevap 10- “Dar gelirli ailelerin yaşamını kolaylaştırmak için yapılan çalışmalardır”.   

Anket sonuçlarına göre katılımcılar, yukarıda verilen cevaplardan da anlaşılacağı üzere 

%96 gibi yüksek bir oranla kentsel dönüşümün ne anlama geldiğini kavramış durumda 

oldukları ortaya çıkmaktadır. Aşağıda kentsel dönüşüm ifadesinden ne anlaşıldığı 

sorusuna verilen cevapların dağılımı gösterilmiştir (Şekil 6.10). 
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Şekil 6.10 Kentsel dönüşüm anlamına ilişkin soruya verilen cevapların dağılımı 

İncelenen proje alanındaki hak sahiplerine yöneltilen “bulunduğunuz yerde kentsel 

dönüşüm ile ilgili belediye tarafından bilgilendirme toplantısı yapıldı mı? sorusuna alınan 

cevaplar aşağıdaki gibi olmuştur.   

Cevap 1- “Yapıldı.” 

Cevap 2- “Yapılmadı.” 

Cevap 3- “Detaylı bir bilgilendirme yapılmadı.” 

Cevap 4- “Yeterince bilgilendirildik.” 

Katılımcıların %86’sı kentsel dönüşüm ile ilgili belediyenin bilgilendirme toplantısı 

yapmadığını ve %14’ü ise belediyenin bilgilendirme toplantısı yaptığını beyan 

etmemiştir. Aşağıda belediye tarafından bilgilendirme toplantısı yapıldığı sorusuna 

verilen cevapların dağılımı gösterilmiş (Şekil 6.11) olup, belediyenin proje geliştirme 

süreçlerine halkın katılımına yeterince önem vermediğini, halbuki dönüşüm 

çalışmalarının başarı düzeyinin yerel halk ve hak sahipleri tarafından projenin 

benimsenmesi ile yakından ilişkili olduğu bilinmektedir. 
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Şekil 6.11 Belediye tarafından bilgilendirme toplantısının yapılıp yapılmadığı sorununa 

verilen cevapların dağılımı 

İncelenen proje alanındaki hak sahiplerine “yıkım aşamasında belediye tarafından 

herhangi bir önlem alındı mı?” sorusu yöneltilmiştir. Hak sahiplerinin belirtilen soruya 

verdikleri cevapların dağılımı aşağıdaki hem sözel, hem de grafiksel olarak verilmiştir: 

Cevap 1- “Yıkım aşamasında belediye yerine göre yetersiz bir şekilde güvenlik şeridi 

çekerek önlem aldı.” 

Cevap 2- “Belediye önlem aldı.” 

Cevap 3- “Yıkım aşamasında belediye herhangi bir tedbir almadı.” 

Cevap 4- “Alınmadı.” 

İncelenen proje alanlarında görüşülen hak sahiplerinin %71’i yıkım aşamasında 

belediyenin önlem aldığını ve %29’u ise belediyenin yeterince önlem almadığını beyan 

etmişlerdir. Yıkım aşamasında belediye tarafından önlem alındığı sorusuna verilen 

cevapların dağılımı aşağıda sunulmuştur (Şekil 6.12). Kentsel dönüşüm alanlarında 

mevcut olan yapıların yıkımı ve yıkım sırasında iş sağlığı ve güvenliği önemlerinin yanı 

sıra yaşayan halkın da korunmasına özen gösterilmesi gerektiği açıktır.  
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Şekil 6.12 Yıkım aşamasında belediyece önlem alınması sorusuna verilen cevaplar 

Kentsel dönüşüm projesi alanlarında görüşülen hak sahiplerine “Bu süreçte belediyenin 

ne tür destekleri oldu?” sorusu yöneltilmiş olup, alınan cevaplar aşağıdaki gibi olmuştur:  

Cevap 1- “Kentsel dönüşüm sürecinde Belediye psikolojik ve ekonomik destek konusunda 

yetersiz. Vatandaşa psikolog desteği sunmadığı gibi arazilerini değerinin çok altında 

alarak vatandaşa ekonomik olarak da yeterince destek olmadı.” 

Cevap 2- “Bilinen bir desteği olmadı. Yapılan çalışmaların tek bilinen nedeni dar gelirli 

ailelere yapılan konutlardır. Bundan başka bir desteği olmadı.” 

Cevap 3- “Bu konuda belediye çok zayıf ve yetersiz kaldı.” 

Görüşülen katılımcıların tamamı kentsel dönüşüm süreci boyunca belediyenin hiçbir 

desteğinin olmadığını ve halkın kendi olanakları ile dönüşüm sürecinin giderleri ve olası 

olumsuz etkilerine katlandığı ortaya konulmuştur. Aşağıda belediyenin ne tür desteği 

olduğu sorusuna verilen cevapların dağılımı gösterilmiştir (Şekil 6.13). 



38 
 

 

Şekil 6.13 Belediyenin proje alanındaki hak sahiplerine ne tür desteği olduğuna ilişkin                 

cevapların dağılımı 

Kentsel dönüşüm projesi alanlarında görüşülen kişilere “Mahallenizde genel olarak 

gördüğünüz eksiklikler nelerdir?” sorusu yöneltilmiş olup, alınan cevapların dağılımı 

aşağıda verilmiştir:  

Cevap 1- “Mahallemizde başta alt yapı sorunları gece kondu ve apartmanların iç içe 

olması dar sokaklar ve plansız yapılaşma sorunları vardı.” 

Cevap 2- “Evden hariç, hepsi eksik.” 

Cevap 3- “Çocuklara yönelik parklar çok eksik, apartman yaşamındaki yönetimsel 

eksiklik ve uyumsuzluğu bunun yanında çevre düzensizlikleri.” 

Cevap 4- “Evlerimiz zamanında teslim edilmedi ve herhangi bir bilgilendirme 

yapılmadı.” 

Cevap 5- “Mahallemizde binalar yüzde otuz oranında oturulacak durumda değil, 

depreme dayanıksız ve güçlendirmesi eksik yapılardan oluşmaktadır.”  

Cevap 6- “Çevremizdeki yollar uzun süre düzeltilmedi.” 

Cevap 7- “Kullanılan yolların güzergahı değiştirilip mahalle aralarına dahil edildi. Bu 

da trafik güvenliği açısından tehlike oluşturdu. Yolların gerekli bakımı yapılmadı. Halkın 

evlere ve çarşıya ulaşım yolları uzadı ve zorlaştı.”  

Cevap 8- “Sokakların süpürülmesi ve temizliği yetersiz.” 
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Ankete katılanların %23’ü yukarıda verilen cevaplardan cevap 2’yi, %18’i cevap 7’yi, 

%17’si cevap 4’ü ve %13’ü ise cevap 1’i en yüksek oranda mahallede eksik gördükleri 

sorunlar olarak belirtmişlerdir. Aşağıda mahallede görülen eksikliklerin ne olduğu 

sorusuna verilen cevapların dağılımı gösterilmiştir (Şekil 6.14). 

 

Şekil 6.14 Mahallede görülen eksikliklere ilişkin soruya verilen cevapların dağılımı 

Dönüşüm projesi alanlarında görüşülen kişilere “Mahallenizde kentsel dönüşümün 

yapılması için etkili olan nedenler nelerdir?” sorusu yönetilmiş ve alınan cevapların 

dağılımı aşağıdaki gibi özetlenmiştir: 

Cevap 1- “Gecekondu evler ve müstakil evler.” 

Cevap 2- “Evlerin eski olması sobalı evlerin varlığı.” 

Cevap 3- “Sosyal alanların kısıtlı olması.” 

Cevap 4- “Olabilecek sel, deprem vs. gibi olaylarda oluşabilecek kötü olayların önüne 

geçilmesi.” 

Cevap 5- “Evlerin yaşamaya elverişli olmaması, bakımsız olması, ısınma problemi 

yaşanması.” 

Cevap 6- “Görüntü kirliliği, uçuk yapılaşma, güvenli olmamasından dolayı.” 

Ankete katılanların çoğu bu soruya birden fazla cevap vermiş olup, yukarıda verilen 

cevaplardan, katılımcıların %25’i cevap 6’yı, %20’si cevap 2 ila cevap 5’i, %16’sı cevap 
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1 ila cevap 4’ü ve %0,2’si de cevap 3’ü mahallede kentsel dönüşümün yapılması için 

etkili olan nedenler olarak belirtmişlerdir. Mahallede kentsel dönüşümün yapılması için 

etkili olan nedenlerin dağılımı aşağıda grafiksel olarak da verilmiştir (Şekil 6.15). 

  

Şekil 6.15 Dönüşümün yapılmasında etkili nedenlere ilişkin soruya verilen cevaplar  

İncelenen proje alanlarında görüşülen kişilere “Konutunuzun, kentsel dönüşüm öncesi ve 

sonrası depreme karşı dayanıklılığını karşılaştırabilir misiniz?” sorusu yöneltilmiş olup, 

alınan cevapların dağılımı aşağıdaki gibidir:   

Cevap 1- “Konutumuz kentsel dönüşüm öncesi çürümüş kolonlar, paslanmış demir 

karışımı güçsüz bir beton yığınından oluşuyordu. Şimdi kendimizi güven içinde 

hissettiğimiz daha sağlam bir yuva oldu.” 

Cevap 2- “Görsel olarak yeni yapılan binaların dayanıklılığı gözlemlenmekte.” 

Cevap 3- “Deprem olmadığı için bu karşılaştırmayı yapamıyorum.” 

Cevap 4- “Önceki duruma göre, yenilerinin dayanıklı olacağını ümit ediyorum.” 

Cevap 5- “Eski konutumuzun daha dayanıklı olduğunu düşünüyorum. Yeni binalarda 

açıkçası birkaç dairenin örneklik olarak yapılıp diğerlerinin bu özende olmadığını 

düşündüğüm için.” 
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Katılımcıların %93’ü kentsel dönüşüm sonucu yapılan binaların daha güvenli olduğunu 

belirtmiştir. Konutların, kentsel dönüşüm öncesi ve sonrası depreme karşı dayanıklı olup 

olmadığı sorusuna verilen cevapların dağılımı aşağıda gösterilmiştir (Şekil 6.16). 

  

Şekil 6.16 Konutların kentsel dönüşüm öncesi ve sonrası depreme karşı dayanıklı olup 

olmadığı sorusuna verilen cevapların dağılımı 

Görüşülen kişilere “Mahallenizde kentsel dönüşüm sonucu üretilen alanların ne kadarını 

konut ne kadarını sosyal donatı alanları oluşturur?  Yeşil alan, çocuk parkı, ibadethane 

vs. gibi alanların yeterli olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusu yönetilmiş olup, alınan 

cevaplar aşağıda özetlenmiştir:   

Cevap 1- “İbadethane yetersiz, camii küçük ve diğer inanç mensupları düşünülerek 

ibadethaneleri yapılmamış.” 

Cevap 2- “Spor tesisleri yetersiz, çevre düzenlemesi eksik, çocuk parkı var fakat ihtiyacı 

karşılamıyor.” 

Cevap 3- “Yürüyüş ve bisiklet yolu eksik.” 

Cevap 4- “Kütüphane eksikliği.” 

Cevap 5- “Kentsel dönüşüm sonucu yerleşim alanları daha verimli ve daha planlı 

kullanıldığı için sosyal alan, yeşil alan, çocuk parkı, eskiye göre oldukça fazla durumda.” 
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Cevap 6- “Yüzde yetmiş konut, yüzde otuz sosyal alan vardır. Ancak sosyal alan yeterli 

değil.” 

Cevap 7- “Kentsel dönüşümüm çoğu binalardan oluşuyor. İbadethane de yeterli bence, 

en büyük eksiklik çocuk oyun alanlarıdır. Bir tane plastik park yapıyorlar ona da oyun 

alanı diyorlar. Çocuklar için daha geniş alanlar olmalı, çocuklarımız rahat hareket 

etmelidir.” 

Cevap 8- “Oluşturulan sosyal alanların çoğu göstermelik ya da eksik.” 

Cevap 9- “Bu betonarme alanlar yeşil alanları azalttı.” 

Katılımcıların %95 gibi yüksek bir oranı, kentsel dönüşüm sonucu sosyal donatıların ve 

yeşil alanların eksik olduğunu belirtmişlerdir. Esasen dönüşüm öncesi dönemde eksik 

bulunan kentsel sosyal olanakları, eğitim ve kültür tesisleri ile açık-yeşil alanların, 

dönüşüm çalışmaları sonrasında da yeterli düzeye çıkarılamamış olması, dönüşümde 

ağırlıklı olarak konut ve işyeri dönüşümünün hedeflendiği izlenimini güçlendirmektedir. 

Aşağıda üretilen alanların ne kadarını konut ne kadarını sosyal donatı alanları oluşturduğu 

sorusuna verilen cevapların dağılımı verilmiştir (Şekil 6.17). 

  

Şekil 6.17 Proje alanında konut ve sosyal donatı alanlarının dağılımına ilişkin cevaplar  
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İncelenen kentsel dönüşüm projesi alanlarının sınırları içindeki hak sahiplerinden 

görüşülen kişilere “Kentsel dönüşümün sosyal anlamda size katkısı nelerdir? 

Beklentileriniz karşılandı mı?” sorusu yöneltilmiştir. Hak sahiplerinin cevaplarının 

dağılımı aşağıdaki gibidir:   

Cevap 1- “Kentsel dönüşümün sosyal anlamda faydasını görmedik, komşuluk ilişkileri 

bitti denilebilir.” 

Cevap 2- “Yaşamsal olarak katkısı oldu fakat geçim anlamında bir katkısı olmadı.” 

Cevap 3- “Daha düzenli ve yerleşik bir hayata geçmemizi sağladı.” 

Cevap 4- “Estetik sağladı, yaşam kalitesi arttı, komşuluk ilişkileri daha iyi, herkesle 

muhatap olmak zorunda kalmıyorsun.” 

Cevap 5- “Bir beklenti içindeydik ama çokta bir şeyin değişmediğini anladım. Sadece 

bir bina yığını oldu.” 

Cevap 6- “Sosyal anlamda yetersiz, beklentilerimiz karşılanmadı.” 

Cevap 7- “Göze hitap eden güzel bir çevre, yaşanılabilir alanlar sundu. Bu anlamda 

beklentilerimiz karşılandı.” 

Cevap 8- “Sosyal alanda insanların imkanları genişledi, yapılan yeni yerler insanların 

sosyal hayatını renklendirdi, beklentiler büyük ölçüde karşılandı.” 

Cevap 9- “İstenilen düzeyde katkısı olmadı, beklentilerimiz karşılanmadı.” 

Cevap 10- “Yeni bir çevre, yeni bir hayat, yeni bir ev ve yeni komşular tüm bunlar 

dahilinde yeni arkadaşlıklar getirdi.” 

Yukarıda verilen cevaplardan anlaşılacağı üzere katılımcıların %67’si sosyal anlamda 

beklentilerinin karşılanmadığını ve kalan %33’ü ise sosyal anlamda beklentilerinin 

karşılandığını beyan etmiştir. Aşağıda kentsel dönüşümün sosyal anlamda katkısının ne 

olduğu sorusuna verilen cevapların dağılımı gösterilmiştir (Şekil 6.18). 
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Şekil 6.18 Kentsel dönüşümün sosyal anlamda katkısının ne olduğu sorusuna verilen 

cevapların dağılımı 

Görüşülen kişilere “Kentsel dönüşümün ekonomik anlamda size katkısı nelerdir? 

Beklentileriniz karşılandı mı?” sorusu yöneltilmiş olup, alınan cevapların dağılımı 

aşağıda özet olarak sunulmuştur:  

Cevap 1- “Kentsel dönüşüm ekonomik olarak beklentilerimizi karşılamadı. Ekonomik 

olarak üstümüze ekstra yük bindi.” 

Cevap 2- “Katkı değil götürüsü oldu beklentilerimiz tam olarak karşılanmadı.” 

Cevap 3- “Bütçemize ek borç getirdi.”  

Cevap 4- “Ekonomik anlamda bir katkısı olmadı aksine evlere yerleşmeye başladıktan 

sonra evleri yeniden yapıyoruz. Çünkü kırılıp dökülüyor her şey.” 

Cevap 5- “Kira fiyatlarını arttırdı.” 

Cevap 6- “Ekonomik anlamda olumsuz etkisi oldu. Ev fiyatları aile bütçesine uygun 

belirlenmemiştir. Fiyatlar yüksektir.” 

Cevap 7- “Kentsel dönüşüm ile yeni yapılan konutumuz eski konutumuza göre ekonomik 

olarak değerlendi, fakat ödeyeceğimiz fark bu ekonomik değeri tamamen yok etti.” 

Cevap 8- “Ekonomik anlamda faydalı olduğunu düşünüyorum, fakat daha fazla para 

ödeyebilirlerdi.” 
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Cevap 9- “Ekonomik olarak hiçbir beklentimizi karşılamadı. Örneğin yıkımdan sonra 

yapılan evler pahalı olduğundan mahallemiz göç verdi.” 

Cevap 10- “Evlerimizi ve arsalarımızı düşük fiyata aldılar, ekonomik kaybımız oldu.” 

Cevap 11- “Kentsel dönüşüm ile kredi borcuna girdiğimizden dolayı ekonomik olarak 

olumsuz yönde etkiledik.” 

Cevap 12- “Eski evimize içten ve dıştan her yıl harcamak zorunda kaldığımız 

masraflardan kurtulduk. Ayrıca ısınma ve izolasyon konusunda da oldukça faydası oldu.”  

Ankete katılanların çoğu bu soruya birden fazla cevap vermiş olup, yukarıda verilen 

cevaplardan da anlaşılacağı üzere katılımcıların %97 gibi yüksek bir oranla, kentsel 

dönüşümün ekonomik anlamda kendilerine bir katkısının olmadığını ve bu bağlamda 

beklentilerinin de karşılanmadığını belirtmişlerdir. Kentsel dönüşümün ekonomik 

anlamda katkısının ne olduğu sorusuna görüşülen kişilerin verdikleri cevapların dağılımı 

aşağıda verilmiştir (Şekil 6.19). 

 

Şekil 6.19 Dönüşümün ekonomik anlamda katkısının ne olduğu sorusuna verilen cevaplar  



46 
 

Kentsel dönüşüm projesi alanında görüşülen kişilere “Kentsel dönüşüm sonucu 

mutluluğunuz arttı mı? Yapılan kentsel dönüşüm içinize sindi mi? Eski ve yeni hayatınızı 

(Ev ve Mahallenizi) karşılaştırdığınızda hangisinde daha mutluydunuz?” sorusu 

yöneltilmiş olup, alınan cevapların dağılımı aşağıda verilmiştir:    

Cevap 1- “Daha mutlu ve huzurlu yaşıyoruz.” 

Cevap 2- “Eski mahallemizde komşuluk ilişkileri yoğundu. Yeni mahallemizde ise bu 

ilişki azaldı. Çocuklar eski mahallede rahatlıkla oynarken şimdi ise yolların ve binaların 

artması ile çocukların yaşam alanlarını kısıtladılar ayrıca mahalle çevresindeki yollar 

trafiği arttırdı bununla birlikte çocuklar için güvensiz bir ortam oluştu.” 

Cevap 3- “Mutluluğumuz artmadı komşuluk ilişkilerimiz koptu.” 

Cevap 4- “Eskiden evimiz eskiydi ama borcumuz yoktu, şimdi ise evimiz güzel fakat 

borcumuz çok. Bu yüzden pekte mutlu değiliz.” 

Cevap 5- “Eski mahallemiz gelenek ve göreneklerimiz açısından faydalıydı, şimdi ise bu 

durum değişti gelenekler zaman zaman unutuluyor ve bu durum bizi hiç mutlu etmiyor.” 

Cevap 6- “Arsa sahibi olup ev sahibi olanlarla sonradan taşınanlar arasında uyum 

sorunu oluyor buda insanlarda mutsuzluğa sebep oluyor.” 

Cevap 7- “Anılar olduğu için eskiye daha çok özlem duyuluyor.” 

Cevap 8- “Her şeyin yenisi güzeldir, yeni evimizde daha mutluyuz.” 

Cevap 9- “Yeterli olmasa da arttı. Eksiklikler var içime tam sinmedi. Eski mahallemde 

evimin sıcaklığı ve mutluluğu daha çoktu.” 

Cevap 10- “Her ay maddi olarak farklı ödemeler olduğu için (kapıcı parası, deprem 

sigortası vs.) mutluluk kalmadı.” 

Cevap 11- “Yapılan konutların yeterli duyarlılıkla yapılmadığı için komşular kendi 

konuşmalarını duyar oldu bu yüzden içime sinmedi. Eski hayatımızda daha mutluyduk.” 

Ankete katılanların çoğu bu soruya birden fazla cevap vermiş olup, yukarıdaki cevaplara 

göre katılımcıların %87’si kentsel dönüşüm sonucu mutluluklarının artmadığını açıkça 

beyan etmişlerdir. Aşağıda kentsel dönüşüm sonucu mutluluğunuz arttı mı sorusuna 

verilen cevapların dağılımı gösterilmiştir (Şekil 6.20). 
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Şekil 6.20 Dönüşüm sonucu mutluluğunuz arttı mı sorusuna verilen cevapların dağılımı 

Ankete katılanlar genel olarak kentsel dönüşümün ne anlama geldiğini ve hayatlarında ne 

tür değişikliklere yol açabileceğini kavramış durumdadırlar. Bütün herkes kentsel 

dönüşümü sadece eski binaların yıkılıp, yenilerinin yapılması olarak değil, tamamen 

sosyal bir proje olarak gördüklerinden dolayı da yapılan çalışmaları da doğal olarak 

yetersiz bulunmaktadır. Belediye çok farklı iletişim kanallarını kullanarak hak sahiplerini 

daha çok bilgilendirme yapabilme olanağına sahiptir. Belediye tarafından yeteri kadar 

bilgilendirme yapılmadığı görülmüştür. Proje aşamasında da hak sahiplerinin katılımının 

sağlanmadığı, fikirlerinin alınmadığı gözlemlenmiştir.  

Yıkım aşamasında belediyenin kısmen önlem aldığı görülmüştür. Hak sahiplerine bu 

soruyu yöneltirken aslında yıkılan binaların asbestli mi (kanserojen madde taşıyan 

mineraldir) değil mi? sorularına da cevap aranmıştır. Alınan cevaplardan ve belediyeden 

aldığım bilgilerden de anladığım kadarıyla yıkılan yapılar genelde doğal malzemeden 

(taş, çamur gibi) yapıldığından bu anlamda herhangi bir önlem almaya da gerek 

duyulmamıştır.  

Kentsel dönüşüm sürecinde Belediye’nin hak sahiplerine maddi ve manevi hiçbir destekte 

bulunmadığı ve bu süreçte Belediye’nin sadece TOKİ’nin sekreteryasını üstlendiği 
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görülmektedir. Hak sahipleri kentsel dönüşüm sürecinin bir an önce başlanıp bitmesi 

taraftarıdır. Sürecin uzaması birtakım problemleri de beraberinde getirmektedir. Aziziye 

ilçesinde kentsel dönüşümün yapılması için çarpık kentleşme, altyapı sorunları, görüntü 

kirliliği ve doğal afetler (sel gibi.) vs. nedenler etkili olmuştur. Kentsel dönüşüm sonucu 

yeni yapılan binaların daha güvenli olduğu gözlemlenmiştir.  

Kentsel dönüşüm sonucu halkın sosyal donatılar bakımından beklentilerinin 

karşılanmadığı görülmüştür. Sosyal anlamda insanların daha düzenli ve yerleşik bir 

hayata geçtikleri ancak bu hayatı tam olarak benimseyemedikleri veya bu hayata tam 

olarak alışamadıkları gözlemlenmiştir. 

Genel olarak dönüşümün insanların ekonomik anlamda beklentilerini karşılamadığı 

görülmüştür. İnsanları ekstra borç yükü altına sokmuş ve dolayısıyla insanlar ekonomik 

olarak çok büyük zarar gördüklerini düşünmektedirler. Bu da yapılan kentsel dönüşümün 

içlerine pek sinmediğini göstermektedir. Daha önce oturdukları mahalle ve komşuluk 

ilişkilerini göz önüne alırsak, insanların eskiye daha çok özlem duydukları ve eski 

hayatlarında daha çok mutlu olduklarını ifade ettikleri görülmektedir. 

Aziziye ilçesinde uygulanan bitmiş ve devam eden dört adet kentsel dönüşüm projesinin 

mevcut olduğu görülmektedir. Buna ilave olarak planlanan üç adet daha kentsel dönüşüm 

projesi olduğu, yine belediyeden alınan bilgiler doğrultusunda, bu üç tane projeyle alakalı 

henüz herhangi bir protokol yapılmadığından bu çalışmada söz konusu projelere hiç yer 

verilmemiş olduğuna dikkat edilmelidir. Ancak yapılan gözlemlerden anlaşıldığı üzere 

planlanan ve henüz protokol yapılmayan bu mahallelerde oturanlarda yüksek bir beklenti 

oluşmuştur.  

Aziziye ilçesinde yapılan kentsel dönüşüm projelerinin finansmanı genel olarak 

TOKİ’nin belediyeye aktardığı kaynaklarla sağlanmıştır. Kamulaştırma işlemleri 

sırasında hak sahiplerinin %20-25 oranında belediye ile anlaşamadığı için bedelin tespiti 

ve tescili davasının açıldığı ve bunun da arazi edinimi sürecinin uzamasına neden olduğu 

tespit edilmiştir. Bu oran kamulaştırma işlemlerinin yapılmasında belediyenin %75-80 

oranında başarı sağladığını ve bu oranın daha da yükseltilmesinin mümkün olduğu 
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gözlenmiştir. Birçok proje alanında halk ile iyi iletişimin kurulması, proje ofislerinin 

açılması ve bu ofislerde kentsel dönüşüm çalışmalarının bütün aşamaları konusunda 

uzman olan gayrimenkul geliştirme ve yönetimi uzmanlarının çalışmalarının sağlanması 

ile yüksek düzeyde proje rızaen katılımın sağlanması ve hak sahiplerinin rasyonel olarak 

bilgilendirilmesi mümkün olabilecektir.  
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7. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Çalışma sonuçlarına göre kentsel dönüşüm kavramının genel anlamda iki önemli noktaya 

işaret ettiği görülmektedir. Birincisi toplumsal sorunlar ile kentin fiziksel şartları arasında 

ilişki kurmak ve ikincisi ise kentsel refah ve huzuru arttırıcı sosyal ve çevresel bir yöntem 

ortaya koymaktır. İlke olarak kentsel dönüşüm; dönüşüme ve değişime uğramış olan 

kentsel bir mekanın bütüncül bir yaklaşımdan yola çıkarak fiziksel, ekonomik, sosyal ve 

çevresel boyutlarını içeren bir eylem planı ile kalıcı bir çözüme kavuşmasını amaçlayan 

kapsamlı bir bakış açısıdır. Fakat mahalli idarelerin gerek TOKİ, gerekse özel şirketler 

aracılığı ile yürüttüğü kentsel dönüşüm projelerinin, kavramın çok boyutlu doğasının göz 

ardı edilerek, yalnız fiziksel mekanın iyileştirilmesi düzeyinde algılanarak uygulandığı 

görülmektedir. Bu durum, kentsel dönüşüm kavramının içinin boşaltılarak konulan 

hedeflerin gerçekleştirilememesine neden olmaktadır.  

Kentsel dönüşüm projesi alanının seçimi ve proje planlama aşamasında, mevcut durum 

ve ihtiyaç analizi yapılmadan kentsel tasarım ve proje geliştirme çalışmasının yapıldığı 

ve sonuç olarak projeden etkilenen halkın dönüşüm projesinin sonuçlarından memnun 

kalmadıkları görülmektedir. Dönüşüm projeleri; dar gelirli aileler için düşünülmüş bir 

proje olmasına rağmen, söz konusu ailelere destek değil, daha çok ekonomik olarak 

sıkıntılar oluşturmuştur. Belediyeler veya TOKİ bu projelere tamamen gelir gözüyle 

bakmamalı, kamu yararını daha üstün tutmalıdır. Dolayısıyla sosyal fayda ekonomik 

faydadan büyük olmalıdır. Bu bağlamda kentsel dönüşüm projelerine başlamadan önce 

kentsel dönüşüme girilmesi planlanan alanlarda detaylı bir çalışma yapılmalıdır.  

Proje alanında yaşayan insanların ekonomik düzeyi, sosyal ilişkileri ve beklentileri, 

firmaların veya belediyelerin çalışmalarında gerekli incelemeler yapıldıktan sonra 

atılacak adımlarda söz konusu çalışmanın sonuçları gözönünde tutularak insan odaklı 

projelerin gerçekleştirilmesine özen gösterilmesi gerekli olmaktadır. Dönüşüm projeleri; 

geleceğe yapılacak yatırımlar olarak düşünülüp, uygulanmalıdır. Popülist yaklaşımlardan 

uzak durulmalı, akılcı hareket edilmelidir. Kentsel dönüşümü, bütün tarafların fırsatçılığa 

değil fırsata çevirmesi gerekmektedir. 
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Hak sahipleri değer farkını ödeyerek daha büyük bir konuta sahip olabilmelidir. Örneğin, 

hissesi küçük olan istediği konuta sahip olamamakta ve parasını alıp mahalleden gitmk 

zorunda kalmaktadır. Bu da mahallenin bütünlüğünü bozulması ve kentsel alanda farklı 

ölçeklerde de olsa soylulaştırma yaşanmasına yol açmaktadır. Kentsel dönüşümde, ortak 

kültürlerin sürdürülebilmesi açısından yerinde dönüşüm modeli seçilerek o mahalle 

sakinlerini bir arada tutmanın hedeflenmesi gerekmektedir.   

Belediyelerde genel olarak yatırımlar için arazi edinimi ve kamulaştırma işlemleri ile 

farklı amaçlarla taşınmaz çalışmalarının belediye bünyesinde kurulan takdir komisyonları 

tarafından yürütüldüğü ve bu komisyonların üyelerinin ise genellikle arazi edinim 

yöntemleri, kamulaştırma ve değerleme alanında uzman kişiler olmadıkları ve bu yapının 

da rasyonel değerleme yapılmasına imkan vermediği ve kaynakların verimli kullanım 

olanaklarını da olumsuz yönde etkilediği gözlenmektedir. Diğer yandan takdir 

komisyonlarının genellikle mevzuatta açıkça tanımlanmış olmasına karşın, dışardan 

uzman kişi ve kurumlardan değerleme raporu almadan bilimsel esaslardan uzak ve 

genellikle kişisel kanaate dayalı işlem yaptıklarına tanık olunmaktadır. Esasen kruum 

dışından tarafsız değerleme raporunun alınması, başta hak sahipleri olmak üzere projeden 

doğrudan ve dolaylı olarak etkilenen bütün taraflara önemli katkı yapabilmekte ve proje 

uygulaması yapan kamu kurumları üzerindeki baskının azalmasına da imkan vermektedir. 

Bu alanda Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü ile birçok 

belediye arasında işbirliği anlaşması yapılarak ortak hizmet üretiminin başarı ile yapıldığı 

görülmektedir.   

Birçok il ve ilçede kentsel dönüşüm, koruma ve gelişme projelerinin başarılı olarak 

uygulanabilmesi için; finansman, teknik altyapı ve nitelikli insan kaynağının 

geliştirilmesi zorunlu görülmektedir. Birçok dönüşüm projesi uygulama alanının kaçak 

ve riskli yapılardan arındırılarak düzenli bir yapılaşmanın sağlanması, halkta kentlilik 

bilincinin oluşturulması, yaşam kalitesinin artırılması ve sosyo-ekonomik yönde olumlu 

etkilerinin olması beklenmektedir. Belediyelerde kentsel dönüşüm projelerinin 

geliştirilmesi, proje fizibilitesi, proje uygulama çalışmaları ile etki değerleme 

çalışmalarının rasyonel esaslara dayalı olarak yürütülebilmesi için ilgili birimlerde 

gayrimenkul geliştirme ve yönetimi bölümü lisans ve lisansüstü programlarından mezun 

olanların kariyer uzmanı olarak istihdam edilmesinin zorunlu olduğu ortaya çıkmaktadır.   
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