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ÖZET 

Yüksek Lisans Tezi 

İŞLEVSELLİĞİNİ YİTİREN KENT İÇİ SANAYİ ALANLARININ DÖNÜŞÜMÜ: 

ANKARA İLİ İSKİTLER KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ ÖRNEĞİ  

Ümit GEDİK 

Ankara Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü 

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı 

Danışman: Doç. Dr. Yeşim TANRIVERMİŞ 

Türkiye’de son 20 yılda inşaat ve şehircilik alanları başta olmak üzere sağlanan ekonomik gelişmelere 

bağlı olarak birçok yerleşim alanının sınırları genişlemiş ve şehirler mekânsal ve ekonomik yönden 

büyümüş, ancak teknolojik ilerlemelerin sonucuna dayalı olarak eski sanayi alanlarında iş ve verimlik 

kayıpları olmuştur. Bütün belirtilen gelişmeler, kent içi ve çevresindeki sanayi alanlarının yeniden 

düzenlenmesini, planlanıp dönüştürülmesini veya söz konusu alanlara yeniden işlevsellik katılmasının 

gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Araştırma kapsamında öncelikle birçok ülkede belirtilen gereklilikler 

sebebiyle yapılan uygulamalar incelenmiş olup, hem birbirleri, hem de çalışma kapsamında incelenen 

örnek sanayi alanına ilişkin sonuçlarla karşılaştırılarak irdelenmiştir. Örnek olarak seçilen İskitler 

Küçük Sanayi Sitesi alanında taşınmaz mülkiyeti, imar ve planlama verileri, ilgili kamu kurumlarından 

toplanmış ve inceleme alanının paydaşları ile yapılan yüzyüze görüşme ve anketin sonuçlarına göre 

dönüşüm gereksinimi ortaya konulmuş ve uygulama olanakları değerlendirilmiştir. İlk olarak 

inceleme alanında planlanan dönüşüm projeleri kapsamında yapılan işlemler değerlendirilmiş ve 

yapılması önerilen işlemler, temel sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirilmiştir.  

Saha çalışmasının sonuçlarına göre seçilen sanayi alanının kent merkezi sayılabilecek bir lokasyonda 

bulunan çöküntü alanı niteliğine dönüştüğü, mevcut yapıların çoğunluğunun metruk yapı vasfında 

olduğu, bölgenin adli yönden suç unsurlarını barındıran bir mekan olması nedeni sosyal, mekânsal, 

altyapı ve çevresel yönlerden birçok problemlerinin olduğu ve bölgeyi kullananlar, ziyaretçiler, 

yaşayanlar ve diğer paydaşlar yönlerinden tehlike oluşturduğu ortaya konulmuştur. Sanayi alanın 

verimsiz kullanımı, ekonomik olarak ömrünü tamamlamış olması veya yapıların risk taşımasına ilave 

olarak demografik ve sosyal risklerin de olması, bölgenin dönüşümünün toplum yararına olması fikrini 

güçleştirmektedir. Bununla birlikte Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından planlanan ve 

uygulamaya konulan kentsel dönüşüm projesinin oldukça yavaş ilerlediği ve mevcut risklerin 

birçoğunun da yavaş ilerleyen dönüşüm projesinin birer sonucu olarak görülmesi gerektiği 

vurgulanmalıdır. Sonuç olarak kentlerde eski sanayi alanları ve sitelerinin dönüşümüne ilişkin 

yaklaşımların katılımcı bir yaklaşımla ortaya konulması, projenin kapsamı ve uygulama etaplarının 

mevcut durum analizi, taşınmaz, malik ve kullanım durumu analizi ve kapsamlı fizibilite çalışmalarına 

dayalı olarak yapılması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Başta sanayi alanlarının dönüşüm olmak üzere 

bütün dönüşüm, gelişim ve koruma projelerinde birçok disiplinin birlikte çalışması gerektiği ve bu 

çerçevede gayrimenkul geliştirme ve yönetimi uzmanlarının mutlaka çalışma ekibinde görev alması 

ve hatta bu tür projelerin geliştirilmesi ve uygulanması sorumluluğunun söz konusu uzmanların 

sorumluluğunda yürütülmesinin yüksek başarı için zorunlu olduğu belirtilmelidir.  

Ocak 2021, 133 sayfa 

Anahtar Kelimeler: Kentsel dönüşüm, kent içi sanayi alanları, eski sanayi sitelerinin dönüşümü, 

yeniden geliştirme, yeniden kullanım ve İskitler Sanayi Sitesi 
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ABSTRACT 

Master’s Thesis 

TRANSFORMATION OF DILAPIDATED URBAN INDUSTRIAL AREAS: THE CASE OF 

ISKITLER SMALL INDUSTRIAL SITE IN ANKARA PROVINCE  

Ümit GEDİK 

Ankara University 

Graduate School of Natural and Applied Sciences 

Department of Real Estate Development and Management 

Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Yeşim TANRIVERMİŞ 

In the last 20 years, Turkey has been experienced a significant economic development and this economic 

development have a trickle effect especially in the construction industry and urban growth. The borders of 

many residential areas have expanded, and cities have grown specially and economically, on the other hand 

basing on the consequences of the technological advancement led to the loss of jobs and productivity in old 

industrial areas.  The observed and identified developments have revealed the need for rearrangement, 

planning and transformation of industrial areas in and around the city, or adding and providing functionality 

to these areas. Within the scope of the research, the urban transformation implementations made due to the 

requirements specified in many countries were examined, and they were examined by comparing both with 

each other and with the results of the sample, the industrial areas were examined within the scope of the 

study. Iskitler Small Industrial Zone, which was chosen as an example, real estate ownership, zoning and 

planning data were collected from the relevant public institutions, and the transformation requirement was 

revealed according to the results of the face-to-face interview meetings with the stakeholders in the case 

study area and the results of the survey and the implementation possibilities were evaluated. At first, the 

operations carried out within the scope of the planned transformation projects in the case study area were 

evaluated and the proposed actions, basic problems and suggested solution were evaluated. 

According to the results of the field study,  it has been revealed that; the chosen industrial area were located 

in the area which can be considered as a city centre and  turned into a dilapidated area. The majority of the 

existing buildings found in the area were abandoned and the region has many social, spatial, infrastructure 

and environmental problems with criminal acts in terms of judiciary so it poses dangers to visitors, residents 

and other stakeholders. The unproductive use of the industrial area, its economical end-of-life, or the fact 

that the buildings carry higher risks, as well as the demographic and social risks, causes difficulties to the 

land developers to think about transforming the area since they don’t see any societal benefits.  

However, it should be emphasized that the urban transformation project planned and implemented by the 

Ankara Metropolitan Municipality is progressing very slowly and the existing risks should be seen as a 

result of the slow progressing of transformation project. As a result, it is revealed that; the approaches 

regarding the transformation of old industrial areas and sites in cities should be put forward with a 

participatory approach, the scope and implementation stages of the project should be based on current 

situation analysis, real estate-owner-usage situation analysis and comprehensive feasibility studies. It must 

have been mentioned that; many disciplines should work together in all urban transformation, development, 

and conservation projects, especially in the transformation of industrial areas. Within this framework, it is 

necessary for real estate development and management experts to take part in the teamwork team and even 

to carry out the responsibility of the development and implementation of such projects. 

January 2021, 133 pages 

Key Words: Urban transformation, urban indistrial areas, urban transformation in brownfield, 

redevelopment, revitalization and Iskitler Indistrial Site 

https://tureng.com/en/turkish-english/criminal%20provisions
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ile Türkiye’de yaygınlaşmasına yol açmıştır. Kentsel dönüşüm ile kullanılamayan veya 

verimsiz kullanılan alanlar tekrar kullanıma kazandırılmaya çalışılmakta ve Türkiye’nin 
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1. GİRİŞ 

Birçok ülkede sanayi işletmelerinin kuruluşu için yer seçimi ve sanayi bölgeleri 

oluşturma konusunda önemli düzenlemelerin yapıldığı ve farklı uygulama modellerinin 

olduğu gözlenmektedir. 19. yüzyıl ile başlayan sanayi girişimleri, sanayileşme ve 

oluşturulan sanayi alanları, 20. yüzyıl ile birlikte sosyo-ekonomik sorunları ortaya 

çıkarmış ve yeniden yapılanma döneminin başlayıp başlamadığı görüşülmekte iken, 21. 

yüzyıl ile birlikte sanayi sonrası toplumlarda önemli sorunlar ortaya çıkmaya başlamıştır. 

Buna paralel olarak sanayileşmiş ülkeler ve hatta birçok gelişmek olan ülkede kent içi ve 

çevresindeki sanayi alanlarının dönüşüm süreçlerinden ya da gelişim sürecinden sıklıkla 

söz edilmeye başlandığı dikkati çekmektedir (Özbalta 2019).  

Dünyada küreselleşme hızını arttırırken, toplumların sanayileşmeden bilgi üretim ve 

kullanımına geçişleri de eş zamanlı artış göstermektedir. Geçiş döneminde sosyal ve 

ekonomik politikalar ile benzerlik gösteren, özellikle yeni yeni kalkınmakta olan 

ülkelerin kentleşme süreçlerine etkisinin büyük olduğu vurgulanmaktadır. Kent 

merkezlerinde sanayinin yerini hizmet sektörlerinin alması, kentlerin sosyal ve ekonomik 

durumlarının yanı sıra arazi kullanımlarını ve plan süreçlerini de etkilendiği görülmüştür. 

Bu süreç içinde uygulanan merkeziyetçilikten uzaklaşma politikaları ile kent 

merkezlerinden ayrılan sanayi alanlarının boşalttığı alanların nasıl değerlendirilmesi 

gerektiği konusu önem kazanmıştır. Bu noktada “kentsel dönüşüm” kavramı, yeniden 

kent planlamanın önemli bir enstrümanı olarak ön plana çıkmıştır (Yerliyurt ve Aysu 

2008). 

Kentsel dönüşüm stratejilerinin doğru planlanması için, dönüşümü öngörülen alanın 

analitik çözümü ve dönüşüm alanının kullanıcılarının kapsamlı olarak incelenmesi ve 

doğru yorumlanması önem kazanmaktadır. Bu çerçevede araştırmanın temel amacı; 

kentsel dönüşüm ve özellikle kent içinde eski sanayi bölgelerinin dönüşümünü önce genel 

olarak ve ikinci aşamada ise seçilmiş örnek sanayi bölgesi özelinde kapsamlı olarak 

incelemek ve sanayi bölgelerinin dönüşümünden sonra kentsel mekan üretimine katılma 

olanaklarının değerlendirilmesidir. Yerliyurt ve Aysu (2008) ile Tanrıvermiş vd. (2016) 
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tarafından yapılan çalışmalarda da vurgulandığı üzere, kentsel mekan ve çöküntü 

alanlarının dönüşümü çalışmalarında; çalışma alanına ilişkin yeterli ekonomik, sosyal, 

mekânsal ve çevresel verilerin elde edilmesi, verin analizine dayalı olarak dönüşüm 

alanının mevcut durum analizinin yapılması ve potansiyellerinin değerlendirilmesi, 

çalışma alanına yönelik sorunların analizi, dönüşüm projelerinin sağlayacağı fırsatlar ve 

riskler veya avantajlar ve dezavantajların tespitine odaklanılması gerekli olmaktadır.  

İşlevsizleşmiş sanayi bölgeleri veya kahverengi alanların (brownfield) dönüşümü ve 

yeniden kent mekanına kazandırılması (redevelopment), hem kent planlama, hem de 

gayrimenkul geliştirme ve yönetimi alanlarında önemli çalışma alanlarından biri olarak 

görülmektedir. Kentlerden hızla azalan arsa varlığına bağlı olarak arsa satış değerlerinin 

hızla artması nedeni ile işlevsizleşmiş sanayi alanları ve kentsel çöküntü alanlarının 

dönüşüm çalışmaları zorunlu olmaktadır (Tanrıvermiş vd. 2016, Tanrıvermiş 2019). 

Birçok kentte stratejik planlama çalışmalarına dayalı olarak öncelikle müdahale edilmesi 

gereken alanların başında yeniden geliştirilmesi gereken işlevsizleşmiş sanayi ve 

yerleşim alanları gelmektedir. Bu tür mekanların dönüşümüne yönelik faaliyetlerin genel 

toplum yararı ve kamu yararı ilkeleri çerçevesinde aciliyetinin olduğu ve dönüşüm 

stratejilerinin geliştirilerek uygulamaya konulduğu görülmektedir (Ürkmez ve Atanur 

2016). Çöküntü alanına dönüşen sanayi ve konut alanlarında, hem eski fonksiyon ve 

teknolojilerden kaynaklı sosyal, ekonomik ve çevresel zararların neden olduğu 

olumsuzlukların azaltılması, hem de üzerlerinde mevcut sanayi tesislerinin birer endüstri 

mirası1 ve konut yerleşimlerinin kentsel koruma alanı olarak yeniden işlevlendirilmesi ve 

kent yaşamına katılması da mümkün olabilmektedir.  

                                                           

1 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması Hakkında Kanununda; kültür varlıkları, tabiat 

varlıkları, sit; koruma ve korunma, korunma alanı, ören yeri, koruma amaçlı imar plânı, çevre düzenleme 

projesi, yönetim alanı, doğal (tabii) sit, taşınır tabiat varlıkları, sokak sağlıklaştırma proje ve uygulamaları, 

etkileşim-geçiş sahası gibi temel kavramların tanımlanmış, ancak “endüstriyel miras” kavramı ve tanımına 

yer verilmemiştir. Konu ile ilgili çalışmalarda endüstri mirası; sanayi kültürünün tarihsel, teknolojik, sosyal, 

mimari veya bilimsel değere sahip kalıntılarından oluşur. Bu kalıntılar, binalar ve makineler, atölyeler, 

imalathaneler ve fabrikalar, madenler ile işleme ve arıtma sahaları, ambarlar ve depolar, enerji üretilen, 

iletilen ve kullanılan yerler, ulaştırma ve tüm altyapısı, ayrıca sanayiyle ilgili barınma, ibadet etme veya 

öğretim gibi sosyal faaliyetler için kullanılan yerlerden oluştuğu belirtilmektedir. Bakınız: E.Acar Bilgin, 

19. yy endüstri yapılarının kültürel miras olarak değerlendirilmesi: Tirilye’de zeytinyağı fabrikası 

restorasyon projesi, Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı, Yüksek Lisans 

Tezi, 2015, Bura, s.14-16. 
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1.1 Araştırmanın Önemi ve Amaçları 

Zamanla kent içinde kalan ve yasal yaptırım veya kullanıma bağlı olarak meydana gelen 

fiziksel deformasyon ve yetersizlikler sebebiyle işlevini yitiren sanayi alanlarının atıl hale 

düşmesi sonucunda, sahip olunan alanın kullanıma açılması veya daha verimli 

kullanılması için dönüştürülmesinin gerekliliği vurgulanmaya çalışılmıştır. “Eski Sanayi 

Alanları” olarak nitelendirilen bu atıl alanların dönüştürülmesi fikri ile kentin ihtiyaç 

duyduğu kullanımların oluşturulması, kent ve kentlinin yaşam kalitesinin arttırılması, 

kent içi sürdürülebilirliğin ortaya çıkartılması ve kırsal alanda yaşanan gelişim odaklı 

stresin azaltılarak kalkınma politikalarının daha uygulanabilir kılınması öngörülmektedir.  

Kent alanlarında oluşan atıl sanayi alanlarının dönüştürülmesi için gerekli olan yapılanma 

ulusal ve uluslararası örneklerle incelenip ortaya çıkarılarak, eksik ve hatalı yanlarının 

olup olmadığının sorgulanması ve gerekli görülmesi durumunda yeni bir yapılanma 

modelinin ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Yeni yapılanma modeli için ise farklı 

boyutlarda, çok aktörlü kamu ve özel sektör deneyimlerinin buluşturularak organizasyona 

nasıl dahil edilebileceği hususunda araştırmalar yapılmıştır. Yapılan araştırmalar hem 

Türkiye’de koşullarında yapılanmayı, hem de dünyadaki mevcut yapılanma şemasını 

ortaya koymuştur. Elde edilen bulguların Türkiye’deki dönüşüm sahalarına 

uygulanabilirliği araştırılmış ve tartışılarak elde edilen sonuçlar analiz edilmiştir. Yapılan 

çalışma ile sanayi alanlarını atıl kılan durumların neler olduğu, hangi durumlarda sanayi 

alanlarının, eski sanayi alanı haline geldiği, sanayi alanlarının dönüşümüne neden ihtiyaç 

duyulduğu, ulusal ve uluslararası platformlarda meydana getirilmiş olan sanayi alanı 

dönüşümlerinde ne gibi benzer ve farklılıklar bulunduğu, kamu ve özel sektörün bir araya 

gelmesi sanayi alanlarının dönüşümünde nasıl ve ne yönlü etkileri ortaya çıkarabileceği, 

dönüştürülen alanların yönetim yapılanması nasıl ve ne tür organizasyonlar ile 

oluşturulduğu, Avrupa Ülkeleri’nde kamu ve özel sektör işbirliğine destek veren kuruluş 

veya yapılaşmaların mevcut olup olmadığı, ulusal ve uluslararası platformda meydana 

getirilmiş olan sanayi alanı dönüşümlerinde finansmanın nasıl sağlanmakta olduğu, eski 

sanayi alanlarının dönüşümünün ekonomik açıdan fizibil olup olmadığı, ekonomik açıdan 

fizibil olmayan dönüşüm projelerinde oluşan ekonomik açığın sosyal etki yansımaları göz 

önüne alınarak tolere edilip edilemeyeceği ve bu açığı tolere edecek kurum veya 
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kuruluşların hangilerinin olduğu sorularına yanıtlar aranmıştır. Diğer yandan örnek 

çalışma alanı olarak seçilen bölge ile ilişkisi olan insanların düşüncelerinin neler olduğu 

ve bu alanın kentsel dönüşümle olan ihtiyacı hakkında neler düşündükleri öğrenilmeye 

çalışılarak, etkin kullanım amaçlanmıştır. Bu çerçevede Tanrıvermiş vd. (2016) 

tarafından vurgulanan katılımcı bir yaklaşımla kentsel dönüşüm ve özel olarak sanayi 

bölgeleri dönüşümünün yapılmasında başarılı sonuçların alınması olanakları 

değerlendirilmiştir.  

1.2 Araştırmanın Kapsamı ve Sınırlılıkları 

Kaynak araştırması, idari kayıtlar ve saha çalışmasının sonuçlarına dayalı olarak yapılan 

bu çalışmanın sonuçları beş ana başlık altında sunulmuştur. Giriş bölümünde, tezin amacı, 

yöntemi ve kapsamı açıklanmıştır. İkinci bölüm, tezin kavramsal çerçevesini 

oluşturmakta ve bu bölümde; eski sanayi alanlarında kentsel dönüşüm ile kentsel 

dönüşümün teorik yapısı ve mevcut sanayi alanlarının yapısı ele alınmış, kentsel dönüşüm 

konusundaki kavramlar ve yaklaşımlar açıklanmıştır. Ayrıca, eski sanayi alanları 

dönüşümlerinin kent planlama literatüründeki yeri, kentsel dönüşüm yaklaşımının 

geçirdiği evreler, endüstri devrimiyle başlayan sanayileşme sonrasında neden sanayi 

alanlarının çöküş sürecine girdikleri ve dünyada değişen akımların ve üretim süreçlerinin 

kent mekanına olan etkileri sanayi alanları özelinde irdelenmiştir. Üçüncü bölümde 

dünyada ve Türkiye’de öne çıkan sanayi alanı dönüşümlerine örnekler seçilerek 

incelenmiş ve özet niteliğinde açıklamaları yapılmıştır. Birçok ülke ve Türkiye’den 

seçilmiş dönüşüm projelerinin benzer ve farklı yönleri tartışılmıştır. Dördüncü bölümde 

çalışmaya konu olan Ankara İli İskitler Kazım Karabekir Küçük Sanayi Sitesi’nin 

bulunduğu alanda yapılmakta olan kentsel dönüşüm çalışmaları teknik, yasal ve sosyal 

açılardan detaylı olarak incelenmiş, süreçte yaşanan problemlere değinilmiş, sahada 

uygulanan anket çalışması ve sonuçları analiz edilerek çalışmaya dahil edilmiştir. Bu 

bölümde mevcut durum analizi yapılmış, SWOT ve PESTEL analizleri uygulanarak 

projenin avantaj ve dezavantajları tespit edilmiş ve dönüşüm modelinin ana hatlarının 

tanımlanmasında gerekli olan çıktılar elde edilmiştir. Beşinci ve sonuç bölümünde ise 

yapılan araştırma ve analizler sonucunda ulaşılan çıktılardan bahsedilmiş olup, ortaya 

çıkan bilgi ve sonuçlar ışığında alanda yapılan çalışmalar için önerilerde bulunulmuştur.  



5 
 

1.3 Materyal ve Araştırma Yöntemleri 

Araştırmada hem literatür çalışması, hem de seçilmiş proje alanında yapılacak saha 

çalışması bulgularına dayalı olarak genelleme yapılması mümkün olacaktır. Literatür 

tarama yöntemi kullanılarak öncelikle araştırmanın kapsamı ve kavramsal çerçeve ile 

uluslararası kentsel dönüşüm projelerinin mevcut durumu ortaya konulmuştur. Kamu 

otoritelerinden temin edilen sektörel veriler teknik açıdan incelenip ve analiz edilerek 

genelleme yapılması yoluna gidilmiştir. Diğer yandan karşılaştırmalı kesit analizi ile 

dünyada sanayi alanlarının dönüşümü hakkında çalışmaların içerikleri incelenmiş, 

yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen bilgiler deneyimlenmiş ve sanayi alanlarında 

yapılan dönüşüm çalışmalarının dünya örneklerinin karşılaştırılması sonucu bölgelere, 

milletlere ve kültürlere göre dönüşüm farklılıkları ortaya konulmuştur. Literatür taraması 

sonuçlarına göre Avrupa ve Asya Ülkeleri’nde yapılan çalışmalara ulaşılmış olup, söz 

konusu çalışmaların sonuçları ile Türkiye’de yapılan uygulamaların sonuçları 

karşılaştırılarak değerlendirme yapılması sağlanmıştır. Elde edilen farklı çalışmaların; 

proje alanı, kullanım biçimi, organizasyon yapıları, finansman yöntemleri, dönüşüm 

materyalleri ve türleri gibi ölçütlere dayalı olarak değerlendirme yapılmış ve çalışmanın 

sınırlılıkları çerçevesinde konunun tartışılması sağlanmıştır.  

Çalışma kapsamında ulusal ve uluslararası çalışmalar incelenmiş ve önceki araştırmaların 

çıktıları kendi aralarında karşılaştırılmıştır. Elde edilebilen bütün projeler; proje süreçleri, 

türleri ve neticeleri ile ulaşılan veriler dahilinde konuyla alakalı bilgi sahibi olunması 

planlanmıştır. Çalışma alanı olarak Ankara İli’nde yer alan İskitler Küçük Sanayi Bölgesi 

örnek alan olarak seçilmiş olup, bu alanın bugün için dönüşüm sürecindeki dönüşüm 

organizasyonu, süreci, metotları ve türleri hakkında geliştirme çalışması yapılmaya 

çalışılmıştır. Saha çalışması için Ankara İli İskitler Küçük Sanayi Sitesi’nin seçilmesinin 

temel sebebi; alanın oldukça eski bir tarihinin olması, mülkiyet yapısının karmaşık ve 

çözüm süreci olan kentsel dönüşüm projesinin uzun zamandır uygulamaya çalışılıyor 

olmasının yanı sıra hem çalışma alanının başkent olarak karar vericilerin bulunduğu 

önemli bir kentte yer alması, hem başkentte yer alan bir mekan için üretilen modelin bütün 

ülkeye uyarlanmasının mümkün görülmesi, hem de saha çalışmaları ile veri toplamanın 

daha kolay olması ve elde edilebilecek araştırma bulgularının analizi ve kontrolünün daha 
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kolay yapılabilecek olmasıdır. Lokasyon, nüfus yoğunluğu, üretim ağının çeşitliliği, 

kentsel dönüşüme ihtiyaç duyulan alanın yüzölçümünün büyüklüğü ve dönüşüm 

ihtiyacının şiddeti gibi etkenler, çalışma alanının Ankara İli’ndeki eski sanayi alanı olarak 

seçilmesinde etkili olmuştur. Bu çalışmanın sonuçlarına göre ülke düzeyinde aynı vasıfta 

olan küçük sanayi siteleri ve kent içi sanayi alanlarının dönüşüm çalışmalarına örnek 

teşkil etmesi mümkün olabilecektir.  

Öncelikle seçilen sanayi sitesinin tarihsel gelişimi, planlama süreci ve mülkiyet 

dokusunun kadastro müdürlüğü, tapu kayıtları ve belediyelerin kayıtlarına göre analizi 

yapılmıştır. Buna ilave olarak sanayi sitesinde mevcut durumu anlamak, maliklerin 

yaşadığı sorunların ve isteklerinin belirlenmesi amacıyla ve dönüşüm kararının ardından 

çalışma gününe kadar yapılan çalışmalar ile gelinen noktanın analiz edilebilmesi için 

bölgede alanın kullanıcılarından ve ilgili kamu kuruluşlarında çalışan teknik personelden 

uygun örnekleme yöntemi ile seçilmiş örneklem grubuna ve bölge hakkında bilgi sahibi 

olan paydaşlara uygulanan anket ve yüz yüze görüşme sonuçlarına göre değerlendirme 

yapılması mümkün olmuştur. Buna ilave olarak ilgili kamu kurumlarında (ilçe ve 

büyükşehir belediyesi, çevre ve şehircilik il müdürlüğü, Ankara Su ve Kanalizasyon 

İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, kadastro müdürlüğü, tapu müdürlüğü, güvenlik 

birimleri gibi) ile emlak ofisi, sanayi sitesi yönetimi ve sivil toplum kurumları gibi ilgili 

kamu ve özel kişi ve kurumların çalışanları ile yöneticilerden oluşan grup ile görüşme 

yapılacak ve paydaş görüşmelerinin sonuçlarına dayalı olarak katılımcı bir yaklaşım ile 

dönüşüm projesi geliştirme ve uygulama olanakları irdelenmiştir.  

Zamanla kent merkezlerine kayan atıl sanayi alanlarının dönüştürülmesi için gerekli olan 

yapılanma ulusal ve uluslararası örneklerle incelemek suretiyle ortaya çıkarılarak eksik 

ve hatalı yanlarının olup olmadığı araştırılmıştır. Seçilen örnek alan özelinde; (i) kentsel 

dönüşüm uygulamasının gerekli olup olmadığı, (ii) bölge için en uygun dönüşüm 

metodunun ne olması gerektiği, (iii) kentsel dönüşüme etken unsurların araştırılması, (iv) 

kentsel dönüşüm uygulamasının gerçekleştirilmesi için gereken işlem basamaklarının 

incelenmesi, (v) ortaya çıkan işlem basamaklarında karşılaşılması muhtemel sorunların 

belirlenmesi ile bu sorunlara getirilebilecek çözüm önerilerinin belirlenmesi, (vi) 

dönüşüm uygulayıcısı kurum olan Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin kentsel dönüşüm 
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projesi üzerindeki rolünün ve uygulamalarının incelenmesi ve (vii) yapılan anket 

çalışmaları, kamu ve özel sektör ile yapılan görüşmeler, toplanan veriler ve yapılan 

incelemeler sonucu elde edilen bulgular çerçevesinde sanayi alanlarının dönüşüm 

projeleri için model oluşturulması yoluna gidilmiştir. Yeni bir sanayi alanı dönüşüm 

modelinin ortaya çıkarılması, söz konusu modelde aktif rol oynayan kurum, kuruluş ve 

organizasyonların ve işlevlerinin belirlenmesi de çalışmanın amaçları arasında yer 

almaktadır. 

Belirlenen çalışma alanında yapılan çalışmalar ile alana özel verilere ulaşılıp, baştan sona 

alana uygulanacak kentsel dönüşüm projesi basamak basamak işlenmiştir. Her basamak 

için karşılaşılan ve karşılaşılması muhtemel problemler belirlenmiştir. Proje alanı için en 

uygun çalışma modeline karar verilmeye çalışılmış ve çalışmanın sonucunda alanda 

toplanan veriler, yapılan görüşmeler ve 73 katılımcıyla ziyaretçilere, 51 katılımcıyla 

kurum çalışanları ile 72 katılımcıyla mülk sahiplerine yapılan anket çalışması sonuçlarına 

göre bölge için en uygun kullanım önerisi belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın 

sonuçlarına dayalı olarak Türkiye’de aynı durumda olan küçük sanayi siteleri ve kent içi 

sanayi bölgeleri için örnek teşkil etmesi de amaçlanmaktadır. Saha çalışması aşamasında 

cevap aranacak temel sorular; (i) sanayi alanlarını atıl kılan durumlar nelerdir?, (ii) hangi 

durumlarda sanayi alanları, eski sanayi alanı haline gelmektedir?, (iii) sanayi alanlarının 

dönüşümüne neden ihtiyaç duyulmaktadır?, (iv) ulusal ve uluslararası platformda 

meydana getirilmiş olan sanayi alanı dönüşümlerinde ne gibi benzer ve farklılıklar 

bulunmaktadır?, (v) kamu ve özel sektörün bir araya gelmesi sanayi alanlarının 

dönüşümünde nasıl ve ne yönlü etkileri ortaya çıkarabilir?, (vi) dönüştürülen alanların 

yönetim yapılanması nasıl ve ne tür organizasyonlar ile oluşturulmalıdır?, (vii) dünyada 

farklı ülkelerde kamu ve özel sektör işbirliğine destek veren kuruluş veya yapılaşmalar 

mevcut mudur?, (viii) ulusal ve uluslararası platformda meydana getirilmiş olan sanayi 

alanı dönüşümlerinde finansman nasıl sağlanmaktadır?, (ix) eski sanayi alanların 

dönüşümü mali ve ekonomik açıdan fizibil olabilir mi? ve (x) mali ve ekonomik açıdan 

fizibil olmayan dönüşüm projelerinde olası mali ve ekonomik kayıplar, sosyal etki 

yansımaları ile telafi edilebilir mi? ve bu açığı telafi edecek kurum veya kuruluş hangileri 

olabilir? olarak tespit edilmiştir. Anket sonuçlarının oran ve sayı olarak değerlendirilmesi 

yapılmış ve anlaşılmasının kolaylığını sağlamak için çizelge ve grafiklerle analiz tercih 
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edilmiştir. Saha bulgularına dayalı olarak SWOT ve PESTEL analizleriyle politika 

geliştirme ve model oluşturma çalışmasının yapılması ve bulguların genelleştirilmesi 

hedeflenmiştir.  

1.4 Literatür Özeti 

İşlevselliğini yitirmiş sanayi alanlarının yeniden kullanıma kazandırılması için yapılan 

kentsel dönüşüm çalışması, bu çalışmaya konu edinilmiş olup, literatür araştırması daha 

önce bu konu üzerinde yapılmış olan ulusal ve uluslararası çalışmaların irdelenmesi ve 

mevcut çalışmaya yol gösterici olması amaçlanarak gerçekleştirilmiştir. Türkiye’de ve 

dünyada bu yönde yapılan birçok uygulama olduğu görülmüş olup, en çok dikkat çeken 

örnekler çalışmaya örnek olay incelemesi olarak dahil edilmiş ve incelenerek çalışmaya 

konu edinilen örnek alan ile karşılaştırılması yapılmıştır. 

Uluslararası ve ulusal düzeyde literatür incelemesi sonuçlarına göre ana konu ve alt 

başlıklar ile ilgili olarak benzer nitelikte çalışmalara rastlanmış olup, bu çalışmada da 

önceki uygulamaların sonuçlarından büyük ölçüde yararlanılmıştır. Önceki çalışmalar ile 

bu çalışma arasındaki farklılıklar ise sonuç bölümünde ortaya konulmuş olup, Türkiye 

için yol gösterici olacağı düşünülen örnek bir sanayi alanı dönüşümü modelinin çerçevesi 

değerlendirilmiştir. Önerilen dönüşüm modeli ile ülke düzeyinde gerçekleştirilmesi 

muhtemel olan birçok atıl sanayi alanının yeniden işlevlendirilmesi için yapılacak olan 

çalışmalarda yol gösterici ve çözüm odaklı sonuçların elde edilmesi amaçlanmıştır. 

Ancak konu ile ilgili olarak seçilmiş çalışmaların kısa özetleri aşağıda sunulmuştur:  

Yerliyurt ve Aysu (2008)’ya göre dünyada gözlenen küreselleşme hızını arttırırken, 

toplumların sanayileşmeden bilgi üretim ve etkin kullanımına geçişleri de eş zamanlı artış 

göstermektedir. Geçiş döneminde sosyal ve ekonomik politikalar ile benzerlik gösteren, 

özellikle yeni yeni kalkınmakta olan ülkelerin kentleşme süreçlerine etkisi büyük 

olmuştur. Kent merkezlerinde sanayinin yerini hizmet sektörlerinin alması, kentlerin 

sosyal ve ekonomik durumlarının yanı sıra arazi kullanımlarını ve plan süreçlerini de 

etkilemiştir. Bu süreç içinde uygulanan merkeziyetçilikten uzaklaşma politikaları ile kent 

merkezlerinden ayrılan sanayi alanlarının boşalttığı alanların nasıl değerlendirilmesi 
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gerektiği konusu önem kazanmıştır. Bu çerçevede genel olarak kentsel dönüşüm veya 

özellikle eski sanayi bölgelerinin yeniden kent planlamanın önemli bir aracı olarak ön 

plana çıktığı görülmektedir.  

Ürkmez ve Atanur (2016)’a göre işlevsizleşmiş sanayi bölgeleri (brownfield) kentsel 

dönüşüm gerektiren alanlar içinde çeşitli dönüşüm aciliyetleri ve stratejileri içerdiği 

dikkati çekmektedir. Bu tür alanlarda, hem eski fonksiyonlarından kaynaklı çevresel 

kirliliklerinin yarattığı olumsuzlukların düzenlenmesi, hem de üzerlerinde mevcut sanayi 

tesislerinin birer endüstri mirası olarak korunması yönünde çözümler düşünülmektedir.  

Küresel düzeyde kentsel yenileme ve dönüşümün gerekliliği dikkate alındığında, Couch 

vd. (2003)’ne tarafından tanımlanan yenilenme ve dönüşümlerin iki temel sebebinin 

olduğu görülmektedir. Birinci neden kentlerin ekonomik alt yapılarında değişim meydana 

gelmesi ve tüketim ile hizmet sektörlerinin, üretim sektörlerine nazaran daha çok tercih 

edilmesi ve öne geçmeleri olarak beyan etmektedir. İkinci neden ise, kentlerin zamanla 

kalabalıklaşması, kalabalıklaşma ile birlikte kent çeperlerinin genişlemesine, böylelikle 

kent çeperinde yer alan sanayi ve üretim alanlarının kent merkezi olarak tanımlanan 

bölgeye ilerlemesine sebep olduğuna dikkat çekmiştir. Benzer şekilde Çin’in Shenzhen 

Şehri’nde de şehir merkezine doğru ilerleyip işlevini yitirmiş olan sanayi alanlarının 

kentsel dönüşüm ve kentsel iyileştirme metotlarıyla yeniden kullanılabilir hale 

getirildiğinden bahseden Lai vd. (2020), eski sanayi alanlarının dönüşümünü emlak 

piyasasının gelişiminin, yerel yönetimin endüstriyel yapının iyileştirilmesi için stratejik 

talebinin ve arazi kullanım yoğunluğunu iyileştirme politika hedefinin endüstriyel arazi 

dönüşümünü etkileyen önemli bir faktör olarak ortaya koymakta olup, gelecekte 

sürdürülebilir arazi gelişim için öneriler sundukları görülmektedir. 

Kentsel dönüşümün kavramsal olarak tanımlanması araştırılmış olup, literatürde birçok 

tanıma rastlandığı belirtilmelidir. Kentsel dönüşümün tanımını temel olarak Güneş vd.’ne 

(2018) göre bugün için kentsel dönüşüm kavramının hem kent dokusunu oluşturan 

unsurları ele alıp köhneleşmelerini engellemek, hem de refah ve yaşanabilirliği iyileştirici 

modeller oluşturarak yenileme, canlandırma ve soylulaştırma gibi yöntem ve kavramları 

tek bir olgu haline getiren kentsel dönüşüm uygulamalarının yaygın olarak kullanılmakta 
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olduğunu, son on yılda yapılan akademik çalışmalarda da kentsel dönüşüm kavramının 

eski sanayi alanları için de yaygın olarak kullanılmaya başlandığı ifade edilmektedir. 

Sanayi kavramı için yapılan araştırmada da kavramsal olarak çok çeşitli tanımlar 

bulunmakta olup, Hançerlioğlu (1972), ekonomik anlamda ise sanayi, “mevcut varlıkların 

fayda ve değerlerini, sermaye ve emek ile işleyerek arttırmayı amaç edinen faaliyetler 

bütününü ifade ettiği anlaşılmıştır. Çalışmaya konu olan eski sanayi alanlarının 

(brownfield) tanımı ise Ferber ve Grimski (2002) tarafından “Mevcutta terk edilmiş veya 

büyük bir bölümü kullanılmayan, atık madde içerdiği tespit edilmiş veya tahmin edilen, 

öncelikli olarak kentsel alanlarda yer alan ve yeniden verimli kullanım için müdahaleye 

ihtiyaç duyulan alanlardır” olarak tanımladığı görülmektedir.  

2010 yılında Avrupa Birliği tarafından düzenlenen Ekonomik Değişim Bölgeleri 

Konferansı yapılmış ve oluşan çıkarımlarda daha fazla yayılmadan kaçınılacaksa, eski 

sanayi alanlarını (brownfield) yönetmeye yönelik yaklaşımların değişmesi gerektiğinden 

bahsedilmiş, yetersiz düzenlemelerin geleceğin ortamının bugünün karına değişilmemesi 

gerektiği söylenmiştir. Konferansın çıktıları arasında gelecekte yapılacak planların bugün 

ile ilişkisi, eski sanayi alanlarının devlet ve vatandaşı güçlendirirken sivil toplum 

kuruluşlarını da etkilediği, işlevini yitiren alanların dönüşümü için acele edilerek hızlı 

kararlarla yeniden kullanıma kazandırılması gerektiğine değinildiği görülmektedir 

(Anonymous 2010).  

Zayed ve Al-Kurdi (2019), “Eski Sanayi Alanlarını Bozulmuş Mekandan Yeniden 

Canlandırılmış Mekana Dönüştürmek - Yerel Kent Topluluğunun Rolü” adlı 

çalışmalarında, kentsel dönüşümde topluluğun rolüne odaklanan, eski sanayi alanlarının 

yenilenmesi için net ve sürdürülebilir bir çerçeve sunmayı amaçlamışlar ve seçtikleri 

Ürdün’ün Al-Fuheis Şehri örneği ile alanda bulunan çevresel problemlerin sosyal ve 

ekonomik çözümlerle ortadan kaldırılması için araştırma yaptıkları anlaşılmaktadır. 

Sonuçta eski sanayi alanlarının yenilenmesi projelerinin uygulanmasıyla sosyal, çevresel 

ve ekonomik değerlerin arttırılmasının hedeflediği görülmektedir. 
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Kentleşme ve iklim değişikliğinin baskısıyla, kentsel planlama, mevcut ve gelişen yeni 

kentsel yeşil alanları korurken (Lewis 2008); sürdürülebilir, dirençli ve sağlıklı bir şehir 

vizyonunu takip edilerek, eski sanayi alanlarını (brownfield) yeniden geliştirilmesi, 

sürdürülebilir ve sağlıklı kentsel gelişim için bir yön verilmesinin mümkün olduğu 

belirtilmektedir. Eski sanayi alanlarının dönüşümünü tamamlanmasının önünde oluşacak 

engelleri aşarken, geçmişte yaşanan sorunlar ile gelecekte yaşanması muhtemel 

sorunların ortadan kaldırılması ve farklı alanlarda gelişimin öncüsü olması adına 

dönüşümün projelerinin önemli olduğu vurgulanmaktadır. Farklı yaşlarda ve farklı 

kültürlere sahip yerel sakinler, topluluk grupları, planlayıcılar, karar vericiler ve 

araştırmacılar dahil olmak üzere çeşitli aktörlerin planlama ve uygulama sürecine aktif 

katılımı, başarılı bir dönüşüm projesi için belirleyici olduğu belirtilmektedir (Kabisch 

2019). 

Kaynak araştırmasının sonuçlarına göre belirlenen birçok çalışmada örnek olay 

incelemesinin yapıldığı, dönüşüm alanı ve uygulamalarının sorunlarının tespit edildiği ve 

sanayi alanlarının dönüşüm sorunlarına ilişkin çözüm odaklı yaklaşımlarda önemli 

yetersizliklerin mevcut olduğu dikkati çekmiştir. Mevcut koşullarda yapılan araştırmada; 

kaynak araştırması ve idari kayıtların değerlendirilmesinden elde edilen bulgular ve 

seçilen sanayi alanının dönüşüm uygulamalarının gelişimi, mevcut durumu ve sorunları 

ile incelenen sanayi alanında yapılan dönüşüm uygulamalarına yönelik olarak iç ve dış 

paydaşların görüşlerine dayalı olarak seçilen sanayi alanına özgü bir dönüşüm modelinin 

ana hatları ortaya konulmuştur. İnceleme alanına yönelik olarak oluşturulacak bir 

modelin arazi geliştirme, kentsel dönüşüm ve özellikle sanayi alanlarındaki dönüşüm 

çalışmalarına önemli ölçüde katkı yapacağı ve özellikle Türkiye’de gelecek yıllarda 

yapılacak kent içi ve kent dışı sanayi alanları dönüşüm çalışmaları için faydalı olabilecek 

çıktıların elde edilmesine özen gösterilmiştir.   
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2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Kentler yaşayan birimlerden meydana gelmekte ve bu birimler oluşturuldukları gün 

itibariyle yıpranmaya ve eskimeye başlamaktadırlar. Geçen zaman ve kullanım sıklığıyla 

artık kullanılamayacak veya kullanım veriminin düşmesi ile birlikte yenilenme ve 

dönüştürülme sürecine alınmaları bir gereklilik haline gelmekte olduğu görülmektedir. 

Bu sebeple kentler için durağan veya oluşma sürecinin tamamlandığının vurgulanması 

mümkün görünmemektedir. Özellikle insanlık tarihi boyunca son 40 yıl göz önüne 

alındığında devrimler, gelişimler ve değişimlerle birlikte ele alınan yenilenme ve 

dönüşüm kavramları daha da hızlı kendilerini göstermeye başlamıştır (Seydioğlu 2002).  

Couch vd. (2003)’ne göre belirtilen yenilenme ve dönüşümlerin iki temel sebebi 

bulunmaktadır. Birinci neden kentlerin ekonomik altyapılarında değişim meydana 

gelmesi ve tüketim ile hizmet sektörlerinin, üretim sektörlerine nazaran daha çok tercih 

edilmesi ve öne geçmeleri olarak beyan etmektedir. İkinci neden ise, kentlerin zamanla 

kalabalıklaşması, kalabalıklaşma ile birlikte kent çeperlerinin genişlemesine ve böylelikle 

kent çeperinde yer alan sanayi ve üretim alanlarının kent merkezi olarak tanımlanan 

bölgeye ilerlemesine sebep olduğuna dikkat çekmiştir. Kent merkezine ilerleyen sanayi 

ve üretim alanlarının yeniden kent çeperlerine alınması ise bahsedilen yenileme ve 

dönüşüm kavramlarının düşünceden çıkarak, uygulamaya dökülmesine yol açan önemli 

bir unsur olduğunu düşündürmektedir (Adams ve Hutchinson 2000; Dixon vd. 2007). 

Göz (2008)’e göre kentsel dönüşüm; “değişime konu olan alanın ekonomik, fiziksel, 

sosyal ve çevresel koşullarının sürekli iyileştirilmesini sağlama amacı güden ve kentsel 

problemlerin çözümünü sağlayan kapsamlı ve tümleşik bir eylemler” olarak 

tanımlanmaktadır. Güneş vd. (2018)’ne göre bugün için kentsel dönüşüm kavramının 

hem kent dokusunu oluşturan unsurları ele alıp köhneleşmelerini engellemek, hem de 

refah ve yaşanabilirliği iyileştirici modeller oluşturarak yenileme, canlandırma ve 

soylulaştırma gibi yöntem ve kavramları tek bir olgu haline getiren kentsel dönüşüm 

uygulamalarının yaygın olarak kullanılmakta olduğunu, son on yılda yapılan akademik 

çalışmalarda da kentsel dönüşüm kavramının eski sanayi alanları için de yaygın olarak 

kullanılmaya başlandığı ifade edilmektedir. Bir diğer tanımlamada ise; kentsel dönüşüm, 
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“fiziksel/tasarım, sosyal, ekonomik ve yasal/yönetsel boyut” olmak üzere birbirini 

tamamlayan dört boyutu içinde barındıran bir kavramdır. Ekonomik, toplumsal ve 

mekânsal pek çok planlama eylemini, yasaları, politikaları, ekonomik karar ve tercihleri 

içeren çok çeşitli aktörlerin yer alabildiği bir eylemler bütünü olarak tanımlandığı 

görülmektedir (Kocaer Şenyol ve Bal, 2013). 

 Kentsel dönüşüm çalışmalarının hem kentler için, hem de kentte yaşayanlar için önemi 

ifade edilmektedir (Dixon vd. 2007). Bu hususta kentlerin kısım kısım çöküntü 

alanlarının oluşmaması, kent içinde kalan sanayi alanlarının terk edilerek alanın 

köhneleşmemesi ile sosyal açıdan işsizlik, ekonomik çöküntüler, yaşam şartlarında 

mevcut refahın azalamaması adına kentsel dönüşüm faaliyet ve fonksiyonlarının 

uygulanmasının iyi bir politika olabileceği vurgulanmalıdır. 

2.1 Kentin Tanımı 

Kentler tarihsel süreçte durmadan değiştiği gibi kavram olarak da dinamik bir şekilde 

sürekli değişim göstermektedir. Bu sebeple dünyada literatür, yasal düzenlemeler ve 

uygulamalarda aynı anlamı taşıyacak mutlak veya kesin bir kent tanımı yapılamamaktadır 

(Karaman 1998). Kent kavramının tarihsel süreç içindeki değişimine uygarlık kavramının 

da etkili olduğu görülmektedir (Ertürk 1997). Kavramsal açıdan literatürde yer almış 

birçok tanım bulunmakta olup, bu tanımlar arasından üç farklı kent tanımı seçilerek 

çalışma kapsamında aktarılmıştır.  

Keleş (1998)’e göre kent; sürekli toplumsal gelişme içinde bulunan ve toplumun, 

yerleşme, barınma, gidiş-geliş, çalışma, dinlenme ve eğlenme gibi gereksinimlerinin 

karşılandığı, az kişinin tarımsal uğraşılarda bulunduğu, köylere bakarak nüfus yönünden 

daha yoğun olan ve küçük komşuluk birimlerinden oluşan yerleşme birimi olarak 

tanımlamıştır. Kent, tarım dışı sektörlerin dominant olduğu, üretimde dağıtım, toplumsal 

örgütleşme, denetim ve sektörel farklılığın yüksek seviyelerde olduğu kalabalık nüfus 

merkezidir (Onat 1993). Türk Dil Kurumu Kent Bilim Sözlüğü’ne göre; komşuluk 

birimlerinden oluşan kentler, toplumsal olarak gelişime açık olan, yerleşik düzenin 
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bulunduğu, ulaşım, çalışma ve barınma fonksiyonlarının olduğu, kırsal kesimlere kıyasla 

tarımsal faaliyetlerin az ama nüfusun fazla olduğu yerleşim alanlarıdır.   

2.2 Mülkiyet Kavramı ve Tarihsel Süreci 

İnsanlığın varoluşu, üretimle başlamış ve yaşayabilmek için, yiyeceğe, giyeceğe ve 

barınmaya ihtiyaç duymuştur. Tüm bu maddi servetlere sahip olabilmek için de toplumun 

bunları üretmesi gerekmiştir. Bu temel ihtiyaçları karşılamak; ancak üretimde 

kullanılacak araçlara malik olmak, bu araçları imal etmek ve kullanabilmek ile mümkün 

olduğu belirtilmektedir. Bilinen insanlık tarihinden bugüne kadar insanoğlunun bütün 

ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına oluşturulan ekonomik ilişkiler, sosyal sınıflar, siyasal 

düzenler üretim ilişkileri kavramıyla belirlendiği anlaşılmaktadır. Bu üretim ilişkilerinin 

yapısını belirleyen etmen ise üretim araçlarına sahip olmak yani mülkiyet biçimleridir.  

İlkel toplumlarda mülkiyet kavramına bakıldığında, üretim kavramının gelişim sürecinin 

zayıf olduğu belirtilmektedir. Üretilen ilkel malzemeler (taştan yapılmış aletler, oklar ve 

yaylar gibi) insanların kendilerini tek başlarına doğaya karşı korumaya yetmemiş, 

tehlikelere karşı birlikte, topluca mücadele etmek mecburiyetinde kaldıkları görülmüştür. 

Bu sebeple klan adı verilen topluluklar oluşmuş ve klanları oluşturan insanlar birbirlerine 

güven veren bir ilişki kurarak bağlılıkla yaşamlarını sürdürmekte oldukları anlaşılmıştır. 

Bu açıdan bakıldığında ilk çağlarda mülkiyetin klan esasına dayalı komünal bir yapıda 

olduğu söylenmektedir.   

Feodal toplumlarda mülkiyet kavramı ise, dönemin en önemli ekonomik faaliyeti olan 

tarımsal üretim, aktif ve büyük çiftlikler ve bugünün köylerini andıran bir yapıya sahip 

malikanelerde gerçekleştirilmektedir (Kılıç ve Demirçelik 2011). Feodalizm; senyörün, 

üretim materyalleri ve çalışanlar üzerindeki kısıtlı mülkiyet hakkının olduğu bir düzeni 

ifade ettiği vurgulanmaktadır. Feodalizmde temel esasın; işçinin ürettiği fazla mahsulü 

senyöre vermesi olarak gösterilmektedir. 12. yüzyılda burjuvazinin kendini göstermesiyle 

ticaret faaliyetleri artmış, feodalite güç kaybederken manifaktürün ortaya çıkışı kapitalist 

toplumun temellerinin atılmasına sebep olduğu ve bu durumun feodal toplumlarda 

mülkiyet biçimlerini de doğrudan etkilendiği belirtilmektedir. Arazi veya doğal kaynaklar 
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dışındaki üretim araçlarında kısmen de olsa özel mülkiyet hakkına sahip oldukları ve bu 

nedenle özel mülkiyet kavramının salt bir sosyal sınıfa ait olmaktan çıkmaya başladığı 

söylenmektedir (Politzer 1979).   

Kapitalist toplumlarda mülkiyet yapısının, manifaktürün ortaya çıkışı feodalitenin 

gücünü kaybettiği döneme rastlandığı görülmektedir. Kapitalizm, kullanım amaçlı 

ekonomiden kar amaçlı ekonomiye geçişi tanımlar ve temelde, bütün mülkiyet tanımının 

özel mülkiyet anlayışına göre yapıldığı bir sistem olarak ifade edilmektedir. Kapitalizmin 

gelişmesinde genel olarak Sanayi Devrimi’nden bahsetmekte ve arazi, başlıca üretim 

aracı olmaktan çıktığı vurgulanmaktadır. Özel mülkiyetin, tüm sosyal sınıfların sahip 

olduğu doğal bir hak haline geldiği anlaşılmaktadır. Kapitalizmin gelişimi ile birlikte 

arazi mülkiyeti eski önemini yitirmiş ve menkul mülkiyeti önem kazanmış ve bu 

bağlamda özel mülkiyet doğuştan edinilen bir hak olmakla birlikte mutlak, dokunulmaz 

bir nitelik taşımaktadır (Bulut 2006).  

Türkiye’de mülkiyet ilişkileri, eski Türk topluluklarından Cumhuriyet sonrası, bugünün 

Türkiye’sine kadar farklı süreçlerden geçmiştir. Bu süreçler çağının getirdiği toplumsal, 

ekonomik, sosyal gelişmelere bağlı olarak ve dünyadaki gelişmelere paralellik göstererek 

şekillendiği ifade edilmektedir.   

Eski Türk topluluklarında mülkiyet kavramı için ilk Türk topluluklarına bakılmaktadır. 

İçinde yaşadıkları tabiat şartlarına uygun olarak göçebe hayat tarzını benimsemişlerdir. 

Eski Türk topluluklarının bu göçebelikleri amaçsız bir gezgincilikten değil, sürülerine 

daima taze ot ve su bulma zorunluluğundan ortaya çıktığı anlaşılmaktadır. Bu nedenlerle 

ilk Türk kabilelerinde genel olarak arazi mülkiyetinden ziyade küçükbaş hayvan 

sürülerinin mülkiyetinden söz edilebilirliğinin altı çizilmektedir (Timur 2012).   

Taşınır mallarda olduğu gibi, taşınmazlar üzerinde de özel mülkiyet anlayışından kısmen 

bahsedilebilir. Orta Asya Türkleri’nde mülkiyet sistemi bugün Anadolu’da uygulanan 

mülkiyet sistemine benzemektedir. Yaylalar ve meralar, boyun ortak malı sayılırken; 

kışlaklar ve hayvanlar üzerinde özel mülkiyetin bulunduğu belirtilmektedir.  Tarımsal 

faaliyetlerle uğraşan yerleşik Uygur Türkleri’nde ise gerek taşınmazlar, gerekse taşınır 
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mallar üzerinde belirli kurallar çerçevesinde özel mülkiyet hakkı bulunmakla beraber, 

özellikle arazi alım-satımında araziye sahip olma hakkının zamanla sınırlandırılmamış 

olması Uygurlar’da, taşınmazlar üzerinde özel mülkiyet hakkının tamamen ortaya 

çıktığını göstermektedir. Mülk sahibi, özel mülkünden kendi yararlanabileceği gibi 

satabilir, kiraya verebilir, kendisi veya bir ortakla beraber işletebilir. Özel mülkiyet hakkı 

zamanla sınırlanmamış mutlak bir hak olduğundan, bu hak sahibinin vefatından sonra da 

varislerine geçebildiği de ifade edilmektedir (Arsal 1947).   

Osmanlı İmparatorluğu Dönemi’nde mülkiyet kavramına bakıldığında; Osmanlı 

İmparatorluğu’nun arazi ve mülkiyet kavramlarına bakışını ve Osmanlı arazi yönetim 

sisteminin oluşmasını belirleyen başlıca neden soy ve asalet sınıfına karşı verilen 

mücadele ve toprak asaletini önleme çalışmalarının olduğu görülmektedir. Osmanlı 

Devleti, fırsat buldukça arazi mülkiyetlerinin bir kısmını devlet mülkiyetine dahil etmiş; 

büyük arazi mülkiyetinin oluşmasını engellemiştir. Osmanlı tımar sisteminin, güçlü bir 

merkezi devletin idare ettiği, soy aristokrasisine dayanmayan, araziye bağlı, idari-askeri-

ekonomik bir üretim sistemi olduğu da vurgulanmaktadır (Kaplan 2008). 

Türkiye Cumhuriyeti’nin mülkiyet yapısına bakıldığında: Cumhuriyet öncesi dönemde 

Türkiye’de genel olarak tarımsal faaliyetler hâkimken; tarımsal nüfusun büyük bir kısmı, 

küçük bir zümreye ait olan topraklar üzerinde tarım yaptığı, bu dengesiz durum karşısında 

Cumhuriyet’in kurucu kadrosu, arazi mülkiyeti konusunu kuruluş yıllarından hemen 

sonra ele almış; bu konuyu, sadece bir tarla mülkiyeti konusu olarak değil, köy 

kalkınmasının önemli bir adımı olarak değerlendirmeye çalıştığı ifade edilmektedir 

(Ergin 2010).   

Cumhuriyet Dönemi’nde tarla konusu, sadece tarla sahibi olmayan köylüleri tarla sahibi 

yapma amacıyla değil; zirai kalkınma açısından da ele alındığı vurgulanmaktadır. Tarla 

dağıtımının amacı, milli zirai ekonomiyi geliştirmek olup, sadece gayrimenkulü 

bulunmayanları tarla sahibi yapmak değildir. Çünkü sanayide ilerlememiş bir ülke için 

tarım alanında hamle yapmak ve bu alanda kalkınmak zorunlu bir ihtiyaç olduğu 

söylenmektedir. Cumhuriyet’in, Osmanlı’dan miras aldığı ve yeniden düzenlemeye 

çalıştığı tarımsal alanlara ilişkin mülkiyet ve ekonomik ilişkiler özetlenmiştir. 
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Cumhuriyet’in ilk yıllarında yapılan gelişim hamleleri sadece arazisiz köylülerin tarla, 

bağ ve bahçe sahibi yapılması ile ilgili çıkarılan yasalar ile olmamıştır. Ekonomide 

devletçilik politikası bu dönemde başlamış, Toprak Mahsulleri Ofisi, Yüksek Ziraat 

Enstitüsü, Tarım Kredi ve Tarım Satış Kooperatifleri ve Köy Enstitüleri gibi birçok 

kurum ve kuruluşun kurulması ile zirai alanda çeşitli atılımlar yapıldığı görülmüştür 

(Dernek 2006 ve Kök 1978). Buna göre 1961 Anayasası’nda mülkiyet kavramı; genel 

hatlarıyla bugünün özel mülkiyet anlayışına uygun olacak şekilde tanımlanmış ve 

mülkiyet hakkı toplumsal bir ödevle yükümlü kabul edilmiş; hak sahibinin, malını ve 

tarlasını toplumsal ihtiyaçlara faydalı olacak ve toplum yararı ile çelişmeyecek şekilde 

dilediği gibi kullanabileceği belirtilmiştir. Mülkiyet hakkının kullanımına bir sınırlama 

getirilmesi söz konusu olduğunda bunun ancak kamu yararının açıkça gerektirdiği 

durumlarda ve kanunla düzenlenebileceği açıkça ifade edilmiştir (Bulut 2006).   

2.3 Sanayi Alanları ve Sanayileşme 

Sanayi kavramı Türk Dil Kurumu sözlüğünde (2019); “hammaddeleri üretmek, biçim 

ve/veya bazı özelliklerini değiştirerek işlemek ve enerji kaynaklarını ortaya çıkarmak için 

kullanılan yöntem ve araçların bütünü, işleyişi” şeklinde tanımlanmaktadır. Ekonomik 

anlamda ise sanayi, “mevcut varlıkların fayda ve değerlerini, sermaye ve emek ile 

işleyerek arttırmayı amaç edinen faaliyetler bütününü (Hançerlioğlu 1972) ya da “ham 

madde ve ara malların mevcut bilgi, beceri ve teknolojilerden yararlanılarak ve işçi 

emeğinin katkısıyla fabrika veya üretim tesislerinde mal ve hizmet şekline 

dönüştürülmesini” (Seyidoğlu 2002) ifade etmektedir. 

Sanayileşme ise “ekonomik yönüyle Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYİH)’ya en büyük payı 

aktaran, en çok katma değer meydana getiren, teknoloji üreten, atıl kalmış küçük sanayi 

birimlerini harekete geçiren, daha istikrarlı ve güvenilir gelir sağlayan ekonomik 

faaliyetler bütünüdür” (Alp 1981). Sanayileri barındırmak amacıyla ve sanayi parkı 

kullanımına yönelik olarak planlanmış, bir kentin içindeki ya da yöresindeki alan olarak 

tanımlanan sanayi alanları kendi içinde de ayrıştığı görülmektedir (Anonim 2020a). 
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Sanayi, insanlığın hayatını idame ettirebilmek için yaşam alanındaki mevcut verileri 

kendine uygun biçimde işleyip dönüştürerek ihtiyaçlarını gidermesi için kullandığı bir 

yöntem olarak da kabul edilmektedir. Kıraç sanayi kavramını daha iyi anlayabilmek için 

endüstrinin unsurlarının bilinmesi gerektiğinden bahsetmiş ve bu unsurları doğal 

kaynaklar, emek, anamal ve yönetim olarak dört ana başlıkta toplamıştır (Kıraç 2001). 

Buharlı makinadan sonra üretilen diğer mekanizmaların zamanla toplumda kendine yer 

bulmaya başlaması ve bu teknoloji sayesinde büyük bir ivme kazanarak elde edilen üretim 

artışı, pek çok sektörün sanayileşmesini tetiklemiştir. Endüstriyel tarım, endüstriyel 

dokuma, endüstriyel ulaşım, kömür, demir-çelik üretimi gibi yeni nesil üretimler 

sanayileşme sürecinde ortaya çıkmaya başlamış ve böylece sanayileşme, sosyoekonomik 

hayatın içerisinde kendine köklü ve güçlü bir yer edinmiştir. 

2.4 Sanayileşmenin Nedenleri, Sanayi Devrimi ve Türkiye’de Sanayileşme 

Sanayileşmenin gerçek sebebi, dünyadaki insan nüfusunun her geçen gün artması ve buna 

bağlı olarak büyüyen ihtiyaçların karşısında doğal kaynakları mümkün olduğunca “en 

etkin” şekilde kullanma zorunluluğu olarak belirtildiği anlaşılmaktadır. Bu zorunluluğun 

ortaya çıkmasında önemli olan basamaklardan birisi, toplumların sosyal, siyasal ve 

kültürel yapılarında değişiklikler meydana getiren Rönesans Dönemi’dir (Özdemir 2015). 

Rönesans sadece bir düşünce ya da sanat akımı olarak nitelendirilmeyerek; ülke 

ekonomilerini de yapılandıran bir unsur olarak nitelendirildiği görülmektedir. 

Rönesans’ın tanımında var olan yenilikçi ve aydınlanmış düşünce yapısı ile yeni üretim 

metotlarının oluşturulması, ürün kalitesinin arttırılması ve üretilen ürünlerin yeni 

pazarlara kavuşturulmasıyla Avrupa, ticaret cephesinde diğer ülkelere karşı üstün duruma 

yükseldiği belirtilmektedir (Kıraç 2001). Dolayısıyla düşünce tarzlarının akılcı biçimde 

değişime uğraması, ham madde arayışlarını ve buna bağlı olarak coğrafi keşiflerin 

meydana gelmesini tetiklediği ile Avrupa’da büyük çaplı ekonomik hareketlerin 

oluşmasını sağladığı ortaya koyulmaktadır. Sanayileşmeyle birlikte teknolojik ve 

ekonomik liderlik için yarışmaya başlayan ülkeler kalkınmanın artık arazi büyüklüğüyle 

ve fetihlerle değil; hammadde, teknoloji ve işçilik sayesinde seri üretimli ve katma değeri 

olan ürünlerin pazarda yer bulabileceği düşüncesinin öne çıktığı anlaşılmaktadır. 
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İnsanlık tarihinde, iktisadi durumu tamamıyla değiştirdiği varsayılan iki önemli kırılma 

noktasından bahsedilmektedir. Bunlar MÖ. 8.000 ile 3.000 arasında yaşanan Tarım 

Devrimi ile 18. yy.’ın sonunda oluşan Sanayi Devrimi olduğu belirtilmektedir. Sanayi 

Devrimi, farklı koşullarda ortaya çıkan bir olgu olarak, Tarım Devrimi’ne oranla çok hızlı 

bir yayılma gösterdiği dile getirilmektedir. Bunun en büyük nedeni iki devrim arasında 

etkinin yaşandığı süredir ki, tarım takviminde yaşanan gelişmeler bin yıllara yayılmışken, 

sanayi takviminde on yıllar içinde yaşandığı vurgulanmaktadır (Batur 1970).  

18. yy sonrasında ortaya çıkan Sanayi Devrimi kavramı, ekonomistlere göre ilk kez buhar 

makinesinin buluşu ile ortaya çıktığı varsayılmaktadır. Avrupa’nın hızlı sanayileşme 

faaliyetlerini yaşadığı dönemde Osmanlı Devleti hammadde kaynağı ve teknik bilgi 

yetersizliği yüzünden bu sanayileşmeyi geriden takip etmiş ve geleneksel yöntemlerle 

üretim yapmayı sürdürdüğü belirtilmektedir. Ancak devletin uluslararası ticarette 

Avrupa’yla rekabet edemediği anlaşılınca Avrupa’dan getirilen mühendislerle sanayideki 

değişimler yakalanmaya çalışılmıştır. Bunun bir örneği olarak Azadlı Baruthanesi’nin 

çoktan eskimiş teknolojisi dolayısıyla ürünlerini verimli şekilde üretememesi ve bu 

duruma önlem olarak yurtdışından davet edilen mühendislerle baruthanenin üretim 

şeklinin güncellenmeye çalışılması gösterilmektedir (Hançerlioğlu 1972). 

29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti’nin tam bağımsız olarak kurulması ülkenin 

ekonomik bağımsızlığına da yön verdiği görülmektedir. 1923 sonrası özel girişimcilere 

teşvikler verilmiş, devlet ulaşım, altyapı ve ağır sanayi yatırımlarını üstlenilmiştir. Bu 

kapsamda yapılan önemli atılımlardan biri, 1933 yılında Sümerbank Umum 

Müdürlüğü’nün kurulması olmuştur. 1935 yılı itibariyle, Bakırköy Bez Fabrikası, Kayseri 

Bez Fabrikası, Isparta Gülyağı, Turhal Şeker Fabrikası, Trabzon Elektrik Santrali ve 

Maraş Çeltik Fabrikası gibi önemli işletmelerin dahil olduğu yirmi adet yeni sanayi yapısı 

Sümerbank tarafından kurulmuş ve işletildiği görülmektedir. Yurt geneline yayılmış bu 

ekonomik atılımlara bağlı olarak Anadolu’nun birçok vilayetinde sanayileşme faaliyetleri 

hızlanmaya başladığı anlaşılmaktadır (Hançerlioğlu 1972). 
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2.5 Eski Sanayi Alanları 

Uluslararası literatürde “brownfield” olarak tanımlandığı görülen eski sanayi alanları, 

80’li yıllara ulaşıldığında ortaya çıkan bir kavram olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca sanayi 

ve endüstriyel gelişmişliğe ulaşan ülkeler ve bölgelerin kent çeperlerine taşınması yani 

desantralizasyonu uygulamalarıyla da anılmaya ve rastlanmaya başladığı sonucuna 

ulaşılmaktadır. Avrupa Birliği (AB) desantralizasyon ve sanayi alanlarının dönüşümü 

projelerini daha entegre bir hale getirdiği, hazırlanan bazı projelere ise finansman 

sağlayarak bu sürece daha uygulanabilir kılmaya başladığı REVIT, CABARNET ve 

RESCUE gibi projelere bakılarak anlaşılmaktadır (Anonymous 2019a).  

Avrupa Birliği’nde eski sanayi alanlarında gerçekleştirilen yenileme ve rehabilitasyon 

çalışmaları için oluşturulan çalışma CLARINET (Contaminated Land Rehabilitation 

Network Technologies)’nin tanımına bakılacak olursa, eski sanayi alanlarını “Mevcutta 

terk edilmiş veya büyük bir bölümü kullanılmayan, atık madde içerdiği tespit edilmiş 

veya tahmin edilen, öncelikli olarak kentsel alanlarda yer alan ve yeniden verimli 

kullanım için müdahaleye ihtiyaç duyulan alanlardır” olarak tanımladığı görülmektedir 

(Ferber ve Grimski 2002). OECD (Organization for Economic Cooperation and 

Development) (1998) eski sanayi alanlarını, önceki sanayi, ticaret ve kamu kullanımları 

sonucu, atık madde içeren veya atık madde içerme olasılığı yüksek olan arsalar olarak 

tanımlamaktadır. 

Son dönemlerde gelinen noktada eski sanayi kavramının da geliştiği ve değiştiği göz 

önüne çıkmaktadır. Uluslararası planlama birimleri bu tanım için geliştirilmiş arsa 

olmasının yeterli olduğunu, herhangi sanayi ürünü veya atıklarının bölgede veya parsel 

üzerinde yer almasının sorumlu olmadığını belirtmekte olup, Batı Ülkeleri’nin genelinde 

bu kavram için daha önceden kullanılmış veya geliştirilmiş, tekrar kullanıma elverişli tüm 

alanları kapsar şeklinde tanımlandığı belirlenmiştir (Alker vd. 2000). Tanımların zamanla 

genişletilmesi ile birçok ülkenin bu alanları sürdürülebilirliğin bir parçası haline getirerek 

yeni alanlarda yeni yerleşimler ve yeni şehirler oluşturmak çabasında oldukları 

gözlemlenmiştir.  
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Atıl hale gelmiş veya getirilmiş olan eski sanayi alanlarının çok büyük önem taşıyan bir 

niteliği de, bu alanların geliştirilmemiş kırsal alanların yani tarla, mera, çayır vs. gibi 

yapılaşma ve geliştirilme kısıtları olan yeşil alan (greenfield) olarak tanımlanan bölgeler 

üzerindeki baskı ve tehlike aşağı çekmek, kentsel yayılmayı minimuma indirmek ve 

halihazırda kullanım dışı kalmış, verimliliğini kaybetmiş ve ekonomik ömrünü 

doldurmuş bu alanlara yeniden vasıf ve değer kazandıracak çeşitli konut, hizmet ve ticari 

geliştirmeler ve hatta alternatif enerji üretim alanlarının oluşturulması için gerekli mekan 

gereksiniminin giderilmesinin sağlanması için (Lewis 2008) tekrar kente kazandırılıp, 

insanların kullanımına sokmak suretiyle bölgenin cazibesini arttırmaktır (Breheny 1992; 

Williams 2004). Bu gelişmeler ağırlıklı olarak daha yoğun ve kümeleniş halde gelişen, 

hem özel hem kamusal olarak kompakt şehir yapısına sahip şehirlerde ağırlıklı olarak 

görülen dönüşümler Barselona, Paris, Roterdam ve İstanbul gibi şehirlerde her geçen gün 

kendini daha da gösterir bir halde olduğu anlaşılmaktadır. Dönüşümlerin yalnızca kent 

merkezinde kalan eski sanayi alanlarında olduğu çoğunlukla bilinse de kent çeperlerinde 

bulunan alanlarda da görünse de şehir merkezinde kalan eski sanayi alanlarının şehirlerin 

gelişimi ve sürdürülebilirliği açısından katkı sağladıkları kanısına ulaşılmaktadır (Adams 

2004). 

İngiltere Çevre, Ulaşım ve Bölgeler Bakanlığı (DETR – Department of the Environment, 

Transport and the Regions) ise eski sanayi alanlarının dönüşümünü tanımlarken 

istihdamın gelişmesi, kamusal yatırımların sağlanması ve fayda sağlanması amacıyla 

gerçekleştirilen faaliyetler bütünü olduğunu ifade etmiştir (Anonymous 2019e). Eski 

sanayi alanlarında yapılan dönüşümlerin bir bütün olarak farklı perspektiflerden fayda 

edinilen bir faaliyet olarak tanımlanmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır. 

CABERNET (Concerted Action on Brownfield and Economic Regeneration 

Network)’nin 2003 yılında gerçekleştirdiği çalışmada farklı Avrupa ülkelerinin göstermiş 

oldukları stratejileri ortaya koymaktadır. Çalışmanın içeriğine göre; Avusturya, 

Bulgaristan, Danimarka, Finlandiya, Portekiz ve İsveç’te çevre ön planda tutularak 

kirliliğin azaltılması ve sanayi atıklarının ortadan kaldırılarak arazinin yeniden 

kullanılabilir hale getirilmesi hususunda kanunlarla desteklenerek yapılaşma sağlandığı 

görülmektedir. Yunanistan ile Polonya ise alanlarda karşılaşılabilecek tehlike durumlarını 
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göz önüne alarak dönüşümlerin sağlanmasını ve arazini yeniden kullanılabilir hale 

getirilmesini sağlamaya çalıştıkları anlaşılmaktadır. RESCUE adlı çalışma grubu Avrupa 

Birliği 5. Çevre Programı kapsamında oluşturulduğu saptanmış olup, Belçika, Fransa ve 

İspanya’nın bu çalışma programları kapsamında köhneleşmiş bölgelerin dönüşümünü 

gerçekleştirdikleri belirlenmiştir (Anonymous 2019b).  

Kümelenme yapılanması (cluster formation) ile rekabet edebilirlik yeteneğini kazanma 

stratejileri, ülkelerin, bölgelerin, sektörlerin ve firmaların rekabetçilik gücünü̈ artırmaya 

yönelik politika arayışlarında ön plana çıkmıştır. Özellikle 2000 yılından bu yana artan 

bir ivme ile ülkelerin rekabet gücünün yükseltilmesi, doğal olarak ulusal kalkınmanın 

sağlanarak ülke refahının artırılması konusunda elde edilen gözlem, bu yapılanmalara 

olan ilginin küreselleşmesine vesile olmuştur (Eraslan ve Dönmez 2017). Eski sanayi 

alanlarına işlev kazandırılması stratejilerinden biri olarak da gösterilen kümelenme 

yapılanması benzer sektörleri bir araya getirilmesi ve özel sektörün desteklenerek hem 

sanayide kalkınma, hem de bölge ekonomisinde kalkınma amaçlandığı görülmektedir 

(Gözek 2013). Asya, Avrupa ve Amerika kıtalarında yer alan birçok ülkenin farklı 

sektörler için bu yöntemi seçtiği ve başarılı sonuçlar elde edildiği görülmektedir (Eraslan 

ve Dönmez 2017). 

2.6 Sanayi Yapıları 

Sanayi yapıları, Türk Dil Kurumu’na göre ise sanayi; ham maddeleri işlemek, enerji 

kaynaklarını yaratmak için kullanılan yöntemlerin ve araçların bütünü, işleyim, endüstri 

demektir (Anonymous 2011). Sanayi yapıları amaçlarına ve fonksiyonlarına uygun olarak 

şehir merkezinden uzak, kırsal alanda, ulaşımı kolay, lojistik alt yapısı gelişmiş, işçiliğin 

ucuz ve hammaddeye yakın, ürün sevkiyatına uygun noktalarda konuşlandırılmakta olup, 

birçok ülkede kabul görmüş bir uygulamadır.  

Sanayi yapılarının tasarlanması ile bu tasarımların uygulamaya dökülmesi sanayileşme 

döneminin başlama zamanına denk gelmektedir. Sanayi yapıları olarak yeni bir türün 

ortaya çıkma sebebi iki nedene dayandığı görülmektedir. Bunlardan ilki demirin 

eritilmesi sağlanan çeşitli teknik gelişmeler olup, daha dayanıklı ve sağlam sanayi 
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yapılarının üretiminin başlamasına ön ayak olduğu görülmektedir. Diğer bir sebep ise 

insan popülasyonunun artarak tüketimin fazlalaşması ile geleneksel üretim modellerinden 

mekanik üretime dolayısıyla buna uygun yapıların üretilmesinin ortaya çıktığı 

görülmektedir. Böylelikle kısa sürede değirmenlerin yerine geliştirilmiş fabrika 

binalarına yani sanayi yapılarına bıraktığı görülmektedir (Anonim 2002). Her ne kadar 

sanayi yapıları sanayi devrimi sürecinde yeni reformlara uğratılsa da eski ve geleneksel 

olan üretim yapılarının kullanımı bir süre daha tercih edilmiş ve zamanla sanayi 

alanlarında ve yapılarında alınan dönüşüm kararları ile revizyon sağlandığı 

gözlemlenmiştir (Türkmen 2019). 

Sanayi Devrimi’nden sonra yapılan sanayi yapıları geçmişe bağlı kalmadıkları, günün 

ihtiyaç ve gereksinimleri ile yeni geliştirilen mimari tasarımları da kullanarak yeni sanayi 

yapılarını tasarladıkları görülmektedir. “Enternasyonal Stil” olarak adlandırılan bu 

yöntemle yapıların hızlı inşası, ergonomik kullanım tasarımları ve standartlaştırılmış 

düşünce ve tasarımlardan bahsedildiği görülmektedir.  Sanayi Devrimi’nin yaşandığı 

dönemlerde var olan sanayi alanları ve bu alanlarda yer alan sanayi yapılarının 

restorasyonu hiç mümkün olmamaktadır. Bunun sebebi eski sanayi yapılarının gelişen 

sanayi enstrümanlarına cevap veremeyecek düzeyde olmasıdır. Ancak bazı sanayi 

alanlarının endüstriyel üretim ve fonksiyonlarını yitirmiş olmasına rağmen kent içinde 

kalmış olması sebebiyle yenilenmesi ve iyileştirilerek üretime devam ettirilmesi söz 

konusu olamamıştır. Bu durumlarda bu alanlarda bulunan eski sanayi yapıları restore 

edilerek yeniden fonksiyonlandırılmış oldukları ve kullanım amaçlarının değiştirildiği 

görülmektedir. Yapılarda kullanılan standardizasyon ve prefabrikasyonun iki önemli 

sonucu meydana getirmiştir. Yapım süresinin en aza indirgenmesi ve belirsizliklerin 

ortadan kaldırılması olmuştur. Bu durum kısa süre sonra dünya ölçeğinde birçok sanayi 

yapısı ve genel yerleşme kararları tek tipleşmeye veya standartlaşmaya başlamıştır. 

Sanayi yapılarında bu gibi yaklaşımlar incelendiğinde, çoğunlukla karmaşık olmayan 

formlara sahip ve eski sanayi yapıların aksine iç mekanlarda mümkün olduğunca 

kesintisiz çalışma hacmi üretmeye çalışıldığı dikkati çekmektedir (Özbalta 2019).  
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2.7 Sanayi Yapılarının İşlev Kaybetme Nedenleri 

Sanayinin gelişimine ek olarak teknolojik faaliyetlerde meydana gelen yenilikler ile 

birlikte sanayi yapılarının zaman içinde amortismana maruz kalıyor olmaları, bu yapıların 

işlev yetersizliğine, verim kaybına ve çağın yeniliklerinde uzak bir görüntü sunuyor 

olmalarına sebebiyet verdiği düşünülmektedir. Ekonomik ömrünü tamamlaması ile 

birlikte işlevini tamamen yitirmesi sonucu kullanıcısı tarafından kullanımını 

sonlandırılması metruk hale dönüşen yapı ve bölgeler meydana getirmektedir. Ayrıca 

kent sınırları veya sınırlarının dışında kurulmasına karar verilen yeni sanayi alanlarının 

kullanılmaya başlaması ile kent merkezinde kalan sanayi işletmelerinin taşınma süreçleri 

de başlamış olduğu görülmektedir. Taşınma süreçlerini hızlandıran etmenlerin başında 

yapı sağlığı yer alırken devlet teşviklerinin etkisinin de büyük olduğu anlaşılmaktadır. 

Özellikle yüksek kapasiteli Organize Sanayi Bölgeleri için devletler çeşitli ve kuvvetli 

teşvik politikaları öne sürdüğü görülmektedir. Yapılan araştırmalarda bu teşviklere örnek 

olarak bedelsiz (süreli) sanayi imarlı arsa tahsisi yapılabildiği, yapı maliyetlerinde 

indirimlere gidildiği, imar planlarında ek haklar tanımlandığı, vergi muafiyetlerinin 

oluşturulduğu, yüksek kaliteli iletişim, ulaştırma ve altyapı olanaklarının hazırlandığı, 

istikrarlı işgücü piyasasının vaadedildiği, yeni teknolojiye ulaşılabilirlik, su, elektrik ve 

doğalgaz gibi temel ihtiyaçların kullanımında indirimler ve hammaddeye erişim 

konularında kolaylıkların sunulduğu anlaşılmaktadır (Akgedik 2010, Şahin 2012, Delice 

2012, Kurşuncu 2016, İnançlı 2017). Dolayısıyla eski kullanılan sanayi alanlarının atıl 

hale gelmeleri, kullanılan yapıların boşaltılarak kullanım dışı bırakılmaları ve 

işlevsizleşmeleri daha kolay ve mümkün olduğu belirtilmektedir.  

Örnek olarak, İstanbul İli üzerinden inceleme yapılırsa, 20. yüzyılın başında İl’de 33’ü 

Anadolu Yakası’nda, 222 adedi ise Avrupa Yakası’nda bulunmak üzere toplam 255 adet 

endüstriyel yapı, fabrika ve imalathane bulunduğu bilinmekte olup, ancak bu yapıların 

sadece 43 adeti bir sonraki yüzyılı görmüş olduğu diğerlerinin çeşitli sebeplerle yok 

olduğu saptanmıştır (Köksal ve Ahunbay 2006). 
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2.7.1 Yapının bulunduğu konumun kimliğinin değişmesi  

Her taşınmaz için en önemli kriterlerin başında konum gelmektedir (Tanrıvemiş 2008). 

Yapıların yetersiz kalmalarının nedenlerinden biri olarak konum ve bulundukları alanın 

özellikleri veya yaşanan değişikliklerle alakalı olduğu görülmektedir. Kurulum 

aşamasında kent dışı alanda kalan, yerleşimlerin çeperlerinde ve kırsal kimliğe sahip 

alanlarda kurulum sahaları tercih edilen sanayi tesisleri, ilerleyen süreçte yerleşim 

alanların büyüyüp genişlemesi ve özellikle konut yapılarının sanayi yapısı etrafında 

oluşum göstermesi nedeniyle yerleşim bölgesinin çevresinden içine doğru bir ilerleme 

seyretmeye başladıkları görülmektedir. Bu şekilde üretim sahası olmaktan çıkıp konut 

bölgesine dönüşen bu alanlar, bölgede ikamet eden veya etmeye başlayan insanlar için 

sağlığı tehdit edici hale geldiği gözlemlenmiştir. Türkiye için en iyi örneklerden biri 

olarak İstanbul İli’nde yer alan Haliç Bölgesi gösterilebilir (Özbalta 2019).  Osmanlı 

Dönemi’nde oluşturulan Haliç Bölgesi, gelişen ve kalabalıklaşan bölgenin istek ve 

ihtiyaçlarını hem teknik, hem de Haliç’in sahip olduğu doğal ve coğrafi özellikler 

sebebiyle yerine getiremediği ve zamanla sağlıksız bir ekolojik ortam oluşturduğu 

gözlenmiştir.  

Ayrıca üretim tesislerinin çevresinde oluşan yoğunluk dolayısıyla sanayi yapılarının dar 

bir alanda sıkışması ve yeni ihtiyaçlarına yönelik yapılan uzantılarını belirli alan ve 

sınırlarda toplamak zorunda kalması bir diğer sebep olarak öne çıkmaktadır. Bunun 

dışında, bölgenin kimliğinin kırsaldan kente doğru değişmeye başlaması, sanayi alanının 

çalışması şartlarını etkilemekte ve yavaşlattığı görülmektedir. Örneğin, özellikle ulaşım 

hattına yakın bölgelerde kurulan sanayi yapıları, önceden bu hattı yoğun olarak 

kullanabilirken, ilerleyen zamanda kent içinde sıkıştığı takdirde kentli ile paylaşmak 

zorunda kaldığı görülmektedir.  

İstanbul sınırları içerisinde Küçükçekmece Kibrit Fabrikası bu duruma örnek olarak 

gösterilebilir. Başta kent sınırlarının dışında kurulmuş olan fabrika, zamanla kentlinin 

yaşantısının içinde kalmış ve demir yolları vatandaş ile ortak kullanılmak zorunda kaldığı 

anlaşılmaktadır. Öte yandan yeni oluşan kent bölgeleri çağın ve dönemin mimari 

dokusunu taşırken kent içine çekilen sanayi yapılarının bu noktada yeni yapılara ayak 
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uyduramadıkları ve dolayısıyla oluşan kent çehresinin dokusuna zarar verdiği de 

vurgulanmaktadır. 

2.7.2 Yapının ileriye dönük bir sanayi yapısı olarak planlanmaması 

Sanayi Devrimi sonrası 19. ve 20. yüzyılda üretilen sanayi yapılarının tamamına yakını, 

kendi dönemlerinin malzemeleriyle ve yapım teknikleriyle üretildiği görülmektedir. Bu 

durum, yapıların bugüne gelene kadar ortaya çıkan değişimlerden faydalanmadığını ve 

bir uyum probleminin oluştuğu ile problemin zamanla yapısal olarak kullanıcı 

ihtiyaçlarını karşılayamayacak hale gelmesine neden olduğu görülmektedir.  

20. yüzyıl ile birlikte çağa göre modernleşen ve yalınlaşan mimarinin ardından, bu yapılar 

ağır ve işlevsizleşerek, hantal yapılara dönüşmeye başlamıştır. Değişmeye başlayan 

üretim tekniklerine uyum sağlayamayan bu eski dönem yapıları, ergonomik olmaktan ve 

fabrika yönetimleri için ekonomi verimliliklerini yitirmeye başladıkları görülmektedir.  

Bu nedenle özellikle iç mekanda esnek organizasyon ve hareket olanağına imkan veren, 

modüler, modernize mekanlarla kurulu sanayi yapıları tercih edilmeye ve üretilmeye 

başlanmış olup, eski yapıların terk edildiği veya dönüşüm planlarına dahil edildiği 

gözlemlenmiştir.  

2.7.3 Teknolojik anlamda yetersiz kalınması  

Sanayi yapılarının faaliyetlerini sonlandırmalarının ve atıl hale gelmelerinin bir diğer 

sebebi, yapı içindeki üretim faaliyetlerinin sonlandırılması olarak görülmektedir. 

Gazhaneler örneğinde de olduğu gibi, üretilen ürünün teknolojik olarak geri kalması, 

ihtiyaçları karşılayamaması ve kullanılmaması da sanayi yapılarının kullanım dışı 

kalması veya dönüşüm planlarına dahil edilmesine sebebiyet verdiği anlaşılmaktadır.   

Teknolojik açıdan ihtiyaçları karşılayamayan, ancak diğer bütün kıstasları yerine getiren 

bazı yapıların üretim parkurları ile yapı üzerinde köklü olmayan birkaç değişiklik ve 

tadilat projesi uygulanarak tekrar verimli ve etkin kullanımın yapılabilmesinin mümkün 
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olabileceği vurgulanmalıdır. Bununla birlikte çalışmaya konu olan eski sanayi yapılarının 

iç mekan ve üretim parkurlarında revizyon ve iyileştirmeler yapılsa bile kent merkezi 

içinde kalma, genişleyememe, işçi bulamama ve işçi maliyetlerinin yüksek olması, bina 

amortismanının çok artması ve bina ana hatlarının tadilatının iyileştirmeyle tekrar 

kazanımının fizibil olmaması gibi birçok sebep ile atıl kalma ve dönüşüm planlarında yer 

almaya başladıkları görülmektedir.  

Bahsedilen tüm sebepler dolayısıyla işlevini bugüne kadar getiremeyen bazı nitelikli, 

kültürel ve tarihi anlamda değerli sanayi yapıları metruk kalmaya başladıkları için 

kaybolma, değersizleşme ve silinme gibi riskler barındırmakta olduğu anlaşılmaktadır. 

Ekonomik ömrü bitmiş olan yapıların arasından dönemine ait bilgi barındıran ve belge 

niteliğinde olanlar, toplumsal bellek içinde önemli kültürel bir yere sahip olanlar ile 

dönüşümü sosyal veya ekonomik olarak fizibil olanlar, fayda sağlayanlar seçilerek 

dönüşüme tabi tutulduğu belirtilmektedir. Tüm bu yapılar içinde gereklilikten çok 

zorunlu olarak dönüştürülmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Dönüştürülmesi zorunlu 

tutulan bazı endüstriyel yapılar, bugün sanayi mirası olarak sınıflandırıldıkları ve koruma 

altına alındığı yani işlev değişikliği kazandırıldığı vurgulanmalıdır. 

2.8 Sanayi Alanlarında Kentsel Dönüşüm  

Kentsel dönüşüm kavramı, kente ait bir alanın veya bir bölgenin zaman içinde kullanım 

fonksiyonlarının azalması ile değişmesi, başka bir hale girmesi olarak ve kent plancıları 

arasında ise bu kavramın, kentin veya bölgenin kurulumu itibariyle var olan kesimlerinin 

içyapısında ve başka yerleşim birimleriyle olan ilişkilerinde oluşan farklılıkları veya 

değişimleri ortaya koyan bir kavram olarak anlaşılmaktadır (Polat ve Dostoğlu 2007). Bir 

diğer ifade olarak kentsel dönüşüm; değişime konu olan alanın ekonomik, fiziksel, sosyal 

ve çevresel koşullarının iyileştirilmesini sağlamak ve bölgenin sahip olduğu sorunlara 

çözüm getiren ve bir eylem olarak ifade edilmektedir (Göz 2008). Kentsel alanlarda 

dönüşüm ilk kez Batı Avrupa kentlerinde çöküntü alanlar olarak tanımlanan ve ağırlıklı 

liman kentlerine yakın konut bölgelerinde iyileştirme için yapıldığı söylenmektedir 

(Taylor 2010). Verilen tanımlar dikkate alındığında dönüşümün fiziksel boyutlarından 

daha çok arka planda çalışan unsurların önemli olduğu anlaşılmaktadır.  
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Kentsel dönüşüm uygulamalarının üç araca sahip olduğu bilinmekte olup, yenileme 

aracının var olanı yıkıp yerine yenisinin yapılması ile dönüşümün gerçekleştirilmesini, 

iyileştirme veya canlandırmanın (rehabilitation/revitalization) mevcudu koruyup, var 

olanın nasıl daha iyi hale getirilebileceği üzerine yoğunlaşır ve alt veya üst yapının 

iyileştirilmesi ile ekonomik faaliyetlerin canlandırılmasını amaçlarken, koruma 

(preservation) aracı ise mimari değerlere veya kimliğe sahip alanları fiziksel olarak 

korumak ve vaziyete göre kullanımının değiştirilmesi ile dönüşümün sağlanmasını 

amaçladığı görülmektedir (Tekeli 2003). 

Birçok araştırmacı ile benzer görüşler ifade ettiği görülen Aydınlı (2009)’ya göre kentsel 

dönüşüm sadece biçime ve fiziksel yapıya dayalı bir uygulama olmadığı, sürdürülebilir 

bir çevre ve alanların sürdürülebilir kullanımıyla ilişkilendirilmesi hususunda bütünsel 

bir eylem olarak nitelendirildiği görülmektedir. 90’lı yıllar ile birlikte birçok ülkede kabul 

gördüğü belirlenen kentsel dönüşüm politikalarının genel özellikleri ortaya konulmaya 

çalışılmış ve geniş çaplı ortaklıklar, ortak yapılı ekonomik fon çözümleri, ekonomik, 

sosyal ve çevre kavramlarının birlikte düşünüldüğü, stratejik yaklaşımların önem 

kazanması, sürdürülebilirlik olduğunun hayata geçirilmesi, kaynakların verimli kullanımı 

ve daha iyi hedef ve amaçların üretilmesi ile yenilikçiliğin ve rekabetin oluşturulması 

şeklinde özelliklere sahip olduğu belirtilmiştir (Adair vd. 1999; Parkinson 1997). 

Literatür incelendiğinde “eski sanayi alanları dönüşümleri” konusunda çeşitli çalışmalar 

bulunmaktadır. Bunlardan öne çıkan çalışmalar sıralandığında; çeşitli dönüşüm 

projelerine finansman ve fon oluşturmak amaçlı özel sektör yatırım kararlarını etkileyen 

unsurlar (Adair vd. 1994; McGreal vd. 2000) kurumsal yatırımcılar (McNamara 1993), 

fon ve finansman olanakları (Adair vd. 2000) ortaklıklar, dönüşümde yer alan aktörler, 

çıkar grupları ve süreçteki güç savaşları, eski sanayi alanlarının tekrar geliştirilmesi ve 

riskleri (Syms 1998, 1999 ve 2001) üzerine araştırmalar yapılmıştır.  

Kentsel dönüşümle ilgili yapılan çalışmaların içeriğinde yeniden yapılanma ve çeşitli 

faktörler arasında yeniden paylaşım temeli bulunmaktadır. Ayrıca literatüre bakıldığında, 

eski sanayi alanlarının dönüştürülmesinde, sanayi alanlarının içinde bulunduğu alanın 

sınırlarının belirlenmesi, bu sınırları etkileyen faktörlerin tespit edilmesi ve sınırların 
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bahsedilen alanların dönüşümüyle olan ilişkilerinin incelendiği belirlenmiştir (Dair ve 

Williams 2001). Üretimin azalması ya da tamamen durması ile birlikte kentin sanayi 

bölgesi için yeni bir yapılanma sürecinin başlayacağı anlaşılmaktadır. Hem çevreci, hem 

de ekonomik bir politika güden dönüşüm projeleri, sürdürülebilirlik kavramı ile de 

birleştirilerek kentlere değer katması öngörülmektedir (Tolga 2006). 

Farklılaşan yaşam tarzları, mekan ihtiyaçları ve üretim modelleri ile dönüşüm iyice ortaya 

çıktığı, buna bağlı olarak da kent gelişimi ve korunması amaçlı prensipleri oluşturmuştur. 

Thorns (2004)’a göre bunlardan bazıları; bölgesel alan kullanım planlaması, açık alanları 

koruyan ve geliştiren bir yaklaşım, ekolojiye ve çevreye olumlu katkı sağlaması, bölgeni 

ve kentin gelişim dinamiklerine uygun ve yeterlilikler ile eksikler planlanarak kentsel 

senaryoların oluşturulması şeklinde sıralandığı görülmektedir. 

Çalışma içerisinde daha önce de belirtildiği gibi, eski sanayi alanlarının dönüştürülmesi 

üzerine araştırma ve çalışma yapılması amacıyla Avrupa Birliği tarafından bazı çalışma 

grup ve programları geliştirilmiştir. Bunlardan bazıları Regeneration of European Sites in 

Cities and Urban Environments (RESCUE), Contaminated Land Rehabilitation Network 

for Environmental Technologies (CLARINET), Concerted Action on Brownfield and 

Economic Regeneration Network (CABERNET) ve Brownfield Revitalization 

(REVIT)’dir. Çalışma gruplarının ilki olan CLARINET, çevre ve iklim programı olarak 

geliştirilmiş bir araştırma projesi olup, temel amaç eski sanayi alanlarındaki zararlı 

atıkların rehabilitasyonun sağlanması olarak belirlendiği görülmektedir. CLARINET’in 

yaptığı çalışmaların devamını getirmesi amacıyla kurulan CABARNET ile RESCUE 

öncelikli kurulma ve çalışma amacı olarak sürdürülebilirlik seçildiği görülmektedir. 

Grubun çalışmalarının ağırlıklı olarak eski sanayi alanlarının bulunduğu bölgelerde atıl 

kalan ve potansiyele sahip bölgelerin dönüşümünü sağlamak veya dönüşümünü 

sağlayacak nitelikte çözüm ve proje üretmek olduğu anlaşılmaktadır. REVIT  eski sanayi 

alanlarında çok fonksiyonlu gelişim, fonlama ve finansman üzerine çalışılması amacıyla 

kurulmuştur (Anonymous 2019c).   

Eski sanayi alanlarında dönüşüm öncesi ve sonrası durumlarına ilişkin çalışmalar 

gerçekleştiren ve ağırlıklı olarak maliyet ile değer arasındaki ilişki üzerine çalışan bir 
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araştırma grubu olan CABARNET, ortaya koyduğu ABC modeli yaptığı çalışmalara 

ilişkin bir fikir ortaya koyduğu söylenmektedir (Anonymous 2019d). Şekil 2.1’de ABC 

Modeli’nin görseli yer almakta olup, modele göre dönüşüm ile elde edilecek gelirlerin 

maliyeti karşılayıp karşılamadığı ve finansal açıdan fizibil olup olmadığını 

göstermektedir. Böylesi bir durum için “kendi kendine dönüşebilen alanlar” tabiri de 

kullanıldığı anlaşılmaktadır (Börner vd. 2000).  

 

Şekil 2.1 ABC Model (Anonymous 2019d) 

Dönüşüm modelleri seçilirken alanların dönüşümünün kimler tarafından yapıldığı da 

önemli bir boyut olduğu anlaşılmaktadır. Şekil 2.2’de A, B ve C kategorilerine ayrılmış 

alanların hangi metot ile dönüştürüldüklerine dikkat çekilmektedir. Özel sektörün 

dönüşümünü sağladığı alanlar en karlı ve kendi kendine dönüşebilen alanlar olduğu, B 

kategorisinin yer aldığı potansiyel dönüşüm alanlarının kamu-özel işbirlikleri ile 

dönüştürülebildikleri ve C kategorisine giren alanların ise rezerv alanları oldukları, bu 

alanların kamu projeleri ile ağırlıklı olarak dönüşüme alındıkları çünkü maliyetlerin 

yüksek ve kısa vadede başabaş noktasına ulaşılamayacak olduğu öngörülen alanlardan 

oluştuğu anlaşılmaktadır. 
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Şekil 2.2 ABC Modeli ve Kategoriler (Anonymous 2019c) 

A kategorisi ile nitelendirilen alanlar için özel sektör yatırımları önem taşımakla birlikte, 

bu yatırımların alanda bulunan kirlilik ve kirliliğin rehabilite edilmesinden çok alandan 

dönüşüm sonrasında elde edeceği gelir ile maliyet arasındaki farka dikkat çekildiği 

belirtilmektedir (De Sousa 2002). Sürdürülebilir alanların kent fonksiyonları ile dengeye 

ulaşması gerektiği ve sonuç olarak belirtilen politikalar ve rekabet gücüne erişilmesi 

dahilinde olabileceğini savunulmakta ve bu noktada özel sektörün rolünün büyük olduğu 

düşünülmektedir (Şahin 2012). 

Kentsel dönüşümün istihdama olan katkısı sürekli yinelenirken, Porter (1995) yaptığı 

çalışmaya kentsel dönüşümün istihdam açısından önemini araştırdığı ve dönüşümü giren 

veya girme potansiyeli olan alanlarda kamusal desteklerle özel sektörün teşvik edilmesini 

ve hatta kamu müdahalelerinin en aza indirilip özel sektöre çalışma alanı yaratma 

konusunda çalışılarak yeni sektörlerin ve yeni ortaklıkların kurularak hem ekonominin, 

hem de istihdamın geliştirilmesi yönünde katkıların oluşturulması gerektiğini 

belirtmektedir. 
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3. DÖNÜŞÜM PROJESİ UYGULAMA ÖRNEKLERİNİN İNCELENMESİ 

Birçok ülkede sanayi işletmeleri ve bölgelerinin kurulması ile birlikte kullanım oranı 

hızla artmış, kullanılan alanlar genişlemiş ve mevcut teknoloji gelişim göstererek 

farklılaşma yoluna girmiştir. Bu farklılaşma ise zaman içinde eskiyen, verimsizleşen ve 

kullanım olanağı kalmayan alan veya tesisler için dönüşüm ihtiyacını doğurmuştur. 

Araştırma kapsamında dünyada ve Türkiye’de birçok eski sanayi bölgesi dönüşüm proje 

veya girişimleri incelenmiş ve ayrıntılarıyla çalışma kapsamına dahil edilmiştir.  

3.1 Türkiye’de Dönüştürülen Sanayi Alan Örnekleri 

Eski sanayi alanları dönüşüm projeleri incelemesi çerçevesinde Türkiye’de yapılan 

çalışmalar araştırılmıştır. Kaynak araştırması sonuçlarına dayalı olarak örnek olarak 

seçilen sanayi bölgesine benzer özellik gösteren örnekler seçilerek genel olarak 

incelenmiş olup, inceleme sonuçları aşağıda kısaca özetlenmiştir:  

3.1.1 İstanbul Kartal Sanayi Bölgesi örneği  

İstanbul İl Çevre Düzeni Planı’na paralel olarak 1/25.000 ölçekli İstanbul Nazım İmar 

Planı’nda, dönüştürülmesi öngörülen alanlar “özel proje alanı” olarak ilan edilmiştir.  

Kartal İlçesi’nde bulunan sanayi alanları da bu dönüşüm alanlarından biri olduğu tespit 

edilmiştir. Kartal Sanayi Bölgesi’nde yapılacak olan dönüşümdeki amaç, bu alandaki 

yaşam kalitesini artırmak, uluslararası düzeyde hizmet sağlayacak bir merkez yaratmak 

ve İstanbul Anadolu Yakası’nda istihdam sahasını arttırmaya çalışmaktır (Anonim 

2019c).  

Kartal İlçesi’nin karayolu, demiryolu ile ulaşım bağlantılarının güçlü olması, Sabiha 

Gökçen Havalimanı’na yakınlığı, deniz yolu ile Avrupa Yakası’na bağlantısının olması, 

Gebze Sanayi Bölgesi’ne yakınlığı ve boşaltılan sanayi alanlarının varlığı, İstanbul Çevre 

Düzeni Planı’nında dönüşüm için önemli potansiyeller olarak görülmüştür (Anonim 

2005). Kartal Sanayi Bölgesi’nin dönüşümü ile birlikte kullanımı yeniden planlanacak 
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olan bu alanın ticaret, turizm, konut, sosyo-kültürel alanlar ve rekreasyon alanlarından 

oluşacak bir cazibe merkezine dönüştürülmesi kararı alındığı belirtilmelidir. Ayrıca 

alanın deniz ile birleştiği kısımları için yeni marina ve deniz ulaşım sistemlerinin 

geliştirilmesi hususu da plan notları arasında yer aldığı anlaşılmıştır. Verimliliğini yitiren 

ve işlevsizleşen Kartal Sanayi Bölgesi’nin dönüşüm projesinin tamamlanması ile 100.000 

kişilik bir istihdam ortamının oluşturulacağı planlanmaktadır (Şahin 2012). Mevcut halde 

proje alanının % 81’ini sanayi alanlarının oluşturduğu tespit edilmiş olup, % 9’unun 

konut alanı olduğu ve geri kalan alanlarında ticari meskenler, kamu yapıları vs. meydana 

geldiği ve ayrıca kıyı bölgesinde de bir dolgu alanının bulunduğu bilinmektedir. Mevcut 

halde aktif sanayi alanının % 27 gibi bir orana tekabül ettiği anlaşılmakta iken, boş alanlar 

ile kullanılmayan sanayi alanlarının toplam oranının % 28 civarında olduğu öğrenilmiştir. 

Dönüşüm alanının mülki yapısı incelendiğinde ise % 29’luk kısmının kamu mülkiyetine 

ve geri kalan kısmının özel mülkiyete konu olduğu anlaşılmaktadır (Anonim 2019d).  

Dönüşüm alanı için uygulanacak olan proje, bir proje yarışması düzenlenerek sonucunda 

birinci gelen projenin yapılması kararı alınmıştır. Dönemin İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi Başkanı ve akademisyenlerden oluşan bir proje değerlendirme komitesi 

kurularak yarışmaya katılan projeler değerlendirilmiş ve neticede Zaha Hadid 

Architects’in hazırladığı proje komite tarafın seçilerek onaylanmıştır (Şekil 3.1).  

 

Şekil 3.1 Kartal Dönüşüm Projesi yarışmasında birinci gelen projenin temsili görseli 

Kartal Dönüşüm Projesi’nin kabul edilmesi ile birlikte yürütülmesinin organize edilmesi 

amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’ne ait bir şirket olan Boğaziçi İnşaat 
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Müşavirlik A.Ş. (BİMTAŞ) bünyesinde İstanbul Metropolitan Planlama ve Kentsel 

Tasarım Merkezi (İMP) adı altın bir şirket daha kurulmuş ve politika, plan yapma ve 

projeleri uygulama organizasyonlarını yürütme gibi yetkilerin verildiği görülmüştür 

(Anonim 2019d).Kentsel Strateji Şirketi’ne projede katılımcı planlama uzlaşma yönetimi 

görevi verilmiştir. 2008 yılında alt ölçekli Uygulama İmar Planlarının hazırlanması 

sürecinde projedeki taraflar (İBB ve İMP, Kartal Belediyesi, KentDer ve ZHA) arasında 

eşgüdüm, planlama sürecinde katılım ve karar süreçlerinde uzlaşma sağlanması için 

çalıştığı görülmektedir.  Ayrıca, Kentsel Strateji proje alanında mekânsal ve ekonomik 

yapı analizleri yaparak, bu analizlerden çıkarılan sonuçlar ile planlama sürecine girdi 

sağladığı anlaşılmaktadır (Kentsel Strateji 2009b). 

3.1.2 İstanbul Kundura Fabrikası 

19. yüzyıla gelindiğinde Osmanlı Dönemi’ne ait en önemli sanayi kuruluşlarından biri 

olarak kabul edilen Sümerbank Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası, bir debbağhaneden 

zaman içinde bir fabrikaya dönüştürülmüştür. 1805 yılında III. Selim Dönemi’nde 

kurulan tesis 1826 yılında kundura fabrikasına dönüştürülmüştür (Küçükerman 1993). 

Fabrika 1999 yılına kadar işletildikten sonra 2003 yılında özel bir şirkete satılması ile 

faaliyetlerine son verdiği anlaşılmaktadır. Tesis Beykoz İlçesi’nin en uzun kıyı şeridine 

kurulmuş olup, içerisinde birçok tarihi yapıyı da barındırmaktadır (Küçükerman 1998) 

(Şekil 3.2). 

 

Şekil 3.2 Beykoz Kundura Fabrikası’na ait görsel (Küçükerman 1988) 
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Fabrikanın kapatılması ve tesisin ana mülkiyeti ile birlikte özel bir firmaya satılmış ve 

firmanın bu alanı bir sosyal donatı alanına çevirme arzusunda olduğu öğrenilmiştir. 

Tesisin ana taşınmazı incelendiğinde, İstanbul İli’nin tek parça halinde en uzun kıyı 

şeridine sahip olan bir parsel olma özelliği taşımasıyla birlikte, taşınmaz üzerinde tarihi 

yapıların bulunmasının yanı sıra tarihi ağaçlarında bulunduğu ve doğal bir yapıya da sahip 

olduğu gözlemlenmiştir. Tesisin dönüşümü projesinin tamamlanması ile birlikte kültürel 

faaliyetler ve rekreasyonel alanlar, bölgenin son derece canlanmış ve korunmuş hale 

getirilmesini ile bir cazibe merkezi haline getirilmiştir. Beykoz Kundura Fabrikası’nın 

dönüşüm projesi incelendiğinde kamuya açılan yeşil ve mavinin buluştuğu oldukça geniş 

bir alandan bahsedilmektedir. Tesiste yer alan hiçbir yapının yıkılmadığı, 18. yüzyılın 

sonlarında Çekler tarafında inşa edildiği öğrenilen yapının dahi restore edilerek film ve 

dizi setlerine kullanılması amacıyla kiralanan bir alana dönüştürüldüğü, diğer yapıların, 

sinema salonu, çocuk gelişim alanı, restoran, müze ve sergi alanı olarak değerlendirilen 

kısımlardan oluşturulduğu belirlenmiştir. Finansmanı tamamıyla özel sektör üzerine 

bırakılmış olan bu dönüşüm projesi ile hem tarihi eserler hem doğa korunmuş, hem de 

vatandaşın kullanıma açılan yeni bir rekreasyon alanı üretilmiş olmuştur (Tolga 2006). 

3.1.3 İzmit, SEKAPARK örneği 

İnceleme konusu olan SEKAPARK, İzmit İli merkezinde yer almakta olan bir sanayi 

alanıdır. Seka Kağıt Fabrikası’nın 1934 yılında kurulduğu ve faaliyet sürecinin ise 2005 

yılında sona erdiği anlaşılmaktadır (Oral 2007).  

Sanayi tesisine ait yerleşke toplam 1.210.965 m²’lik bir alan üzerine yerleştiği 

görülmektedir. Tesis 2005 yılında faaliyetlerini sonlandırarak İzmit/Kocaeli Büyükşehir 

Belediyesi’ne devredildiği anlaşılmakta olup, tesisin devirden hemen önce 2005 yılındaki 

durumuna bakılacak olursa, tesisin ve alanın kullanım için yeterliliğini yitirmiş olduğu ve 

kentsel çöküntü alanına dönüştüğü anlaşılmaktadır. Boşaltılmış fabrika yerleşkesi 

içerisinde Cumhuriyet’in ilk yılların inşa edilen ve Alman mimarisini ortaya koyan eski 

metruk yapılar yer almakta olduğu görülmektedir. Aynı zamanda bu yapıların tarihi 

değeri olduğundan koruma altında olduğu anlaşılmaktadır. SEKA’nın ana taşınmazı İzmit 

İli’nin merkezde yer alan kıyı bandı dahilindeki en yoğun bitki topluluğunun olduğu 
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bölge niteliğinde olup, mevcutta bulunan doğal bitki stokuna ait oldukça yaşlı çınar ve 

manolya ağaçlarının bile içerisinde bulunduğu bitkilerin tescillenmek suretiyle korunan 

doğal unsurlar olarak kabul edildiği görülmektedir (Saygı 2008) (Şekil 3.3). 

Seka Kağıt Fabrikası’nın yapı stokunun değeri ile dönüşüm sonrası ortaya çıkacak olan 

mekânsal niteliğin korunması da dönüşüm kriterlerinden olduğu anlaşılmaktadır. 

Dönüşüm projesinin tasarım ekibi, yapı tasarımı ve yapım tekniği açısından değeri 

olmamasına rağmen, yapının mevcut mekan oluşturma potansiyelini, boyutları ve 

sağlamlığı nedenleriyle korunması yönünde hareket ettiği anlaşılmaktadır. Yeniden işlev 

kazandırmak ile parkın kullanımı içerisinde fayda sağlama değerleri, proje öncesinde 

değerlendirilip ön görülen dokuya benzetildiği görülmektedir. Sekapark’ın tasarım 

kriterlerinden bir diğeri ise doğal ve tarihi mirasın korunması yönünde olduğu 

belirlenmiştir. Hali hazırda alan içerisinde bulunan tüm tarihi mekanlara ait özel 

düzenleme kararları alındığının da altı çizilmelidir (Oğuz vd. 2010). 

Proje alanının dönüşümü kapsamında tarihi mevcut bulunan binalar ve yapılar korunarak 

restore edilmesi ve yeniden işlevlendirildiği anlaşılmaktadır. Dönüşüm ile birlikte mevcut 

yapıların varlığı korunmuş olup, iyileştirme ve yeniden işlev tanımlanarak; Seka Kağıt 

Müzesi, sanat atölyeleri, sinema, tiyatro ve atölyelerle önemli sosyal donatıların 

yerleştirilmiş olmasın ile birlikte, eğitim merkezi, düğün ve nikah salonu gibi yeni hem 

ticari hem sosyal faaliyetlerin gerçekleştirilebileceği fonksiyonlar yüklenmiştir (Oğuz vd. 

2010) (Şekil 3.4). 
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Şekil 3.3 SEKAPARK proje alanına ait vaziyet planı (Saygı 2008) 

 

 

 



38 

 

 

Şekil 3.4 SEKAPARK dönüşüm sonrası genel görünümü (Anonim 2020b) 

3.1.4 Kayseri, Sümerbank Bez Fabrikası örneği 

Türkiye’de Cumhuriyet’in kurulmasıyla birlikte kalkınma politikasının izlenmesi ve 

ekonomik refah seviyesine ulaşım amaçları kapsamında kurulan fabrikalardan bir tanesi 

Sümerbank Bez Fabrikası’dır. 1926 yılında kurulan fabrika, Türkiye’nin 1960’lı yıllarda 

özelleştirme politikası kapsamına girmesi ile yapılan listede yer aldığı anlaşılmakta olup, 

bu yıllarda dönüşüm fikrinin gelişmeye başladığı anlaşılmaktadır. 1980 sonrası yaşanan 

gelişmeler (ekonomik, teknolojik ve siyasi) Kayseri Sümerbank Bez Fabrikası üzerinde 

de etkisini göstermeye başladığı anlaşılmaktadır (Koçak 2013) (Şekil 3.5). 

Özel sanayi yatırımlarının kente girmesi ile değişen sanayi sektörü, kent merkezinde 

küçük ve büyük fark etmeksizin kent merkezine uzak noktaları taşınması konusu hayata 

geçirilmeye başlanmıştır. Kayseri Bez Fabrikası’nın kent merkezinde kalmasının yanı 

sıra 2005 yılında özelleştirilmesinin akabinde el değiştirmesi ile faaliyetlerine son veren 

fabrika, yoğunluklu konut alanlarının ortasında kalmasının da büyük etkisi ile konut 

projesine ve yeşil alanlar dahil edilerek rekreatif bir alana dönüştürülerek sanayi alanı 

tamamıyla kamunun kullanıma açılmış olduğu anlaşılmıştır (Koçak 2013) (Şekil 3.6).  
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Şekil 3.5 Kayseri Sümerbank Bez Fabrikası’nın 1936 yılından alınmış olan bir görseli               

(Koçak 2013) 

 

Şekil 3.6 Kayseri Bez Fabrikası’nın konut ve peyzaj planını gösterir bir görsel (Koçak 

2013) 

Bölgede geliştirilen yeni sanayi alanları, kentin doğu yakasına taşındığı ve buranın bir 

tren ağına bağlanarak lojistik destek sağladığı da anlaşılmaktadır. Kentte yer alan eski 

sanayi alanlarından taşınanlar ile yeni kurulumu gerçekleştirilen sanayi tesisleri, çağın 

ihtiyaçları ve sektör gereklilikleri gözetilerek yeniden konumlandırıldığı anlaşılmaktadır. 
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3.1.5 Uşak, Tabakhane Bölgesi örneği 

Uşak İli’nde dericilik sektörü oldukça eski bir geçmişe sahip olduğu belirlenmiştir. 

Bulunan kalıtsal ve arkeolojik çalışmalara göre MÖ 5. yüzyılda ilk deri sanayi benzeri 

çalışmalarının oluştuğu tespit edilmiştir (Tutsak 1998). 

Uşak Eski Tabakhane Deri Sanayi Bölgesi, kent merkezinde, ana ulaşım arterlerine 

oldukça yakın bir bölgede konumlandırıldığı anlaşılmaktadır. Sanayi tesisi içerisinde yer 

alan deri işletmelerinin çoğunluğunun boşaltıldığı, diğer kısmının ise boş ve harabe haline 

gelmiş eski fabrika yapılarından oluşmakta olduğu belirlenmiştir (Anonim 2010). Ayrıca 

proje alanında deri işletmelerinin atıkları ile kirlenen Dokuz Sele Deresi bulunduğu 

görülmektedir (Şekil 3.7). Kentin zaman içinde büyümesiyle ve kent çeperlerine doğru 

genişlemesiyle kent merkezinde kalan deri sanayi alanı çevreyi kirletmesi, olumsuz 

görünümü ve Dokuz Sele Deresi’ne olan olumsuz etkileri sebebiyle kendinden bahsettiği 

ve dönüşüm senaryosu fikrinin bu sebepler neticesinde oluşturulduğu anlaşılmaktadır 

(Koçan 2011). 

 

Şekil 3.7 Uşak Eski Tabakhane Deri Sanayi Bölgesi’nden bir görsel (Koçan 2011) 

Uşak İli’nde yer alan bu eski sanayi alanı, dönüşüm kararının alınması sonucunda kent 

ölçeğinde hizmet verecek olan ticari meskenler ve rekreasyon alanlarından oluşan bir 

dönüşüm projesinin hazırlanmasının tercih edildiği anlaşılmaktadır. Böylelikle kent, 



41 

 

çöküntü alanına dönüşen atıl sanayi bölgesi yerine, kente sosyo-ekonomik açıdan değer 

katacak bir dönüşüm projesinin oluşumu için çalışmalar yapıldığı görülmektedir (Anonim 

2019f). Ayrıca Sanayi Bölgesi’nin çalıştığı dönemlerde gerek yetersiz teknoloji gerekse 

kontrolsüz üretip gerekçeleri sebebiyle kirlilik oranı yükselen Dokuz Sele Deresi’nin 

ıslah edilerek projeye dahil edileceği anlaşılmaktadır. Projenin sonucunda temiz ve kamu 

için kullanışlı bir alan oluşturulması planlanmakta olup, kent ekonomisine ve dokusuna 

katkı sağlayacak bir proje oluşturulduğu anlaşılmaktadır (Şekil 3.8). 

 

Şekil 3.8 Uşak Eski Tabakhane Deri Sanayi Bölgesi Kentsel Dönüşüm Projesi’nin 

görünümü (Anonim 2019f) 

Uşak İli’nde gerçekleştirilen projenin yapım ekibi Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Uşak 

Belediyesi ve özel sektör katılımcılarından oluştuğu öğrenilmiştir. Projenin yapım bütçesi 

ise hem kamu bütçesi, hem de özel sektör katılımları ile finanse edildiği anlaşılmaktadır.  

3.2 Dünyada Dönüştürülen Sanayi Alan Örnekleri 

Çalışma kapsamında Türkiye’nin yanı sıra Avrupa ve Asya’dan da sanayi alanlarında 

dönüşüm uygulamalarından örnekler incelenmiş ve uygulanan modellerin genel durum 

analizi yapılmıştır. Seçilmiş örnek dönüşüm projeleri ayrıntılı bir şekilde incelenerek 

değerlendirilmiş ve yeni sanayi alanları dönüşüm için öneriler geliştirilmiştir. 
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3.2.1 Paddington, Londra, İngiltere örneği 

Sanayileşmenin ilk görüldüğü, sanayileşme tarihinin dünya ölçeğinde ilk defa başladığı 

ve ilk sanayi dönüşümü kavramının ortaya çıktığı birkaç ülkeden biri de İngiltere olarak 

bilinmektedir. Sanayi yapılanmasının oldukça eski olduğu ülkede geçen süre zarfında 

sanayi alanları teknolojik, lojistik, kadastral ve planlama gibi etmenlere bağlı olarak 

eskimeye başlamış ve verimliliğini yitiren alanlar ortaya çıkmaya başlamıştır.  

İngiltere atıl kalmış sanayi alanlarının dönüşümü konusunda büyük tecrübelere sahip bir 

olduğu söylenmektedir. Yıllar süren ve halen devam eden birçok dönüşüm projesi ve 

geliştirilen uygulamalarla konu üzerinde ne kadar bilgi sahibi olunduğu anlaşılmaktadır 

(Ganser ve Williams 2007). 

İngiltere’de kentsel dönüşümü ilgilendiren proje başlıklarıyla alakalı birçok çalışma 

grubu, organizasyon yapılanması ve kuruluşların oluşturulduğu görülmektedir. 

Bunlardan bazılarına değinilecek olunursa aşağıdaki hususların vurgulanması gerekli 

görülmüştür (Roberts ve Sykes 2000; Şahin 2012): 

 Metruk Arazi Hibesi (1966): İlk kez bir arazinin geliştirilmesi için hibe 

dağıtılmıştır. Bu hibeden hem özel sektör, hem de yerel yönetimler yani kamunun 

da yararlandığı görülmektedir. 

 Kentsel Geliştirme Şirketi (1980): Bu şirketlerin amacı özel sektör finansmanını 

çekerek kentsel dönüşüm gerçekleştirmekti. Aynı zamanda hükümetin gücünün 

de kullanılarak yetki verilen konularda (taşınmaz edinme, plan yapma, geliştirme 

ve hizmet üretimi) çalışmalar gerçekleştirmektir.  

 Kentsel Geliştirme Hibesi (1982): Özel sektörün kentsel dönüşüm projelerine 

yatırım yapma oranını arttırarak finansman sağlamak ve kamu-özel işbirliği ile bir 

kaldıraç etkisi oluşturulması amaçlandığı anlaşılmaktadır.  

 Kent Sorgusu (1991): Dönüşüm fonlarının kullanılması amacıyla bir teklif 

platformu oluşturulmuş, bu tekliflerde hedefler, sonuçlar ve sonuç değer 

sorgulanmıştır. Yerel yönetimlerin de kamu/özel ortaklıklarına katılımı 
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sağlanmaya çalışılmış ve ortaya çıkan sonuçta o günün şartlarına göre en büyük 

kentsel politika bütçesi elde edilmiştir. 

 İngiliz Ortaklıkları (1994): Bir ajans olarak görev alan kuruluşun amacı atıl hale 

gelmiş alanları tespit etmek ve ilan etmektir. 

Paddigton, İngiltere’nin 19. yüzyılda küçük ölçekli sanayileşmenin toplandığı ve buna 

bağlı olarak da nüfusun artması ve konut seviyesinin de yükselmesi gibi unsurları da 

beraberinde getirdiği görülmüştür (Şekil 3.9).  

 

Şekil 3.9 Paddington eski sanayi bölgesinden bir görsel (Anonymous 2007) 

Paddington’un nüfusundaki artışın en büyük sebeplerinden biri de 1840’lı yıllarda 

kurulan Paddington İstasyonu (Şekil 3.10) olduğu anlaşılmaktadır (Raco ve Henderson 

2009). Gelişmeler ve geçen süre zarfında Paddington’a kurulan sanayi sitelerinin 

eskimesi ile veriminin kaybetmesi, buna bağlı olarak Paddington’da yaşayan insanların 

göçü ile birlikte mesken amaçlı yapılarda da terkler başlamış olduğu görülmektedir. Tüm 

bu gelişmelerle birlikte Paddington çöküntü bir alan haline gelmesi çok zaman almadığı 

anlaşılmaktadır (Raco vd. 2008).  
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Şekil 3.10 Paddington İstasyonu’ndan bir görsel (Anonim 2020a) 

İngiltere’nin üst ölçekli planında Paddington’ın da içinde bulunduğu toplam 28 adet 

(örneğin; The Isle of Dogs, King’s Cross, Shoreditch vb.) eski sanayi alanı “fırsat alanı” 

olarak tayin edildiği ve böylelikle eski sanayi alanlarının dönüşüm süreci İngiltere’de 

sürat kazanmış olduğu anlaşılmaktadır (Raco ve Henderson 2009).  

Paddington Sanayi Bölgesi’nin avantajlarından birinin akan bir kanalın kıyısına kurulmuş 

olması olduğu belirtilmektedir. Dönüşüm projelendirilmesi ile birlikte projenin çok kollu 

olduğu ve 14 farklı projenin iç içe olduğu anlaşılmaktadır. Projeler geliştirme fonları ile 

finanse edildiği anlaşılmaktadır. Proje dahilinde bulunan ve farklı şirketlerden meydana 

gelen özel sektör ortak çıkarlar doğrultusundaki bunlardan en önemlileri ısıtma ve 

elektrik, birleşerek ortak adım attıkları anlaşılmaktadır. Finansman ve toplumun 

bilinçlendirilmesi adına “Paddington Vakfı” kurulmuş ve birçok sosyal ve etnik grup 

türetilerek halk bu dönüşüme hem ekonomik hem sosyal açıdan dahil edilmiştir. 

Paddington dönüşümü gönüllü geliştirici ortaklık modeline bir örnek teşkil ettiği 

anlaşılmaktadır. Çünkü hem mülkiyet sahipleri hem yatırımcılar, hem de kamu 

birbirlerini desteklemiş ve ortak çıkar doğrultusunda işbirliği sağlamışlardır (Şahin 2012) 

(Şekil 3.11). 



45 

 

 

Şekil 3.11 Paddington dönüşümü ile kurulan ofis tesisinden bir görsel (Şahin 2012) 

3.2.2 Hafen City, Hamburg, Almanya örneği 

1800’lü yıllarda liman alanı olarak oluşturulan alan, zaman içinde köhneleşmeye 

başladığı ve verimliliğini yitirdiği anlaşılmaktadır. Böylelikle sanayi alanında dönüşüm 

projesinin planlanması 1997 yılında, inşaatı ise 2002 yılında başlatıldığı ve HafenCity 

olarak adlandırılan dönüşüm projesinin 25 yılda tamamlanması planlandığı saptanmıştır. 

Hamburg şehri Elbe Nehri boyunca uzanan ve önemli liman şehirlerinden biri olup, liman 

alanının 1888 yılında vergisiz alan olarak belirlenmesi ile çeşitli ürünler için depo alanı 

olarak kullanılmaya başlandığı görülmüştür. Bu durum bölgeyi önemli bir endüstri 

bölgesine dönüştürdüğü anlaşılmaktadır (Anonim 2020d) (Şekil 3.12). 

Dönüşüm projesi için “HafenCity Hamburg GmbH” (HCH) adıyla özel bir geliştirme 

kurumu kurulduğu görülmektedir. Şirket yapısında olan bu ajansın sorumlulukları da 

kasıtlı bir şekilde kurulduğu ve yönetim kurulunun hükümet senatosu üyelerinden 

oluştuğu görülmektedir. HCH, taşınmazların mülkiyetini alan ve geliştirme, satın alma ve 

pazarlama vs. gibi görevleri üstlenirken yerel yönetimlerin bu projede resmi işlerin (plan 

yapma, onaylama, inşaat izni verme gibi) başında olduğu anlaşılmaktadır (Şahin 2012). 
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Şekil 3.12 Sırasıyla dönüşüm öncesi ve sonrasına alana ait görseller 

Projenin hazırlanması ile birlikte hükümet senato üyelerinden oluşan bir komisyon 

kurulmuş olduğu ve bu komisyonun başlıca görevlerinin ise kentsel tasarım, ekonomi, 

çevre ve ulaşım olduğu anlaşılmaktadır. Hazırlanan üst ölçekli planlarda arazi kullanımı, 

afet riskleri, ulaşım planlaması ilk hedefler olarak belirlendiği görülmektedir 

(Anonymous 2019a).  

Eski sanayi alanı olan HafenCity’nin dönüşüm projesinde ön planda tutulan başlıkların 

ticaret, eğlence, sanat ve değişik gelir gruplarına hitap eden meskenlerden meydana 

geldiği görülmektedir. Şekil 3.13’de görseli yer alan dönüşüm alanının tamamlanmasıyla 

ciddi bir konut rezervinin ve istihdamın oluştuğu anlaşılmaktadır.  

 

Şekil 3.13 HafenCity dönüşüm projesinin yapım aşamasından bir görsel (Anonim 2020d) 
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3.2.3 Barselona, İspanya örneği 

Barselona İspanya’nın Madrid’ten sonraki ikinci büyük kenti, aynı zamanda özerk 

Katalanya Bölgesi’nin başkentidir. 1980’lerden itibaren Barselona’nın eski sanayi 

alanları dönüştürülmeye başlatılmıştır (Calavita ve Ferrer 2000). 

22aBarselona, Poblenou’da yer alan “22a” olarak adlandırılan eski sanayi alanlarının 

dönüşüm projesidir. Barselona’nın tekstil ve metal ağırlıklı üretim alanları ile 19. yy’daki 

sanayileşme sürecine en önemli katkıyı sağlayan bu bölge, kent merkezine oldukça yakın 

ve yaklaşık 200 hektarlık bir eski sanayi alanını kapsamaktadır (Şekil 3.14). Doğal 

eşiklerle sınırlanmış olmasından dolayı yeni gelişim alanları yaratamayan Barselona kenti 

için kentsel dönüşüm kaçınılmaz bir planlama aracı olarak gündeme gelmiştir (Demirtaş 

ve Esgin 2006). 

 

Şekil 3.14 Barselona şehrinde yer alan eski sanayi bölgesine ait görsel (Anonim 2019a) 

“Metropoliten Alan Planlama Çalışması” ile kentsel dönüşüm çalışmaları başlatılmış, 

fiziksel, sosyal ve ekonomik yaklaşımlarla kentin dönüşüm problemi bütüncül bir 

anlayışla ele alınmıştır. Fakat uygulamalarda fiziksel ve ekonomik boyutlara daha fazla 

önem verilmiştir. Kentin son 20 yıl içinde düzenlenen 1992 Olimpiyat Oyunları ve 2004 
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yılındaki II. Dünya Kent Forumu gibi iki önemli etkinliğe ev sahipliği yapması kentin 

dönüşüm sürecini hızlandırmada etkili olmuştur. 

Barselona Dönüşüm Projesi’ne giren alanın tamamının özel mülkiyete konu olduğu 

görülmüştür. Projede dönüşüm sonrası elde edilecek olan gelirden tekrar pay alımı iki 

yolla sağlandığı anlaşılmaktadır. Birincisi dönüşüm projesine katılan tüm taşınmazlardan 

arsa yüzölçümünün % 30’unu veya buna denk parasal değerinin alınması ve ikinci olarak 

da geliştirme ücreti adı altında m² birim fiyat belirlenerek katılım ücreti toplandığı 

görülmüştür. Toplanan ve oluşan bu fon ile dönüşüm alanın bilgi teknolojileri alt yapısı 

kurulduğu, yeşil alanlar oluşturulduğu ve mesken projelerinin finanse edildiği 

söylenmektedir (Şahin 2012).  

Barselona Dönüşüm Projesi’nin onaylanması ile birlikte kamu – özel işbirliği modeli 

kurulduğu görülmektedir. Proje kapsamına 69 özel şirket ve 32 kamu yapısı destek 

verdiği anlaşılmaktadır. 22@Barselona Projesi’nde uygulanan dönüşüm modeli; 

planlama ve finansman için ayrı bir yönetim yapısının kurulması, stratejik planlama, 

esnek planlama araçları, kamu özel sektör ortaklığının teşvik edilmesi ve yerel halkın 

kısıtlı katılımı ile sağlandığı anlaşılmaktadır (Anonim 2019a).   

1988 yılında başlayan Barselona Dönüşüm Projesi kent merkezindeki çöküntü alanının 

cazibe merkezi haline getirilmesi, kent ve kıyıyla bütünleştirilmesi ve kamusal alan 

üretilmesi amaçlanmaktadır. 14 yıl sürmesi planlanan projenin yürütülmesi için kurulan 

şirketin bile feshi edileceği tarih proje süreciyle eş zamanlı olarak belirlendiği 

gözlenmiştir. Dönüşüm kapsamına kirletici tipteki sanayilerin yer aldığı alan ile 

çoğunlukla bu alanda çalışan insanların konakladığı mesken alanlarını kapsadığı 

görülmektedir. Bu alanları yerine dönüşümde tasarlanan proje restoran, bar, müze, sergi 

alanları, ticari meskenler, kültürel ve sosyal donatıları içeren karma nitelikte kıyı bandına 

yerleştirilmiş yapılardan oluşuğu anlaşılmaktadır (Anonim 2019a).  
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3.2.4 Euralille ve Roubaix, Lille, Fransa örneği 

Lille Metropolitanı Fransa’nın kuzeyinde Belçika sınırında yer almakta ve ülkenin kuzey 

doğu bölgesinin en büyük kentidir. 86 belediyeden oluşan Lille, uydu kentleri olan 

Roubaix ve Tourcoing ile birlikte Fransa’da tekstil sanayisinin merkezidir. İkinci Dünya 

Savaşı’ndan itibaren sanayide gerileme başlamış, 1950’lerden sonra da geleneksel sanayi 

alanlarında çöküş hızlanmıştır.  Tekstil sanayisi kapanınca, işsizlik çok yüksek seviyelere 

ulaşmış ve özellikle Roubaix ve Tourcoing hayalet şehirlere dönüşmüştür (Falk 2006). 

Euralille’de arsa varlığının mülkiyeti kamuya ait olmasına karşın, Roubaix’da ise 

arsaların büyük çoğunluğunun özel mülkiyette olduğu bilinmektedir. Bu fark nedeni ile 

Euralille daha çok kamu girişimi ile gerçekleştirilmiş bir proje iken, diğeri kamu ve özel 

sektör işbirliği ile gerçekleştirilmiş bir dönüşüm projesi olduğu görülmektedir. Aşağıda 

Roubaix’dan eski bir sanayi binası görseli verilmiştir (Şekil 3.15).  

 
Şekil 3.15 Atıl durumdaki sanayi binası, Roubaix (Anonim 2019b) 

Lille Metropolitan alanında gerçekleştirilen dönüşüm projelerinin hepsi Metropolitan 

Plan, (Schema Director) ve Kentsel Dönüşüm (Ville Renouvelee) stratejileri içerisinde 

geliştirilmiştir. Bütün plan hem ulusal, hem de yerel düzeyde destekleyici bir finansman 

mekanizmasına dayandırıldığı anlaşılmaktadır. Dönüşümün lokomotifi olarak Eurostar 

hızlı treninin bağlantısının bölgeye yapılması olduğu anlaşılmaktadır. Kurulan bu 
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istasyon uluslararası bir lojistik merkezi olması yönünden de ciddi bir öneme sahiptir. 

Dönüşüm ile hazırlanan proje içeriği incelendiğinde, tüm yapılaşmanın istasyon çevresine 

yapıldığı ve ofis, ticari mesken, konut, kongre ve sergi alanları ile otel projesinden 

meydana geldiği anlaşılmaktadır (Meade 1994).  

Lille’in dönüşümdeki başarısının en önemli etkenlerinin gücün daha çok merkezi 

hükümetten yerel hükümete geçmesi ve farklı aktörler arasında işbirliğini sağlayacak bir 

mekanizmanın oluşturulması olarak görülmektedir (Falk 2006). Ayrıca iyi planlanmış 

toplu taşıma da düşüşe geçen sanayi kentinin canlanmasında önemli rol oynadığı 

belirtilmektedir. Bölgeye proje ile birlikte istihdam artışı ile ekonomik refah seviyesinin 

yükselmesi gibi faydaların olduğu görülmektedir. Ayrıca bölge şehircilik bakımından 

tekrar cazibe kazanmış, köhne bir alanın yeniden verimli ve faydalı bir alana dönüşümü 

gerçekleştirildiği görülmüştür (Şekil 3.16). 

 

Şekil 3.16 Proje alanının dönüşüm sonrasına ait bir görseli (Anonim 2019b) 

3.2.5 Viyana Simmering Gazhaneleri dönüşümü, Avusturya örneği 

Viyana gazometreleri 1896 yılında inşa edilmiş olup, yapıların yaklaşık 80 yıl boyunca 

kullanılması ile birlikte 1970 yılında kullanımına son verildiği anlaşılmaktadır (Şekil 

3.17). Kentin zaman içinde büyümesi ve gelişmesi ile birlikte gazhane yapılarının kent 

içinde kaldığı tespit edilmiştir. Ayrıca gazhane yapılarının bulunduğu bölgeyi merkeze 

bağlayan bir metro hattı istasyonunun bölgeye kurulması da alanın canlanması sağlamış 

olduğu anlaşılmaktadır (Özolcay 2018). 
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Şekil 3.17 Simmering Gazhaneleri’nden bir görsel (Anonim 2019c) 

Yapının şehrin hakimiyetine ve strüktürel yapısına dokunulmadan yapı için karakteristik 

bir planlama yapılması istenmiştir. Viyana şehrinin temelini oluşturan bir yapı olan 

gazhanenin şehrin yerleşim yeri dışında konut ihtiyacını karşılayarak bu bölgenin 

kimliğinin değiştirilmesi hedeflenmiştir. Kent merkezinde atıl kalan yapılar için bir proje 

yarışması açılmış ve seçilen proje hayata geçirilmiştir. Projede gazhanelerin dış 

görünüşleri tamamen aynı bırakılmış ve içerik ve kullanımları iç alanda yapılan 

revizyonlar ile alışveriş merkezi, ofis katları, konut alanları, Viyana Ulusal Arşivi ve 

öğrenci yurdundan oluşan karma bir proje geliştirilmiştir (Korkmaz 2015) (Şekil 3.18).  

 

Şekil 3.18 Viyana Gazhaneleri’nin dönüşüm sonrasındaki halini gösteren bir görsel 

(Korkmaz 2015) 
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3.2.6 Guangzhou, Çin örneği 

Guangzou Kenti dünyadaki birçok sanayi ve endüstri imalatlarını içinde barındıran ve 

kentleşme hızı dünyadaki birçok bölgeden çok daha fazla olan Pearl Nehri deltasının 

merkezinde yer almaktadır. Yoğun endüstrileşme ve sanayileşme ile birlikte fiziksel ve 

toplumsal olarak yaşanmaz bir çöküntü haline gelen bölgede hızlı bir dönüşüm ihtiyacı 

gün yüzüne çıktığı anlaşılmaktadır. Ancak dönüşüm ile birlikte gayrimenkul oluşturma 

ve arazi kullanımının artması ve yalnızca inşaat sektörü açısından bir dönüşüm projesi 

üretmek istemeyen Çin Hükümeti, Pearl Nehri boyunca tarım alanları, köyler, tarihi 

değeri olan bölgeler için koruma perdeleri ve nehir üstü küçük adalardan oluşan sosyal 

ağırlıklı bir dönüşüm projesinin hayata geçirilmesinin daha uygun olacağına karar vermiş 

olduğu belirtilmelidir (Sasaki 2002) (Şekil 3.19).  

 

Şekil 3.19 Peral Nehri’nin dönüşüm öncesi halinin görünümü (Anonim 2020c) 

Dönüşüm bölgesinin amacının çevre rehabilitasyonu, kamusal sosyal alan üretimi ve 

sürdürülebilir arazi kullanımı olduğu anlaşılmaktadır. Projenin hedeflerine bakılacak 

olunursa; 

 Modern, sürdürülebilir ve tarihi dokusu korunan alan üretimi, 

 Doğal yaşamın ve çevrenin rehabilite edilip korunmasını sağlamak, 
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 Kentin yayılımını, nehir boyunca kontrollü bir şekilde sağlamak, 

 Kent ve tarım olgusunu iç içe koyarak ortak yaşamı teşvik etmek 

şeklinde değerlendirildiği anlaşılmaktadır (Epöztürk 2004). 

Guangzou Kentsel Dönüşüm Projesi’nin finansman, planlama, karar alma, yürütme ve 

uygulama gibi tüm aşamalarını Çin Hükümeti tarafından organize edildiği 

anlaşılmaktadır. Dönüşüm projelerinin uygulama sonuçlara bakıldığında ise, bölgenin 

yeni gelişim bölgesi olduğu, turizm, tarım, ulaşım, kültür-sanat ve kent refahının artması 

gibi olguların gelişerek fayda sağlandığı anlaşılmaktadır (Demirsoy 2006) (Şekil 3.20). 

 

Şekil 3.20 Sanayi bölgesinin dönüşümü sonrasındaki son durumunun genel görseli 

(İnanç 2017) 

3.3 Dünyada ve Türkiye’den Seçilmiş Sanayi Alanı Dönüşümlerinin Karşılaştırmalı 

İncelenmesi 

Çalışma kapsamında birçok ülke ve Türkiye’den çeşitli sanayi alanlarına ait dönüşüm 

projeleri incelenmiştir. İncelenen taşınmazların tamamı sanayi alanı olarak kurulmuş ve 

üzerinden zaman geçmesi sebebiyle farklı deformasyonlara uğrayarak verimliliğinin 

düşmüş olduğu belirlenmiştir. Bazı dönüşüm projeleri, uygulanan tesisin verimliliğinin 

düşmesi değil, sanayi alanının tamamen işlevini yitirmesi ve köhneleşen alanın etkilerinin 
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çevresine yayılması ile birlikte bulunduğu bölgenin bir çöküntü alanı haline gelmesine 

sebebiyet verdiği anlaşılmıştır.  

İncelenen tüm eski sanayi alanlarının dönüşümü projelerinin oluşturulma sebebinin ortak 

olduğu, fayda sağlamayan alanların dönüşümü ile kentin sürdürülebilir kent olgusuna 

ulaştırılması, çöküntü alanlarının yenilenerek yeniden bir cazibe merkezi haline 

getirilmesi amaçlanırken, cazibe merkezlerin de istihdama, sosyal yapıya, bölgenin 

ekonomik yapısına ve kent çehresi ile dokusunun tazelenmesine fayda sağlanmasının 

amaçlandığı sonucuna ulaşılmıştır. Ulaşılabilen uluslararası ve ulusal düzeydeki 

uygulama örnekleri, araştırma sonuçlarına göre önerilen dönüşüm modelinin ana hatları 

ve uygulama süreçlerinin tespitinde yol gösterici olmuştur.  

Birçok ülke ve Türkiye’den seçilmiş dönüşüm projelerinin uygulanması için belirlenen 

yöntemlerde yüksek oranda benzerlik tespit edilmiştir. Dönüşüm sonrasında yüksek 

oranda gelir elde edileceği öngörülen alanların dönüşümünde ağırlıklı olarak özel sektör 

çalışmalarını yaparken, kamu kurumları yönetim ve kontrol rolünde oldukları 

görülmektedir. Kar marjının daha kısıtlı ve maliyetlerin daha fazla olduğu projelerde 

kamusal yapının özel sektörü teşvik edici rol üstlendiği ve kamu – özel işbirliği 

düzenlenerek hem özel sektörün projede yer alarak marka değerinin arttırılmaya 

çalışılması ve sektör yelpazesinin genişletilmesi sağlanmış, hem de kamu kuruluşlarının 

da projeye dahil edilmesi ile maliyetlerin düşürülmesi, prosedürlerin daha hızlı ilerlemesi 

ve güven algısının oluşturulması sağlanarak projelerin daha stabil bir halde hayata 

geçirilmesi hedeflenmiş ve uygulamaya dökülmüştür. Dünyanın dört bir yanında 

uygulanan bu projelerin ortak çerçevelerinin fazla olduğu gözlemlenmiştir.  

Dönüşümü gerçekleştirilen eski sanayi alanlarına ait projelerde sonuç olarak ortaya çıkan 

konseptte de hemen her ülkede ortak bir çıkış yolu izlendiği tespit edilmiştir. Dönüşüme 

girmesi istenen bölgelerin genel olarak kent içinde kalması sebebiyle yeniden sanayi alanı 

olarak iyileştirmesi yapılmamaktadır. Kent içinde kalan bu alanların yeni yüzyılda 

üretimden çok hizmet ağırlıklı alanların oluşturulması fizibil bulunduğu gözlemlenmiştir. 

Dönüşüm ile elde edilen alanlarda eski yapıların restore edilerek müze, sanat galerisi, 

sergi alanları, toplantı salonlar ve hatta film setlerine dönüştürüldüğü gözlemlenirken, 
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yeniden inşa edilen kısımlar için ise ticari meskenler, ofis alanları, sosyal donatılar, otel 

ve alışveriş tesislerinin kurulduğu ayrıca bu alanların altyapısal olarak uygun bulunması 

sebebiyle ulaşım ağları için bir merkez istasyonunun da bu alanlara kurulduğu 

görülmüştür. 

Seçilmiş projeler üzerinde yapılan incelemelerin sonuçlarına göre uygulanan dönüşüm 

projeleri arasındaki temel farklılığın finansman konusunda ortaya çıktığı saptanmıştır. 

Dünyada projeler için fonların oluşturulduğu, şirket, dernek ve vakıf niteliğinde 

yapılanmalar ile halkın projenin finansmanına destek sağladığı modellerin uygulandığı 

gözlenmiştir. Bazı ülkelerde mülk sahiplerinden dönüşüme katılım payı adı altında 

ödenek toplanmış olduğu ve toplanarak elde edilen fonun yine dönüşüm projesi 

kapsamında kullanıldığı öğrenilmiştir. Türkiye’de ise bu finans sisteminin çoğunlukla 

kamu kurumlarının üstlendiği, buna ek olarak özel sektör desteği alınarak projelerin 

hayata geçirildiği görülmektedir. Ancak bir benzerlik olarak dönüşüm alanlarında yapılan 

imar ve arsa düzenlemeleri sonucunda özel mülk maliklerinin sahip oldukları taşınmazlar 

üzerinden belirli bir oranda kesinti yapılmakta olduğu ve bu kesintinin yine proje alanında 

değerlendirildiği anlaşılmaktadır. 

İncelenen dönüşüm projelerinde rastlanan ortak strateji unsurları ortaya konmuştur. 

Bunlardan bazıları; çöküntü alanın kente yeniden kazandırılması, ulaşım ağından uzak 

kalmış alanın ağa bağlanması, kentin veya bölgenin ihtiyaçlarına göre dönüşümün 

projelendirildiği ve çoğunlukla fonksiyonel karma projelerin yer aldığı, dönüşüm ile 

birlikte kente ekonomik ve sosyal açıdan refah kazandırılması, sanayi bölgesinin faaliyet 

süresince çevreye verdiği zararın giderilmesi, eski sanayi bölgesinin kullandığı ilkel kalan 

teknolojinin deneysel olarak yeni nesile gösterilmesi ve bilgi birikiminin aktarımının 

sağlanması, kentin ihtiyaç duyduğu “yeni alan” ihtiyacının karşılanması ve alanı farklı 

zaman periyotlarında farklı amaçlar için sürekli yeniden kullanılabilir hale getirerek 

sürdürülebilir bir kent olgusunu oluşturulmasının istendiği anlaşılmaktadır. 
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4. SANAYİ ALANI DÖNÜŞÜM MODELİ ÖNERİSİ: İSKİTLER KAZIM 

KARABEKİR KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ İNCELEMESİ 

Çalışmaya konu alan, Ankara İli Altındağ İlçesi Zübeydehanım Mahallesi sınırları 

içerisinde yer alan ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nce Merkezi İş Alanı (MİA) olarak 

ilan edilen bölgede yer almaktadır. İlan edilen MİA sınırları etaplara ayrılmış olup, 

çalışmaya konu olan alan Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 1. etap 1. kısım olarak 

adlandırılmaktadır (Şekil 4.1). 2. etap ise birinci kısmın işlemlerinin tamamlanması ile 

başlayacağı belirtilmiştir. 

 

Şekil 4.1 Merkezi iş alanı 1.etap 1. kısım 2019 yılı parselasyon planı 

Alan sınırları dahilinde toplam 29 adet parsel yer almakta olup, toplam 3.068 kişilik bir 

mülkiyet yapılanması olduğunun altı çizilmelidir. Bahsedilen parseller üzerinde kentsel 

dönüşüm kararı sonucu kullanımı olanaksız olan yapıların yıkım kararları alınmış olup, 

yıkımlar halen devam etmektedir. Bunun yanı sıra çalışma alanı içinde aktif olarak 

kullanılmakta olan 8 adet yapı tespit edilmiş olup, halen faaliyetlerine devam etmekte 

oldukları gözlenmiştir. Yıkım çalışmalarının yoğun bir şekilde yapılmış olduğu ise 2002 

yılı uydu görüntüleri ile güncel uydu görüntüleri arasında yapılan karşılaştırmada net bir 

şekilde görülmektedir (Şekil 4.2). 
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Şekil 4.2 Uydu görüntülerine ait görseller (Sırasıyla 2002 ve 2020) 

Yapılan saha çalışmaları ve sözlü görüşmelerde MİA bölgesinin, Osmanlı Dönemi ile 

Cumhuriyet’in ilk yıllarında “Kazıkiçi Bostanları” olarak adlandırıldığı ve bu bölgede 

sebze yetiştiriciliği yapıldığı anlaşılmıştır. Bölgenin üretim ile kalkınması yerleşik 

nüfusun arttığı ve yapılaşmanın plansız bir şekilde yapılmaya başlandığı ve Ankara’nın 

pek çok ilçesinden göç aldığı görülmektedir. 
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MİA Bölgesi’nin en önemli ulaşım arterlerinden biri olan Kazım Karabekir Caddesi 

boyunca at tavlahanelerinin de yer aldığı anlaşılmaktadır. Ayrıca bölge Ankara İli’nin ilk 

Atlı Spor Kulübü’ne de ev sahipliği yaptığı belirtilmelidir. İlerleyen zaman periyodunda 

bugünün merkez ilçe ve cazibe alanlarını oluşturan Ulus, Ankara Kalesi, Gençlik Parkı 

ve Atatürk Kültür Merkezi’nin tamamlanması ile kent dokusu ve kent olgusu da oluşan 

alanın bilinirliğinin arttığı, nüfusunun da buna bağlı olarak yükseldiği ve sosyal ve ticari 

faaliyetlerde merkez haline geldiği görülmektedir.  

Çalışma alanının tarihsel sürecinde kent içindeki kimliğinin oluşması ile işyerlerinin ve 

sanayi kooperatiflerinin bölgeyi tercih ederek alanda ticari meskenler üretip kullanıma 

sundukları anlaşılmaktadır. Üretilen bu ticari meskenler küçük ölçekli ve hacimli 

oldukları görülmekte olup, günümüzde zeminde halen kullanıldığı tespit edilmiştir. 

Yapılan çalışma ile üretilen sanayi alanının ağırlıklı olarak otomobil ve sanayi ile makine 

parçalarının üretimi veya uygulamaları üzerine olduğu görülmüştür. Bugün Ankara 

Valiliği’nin almış olduğu kararlar neticesinde kent merkezinde kalan ölçeği fark 

etmeksizin bütün sanayi siteleri Şaşmaz, İvedik ve OSTİM gibi geliştirilmiş sanayi 

bölgelerine taşınmış olsa da, çalışmanın içeriğinde de bahsedilmiş olan sorun ve 

nedenlerle faaliyetlerine devam eden ticari meskenlerin olduğu görülmektedir.  

İncelenen çalışma alanı içerisinde sanayi yapılarının veya ticari meskenlerin varlığı tespit 

edilmiştir. Yapılan tespit çalışmasında 1976-1986 yıllarında üretilen hanların olduğu ve 

geçmiş dönemler içinde farklı amaçlarla kullanıldığı ve bugün ise yüksek hacimli soğuk 

hava deposu olarak kullanıldıkları tespit edilmiştir. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 

15.07.2005 tarih ve 1964 sayılı kararı ile almış olduğu karar ile kentsel dönüşüm alanı ve 

MİA Bölgesi ilan edilen çalışma alanında yıkım çalışmalarına 2002 yılında başlanmış 

olduğu görülmüş olup, bölgede pek çok yapının yıkıldığı, bir kısmının ise henüz 

yıkılmayıp faaliyetlerine devam ettiği görülmekte olup, terk edilen yapıların atıl olarak 

kaldığı da vurgulanmaktadır (Şekil 4.3).  
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Şekil 4.3 Yıkımı gerçekleşen bir yapıya ait görsel 

Alan sınırları içinde konut yapısının hiç bulunmadığı tespit edilmiş olup, atıl kalan ve 

yıkımı henüz gerçekleşmeyen yapılarda ise evsiz ve Suriye’den Türkiye’ye göç sağlayan 

kişilerin kayıt dışı olarak yerleşip, mesken amaçlı kullandıkları görülmektedir (Şekil 4.4). 

Yapı sağlığı bakımından mesken veya herhangi bir başka bir amaçla kullanımlarının 

uygun olmadığı sahada yapılan çalışmalarda da tespit edilmiştir. 

  

Şekil 4.4 Atıl kalan yapılarda kayıt dışı kullanımı gösterir görsel 

Çalışma alanı sınırlarında yer alan bölgede bazı kamu kurumlarına ait faal şekilde 

kullanılan hizmet binalarının da yer aldığı görülmektedir. Faaliyet gösteren bu yapılarda 
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Milli Savunma Bakanlığı, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı, Sosyal 

Güvenlik Kurumu, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Aile Çalışma ve Sosyal 

Hizmetler Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ait birimlerin bulunduğu 

görülmektedir.  

4.1 Kentsel Dönüşüm Projesinin Amaç ve Hedefleri 

Çalışmaya konu olan alan Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 15.07.2005 tarihli ve 1964 

sayılı meclis kararı uyarınca 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. maddesinde belirtilen 

“Belediye 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 ve kentin tarihi ve kültürel dokusunu 

korumak amacıyla kentsel dönüşüm ve gelişim projelerini uygulayabilir” ibaresinden 

yola çıkarak Altındağ-Yenimahalle Merkezi İş alanları (MİA/I-II) etaplarına ilişkin 

boşaltılan sanayi bölgesinin dönüşümüne hız vermek, bölgeyi kentsel ölçekte yeni bir 

kimliğe kavuşturarak Ankara İli’ne yeniden kazandırmak amacıyla kentsel dönüşüm ve 

gelişim projesi alanı olarak ilan edilmiştir (Ek-1). 

5393 sayılı Belediye Kanununun 73. maddesinde açıkça belirtildiği gibi, kentsel dönüşüm 

kararı alan her belediye sınırları içinde bulunan atıl kalmış, ekonomik ömrünü doldurmuş, 

kent dokusuyla uyuşmayan veya doğal veya yapay tehlikelere maruz kalabilecek alanları 

tekrar verimli bir şekilde kullanılabilir hale getirmeye çalışmaktadır. İnceleme konusu 

olarak seçilen alanın kentsel dönüşüm kararı alınma amacının da bu doğrultuda olduğu 

anlaşılmaktadır. Proje ile birlikte kent içinde kalmış sanayi alanının kentsel dönüşüm 

projesi kapsamında sahip olduğu eski ve verimsiz yapılarının yıkılması, bölgenin 

uygulama imar planları ve gerekirse bir üst plan olan nazım planlarının yenilenmesi ile 

günün şart ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek alanlar oluşturulması amaçlanmaktadır.  

Alan içerisinde bulunan sanayi işletmeleri, depo ve hangar yapıları ile yıkımı yarım 

kalmış veya terk edilmiş metruk yapıların yerine planlanan modern ve işlevsel, 

profesyonel olarak yönetilebilen karma ve marka yapıların üretilmesi ile alanın bir ticari 

ve sosyal bir cazibe merkezi haline getirilmesi hedeflendiği görülmektedir. Böylelikle 
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bölgede yaşanan problemlerin neredeyse tamamına yakınının çözülmüş olması 

beklenmektedir. Bu problemlerin başında gelen kent dokusuna uygun olmayan görüntü, 

yeni günümüz mimarisiyle tasarlanmış modern karma yapılarla giderilmiş olurken, 

bölgenin sahip olduğu potansiyel ekonomik gücünün ortaya çıkarılması sağlanmaya 

çalışılmaktadır. 

Çalışmaya konu olan alandan yönetilebilirliğinin oldukça düşük olduğu sahada yapılan 

çalışmalar ve kamu idarelerinde yüz yüze yapılan görüşmelerin sonuçlarından 

anlaşılmıştır. İnceleme bölgesinde yer alan işletmelerin bir kısmının kayıt dışı faaliyet 

gösterdiği, metruk bulunan yapılarda özellikle Suriye’den Türkiye’ye yapılan göç 

dalgasının ardından mesken amaçlı kullanımların başladığı tespit edilmiştir. Yaşanan bu 

olumsuz gelişmelerin çalışma sahasında sosyal bozuklukların ortaya çıkması ile güvenlik 

zafiyetlerinin yaşanmasına neden olabileceği de yapılan saha araştırmalarının sonuçlarına 

göre ortaya konulmuştur. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin almış olduğu kentsel 

dönüşüm kararı neticesinde, alanda bulunun tüm hak sahibi malikler ile anlaşmaya 

gidilerek sınırları belirlenen bölgede teknik, sosyal ve ekonomik olarak yaşanan tüm 

sorunların yeniden planlama ve yeniden yapılanma ile giderilmesinin planlandığı tespit 

edilmiştir.  

4.2 Proje Alanının Genel Özellikleri ve Teknik Yönden İncelemesi 

Proje alanı Ankara İli Altındağ İlçesi Zübeydehanım Mahallesi sınırları içerisinde yer 

almaktadır. Alan için yapılan ilk plan çalışması 1954 yılında yapılmış olup, kadastral 

parseller uygulamaya sokularak imar parsellerine dönüştürüldüğü görülmektedir (Ek- 3). 

Zaman içerisinde yapılan plan değişiklikleri veya plan tadilatlarının sonuçlarına göre yeni 

parselasyon işlemlerinin yapıldığı görülmüştür.  

Çalışmaya konu olan alan Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 15.07.2005 tarihli ve 1964 

sayılı meclis kararı uyarınca Belediye Kanununun 73. maddesinde belirtilen “Belediye 

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 ve kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak 
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amacıyla kentsel dönüşüm ve gelişim projelerini uygulayabilir” ibaresinden yola çıkarak 

Altındağ-Yenimahalle Merkezi İş alanları (MİAI-II) etaplarına ilişkin boşaltılan sanayi 

bölgesinin dönüşümüne hız vermek, bölgeyi kentsel ölçekte yeni bir kimliğe kavuşturarak 

Ankara İli’ne yeniden kazandırmak amacıyla kentsel dönüşüm ve gelişim projesi alanı 

olarak ilan edilmiştir (Ek-1).  

Çalışma konusu alanın halihazır durumdaki imar durumu ilgili belediyesi ile yapılan 

görüşmeler ve alınan bilgiler doğrultusunda incelenmiştir. Konu taşınmazların 1/5.000 

ölçekli nazım imar planı ile 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı dahilinde olduğu, 

belediye mücavir alan sınırları içinde kaldığı ve çevresinin meskun olduğu anlaşılmıştır. 

Taşınmazların belediyenin sağladığı tüm hizmetlerden yararlanıyor olduğu da yapılan 

tespit çalışmalarında ve alınan veriler doğrultusunda ortaya çıkmıştır. Taşınmazların 

yapılaşma koşullarına bakıldığında ise 2,50 emsal ve Hmax serbest olarak tanımlandığı 

görülmektedir (Ek-11).  

Çalışma alanının kentsel dönüşüm ve proje alanı olarak ilan edilmesi ile birlikte yeniden 

parselasyon çalışmaları yapılmış ve bu çalışmaların defalarca yenilenmesinin ardından 

nihai haline ulaştığı görülmüştür. Yapılan son parselasyon çalışması ile imar parselleri 

oluşturulmuş ve imar yolları açıldığı görülmüştür (Şekil 4.5). 

  

Şekil 4.5 İnceleme alanına ait parselasyon planının son hali 
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Yapılan parselasyon çalışmasında kamu kurum ve kuruluşlarının binaları ile yıkılmaması 

planlanan yapıların göz önüne alındığı tespit edilmiştir. Sahada yapılan çalışmaların 

sonuçlarına göre 8 adet (kamusal hizmet binaları hariç) aktif olarak kullanımda olan 

yapının bulunduğu ve bunlar haricinde yapının bulunmadığı veya metruk halde olduğu 

tespit edilmiştir. Çalışma alanının toplam yüzölçümünün 315.000 m² bir alan kapladığı 

ve I. etap I. kısım olarak adlandırılan çalışma alanının dış çeperinde bulunan alanların II. 

etap olarak adlandırıldığı belirtilmelidir. I. etap çalışma alanında yapılan parselasyon 

sonucunda toplam 17 adet imar adası oluşturulduğu tespit edilmiştir. Üretilen imar adaları 

yapılan yıkım çalışmalarının ardından zeminde kısmen oluşturulmaya başlandığı ve imar 

yollarının projeye uygun olarak açılarak kullanımda olduğu gözlenmiştir. Zeminde 

kullanılan imar adalarının üzerinde ise 8 adet faal şekilde kullanılan özel ve kamu 

yapılarına rastlanmıştır.  

Çalışma alanının kentsel dönüşüm kararı sonrası zemine uygulanması planlanan 

gayrimenkul projeleri oluşturulmuş ve bunlardan 3 tanesi onay alırken 1 tanesinin yapım 

çalışmalarına başlandığı tespit edilmiştir. Yapılmaya başlanan proje 19709 ada ve 1 parsel 

üzerinde bulunan Acromia adlı konut ve ticari kapsamda karma proje olduğu 

öğrenilmiştir. Proje kapsamında iki kule ve zemin mesafesinde ticari meskenleri 

barındıran proje çalışma alanında yapılması planlanıp faaliyete geçen ilk proje olması 

bakımında önemli olduğu vurgulanmaktadır. Diğer iki proje ise 19726 ve 19728 adalarda 

yapımı planlandığı ancak mülkiyet sorunlarının tam olarak çözülemediğinden üretime 

geçilemediği anlaşılmaktadır (Şekil 4.6). 

 

Şekil 4.6 Acromia Projesine ait bir görsel 
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Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2019 yılında son olarak revize ettiği ve onayladığı 

Merkezi İş Alanı Kentsel Dönüşüm Projesi MİA 1. etap 1. kısım 1/1000 ölçekli Uygulama 

İmar Planı incelendiğinde ise etaplama sınırlarının belirlenmesinde tek yetkinin Ankara 

Büyükşehir Belediyesi Encümeni’nin yetkili olduğu, MİA’larda büro, iş hanı, lokanta, 

çarşı, çok katlı mağaza, banka, otel, konut, sinema ve tiyatro gibi sosyal kültürel tesisler; 

ibadet yerleri, yönetimle ilgili yerler, özel resmi eğitim ve sağlık tesisleri vb. tesisler 

yapılabilir olduğu ile minimum parsel büyüklüğünün 5.000,00 m², maksimum 

yüksekliğin yapı yaklaşma sınırları içerisinde serbest ve inşaat emsalinin 2,50 olduğu 

anlaşılmaktadır. Ancak planda B ile gösterilen yola cepheli olan parseller yapılacak 

yapıların minimum yapı yüksekliklerinin 40 metre ve maksimum 50 metre olabileceği 

vurgulanmıştır. Bölgenin MİA kullanımında olması nedeniyle bu bölgede bloklar arası 

mesafe koşulu aranmadığı, ticaret alanlarında inşaat emsalinin 1 ve yüksekliğin serbest 

tutulduğu görülmektedir. İmar planında C ile gösterilen yerlerde +0,00 kot altında üretilen 

alanların emsal harici ve mimari projeyle belirlemek üzere ticari, kültürel kamusal 

kullanımlara açık olduğu ile +0,00 kutu üzerinde yaya yolu, bisiklet yolu, gezi parkurları 

ile peyzaj düzenlemeleri yapılabilir, metro giriş ve çıkışı verilebilir ve asansör kovası 

konulabilir olduğu anlaşılmaktadır. Otopark ihtiyacının parsel sınırları içinde Otopark 

Yönetmeliği’ne göre karşılanacağı ve bodrum katlarının kot altın kalmak şartı ile yan ve 

arka bahçelerde parsel sınırına kadar yol cephelerinde parsel sınırlarına minimum 5 

metreye kadar kapalı otopark düzenlemesinin yapılabileceği kararı alındığı 

görülmektedir. Jeolojik jeoteknik raporlarının alınması ve sonuçlarına uyulması 

zorunluluğu bulunmaktadır. Parsel sınırları içerisinde planlanan yapı kütlesi haricinde ek 

müştemilat, depo veya kapıcı dairesi yapılamayacağı ve çevre düzenlemeleri için 2 

metreye kadar kazı ve dolgu yapına izin verildiği belirtilmiştir. 30 metrelik yollara hariç 

parsellerde parsel sınırına azami 5 metrelik mesafeye kadar trafo, su deposu ve diğer 

altyapı tesisleri kurulabilir olduğu ve planda belirtilmeyen konuların Ankara Büyükşehir 

Belediyesi imar yönetmeliği hükümlerinin geçerli olduğu anlaşılmaktadır (Ek-4).  

4.3 Proje Alanının Yasal Yönden İncelenmesi 

Türkiye’de kentsel dönüşüm projelerinin uygulanması süresince yasal dayanak olarak 

altlık yapılan belirli sayıda öne çıkmış kanun ve yönetmeliğin olduğu yapılan 
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araştırmaların sonuçlarına göre ortaya konulmuştur. Sırasıyla 775 sayılı Gecekondu 

Kanunu, 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı 

İşlemler ve 6785 sayılı İmar Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun, 

5104 sayılı Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu, 3194 sayılı İmar 

Kanunu’nun 18. maddesi, 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu Ek 7. maddesi, 5366 sayılı, 

Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak 

Kullanılması Kanunu, 5393 sayılı, Belediye Kanunu’nun 73. maddesi ile 6306 sayılı Afet 

Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun öne çıkan yasal dayanakların 

en önemlilerinden olduğu vurgulanmalıdır. Bu yasal düzenlemeler ile kentsel dönüşüm 

alanlarında gecekondu bölgelerinin ıslahı, tasfiyesi, yeniden oluşumlarının önüne 

geçilmesi, bu yapılara uygulanacak yaptırımların düzenlenmesi, fiziksel durumunun ve 

kent dokusunun geliştirilmesi, güzelleştirilmesi ve daha sağlıklı bir yerleşim düzeni 

sağlanması ile kent içi yaşam kalitesinin arttırılması, DOP uygulamasının düzenlenmesi, 

toplu konut alanlarının düzenlenmesi, tarihi varlıkların yönetimi, düzenlenmesi ve 

yeniden kullanıma açılmasının organize edilmesi, kentsel dönüşüm uygulamalarının yetki 

sınırlarının belirlenmesi ve afet riski altındaki yerlerin tespiti, yönetimi, riskli yapıların 

tespiti ve düzenlenmesi gibi hayati birçok önemli düzenlemenin yapılması hususunda 

önem arz ettiği vurgulanmalıdır. Vatandaşları, çevre gruplarını ve sivil toplumun tüm 

kesimlerini güçlendirmek, standart ve refahını arttırmak için alınacak her karar için kanun 

yapma ve uygulama yetkisi olan kesimin eski sanayi alanlarının (Brown field) gelişimini 

değerlendirirken farklı paydaş bakış açılarını da dikkate almaları önem taşıdığı 

belirtilmektedir (Anonymous 2010). 

Kentsel dönüşüm projeleri, hazırlık aşaması ile son aşamaya gelinene kadar birçok 

aşamadan geçmektedir. Çalışma alanı üzerinde mülkiyet sahibi olan vatandaşların 

mülklerini terk etmeleri, uzlaşma sürecinden pozitif sonuç ile ayrılmaları ve taşınmazların 

satın alma işlemleri ile uzlaşmayan vatandaşların taşınmazları üzerinde kamu yararı 

kararı gereğince kamulaştırma işlemlerinin başlaması işlem basamaklarının en önemli 

aşamalarını oluşturmaktadır. Uzlaşma sağlanan taşınmazlarda satın alma bedelinin tespiti 

ve tescili ile sona ererken, uzlaşmayan mülk sahipleri 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve 

5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında projeye kendi rızaları ile dahil olmadıklarından 

dolayı arazi, arsa veya yapılarının kamulaştırılması için dava yolu açılmakta olup, 
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kamulaştırma bedellerinin tespiti ve tescili davasının sonucundan mahkemece tespit 

edilen bedelin malike veya parsel adına açılan hesaba yatırılması ve taşınmazın ilgili 

kurum adına tapuda tescili ile son bulan bir süreç olmaktadır (Tanrıvermiş vd. 2016). 

Kentsel dönüşüm projeleri bağlamında incelenen yargı kararlarında, Yargıtay Hukuk 

Daireleri tarafından farklı nedenler ile alınan kararların bozulduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Yargıtay Hukuk Daireleri, bazı kararlarında ise ilk derece mahkemelerinin aldığı kararları 

onaylarken yapılan tespitlerin yasal boyutlarına işaret ettiği görülmüştür. Bozulan 

kararlarda ise genel olarak planlama sürecinde mevcut aykırılık, kamulaştırma 

bedellerinde ve yapılan tespitlerde karşılaşılan hatalar, uzlaşma sözleşmelerinin 

uygunsuzluğu ve yasal mevzuata aykırılıklar dikkat çekmektedir (İhtiyaroğlu 2019). 

15.07.2005 tarihli ve 1964 sayılı Meclis Kararı uyarınca kentsel dönüşüm ve gelişim alanı 

olarak ilan edilen Altındağ İlçesi Merkezi İş Alanları Projesi kapsamında kalan arsa, 

arazi, tesis, müştemilat ve ağaçların, 4650 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun kapsamında detaylı analizleri yapılmıştır. Mevzuata 

bakıldığında kamu yararı kararı alınması ve onaylanmasına ilişkin olarak iki istisnai 

durum söz konusu olduğu anlaşılmıştır. Birincisi 2942 Sayılı Kanunun 6’ncı maddesinin 

son fıkrasına göre; “Bakanlıklar veya Bakanlar Kurulu tarafından verilen kamu yararı 

kararlarının ayrıca onaylanmasına gerek olmaması” veya “onaylı imar planına veya ilgili 

bakanlıklarca onaylı özel plan ve projesine göre yapılacak hizmetler için ayrıca kamu 

yararı kararı alınmasına ve onaylanmasına gerek olmamakta, böyle durumlarda sadece 

yetkili icra organınca kamulaştırma işlemine başlanıldığını gösteren bir karar alınması 

yeterli olmaktadır” şeklinde yer aldığı görülmektedir. Bu sebeple 2007 yılında Ankara 

Büyükşehir Belediyesi’nin almış olduğu kentsel dönüşüm kararı çerçevesinde 

yapılmasına ihtiyaç duyulan kamulaştırma çalışmaları için herhangi bir kamu yararı 

kararının olması zorunluluktan çıktığı anlaşılmaktadır.  

Çalışmaya konu olan alan Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 15.07.2005 tarihli ve 1964 

sayılı meclis kararı uyarınca Belediye Kanununun 73. maddesinde belirtilen “Belediye 

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

konut alanları, sanayi ve ticaret alanları, teknoloji parkları ve sosyal donatılar oluşturmak, 
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deprem riskine karşı tedbirler almak ve kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak 

amacıyla kentsel dönüşüm ve gelişim projelerini uygulayabilir” ibaresinden yola çıkarak 

Altındağ-Yenimahalle Merkezi İş alanları (MİAI-II) etaplarına ilişkin boşaltılan sanayi 

bölgesinin dönüşümüne hız vermek, bölgeyi kentsel ölçekte yeni bir kimliğe kavuşturarak 

Ankara İli’ne yeniden kazandırmak amacıyla kentsel dönüşüm ve gelişim projesi alanı 

olarak ilan edilmiştir (Ek-1).  

Sonuç olarak projeyi icra eden kurum olan Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin çalışma 

kapsamında aldığı karar ve yaptığı uygulamalar incelenen bilgi, belge ve dokümanların 

yanı sıra kurum personeli ile yapılan görüşmelerin sonuçlarından elde edilen bilgiler de 

esas alındığında yasal açıdan ve mevzuatın amir yönerge ile yönetmeliklerinin 

hükümlerine göre herhangi yanlış veya usulsüzlüğe rastlanmamış yapılan çalışmanın 

yasal dayanaklarının da tutarlı olduğu tespit edilmiştir. Ancak yapılan incelemeler 

neticesinde ilgili kurum bünyesinde düzenli bir proje ekibinin bulunmaması, takdir 

komisyon üyelerinin sabit olmayışı ve yapılan çalışma kapsamında işlenen bilgi, belge ve 

evrakların düzenli arşivlenmediği ile kamulaştırma için yapılan ödemeler dahil olmak 

üzere düzgün kayıtların bulunmadığı görülmüş olup, bu hususun sorun teşkil ettiği ve 

daha büyük problemlere neden olabileceğinin altı çizilmelidir. Kamulaştırma kararı 

alınan taşınmazları üzerine kamulaştırma tescil işlemi yapılana kadar yapılması gereken 

işlemlerden birinin de tapu siciline işlenmesi gereken kamulaştırma şerhleri iken, bu 

şerhlerin tüm kamulaştırılacak taşınmazlar üzerine işlenmediği tespit edilmiştir.  

Kentsel dönüşüm projesi kapsamında yapılmasına ihtiyaç duyulan kamulaştırma 

çalışmalarının yapımına planların hazırlanması ile birlikte başlanıldığı görülmektedir. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nce oluşturulan bedel tespit komisyonunun takdir ettiği 

bedeller üzerinden hak sahiplerine tebligatlar üzerinden uzlaşma görüşmelerine davetler 

gönderilmiş olduğu anlaşılmaktadır (Ek-2). Yapılan uzlaşma görüşmelerinde uzlaşıya 

varılamayan hak sahiplerinin yasal yola başvurdukları ve mahkeme süreçlerini 

başlattıkları görülmektedir. Bedel tespit ve tescil davalarının 120 gün içinde 

sonuçlandırılması gerekirken, incelenen bazı davaların 2-3 yıl kadar sürdüğü 

görülmüştür. Ayrıca bu süre zarfında takdir edilen bedeller üzerinde herhangi bir faiz 

işletilmediği de görülmektedir.   
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Çalışma süresince açılan davalardan seçilen bir örnek dava incelenmiştir. Davacı, çalışma 

alanında yer alan 26,24 m²’lik taşınmazının yeni yapılan uygulama imar planı 

kapsamında yol alanı olarak ayrıldığı ve bu el atmanın karşılığında davalı olan Ankara 

Büyükşehir Belediyesi’nin herhangi bir ödeme yapmadığını savunarak mahkemeye 

başvurduğu tespit edilmiştir. 04.04.2017 tarihli davanın talep edilen kamulaştırma 

bedelinin 25.000,00 TL olduğu ve yasal faiziyle ödenmesinin talep edildiği anlaşılmıştır.  

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yapmış olduğu savunma metninde ise yola denk gelen 

alanın 19720 ada ve 1 parsele ait olduğu ancak 26,24 m²’lik alanın şuyulandırıldığını, 

dağıtımlarda düzenleme ortaklık payının kesilmediği ve parselin kadastral parsel olarak 

nitelendirilmesi kararı alınarak işlem yapıldığı belirtilmiştir.  

Süreçte davacının ek talepte bulunduğu ve davanın ıslah edilerek bedel tespitinin de 

yapılmasının istenildiği anlaşılmıştır. Mahkemenin bilirkişiye yönlendirdiği davada, 

bilirkişilerden alınan rapor neticesinde Nisan 2017 itibariyle arsa bedelinin 2.400,00 

TL/m² olması gerektiği ve dava konusu parselin yol alanın da kalıp kullanılamaz hale 

getirildiği rapor edilmiş olup, mahkemenin toplam taşınmaz üzerine 62.976,00 TL 

kamulaştırma bedelinin yasal faizinin de eklenerek davalının davacıya ödemesine karar 

verdiği anlaşılmaktadır. Buna benzer incelenen davalarda da kamulaştırma bedelinin 

mahkemece arttırıldığı ve belediye bedel tespit komisyonunun takdir ettiği değerlerin 

düşük bulunduğu anlaşılmaktadır. Bazı davaların olması gerekenden uzun sürmesinin 

başlıca sebeplerinden birinin Belediye’nin karara itiraz etmiş olmasından kaynaklı olduğu 

anlaşılmaktadır. 

4.4 Proje Alanının Sosyal Yönden İncelenmesi 

Çalışma alanı olarak seçilen Ankara İli Altındağ İlçesi Zübeydehanım Mahallesi’nin 

nüfusu yıllar içinde artan yönde hareket sağladığı gözlemlenmektedir. 2019 yılı adrese 

dayalı nüfus verileri incelendiğinde toplam mahalle nüfusunun 16.381 kişi olduğu 3.319 

da yüzölçümüne sahip mahallede metrekareye düşün kişi sayısının yaklaşık 4.963 

kişi/km² olduğu hesaplanmıştır (Şekil 4.7). 
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Şekil 4.7 Zübeydehanım Mahallesi nüfus verilerine ait grafik 

Nüfusun % 10’luk kesiminin yaşlı nüfusa ait ve geri kalanının ise % 45’lik eşit oranlarda 

orta ve genç kesime ait olduğu anlaşılmıştır (Anonim 2020g). Aksoy (2018)’un yapmış 

olduğu çalışma kapsamında bölgede bulunan vatandaşların yaşlarının 18 ile 125 arasında 

sıralandığı, genel yaş kümelemesinde % 13,56 ile en yoğun aralığın 30-34 arası yaş 

grubuna ait olduğu ve bunu % 13,2 ile 18-24 arası yaş grubunun izlediği görülmüştür. 

Genel olarak dağılımın orta yaş grubunda yoğunluk gösterdiği görülmektedir. Öğrenim 

durumlarına bakıldığında ise % 35,7 ile en yoğun eğitim durumu ilkokul mezunu olarak 

öne çıkarken, vatandaşların % 74,2’sinin medeni durumunun evli olduğu anlaşılmaktadır. 

Katılımcıların % 37,2’si halen gelir getiren bir işte çalıştığı ve % 38,5’inin dört kişilik 

hanelerde yaşadığı tespit edilmiştir. Hanelerin % 64,1’inde en az bir çocuk yaşadığı ve 

tüm hanelerin % 25,4’ünde 2 çocuk yaşadığı belirtilmektedir. Araştırmaya katılanların % 

41,6’sının gelirinin yeterli olmadığını belirttiği ve % 45,9’unun evinde ve/veya iş yerinde 

düzenli bir internet erişimine sahip olduğu bununla birlikte tüm katılımcıların internet 

kullanma sıklıklarına bakıldığında ise % 57,9’unun interneti hiç kullanmadığı, % 

21,0’inin her gün pek çok kez internet kullandığı görülmektedir (Anonim 2020f).  

Altındağ İlçesi, Cumhuriyetin başkenti, modern Türkiye’nin temellerinin atıldığı bir ilçe 

olarak anıldığı görülmektedir. Osmanlı Dönemi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında 

önemli bir merkez olan Ankara İli ve Altındağ İlçesi tarihi bir döneme yakından şahitlik 

ettiği anlaşılmaktadır. Altındağ bir açık hava müzesi haline geldiği sahip olduğu tarihi 

yapı ve meydanlara sahip olmasından anlaşılmaktadır. Altındağ, kurucu mekanı olduğu 

modern yeni milli devletin, kent merkezinin Kızılay ve Çankaya istikametlerine doğru 

gelişmesi üzerine yokluk, yoksulluk, eğitimsizlik ve suç oranları vb. açılardan çöküntü 

bir alan haline gelmeye başlamıştır. Altındağ’ın modernleşme olgularına ulaşamadığını 
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gösteren en büyük işaretlerden biri eğitim düzeyiyle alakalı olduğu görülmekte olup, okur 

yazar olmadığını belirtenlerin oranı yaklaşık % 9,5 olduğu anlaşılmaktadır. Okur yazar 

olup diplomaya sahip olmayanlarla birlikte oran, % 12,4 seviyelerine yükseldiği 

görülmektedir (Anonim 2011). Altındağ İlçesi’nin sahip olduğu nispeten sıkıntılı sosyo-

kültürel dokusunu; işsizlik, eğitimsizlik, suç oranları ve yoksulluk gibi sosyal problemleri 

de beraberinde getirdiği ve çalışma alanı olan Zübeydehanım Mahallesi’ne de yansıdığı 

yapılan çalışma ve araştırma kapsamında tespit edilmiştir. 

Çalışma alanı olarak seçilen Ankara İli Altındağ İlçesi Zübeydehanım Mahallesi’nde yer 

alan kentsel dönüşüm projesi alanı uygulama imar planının revize edilmesi ile birlikte 

mevcutta var olan eski ve bakımsız binaların yıkım çalışmalarına başlanıldığı 

görülmüştür. 2002 yılında ilk yıkımların başlanıldığı alanda yıkımlar neredeyse 

tamamlanmış olmasına rağmen halen yarım kalmış veya yıkılmayı bekleyen terk edilmiş 

metruk binaların bulunduğu tespit edilmiştir. Kullanılmayacak kadar kötü durumda olan 

bu yapıların evsizler için bir sığınak hale geldiği ve hem güvenlik hem hijyen, hem de 

sosyal açıdan tehlike teşkil ettiği gözlenmiştir. İnceleme bölgesinde yer alan işletmelerin 

bir kısmının kayıt dışı faaliyet gösterdiği, metruk bulunan yapılarda özellikle Suriye’den 

Türkiye’ye yapılan göç dalgasının ardından mesken amaçlı kullanımların başladığı tespit 

edilmiştir. Yaşanan bu olumsuz gelişmelerin çalışma sahasında sosyal bozuklukların 

ortaya çıkması ile güvenlik zafiyetlerinin yaşanmasına neden olabileceği de yapılan 

araştırma sonuçlarından anlaşılmaktadır. 

Alınan kentsel dönüşüm projesi kararı, alanda yaşanan problemlerin başında gelen sosyal 

bozuklukların çözülebilmesi için atılan adımlardan biri olarak görülmektedir. Alanın 

yeniden planlanması, yapıların yenilenmesi ve günün şartlarına uygun faaliyetlerle 

donatılmış tesislerin inşası ile alana hem yeni bir çehre, hem de değer kazandırılmış 

olması planlanmakta olduğu görülmektedir. 

4.5 Proje Alanının Dönüşüm Süreci ve Yaşanan Problemler 

Ankara İli Altındağ İlçesi Zübeydehanım Mahallesi sınırları içinde seçilen kentsel 

dönüşüm projesi birinci etap için yapılan çalışmalar, kurumlardan alınan sözlü ve yazılı 
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bilgi, belge ve kaynaklar vasıtasıyla basamak basamak incelenmiş, yapılması planlana 

proje ve süreçte yaşanan problemlerin neler olduğu ortaya konulmuştur. 2005 yılında 

çalışma alanını hem MİA olarak, hem de kentsel dönüşüm ve proje alanı olarak ilan eden 

Ankara Büyükşehir Belediyesi, alanın kararı çıkmadan 2002 yılında sahada ilk yıkım 

çalışmalarını başlatmış oldukları belirlenmiştir.  

Ankara Büyükşehir Belediyesi 2005 yılında kentsel dönüşüm kararını onaması ile birlikte 

plan düzenlemeleri için çalışmalar yapılmış ve yeni plan ve parselasyonlar oluşturulduğu 

gözlemlenmiştir. Yapılan yeni parselasyon ile alanın geliştirildiği, yeni imar yolları 

açıldığı görülmektedir. Yeni uygulama imar planına işlenen imar yolları için ihtiyaç 

duyulan alanlar kamulaştırma yoluna gidilerek edinilmeye çalışıldığı anlaşılmaktadır. 

Belediye’nin kamulaştırma çalışmalarında değer tespiti için kıymet takdir komisyonu 

oluşturduğu ve kamulaştırma bedellerinin belirlendiği gözlemlenmiştir (Ek-5). 

Kıymet takdir komisyonunca belirlenen kamulaştırma bedelleri bir tebligat ile maliklere 

bildirildiği ve uzlaşma görüşmelerine davet edildikleri görülmüştür. Ancak maliklerin, 

yapılan tebligatlarda komisyonun belirlediği değerin altında değerler ile uzlaşmaya 

çağırıldıkları tespit edilmiştir. Yapılan uzlaşma görüşmelerinde ise anlaşılan malikler 

bekletilmeden ilgili tapu dairelerine sevk edildikleri ve tescil işlemlerini yaptıkları, 

uzlaşmayı reddeden maliklerin ise mahkeme yoluna giderek bedele itiraz ettikleri 

saptanmıştır.  

Kentsel dönüşüm projesi alanında kamulaştırma basamaklarının işleyişi standart olarak 

işletildiği görülmekte olup, işlemler sırasında yaşanan sorunlar da tespit edilmiştir. 

Yaşanan sorunların en başında hemen hemen alanda yer alan bütün taşınmazların çok 

fazla hissedara sahip olması gelmektedir (Ek-6 ve Ek-7). Taşınmazlarda bulunan fazla 

malik sayısı tebligatların ulaştırılamaması, gerçek maliklerin belirlenememesi ve 

uzlaşmaların sağlanmasına neden olduğu görülmüştür. 

Çalışma alanının dönüşüm projesine açılmış olması, kentsel dönüşüm alanı ilan 

edilmesinin ve kamulaştırma kararlarının alınmasının en önemli sebeplerinden birisinin 

kamu yararı kararının çıkmasına neden olacak unsurların bölgede bulunmasıdır. Hem 
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Ankara İl merkezi, hem de ilçe merkezi sayılabilecek bir lokasyonda bulunan çalışma 

alanının zamanla çöküntü haline gelmesi, mevcut yapıların metruk hale gelmeleri ve 

ardından bölge adli yönden suç unsurlarını barındırır hale gelmesi ile çevresel ve altyapı 

problemlerin oluşması, bölgeyi kullanan kullanıcı ve ziyaretçiler bakımından tehlike 

oluşturmaya başladığı görülmüştür. Yalnızca alanın verimsiz kullanımı, ekonomik olarak 

ömrünü tamamlamış olması veya yapıların risk taşıyor olması değil demografik yapının 

sosyal açıdan da tehlike arz ediyor olması bölgede kamu yararının çıkmasına sebebiyet 

verdiği anlaşılmıştır. Takip eden süreçte de kamu yararı kararı alan Ankara Büyükşehir 

Belediyesi Meclisi, alanı Kentsel Dönüşüm Proje Alanı ve Kamulaştırma Alanı olarak da 

ilan etmiştir.  

Alınan kararların akabinde 2942 Sayılı Kanun’da düzenlendiği şekilde kamulaştırmaya 

girecek olan taşınmazlar ve maliklerinin tespit edilmesi işlemlerinin başlatıldığı 

görülmüştür. Tespit edilen maliklere tebligatlar gönderilerek uzlaşma ve satın alma yolu 

denendiği görülmüştür. İdare tarafından oluşturulan kıymet takdir komisyonlarınca takdir 

edilen bedeller çerçevesinde uzlaşma tutanakları düzenlenmiş ve İdare’nin teklifini kabul 

eden malikler, ilgili tapu müdürlüğünde tescil işlemlerini sağlayarak Ankara Büyükşehir 

Belediyesi adına taşınmazlarını devrettikleri görülmüştür. Uzlaşma sağlamayan 

maliklerle ise uzlaşmazlık tutanağı imzalandığı anlaşılmıştır. Burada yapılan problemli 

işlem ise uzlaşma sağlanan maliklere yapılan ödemelerin düzgün olarak kaydının 

tutulmamış olması olduğu söylenmelidir. Ayrıca taşınmazların maliki olarak görülen 

vatandaşların tamamına ulaşılamadığı, görüşmelerin eksik yapıldığı, belirli bir program 

çerçevesinde ilerletilmediği ve uzlaşma komisyonu üyelerinin süreç içerisinde 

sirkülasyon yaşanarak sık değişiklik yaşandığı gözlemlenmiştir.  

Bölgede yer alan taşınmazların sahip olduğu mülkiyet yapısı oldukça karışık olduğu 

anlaşılmaktadır. 2005 yılında Kentsel Dönüşüm Proje ve Geliştirme Alanı olarak ilan 

edilen bölgede halen kamulaştırma çalışmaları ile mahkeme süreci devam etmektedir. 

Hisseli mülkiyete sahip taşınmaz sayısının fazla olması ile uzlaşma oranının oldukça 

düşük olması projenin ilerlemesini oldukça etkilediği vurgulanmalıdır. Süreçte uzlaşma 

oranının düşük olması ile mahkemelere taşınan konu, mahkemenin bilirkişi ataması ve 
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bilirkişi kurulunun takdir ettiği bedellerin kabulü veya bu bedellere itiraz edilmesi 

durumlarının oluştuğu görülmüştür.  

Çalışma sahasında kamu yararı kararı, kentsel dönüşüm kararı ve kamulaştırma kararı 

alınmış olmasına rağmen, alana ait 1 / 1.000 uygulama imar planında küçük veya büyük 

olmasına bakılmaksızın değişiklikler yapıldığı, yapılan parselasyon hesaplarında 

değişikliklerin uygulanması ise malikler ve çevrenin İdare’ye karşı güven problemlerinin 

de oluşturduğu görülmüştür. İdare’nin almış olduğu ve uygulamaya soktuğu planlarda 

projenin ilerleme safhasına bakılmaksızın değişiklik yapmasının teknik ve işlemlerin 

sürdürülebilirliği bakımından da sorunlara yol açmış olacağı belirtilmiştir. 

Yapılan uzlaşma görüşmelerinin uzun vadede yapıldığı anlaşılmaktadır. Taşınmazlar için 

takdir edilen bedellerin, yapılan çalışmalar, araştırmalar ve sahada yapılan anket 

çalışmaları neticesinde düşük tutulduğu uzlaşma oranının düşük olmasının başlıca 

sebebinin bu olduğu ve pazarlık usulünün kullanıldığı anlaşılmış olup, böyle büyük ve 

karmaşık projeler için kullanışlı bir işlem prosedürü olmadığı anlaşılmıştır. İdare 

tarafından oluşturulan komisyonların takdir ettikleri bedellerin piyasa değeri ile uyumlu 

tutulmasının ve uzlaşma görüşmelerinde tek ve kesin bedel teklifi yapılmasının uzlaşma 

oranının artması için geçerli bir netice olacağı belirtilmelidir. 

4.6 Proje Alanı Özelinde Yapılan Anket Çalışması ve Sonuçları 

Kent sınırları dışında yer seçimi yapılarak inşa edilen sanayi alanları, zamanla birlikte 

hem teknolojik eksiklikler, hem de sahip oldukları yapıların ekonomik ömrünü 

doldurması ile birlikte verim kaybına uğramış, işlev yitirmiş veya amaç dışı kullanımlara 

maruz kaldığı görülmüştür. Ayrıca genişleyen kent çeperi sebebiyle kent merkezlerine 

doğru ilerleme oluştuğu belirlenmiştir. Aynı problemle karşılaşan sanayi alanları için 

kentsel dönüşüm uygulamaları tercih edilerek, bu alanların yeniden kullanıma 

kazandırılması amaçlandığı anlaşılmıştır. Bu durumda olduğu tespit edilen ve çalışmaya 

örnek alan olarak seçilen Ankara İskitler Kazım Karabekir Küçük Sanayi Sitesi için 

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kentsel dönüşüm alanı olarak belirlendiği ve 

ayrıca imar planında bu bölgenin MİA olarak lejanta alındığı tespit edilmiştir.  
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Çalışma kapsamında alanda yapılan kentsel dönüşüm projesinin aşamaları ve işlem 

basamakları irdelenmiştir. Bu amaçla ilk olarak saha çalışması yapılan alanının gelişimi, 

mülkiyet ve imar planlama durumu ilgili kamu kurumlarından toplanan idari kayıtlara 

dayalı olarak incelenmiş ve daha sonra bölgede çalışan ve yaşayanlar, ziyaretçiler ve diğer 

paydaşlarla yapılan yüzyüze görüşme ve anket çalışması ile toplanan verilerin analizi ve 

değerlendirilmesi yapılmıştır. Bölgenin durumu ve geleceğine ilişkin olarak paydaşların 

düşüncelerinin öğrenilmesi için yapılan anket çalışmasında üç farklı kitleye 

odaklanılmıştır. Bölge hakkında çok daha iyi bilgi edinebilmek için arsa (zemin) 

kullanıcıları ve/veya mülk sahipleri, bölgeye bir sebepten dolayı ziyaret eden ve kullanan 

kişilere veya ziyaretçiler ile dönüşüm sahasıyla ilgili olduğu düşünülen kurumların 

kentsel dönüşüm birimlerinde veya bu birimlerle bağlantılı olan birimlerde görev alan 

kamu personeli ile olacak şekilde hazırlanmış üç farklı anket formu oluşturulmuş ve 

ilgililere uygulanarak çalışma için gerekli veriler toplanmıştır (Ek-8, Ek-9 ve Ek-10).  

4.6.1 Bölge ziyaretçilerine yapılan anket çalışması ve sonuçları 

Bölgeyi ziyaret ederek hizmetlerden faydalanan ziyaretçilere yapılan anket çalışmasında 

toplam 39 adet soru sorulmuş ve toplam 73 katılımcıyla anket çalışması 

gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların % 80’den fazlasının 30 yaş üzeri ve lisans ve üstü 

eğitim seviyesine sahip oldukları anlaşılmıştır. Katılımcıların % 50’sinin profesyonel bir 

meslek mensubu oldukları, 5.000 TL ve üzerinde aylık hane halkı gelirine sahip oldukları 

ile % 75’lik bir kesimin medeni durumunun evli olduğu görülmektedir. Katılımcıların 

yalnızca % 5’i çalışma konusu alanda ikamet ettiği ve % 95 gibi yüksek bir çoğunluğun 

farklı ilçelerde ikamet ettiği anlaşılmakta olup % 55’lik orana sahip kısmın çalışma 

bölgesine 9 km’den daha uzak bir yerde ikamet ettiği anlaşılmaktadır. 

Katılımcıların % 5’inin çalışma alanını sıklıkla ziyaret ettiğini ve  % 65 gibi bir oranın 

ise bazen ve nadiren ziyarette bulundukları görülmüş olup, % 45’lik bir kesimin alanı 

ziyaret etme sebebinin, burada yer alan hizmetlerden faydalanmak amaçlı olduğu 

belirtilmektedir.  Katılımcılara çalışma alanın var olmasından memnun olup olmadıkları 

sorulduğunda ise yaklaşık % 65’lik kesimin alanın varlığından memnun oldukları 

anlaşılmakta ve alanda verilen hizmetlerden haberdar oldukları anlaşılmakta olup, 
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yalnızca % 45’lik bir katılımcı kitlesinin bu alanda verilen hizmetlerden yararlandıklarını 

ifade etmişlerdir. Katılımcılara özellikle alanda yararlandıkları bir hizmet sektörü 

belirtmeleri istendiğinde ise % 70 oranında araç bakım ve yedek parça cevabı gelirken 

yeme içme faaliyetlerinin % 3 oranında cevaplandığı ve % 79 seviyesinde verilen 

hizmetlerden memnun olunduğu anlaşılmaktadır.  

Katılımcılara, bölgeyi ziyaret ederken karşılaşmış oldukları problemleri belirtmeleri 

istenildiğinde güvenlik seçeneğinin % 35 oranında işaretlendiği ve % 14 oranında 

katılımcının ise herhangi bir problemle karşılaşmamış oldukları belirlenmiş olup % 52 

oranında ki kesimin bölge demografisinden memnun olmadıklarını belirtmişlerdir. 

Ayrıca katılımcıların % 75’inin dönüşüm sonrasında demografik yapıda değişiklik 

olacağı yönünde düşüncesi olduğu anlaşılmaktadır. Alanda mevcut yapıların riskli yapı 

sınıfında değerlendirilmesi gerektiğini düşünen katılımcı oranının % 58 olduğu ve 

katılımcıların yarısının alanda yapılacak olan kentsel dönüşüm faaliyetlerinden haberdar 

olmadıkları anlaşılmaktadır. Dönüşüm faaliyetlerinden haberdar olan kesimin bilgi 

kaynağının % 20 oranında gazeteden ve % 2’sinin ise özel kurumlar olduğu ifade 

edilmiştir. Katılımcıların % 91 gibi büyük bir çoğunluğunun alanda kentsel dönüşüm 

uygulaması yapılmasının gerekli olduğunu belirttikleri ve % 86’sının dönüşüm 

yapılmasını istedikleri görülmektedir.  

Yapılacak olan dönüşüm ile yeşil alan ve küçük yapıların üretilmesini isteyen katılımcı 

yüzdesinin % 58 olduğu ve % 1 oranında sadece ticari mesken projelerinin yapılması 

istendiği anlaşılmaktadır. Dönüşümün Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 

yapılmasının uygun olduğunu belirten cevap yüzdesi % 74 iken % 3 oranında Altındağ 

Belediyesi’nin yapması gerektiği yönünde cevaplanmıştır. Dönüşüm projesinin henüz 

tamamlanmadığını belirten cevap yüzdesi % 92 iken dönüşümün tamamlanmama sebebi 

olarak % 53 oranında mülk sahipleriyle anlaşamama denmiş ve % 16 oranında katılımcı 

fikrim yok cevabını verdiği görülmüştür. Katılımcılar dönüşüm projesinde maliklerin 

haklarının korunmayacağı konusunda % 40 oranda katılım sağlarken % 30 fikrim yok 

cevabı verilmiştir. Katılımcıların yarısının dönüşüm sonrası yapılacak olan yapıların 

mimarisinin ve faaliyet çeşidinin uygunluğu hakkında fikirlerinin olmadığını geri kalan 

kısımda da eşit oranlarda mimarinin ve faaliyet çeşidinin uygun ve uygun değil 
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cevaplarını verdikleri görülmüştür. Dönüşüm alanında olması gereken faaliyetin ne 

olduğu sorulduğunda yeşil alan cevabının öne çıktığı ve bunu sosyal alanlar, spor tesisleri, 

meydanlar ve parkların aldığı görülmektedir.  

Çalışma alanı üzerinde yapılan plan değişiklikleri ve bu değişikliklere karşı yapılan 

itirazların haklı olup olmadığı konusu ile dönüşüm sürecinde yapılan işlem 

basamaklarında hata olup olmadığı hususunda çoğunluğun fikir sahibi olmadığı 

görülmektedir. Ancak yapılan hataların ne olduğu sorusu sorulduğunda % 65 oranında 

profesyonel değerleme ve hatalı tekliflerin oluşturulması çıktığı görülmektedir. 

Katılımcıların yarısı dönüşüm sonrası ziyaretçilerin kısmen mağdur olacağını düşündüğü 

anlaşılmaktadır. Proje kapsamında karşılaşılabilecek en büyük sorunun mülkiyet ve 

taşınmaz değerleri üzerinde olacağı cevabı alınırken en büyük avantajın ise yapıların 

yenilenmesi olduğu şeklinde cevaplandığı görülmektedir.   

Saha çalışmaları ve anket uygulaması aşamasında, çalışma bölgesini ziyaret eden 

vatandaşlara hem bölge hakkında, hem de kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında sorular 

yöneltilmiş ve cevapları sayısallaştırılarak analiz edilmiştir. Anket çalışmasına katılan 

vatandaşların verdikleri cevaplar kendi içlerinde değerlendirilmiş olup soru ve cevaplar 

arasında ikili ilişkiler ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. İkamet edilen noktanın bölgeye 

olan uzaklığı 0 km ile 9 km arasında olduğunu söyleyen vatandaşların tamamının bölgede 

yapılacak kentsel dönüşüm çalışmasında alana katılmasının gerekli olduğu düşünülen 

yapı veya faaliyet sorulduğunda yeşil alan ve parkların dahil edilmesi cevabı alındığı 

gözlemlenmiştir. Bölgenin sahip olduğu demografik yapıdan şikayetçi olduğunu 

belirtilen vatandaşların tamamının kentsel dönüşüm çalışmalarının bu alan için gerekli 

olduğu cevabını vererek kentsel dönüşüm, uygulamanın yapıldığı bölgeye demografik 

açıdan pozitif yönlü etki edeceğinin de altını çizmiş olduğu belirtilmelidir. Yine kentsel 

dönüşüm çalışmalarının bu alan için gerekli olduğunu düşünen vatandaşlar dönüşümün 

en büyük avantajının yapıların yenilenmesi ve demografik yapının iyileşmesi olarak 

cevapladıkları görülmektedir. Ayrıca çalışma konusu alan için dönüşüm sürecinde 

karşılaşılabilecek en büyük problem olarak mülkiyet problemleri ile taşınmazların 

değerlerinin tespitinin yanlış yapılacağı hususu olduğunu öne çıkardıkları 

anlaşılmaktadır. Bölgede dönüşüm faaliyetlerini gerekli gören katılımcıların bir diğer 

ortak cevap verdikleri soru ise, “dönüşüm faaliyetleri hangi kurum tarafından 
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yürütülmelidir?” sorusunun olduğu anlaşılmakta olup, bu soruya da katılımcıların 

tamamına yakınının Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak yanıt verdiği görülmektedir. 

Diğer yandan bölgede bir kentsel dönüşüm faaliyetinin yürütülmesinin gerekli olmadığını 

ya da fikir sahibi olmadığını belirten katılımcıların bölgedeki hizmetlerden 

yararlanmayan, alanı nadiren ziyaret eden ve dönüşümün yapılıp yapılmamasının ne gibi 

avantaj veya dezavantaj yaratacağı konusunda fikir sahibi olmayan kişilerin 

oluşturduğunun da altı çizilmelidir.  

4.6.2 Kamu kurumlarında çalışan paydaşlara yapılan anket çalışması ve sonuçları 

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Altındağ Belediyesi ve Altındağ Tapu Müdürlüğü’nde 

çalışmakta olup, bu kurumların ilgili birimlerinde görev yapmakta olan paydaşlara 

uygulanan anket çalışmasında toplam 42 adet soru sorulmuş ve toplam 51 katılımcıyla 

anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların % 80’den fazlasının 30 yaş üzeri ve 

tamına yakınının lisans ve üstü eğitim seviyesine sahip oldukları ve profesyonel meslek 

gruplarından birinin mensubu oldukları anlaşılmıştır. Katılımcıların % 90’ının 5.000 TL 

ve üzerinde aylık hane halkı gelirine sahip oldukları ile % 70’lik bir kesimin medeni 

durumunun evli olduğu görülmektedir. Katılımcıların yalnızca % 13’ü çalışma konusu 

alanda ikamet ettiği ve geri kalan çoğunluğun farklı ilçelerde ikamet ettiği anlaşılmakta 

olup % 58’lik orana sahip kısmın çalışma bölgesine 9 km’den daha uzak bir yerde ikamet 

ettiği anlaşılmaktadır. 

Katılımcıların % 3’ünün çalışma alanını sıklıkla ziyaret ettiğini ve % 70 ise bazen ve 

nadiren ziyarette bulundukları görülmüş olup, % 60’lık bir kesimin alanı ziyaret etme 

sebebinin, alandaki hizmetlerden faydalanmak amaçlı olduğu belirtilmektedir. Görüşülen 

kişilere çalışma alanın mevcut olmasından memnun olup olmadıkları sorulduğunda ise 

yaklaşık % 50’lik bir cevap ortaya çıktığı ve alanda verilen hizmetlerden haberdar 

oldukları anlaşılmakta olup, katılımcıların % 50’sinin bu alanda verilen hizmetlerden 

yararlandıkları belirlenmiştir. Katılımcılara alanda yararlandıkları bir hizmet sektörü 

belirtmeleri istendiğinde ise % 76 oranında araç bakım ve yedek parça cevabı gelirken 

yeme içme faaliyetlerinin % 42 ve bankacılık işlemlerinin % 4 oranında cevaplandığı ile 

% 74 seviyesinde verilen hizmetlerden memnun olunduğu anlaşılmaktadır.  
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Ankete katılan paydaşlardan 37’sinin belediyede ve 14’ünün tapu ve kadastro 

müdürlüğünde çalıştığı anlaşılmakta olup, 10 yılı aşkın süredir çalışmakta olanların 

yüzdesi % 53 olarak belirlenmiş ve katılımcıların yaklaşık % 70’i çalıştıkları kurum ve 

birimlerini kentsel dönüşüm projeleriyle alakalı olduğunu bildirdikleri görülmektedir.  

Katılımcılar çalışmaya konu olan bölgede en çok görüntü kirliliği ile güvenlik 

problemlerini yaşadıklarını belirtmekle birlikte, % 15 oranında problem yaşanmadığı 

bildirilmiştir. Dönüşüm sonrası ziyaretçilerin mağduriyetine evet diyenler % 7 iken % 

46’lık bir kesim kısmen ve % 18’lik bir kesim ise hayır yanıtı verdiği görülmektedir. 

Katılımcıların % 80’i alanda bulunan yapıları riskli bulurken, demografik yapıdan da 

memnun olmadıklarını belirtmişlerdir. Dönüşümün gerekli olduğunu da belirten % 80’lik 

oran, dönüşümün yapılmasını isterken aynı zamanda dönüşümle birlikte demografik 

yapının da değişeceği yönünde cevaplamada bulundukları görülmüştür.  

Dönüşümün ne şekilde yapılması gerektiği sorusuna % 35 yeşil alan, % 32 ticari ve konut 

amaçlı yapılar ile % 31 oranında iş merkezi ve ofis cevabı verildiği görülmektedir. Konut 

cevabı verenler ise yalnızca % 5 oranındadır. Dönüşümün hangi kurum tarafından 

gerçekleşmesi gerektiği hususunda ise % 40 Ankara Büyükşehir Belediyesi, % 35 

bakanlık ve % 20 TOKİ olarak cevap verilmiştir. Katılımcıların tamamına yakını 

dönüşüm projesinin tamamlanmadığını söylerken, bunun sebebi olarak da mülk sahipleri 

ile anlaşamama ile yetkili kurumların ilgisizliği ve siyasi ve ekonomik sebeplerin 

gösterildiği anlaşılmaktadır. Katılımcıların % 60’ı mülk sahiplerinin haklarının 

korunacağını düşünürken, alanda yapılacak olan yapılar ve planlanan faaliyetler açısından 

bilgi sahibi olmadıklarını belirtmişlerdir. Dönüşüm çalışması aşamalarında yapılan 

hatanın ne olduğu sorulduğunda çoğunluğun profesyonel değerleme yapılmaması ile 

halkın görüşlerinin alınmaması şeklinde cevap verildiği anlaşılmaktadır. Anket 

sonuçlarına göre dönüşüm projesi sürecinde karşılaşılacak en büyük sorunun taşınmaz 

değerleri üzerine maliklerle anlaşılamayacağı ve mülkiyet problemlerinin olacağı 

belirtilmektedir. Kentsel dönüşüm en büyük avantajı olarak yapıların yenilenmesi ve 

demografik yapıda değişiklikler meydana getirmesi olarak ifade edildiği anlaşılmaktadır. 
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Anket çalışması kapsamında kamu kurumlarının ilgili birimlerinde çalışan paydaşlara; 

hem bölge hakkında, hem de kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında sorular yöneltilmiş 

ve cevapları sayısallaştırılarak değerlendirilmiştir. Görüşülen kişilerin verdikleri cevaplar 

kendi içlerinde değerlendirilmiş olup, soru ve cevaplar arasında ikili ilişkiler ortaya 

çıkarılmaya çalışılmıştır. Ankete katılım sağlayan katılımcılardan konu alanın dönüşüm 

faaliyetleriyle ilgili olduğunu bildirenlerin tamamının alanda bulunan yapıların riskli 

olduğunu, dönüşüm projesinin gerekli olduğunu, demografik yapıdan memnun 

olmadıklarını, demografik yapının dönüşümle birlikte değişeceğini, dönüşüm sürecinde 

maliklerin haklarının korunacağını, dönüşüm sonrasında yapılması planlanan yapıların 

mimari açıdan kabul edilebilir olduklarını, dönüşüm projesi devam ederken yapılan plan 

değişikliklerinden memnun olmadıklarını ya da fikir beyan etmedikleri ile dönüşüm 

boyunca yapılan hata olarak plan değişikliklerinin yapılması olarak cevap verdikleri 

anlaşılmaktadır. Ancak bu kitlenin kentsel dönüşüm sürecinde karşılaşılabilecek en 

büyük problem olarak mülkiyet problemlerini öne çıkardıkları görünürken süreçte 

yapılan hata olarak plan değişikliklerinin yapılması şeklinde cevaplamalarda 

bulunulduğu anlaşılmaktadır. Katılımcıların tamamına yakınının dönüşüm sahasına iş 

merkezleri, ofis blokları ve ticari meskenlerin yapılması gerektiğini belirttiği 

anlaşılmaktadır. Yeşil alan ve parkların bu alanda olmasını belirten katılımcıların 

tamamına yakınının 0-9 km ikamet sınırında bulunan kişilerden meydana geldiği 

anlaşılmaktadır. Aynı zamanda çalışma sahasına yakın bir bölgede ikamet edenlerin 

tamamının kentsel dönüşüm alanda oluşturacağı en büyük fayda olarak yapıların 

yenilenmesi cevabını verdiğinin de altı çizilmelidir. Katılımcıların verdiği bir diğer 

ilişkili cevap ise dönüşüm projesini hangi kurumun yürütmesi gerektiği sorusuna eşit 

oranda Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Bakanlık cevaplarının verildiği anlaşılmaktadır. 

4.6.3 Mülk sahipleriyle yapılan anket çalışması ve sonuçları 

Ankara İli Altındağ İlçesi Zübeydehanım Mahallesi’nde yer alan ve çalışma alanı olarak 

seçilen bölgede toplam 29 adet ana taşınmaz yer almaktadır. Mevcut 29 ana taşınmaz 

üzerinde yalnızca 8 adet yapı yer almakta olup, bu 8 adet yapıya ek olarak aynı kentsel 

dönüşüm projesinin 2. etabı olarak ele alınan ve çalışma alanına en yakın noktada yer 

alan diğer yapıların kullanıcılarına da anket uygulaması yapılmıştır. Sahada mevcut 
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yapılar bünyesinde faaliyet gösteren ticari taşınmazların kullanıcılarına uygulanan anket 

çalışmasında toplam 48 adet soru sorulmuş ve toplam 72 katılımcıyla anket çalışması 

gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların tamamına yakınının 30 yaş üzeri ve tamamına 

yakınının lise ve üzeri eğitim seviyesine sahip oldukları görülmektedir. Profesyonel 

meslek gruplarından birinin mensubu ile tekniker, teknisyen yardımcı meslek mensubu 

olduğunu belirten katılımcı oranı % 65 ve % 30 sanatkar grubu meslek olarak belirtildiği 

anlaşılmıştır. Katılımcıların % 60’ının 10.000 TL ve üzerinde aylık hane halkı gelirine 

sahip oldukları ile % 80’lik bir kesimin medeni durumunun evli olduğu görülmektedir. 

Katılımcıların yalnızca % 8’i çalışma konusu alanda ikamet ettiği ve geri kalan 

çoğunluğun farklı ilçelerde ikamet ettiği anlaşılmakta olup, % 48’lik orana sahip kısmın 

çalışma bölgesine 9 km’den daha uzak bir yerde ikamet ettiği anlaşılmaktadır. 

Katılımcıların tamamına yakınının mülk sahibi olduğu ve % 85’inin 10 yıldan daha uzun 

süredir taşınmazın maliki olduğunu belirttiği vurgulanmalıdır. Faaliyet bakımından % 65 

oranında otomotiv sanayi ön planda olduğu görülmekte iken, işletmelerin bu alanda 

faaliyetlerini devam ettirme sebebi olarak merkezi lokasyon ve müşteri çevresinin yakın 

civarda bulunması olarak verenlerin oranının % 85 olduğu görülmektedir. Katılımcıların 

alanda karşılaştıkları problemin % 45 ile yapıların eski, bakımsız ve tehlike arz etmekte 

olarak ifade edildiği ve % 35 oranında demografik yapıda çarpıklıkların olmasından 

kaynaklandığı belirtilmektedir. Katılımcıların tamamına yakınının demografik yapıdan 

memnun olunmadığı yönde ve dönüşüm sonrasında demografik yapının iyileşeceği 

yönünde düşüncenin kuvvetli olduğu belirtilmelidir.  

Katılımcıların tamamının dönüşümden haberdar olduğu ve % 78 oranında kamu 

kurumlarından bilgi aldıkları ifade edilmektedir. Dönüşümün yapılmasından memnun 

olma oranının % 92 olduğu ancak dönüşümün yapılma şeklinden memnun olma oranının 

% 30 olduğu anlaşılmaktadır. Dönüşüm projesinin iş merkezi ve ofis bloklarından 

oluşması yönünde düşünenlerin oranı % 67 iken % 4 oranın konut yapılması fikri tercih 

edilmektedir. Kentsel dönüşüm projesinin gerekli olduğunu düşünenlerin oranı % 93 iken 

benzer bir oran da dönüşümün yapılması gerektiği görüşü olduğu anlaşılmaktadır. 

Katılımcıların % 56’sı dönüşüm projesinin Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yapması 

yönünde fikir beyan ederken, % 4 oranında özel sektör ve Altındağ Belediyesi cevapları 
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da yer almaktadır. Verilen cevapların tamamına yakını alanda yer alan yapıların riskli 

olduğu ve yapıların gerekli görülen ihtiyaçlara cevap vermediği şeklinde olduğu 

görülmektedir. Kamulaştırılan mülkü olan maliklerin tamamının kamulaştırma bedelinin 

yeterli olmadığı ve tamamına yakınının da uzlaşma teklifini reddettiği öğrenilmiştir. 

Katılımcıların % 59’u kamulaştırma bedelinin Bakanlık tarafından yapılması gerektiğini 

öne sürerken % 14 oranında üniversite ve özel şirket cevabı verildiği görülmektedir.  

Katılımcılardan alanda faaliyet gösterenlerin % 60’ının dönüşüm sonrasında yine aynı 

sektörde faaliyetlerini devam ettireceklerini ancak tamamının farklı lokasyonda devam 

ettirmek zorunda kalacaklarını bildirdikleri belirtilmelidir. Katılımcıların % 62’sinin 

dönüşüm projesinde yeşil alan ve parklara yer verilmesi gerektiğini bildirilirken, tamamı 

dönüşümün tamamlanmadığını ve % 78’inin mülk sahipleri ile anlaşılamadığı için 

dönüşümün tamamlanamadığını bildirdikleri ifade edilmelidir. Dönüşüm ile birlikte 

maliklerin haklarının korunmayacağı hususunda cevap verenlerin oranı % 43 iken % 12 

oranında koruncağı bildirilmiştir. Kentsel dönüşüm sürecinde yapılan plan 

değişikliklerinden memnun olunmadığı ve süreçte yapılan hataların başında % 59 

oranında cevap çoğunluğuyla profesyonel değerleme yapılmaması ve hatalı tekliflerin 

oluşturulmasının geldiği belirtilmektedir.  

Anket çalışmasının sonuçlarına göre, çalışma alanında alınan kentsel dönüşüm kararı, 

vatandaşlar tarafından istenilmekte olduğu, özellikle demografik bütünlüğün olmayışı ve 

zeminde mevcut bulunan yapıların sağlıksız oluşu sebebiyle zemin kullanıcıları 

tarafından kentsel dönüşüm projesine sıcak bakıldığı anlaşılmaktadır. Katılımcıların 

dönüşüm projesini istemelerine karşılık aynı oranda dönüşüm projesinin uygulanma 

yönteminden memnun olunmadığı ve yapılan değer tespit çalışmalarının mülk sahiplerini 

tatmin eder doğrulukta olmayacağına dair sonuçların öne çıktığı görülmektedir. 

Katılımcıların tamamına yakınının zemin kullanıcısı olmasına rağmen % 48 oranında 

katılımcının çalışma konusu alana 9 km’den daha uzak bir mesafede ikamet ettiği 

görülmektedir. Katılımcılardan alanda faaliyet gösterenlerin dönüşüm sonrasında 

bulunulan lokasyonu terk edecekleri ve yeni bir lokasyonda aynı faaliyeti sürdürmeye 

devam edecekleri bilgisi alınmıştır. Mülk sahiplerinden plan değişiklerini problem olarak 

görenlerin dönüşüm projesinin Bakanlık tarafından yönetilmesini istediği sonucuna 
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ulaşılmıştır. Kamulaştırma teklifini kabul etmediğini belirten katılımcıların dönüşüm 

sürecinde yapılan hata nedir sorusuna profesyonel değerleme yapılmaması ve hatalı 

tekliflerin oluşturulması cevabını verdiği anlaşılmaktadır. Katılımcılara sorulan 

maliklerin haklarının korunduğunu düşünüyor musunuz sorusuna hayır veya kısmen 

yanıtı verenler kişilerin dönüşüm kentsel dönüşüm sürecince karşılaşılabilecek en büyük 

problemin taşınmazların değeri üzerinde anlaşamama cevabı verdiği görülmektedir.  

4.7 SWOT ve PESTEL Analizi 

Kısa vadeden çok uzun vadeli planlamalarda sıklıkla kullanımı bulunan ve bir yol haritası 

ortaya koymak için uygun görülen SWOT analizi, uzun yıllardır kullanılan önemli 

yöntemlerden bir olmakla birlikte birçok farklı kullanım alanının da olduğu bilinmektedir 

(Hadimoğlu 2002). SWOT analizi, kullanıldığı alanda, ortaya konulan proje, yapı veya 

varlığın iç ve dış faktörlerin bir arada değerlendirilerek çıkabilecek olan etkilerin analiz 

edilmesini sağlayacak bir sonuç elde etmektir. SWOT sözcüğü; strength2, weaknesses3, 

opportunities4 ve threats5 kelimelerinin baş harfleri bir araya getirilerek türetilmiş bir 

kelimedir. Bu kelimeler genel anlamda iç ve dışardan gelen muhtemel ve kontrol 

edilemeyen etkenlerin gösterimi olarak açıklanmaktadır (Certo 1994). 

Çalışma kapsamında İskitler Kazım Karabekir Küçük Sanayi Sitesi örnek alan olarak 

seçilmiştir. Bu alan üzerinde alınan kentsel dönüşüm kararı ile MİA olarak ilan 

edilmesinin ardından başlanan dönüşüm projesi analiz edilmiş ve üzerine çalışılmıştır. 

Seçilen alanda yürütülen saha çalışması kapsamında alanın mevcut durumunu 

değerlendirmek için hem SWOT analizi, hem de PESTEL analizi yapılmış ve mevcut 

durum analizine dayalı dönüşüm önerileri ortaya konulmuştur.   

SWOT analizi çalışması ile inceleme alanının güçlü ve zayıf yanları ile fırsatlar ve 

tehditler çıkarılmıştır. Çalışma sahasının güçlü yanları; alanın dönüşüm alanı olarak ilan 

                                                           
2 Güçlü yanlar. 
3 Zayıf yanlar. 
4 Fırsatlar. 
5 Tehditler. 
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edilmesi, dönüşüm için belirlenen alanın yüzölçümü olarak yeterli yüzeye sahip olması, 

coğrafi ve topografik açıdan herhangi bir engel olmaması, kamu kurumlarının bölgenin 

dönüşümü için olumlu düşünceye sahip olmaları, alanda yer alan maliklerin dönüşüme 

olumlu bakıyor olması, alanın kullanıcısı olan ziyaretçilerin dönüşüm için istekli 

olmaları, alanın ulaşım yönünden avantajlara sahip olması, alanın kumu kurum ve 

kuruluşlarına yakın bulunması, alanda yer alan taşınmazların değer bakımından kıymetli 

olması, bölgenin hizmet amaçlı kullanıma açılacak yeni yapılara ihtiyaç duyması; fırsatlar 

olarak imar planının dönüşüm için yeterli yapılaşmaya alanı ve çeşitliliğine izin veriyor 

olması, bakanlıkların eylem planlarında kentsel dönüşüm uygulamalarının destekleyici 

olarak belirlenmesi, devlet destek ve teşviklerinin mevcut olması, bölgesinin sanayi 

sitesine ihtiyaç duymuyor oluşu, projeyi destekleyici nitelikte kamusal ve yabancı 

sermaye oluşturacak finansal araçların olması, alandaki yapıların ekonomik ömrünü 

doldurmuş olmaları, alandaki tesislerin verimli çalışmıyor olmaları, sanayiler için il 

sınırlarında belirlenen yeni ve daha modern sahaların oluşturulmuş olması, proje alanının 

etrafında marka projelerin inşa edilmiş olması, alanın çok çeşitli yatırımlara karşılık 

verecek potansiyelinin olması iken zayıf yanları malik sayısının fazla olması ve mülkiyet 

yapısının karışık olması, malik sayısının fazla oluşu ile mülkiyet yapısının sorunlu 

olmasının uzlaşma süresini arttıracak olması, kısmi olarak halen faaliyetlerin devam 

etmesi ve tahliye sırasında problem yaşanma olasılığının bulunması, riskli alanlara ilişkin 

planlama yapılmaması, plansız yapılaşma sebebiyle alanın altyapısının yeni yapılaşma 

sonucu oluşan ihtiyacı karşılamayacak oluşu, alanın sahip olduğu demografik yapının iyi 

olmaması ve düzelmesinin zaman alacak olması, proje alanın büyük olması ve yapılması 

planlanan projelerin büyük nitelikte olması sebebiyle uzun sürmesi beklenen inşaat 

süresi, alanın ve projelerin büyük olması nedeniyle ihtiyaç duyulan finansman ihtiyacının 

fazla olması, projenin büyük olması sebebiyle yönetimsel problemlerin fazla olması, aracı 

olarak alanda bulunan oluşumların fazla oluşu ve çalışma sahasının tehditleri alanda 

bulunan taşınmazların değerli olması sebebiyle uzlaşmanın zor olması, alanın her türlü 

hizmet için yeterliliği olması sebebiyle rekabetin fazla olması, ülkenin ekonomik 

koşullarının stabil olmayışı, inşaat maliyetlerinin son 5 yıl içinde çok artmış olması, 

yatırımcıların Türkiye’de yatırım yapmaktan çekince duymaları, yatırım yapacak kanal 

çeşitliliğinin olması, projeyi üstlenen kurumun koordinasyon sağlaması gereken birden 

fazla kurumun olması, kurumlarda idari yapının çok hızlı değişiklik göstermesi, kurum 
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stratejilerinde yaşanan hızlı değişiklikleri bulunması, yapımı üstlenen oluşumların kar 

marjlarını yüksek tutuyor oluşu öne çıkmış ve belirlenmiştir (Çizelge 4.1). 

PESTEL analizi, bir uygulamanın ya da organizasyonun stratejik planlaması yapılırken 

içinde bulunduğu alanı, faaliyeti, pazarı veya çevreyi değerlendirmek için kullanılan ve 

politik, ekonomik, sosyal, teknolojik, hukuki ve ekolojik/çevresel temel faktörleri ele 

alarak incelenmesine ve analizi ile birlikte sonuca ulaşmaya yarayan bir analiz aracıdır. 

Strateji geliştirme sürecinde önemli bir aşamayı oluşturan PESTEL dış çevre ve kurum 

potansiyel analizi sonrasında kurum strateji ve hedeflerinin reel çevre faktörleri 

doğrultusunda oluşturulmasına yardımcı olur. PESTEL analizinin tarihçesine 

bakıldığında analizin PEST kapsamında ortaya çıktığını ve daha sonra hukuki ve ekolojik 

faktörlerle genişletildiğini görülmektedir. Organizasyonun dışındaki sosyo-politik 

değişimler, teknolojideki ilerleme, yeni rakip ve rekabet modelleri ile gündeme gelen 

yoğun rekabet, değişen pazar dinamikleri ve makroekonomik dengeler, çevre/ekolojiye 

karşı artan duyarlılıklar ve hukuki düzenlemelerde yaşanan değişiklikler açısından dışsal 

faktörlerde önemli değişimlerin bulunduğu belirtilmektedir (Şekil 4.8).  

 

Şekil 4.8 PESTEL analiz diyagramı 
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Çizelge 4.1 SWOT Analizi sonuçları 

G
Ü

Ç
L

Ü
 Y

A
N

L
A

R
 

1 
Alan kentsel dönüşüm alanı olarak ilan 

edilmiş durumda olması 

Z
A

Y
IF

 Y
A

N
L

A
R

 

1 
Malik sayısının fazla olması ve mülkiyet 

yapısının karışık olması 

2 
Dönüşüm için belirlenen alanın yüzölçüm 

olarak yeterli yüzeye sahip olması 
2 

Malik sayısının fazla oluşu ile mülkiyet 

yapısının problemli olması uzlaşma 

süresini arttıracak olması 

3 
Coğrafi ve topografik açıdan herhangi bir 

engel bulunmaması 
3 

Kısmi olarak halen faaliyetlerin devam 

etmesi ve tahliye sırasında problem 

yaşanma olasılığının bulunması 

4 
Kamu kurumlarının bölgenin dönüşümü 

için olumlu düşünceye sahip olmaları 
4 

Riskli alanlara ilişkin planlama 

bulunmaması 

5 
Alanda yer alan maliklerin dönüşüme 

olumlu bakıyor olması 
5 

Plansız yapılaşma sebebiyle alanın alt 

yapısının yeni yapılaşma sonucu oluşan 

ihtiyacı karşılamayacak oluşu 

6 
Alanın kullanıcısı olan ziyaretçilerin 

dönüşüm için istekli olmaları 
6 

Alanın sahip olduğu demografik yapının 

iyi olmaması ve düzelmesinin zaman 

alacak olması 

7 
Alanın ulaşım yönünden avantajlara sahip 

olması 
7 

Proje alanın büyük olması ve yapılması 

planlanan projelerin büyük nitelikte 

olması sebebiyle uzun sürmesi beklenen 

inşaat süresi 

8 
Alanın kumu kurum ve kuruluşlarına 

yakın bulunması 
8 

Alanın ve projelerin büyük olması 

nedeniyle ihtiyaç duyulan finansman 

ihtiyacının fazla olması 

9 
Alanda yer alan taşınmazların değer 

bakımından kıymetli olması 
9 

Projenin büyük olması sebebiyle 

yönetimsel problemlerin fazla olması 

10 
Bölgenin hizmet amaçlı kullanıma 

açılacak yeni yapılara ihtiyaç duyması 
10 

Aracı olarak alanda bulunan 

oluşumların fazla oluşu 

 

F
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1 

İmar planının dönüşüm için yeterli 

yapılaşmaya alanı ve çeşitliliğine izin 

veriyor olması 

T
E

H
D

İT
L

E
R

 

1 
Alanda bulunan taşınmazların değerli 

olması sebebiyle uzlaşmanın zor olması 

2 

Bakanlıkların eylem planlarında kentsel 

dönüşüm uygulamalarının destekleyici 

olarak belirlenmesi 
2 

Alanın her türlü hizmet için yeterliliği 

olması sebebiyle rekabetin fazla olması 

3 
Devlet destek ve teşviklerinin mevcut 

olması 
3 

Türkiye’nin ekonomik koşullarının 

stabil olmayışı 

4 
Bölgesinin sanayi sitesine ihtiyaç 

duymuyor oluşu 
4 

İnşaat maliyetlerinin son 5 yıl içinde 

çok artmış olması 

5 

Projeyi destekleyici nitelikte hem 

kamusal, hem de yabancı sermaye 

oluşturacak finansal enstrümanların 

bulunması 

5 
Yatırımcıların Türkiye’de yatırım 

yapmaktan çekince duymaları 

6 
Alandaki yapıların ekonomik ömrünü 

doldurmuş olmaları 
6 

Yatırım yapacak kanal çeşitliliğinin 

olması 

7 
Alandaki tesislerin verimli çalışmıyor 

olmaları 
7 

Projeyi üstlenen kurumun koordinasyon 

sağlaması gereken birden fazla kurumun 

olması 

8 

Sanayiler için İl sınırlarında belirlenen 

yeni ve daha model sahaların oluşturulmuş 

olması 
8 

Kurumlarda idari yapının çok hızlı 

değişiklik göstermesi 

9 
Proje alanının etrafında marka projelerin 

inşa edilmiş olması 
9 

Kurum stratejilerinde yaşanan hızlı 

değişiklikleri bulunması 

10 
Alanın çok çeşitli yatırımlara karşılık 

verecek potansiyelinin olması 
10 

Yapımı üstlenen oluşumların kar 

marjlarını yüksek tutuyor oluşu 
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Stratejik yönetim literatürüne incelendiğinde, bu değişimlerin ne oranda gerçekleştiği, ne 

kadar belirsizliğin söz konusu olduğu, hangisinin hangi organizasyonu ne oranda 

etkilediği veya etkileme potansiyelinin olduğunu öngörmek ve genel geçer bir teori ileri 

sürebilmenin olanaklı olmadığı net bir şekilde görüldüğü belirtilmektedir. Bugün için 

organizasyonların yaşamlarını sürdürebilmesi ve başarılı bir şekilde kendilerini geleceğe 

taşımalarında, karşı karşıya kalınan durumu ve geleceğin nasıl şekilleneceğini isabetli bir 

biçimde öngörülebilmesi için önemli olduğu vurgulanmaktadır. PEST terimi son 30-35 

yıldır kullanılmaya başlanılan bir terimdir ve çıkış noktasını tam olarak ortaya koymak 

zordur (Edin vd. 2016). Çalışma konusu alan özelinde politik, sosyal, teknolojik, hukuki 

ve çevresel yönden genel analizler tezin tamamı kapsamında teker teker yapılarak, ortaya 

çıkarılan sonuçlar önerilen dönüşüm modelinde kullanılmıştır. Genel çevre koşullarını iyi 

analiz edemeyen ve dolayısıyla çevreye doğru cevaplar üretemeyen yöneticiler, yanlış 

stratejilerle organizasyonlarının başarısızlığına yol açabilmektedir (Bensoussan ve 

Flesiher 2012). PESTEL analizi vasıtasıyla organizasyonlar, oluşabilecek tehlikelerden 

korunup tedbir alabilmekte ve doğabilecek fırsatları değerlendirebilmektedir. PESTEL 

analizi, bir organizasyonun, bölümün ya da ürünün stratejik planlaması yapılırken, 

faaliyet gösterdiği genel çevreyi değerlendirmek için kullanılan siyasi, ekonomik, sosyal, 

teknolojik, hukuki, ekolojik faktörlerin İngilizce adlarının baş harflerinden oluşmaktadır 

(Afuah 2009). Çalışma kapsamında da elde edilen bulgular politik, ekonomik, sosyal, 

teknolojik, hukuki ve ekolojik faktörler PESTEL Analizi ile ortaya konulmuştur (Çizelge 

4.2).  

Politik faktörler: Türkiye’de hem inşaat işleri, hem de planlama çalışmaları devlet 

stratejileri, politikalar ve hedefler kapsamında değişiklikler gösterdiği anlaşılmıştır. Proje 

maliyetleri, yatırımcı hareketleri, yatırım çeşitliliği ve güvenliği devlet politikalar 

çerçevesinde belirlenip, hareketlilik gösterdiği belirtilmelidir. Yapılacak olan bütün 

projelerin belirli finansal politika altlığına sahip oldukları görülmektedir. Çalışma 

alanının çokça etkilendiği ve proje süresinin de buna bağlı olarak uzadığı anlaşılmaktadır. 

Ekonomik faktörler: Türkiye ekonomik olarak hem iç, hem de dış etmenlerden kolaylıkla 

etkilenebilmesi, bugün için ekonomik normların tutarlı olmayışı hem çalışılan alan 

özelinde, hem de Türkiye genelinde dönüşüm çalışmaları başta olmak üzere inşaat 
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sektörünü etkiler pozisyonda olduğu anlaşılmaktadır. Örnek seçilen proje için kamu-özel 

işbirliği kurularak özel sektöründe projeye dahil edildiği görülmüştür. Ekonomik açıdan 

belirli teşviklerden de yararlanarak alanda yapılacak olan projelerin üretimi özel sektör 

tarafından gerçekleştirilmektedir.  

Sosyal faktörler: Kentsel dönüşüm projelerinin gerçekleştirilme sebeplerinin başında 

gelen sosyal ve demografik yapı İskitler Bölgesi için büyük sorun teşkil ettiği yapılan 

tespitlerden anlaşılmıştır. Sosyal faktör olarak ele alınan demografik yapı, eğitim düzeyi, 

refah seviyesi, suç oranları vb. etmenler çalışma alanında karşılaşılan ciddi sorunların 

arasında yer aldığı gözlenmiştir. Kentsel dönüşüm kararının alındığı 2005 yılı itibariyle 

başlanılan yıkımlar neticesinde bölgede oluşan atıl ve köhne alanlar durumun ciddiyetini 

arttıran basamak olduğu saptamıştır. 

Teknolojik faktörler: Sanayi işletmeleri sahip oldukları üretim kalite ve kapasitelerini 

yarattıkları imkan ve olanaklarla elde etmekte oldukları görülmektedir. Bu olanaklar tesis, 

üretim bandı, ulaşım, konum gibi başlıklar ile açıklandığı görülürken gelişen ve değişim 

gösteren teknolojik atılımların öne çıkarak sanayi alanlarında fark yarattığı tespit 

edilmiştir. Geliştirilen yeni teknolojilerin sahip olunan eski teknoljilere entegre 

edilememesi, mevcut koşullara uyum sağlayamaması dönüşüme olan ihtiyacı arttıran bir 

unsur olarak kendini göstermekdir. Çalışma bölgesinde mevcut yapılarda yapılan 

incelemeler doğrultusunda yapı sağlığının iyi olmadığı ve bu sebeple yıkım ve dönüşüm 

kararlarının alındığı, ileri teknolojinin kurulduğu gelişmiş sanayi alanlarına göçün 

yaşandığı görülmüştür.  

Çevresel faktörler: Sanayi alanlarında gerçekleştirilen üretim neticesinde oluşan doğal 

tahribatın giderilmesi açısından pek çok hukuki önlemin alınmış olduğu görülmektedir. 

Ancak buna rağmen teknolojik ve yasal gelişmeler neticesinde yeniden düzenlenemeyen 

veya değişikliklerin uygulamaya dönüştürülememsi ile yaşan ekolojik tahribatların 

olduğu görülmüştür. Eski sanayi alanlarının önceden verdiği zararlar ile kullanılan eski 

teknoloji veya imkasızlıklar sebebiyle halen verilen zararların ortadan kalkması için 

uygulanan dönüşüm projelerinde başarı sağlandığı gözlenmiştir. Dönüştürülen alanlarda 

yapılan ıslahlar, üretilen yeşil alanlar ve sanayi alanlarının taşındığı blgelerde kullanılan 
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atık dönüşüm yöntemleri, yeni filtreler ve sürdürülebilir enerji politikalarıyla çevreye 

verilen tahribatın en aza indirilmesinin yanı sıra iyileştirilmesinin de mümkün olduğu 

belirtilmelidir.  

Çizelge 4.2 PESTEL Analizi sonuçları  

Faktör Sonuç 

Politik 

Proje maliyetleri, yatırımcı hareketleri, yatırım çeşitliliği ve güvenliği 

devlet politikalar çerçevesinde belirlenip, hareketlilik gösterdiği 

belirtilmelidir. Çalışma alanının çokça etkilendiği ve proje süresinin 

de buna bağlı olarak uzadığı anlaşılmaktadır. 

Ekonomik 

Ekonomik açıdan istikrar sağlamaya çalışan Türkiye’de yapılan 

kentsel dönüşüm projeleri için belirleyici bir kriter olduğu 

nalaşılmaktadır. Örnek seçilen proje için kamu-özel işbirliği 

kurularak özel sektöründe projeye dahil edildiği görülmüştür.  

Sosyal 

Kentsel dönüşüm projelerinin gerçekleştirilme sebeplerinin başında 

sosyal ve demografik yapının yer aldığı anlaşılmaktadır. Sosyal faktör 

olarak ele alınan demografik yapı, eğitim düzeyi, refah seviyesi, suç 

oranları vb. etmenler çalışma alanında karşılaşılan ciddi sorunların 

arasında yer aldığı gözlenmiştir. 

Teknolojik 

Eski sanayi bölgelerinin ileri teknoloji ile entegre edilmelerinin 

mümkün olmaması dönüşüm projelerine olan ihtiyacı öne sürmekte 

olduğu görülmektedir. Yeni üretilen sanayi alanlarına yaşanan göçün 

ve eski alanların atıl kalmasında önemli bir faktör olduğu 

belirtilmektedir. 

Ekolojik/Çevresel 

Yapılan dönüşüm projeleri neticesinde hem ekolojik tahribatın 

azaltıldığı, hem de çevresel iyileştirilmelerin mümkün olduğu 

görülmektedir. Geliştirilen projelerin tamamına yeşil alanların 

entegre edilerek kamuya açık alanların üretildiği görülmüştür.  

Hukuki 

Dönüşüm projeleri, Türk Hukuk Sistemi’nde oldukça geniş yer 

almaktadır. Uygulama sırasında hukuki mevzuatın uygunluğuna 

dikkat edilmeli. Yasal yönden bir açık olduğu düşünülen gayrimenkul 

geliştirme uzmanlarının mevzuata dahil edilmesi önemlidir.  
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Yasal faktörler: Kentsel dönüşüm projeleri, Türk Hukuk Sistemi’nde oldukça geniş yer 

almaktadır. ABB’nin almış olduğu kentsel dönüşüm kararı ve sonrasında proje sürecinde 

yasal açıdan bir yanlış yapılmadığı tespit edilmiş olup, bu ve buna benzer projelerde 

görevlendirilen çeşitli komisyonlarda gayrimenkul geliştirme uzmanlarının yer almasının 

zorunlu olmadığı görülmektedir. Yasal anlamda bir açık gibi görünen bu durum çalışma 

kapsamında giderilmesi önerilmekte olup, komisyaonlarda gayrimenkul geliştirme 

uzmanlarının yer alması ile planlama, yönetim ve değerleme başlıklarında yaşanan 

aksaklıkları ortadan kaldırır nitelikte olması öngörülmektedir.  

4.8 Dönüşüm Modelini Oluşturacak Ana Başlıklar 

Araştırma kapsamında incelenen sanayi alanı özelinde mekânsal, ekonomik, sosyal ve 

çevresel yönlerden ayrıntılı inceleme yapılmıştır. Literatür taraması yapılmış, örnek yerli 

ve yabancı dönüşüm projeleri incelenmiş, resmi bilgi ve belgeler toplanmış, sahada özel 

ve kamu sektörünün önde gelen birim ve personelleri ile konu tartışılmış, alan özelinde 

anket uygulaması yapılarak zemin kullanıcılarının, kamu çalışanlarının ve bölge 

ziyaretçilerinin ayrı ayrı düşünceleri alınarak sonuçları irdelenmiş SWOT ve PESTEL 

analizleri yapılarak İskitler Küçük Sanayi Sitesi’nin kentsel dönüşüm projesi hususunda 

sonuçlar çıkarılmıştır. Çalışma alan Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Merkezi İş 

Alanı ve kentsel dönüşüm alanı olarak ilan edilmesinin yanı sıra, Sanayi Alanı’nın şehir 

merkezinde kalması ve sanayi ve endüstriyel üretim ve hizmetlerinin tamamına yakınının 

durması sebebiyle dönüşüme maruz bırakılması ve bölgenin faaliyet türünün 

değiştirilmesi sonucuna ulaşıldığı anlaşılmıştır. Kaynak incelemesi, idari kayıtlar ve saha 

çalışmalarının analizi ve birlikte değerlendirilmesine dayalı olarak yapılan çalışmanın 

sonuçlarına göre ortaya konulan kentiçi eski sanayi alanları dönüşüm modeli üç ana 

başlığa dayandırılmıştır (Şekil 4.9). Bu başlıklar; yasal dayanaklar ve stratejik planlama, 

proje alanına ilişkin kararların alınması ve uygulama süreci olarak belirlenmiştir.  



90 

 

 

Şekil 4.9 Dönüşüm modelini oluşturacak ana başlıklar 

Dönüşüm projesinin ilk adımı olarak mevzuatın incelenmesi, hukuki sürece 

uygunluğunun belirlenmesi ve dönüşümün yapılacağı dönemin devlet politikaları ve 

eylem planları ile ters düşmemesinin kontrol edilmesi olarak belirlenmiştir. Bu başlık 

altında yapılan incelemelere bağlı olarak çalışma alanı özelinde herhangi bir engelin 

olmadığı anlaşılmıştır. İkinci basamağın ilk başlığı olan amaçlar ve hedeflerin 

belirlenmesi hususu, tüm projenin temeli niteliğinde olup, yürütücü kurum ve 

kuruluşların bu aşamaya ayrıca önem vermesi gerektiği vurgulanmalıdır. Çalışma 

alanının amaç ve hedefleri yapılan analizler (SWOT ve PESTEL) ışığında ayrıntılarıyla 

incelenmiş olup, ilgili başlıklar altında verilmiştir. Yürütücü idare olan Ankara 

Büyükşehir Belediyesi’nin bu proje kapsamında planlama sürecinde oldukça büyük 

problemler yaşadığı, sürekli olarak plan ve parselasyon adımlarında revizyonlar yaptığı 

ve bu durumun vatandaşlar tarafından hoş karşılanmadığı anlaşılmıştır. Kentsel tasarımın 

alan için bir bütün olarak düşünülmesi ve hem kendi içinde, hem de kent dokusuna uygun 

olarak tasarlanması araştırma kapsamında önerilmektedir. İncelenen sanayi alanında 

günümüze kadar üç adet projenin onay almış olduğu görülmüş olup, bu projelerin tasarım 

açısından farklı oldukları, sanayi alanındaki tasarımın münferit ada veya parseller bazında 

farklılık gösterdiği ve mekânsal adaletin sağlanamadığı anlaşılmaktadır. Böylesi bir 

durumun sonucunda görüntü kirliliği, kullanışsız yapılı çevre ve kent dokusunun 

Yasal 
Dayanaklar 
ve Stratejik 

Planlar

•Mevzuat

•Devlet Politikaları

•Stratejik Hedefler

Proje 
Alanına 
İlişkin 

Kararlar

•Amaç ve Hedeflerin 
Belirlenmesi

•Planlama

•Kentsel Tasarım

•Finansal Çalışmalar

Uygulama 
Süreci

•Halihazır Durum 
Tespiti

•Fizibilite Çalışmaları

•Uzlaşma Görüşmeleri

•İnşa Süreci ve Satış
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uyumsuzluğu gibi problemlerin ortaya çıkabileceği ve alandaki hak sahiplerinin yapılan 

uygulamadan memnuniyet düzeylerinin çok düşük olacağı vurgulanmalıdır.   

Uygulamaya alınan kentsel dönüşüm projesinin maliyetinin hesaplanması, ortaya çıkacak 

maliyetin hangi kaynaklarla veya finansal araçlarla karşılanacağının belirlenmesi 

gerekmektedir. Çalışma konusu alanda İdare’nin kendi finansal kaynaklarını oluşturduğu, 

belirli bir miktarda yabancı sermaye de kullanarak kamulaştırma işlemlerini yürütmeye 

çalıştığı ve özel sektörle iş birliği yaparak ürettiği meskenleri satışı ve kullanımı ile bu 

durumu idare edebileceği gözlemlenmiştir. Finansal kaynakların oluşturulması 

hususunda yerli ve yabancı projelerin incelemesiyle de özgün bir metodun 

oluşturulamadığı anlaşılmış olup, sermaye piyasalarındaki temel borçlanma araçları, 

gayrimenkul yatırım ortaklıkları, yatırım fonları ile gayrimenkul ve kira sertifikalarının 

kullanımı ile gereken finansal kaynakların oluşturulabileceği hatırlatılmalıdır (Hepşen 

2013).  

Dönüşüm projesinde uygulama sürecine geçildiğinde alana dair verilerin toplanması ve 

halihazır durumun ortaya konması gerektiği belirtilmelidir. Yapıların durumu, 

taşınmazların mülkiyet yapısı ile arazi, arsa ve bağımsız bölüm özelinde değerleme 

çalışmalarının yapılması önerilmektedir. Dönüşüm alanı olarak ilan edilen bölge 

sınırlarında kalan taşınmazlar için Tapu Müdürlükleri’nde satılamaz şerhlerinin 

koyularak mülkiyet yapısında karmaşanın önlenmesinin gerekliliği vurgulanmalıdır. 

Kamulaştırmaya gidilmesi durumunda kamulaştırma bedellerinin önceden belirlenip, 

uzlaşma görüşmelerinde maliklere net ve kesin tekliflerin sunulması büyük önem arz 

ettiği görülmektedir. Tüm bu yönetimsel adımların kurulması önerilen kentsel dönüşüm 

ar-ge ofisinde yapılmasının fayda sağlayacağı düşünülmektedir. Farklı yaşlarda ve farklı 

kültürlere sahip yerel sakinler, topluluk grupları, planlayıcılar, karar vericiler ve 

araştırmacılar dahil olmak üzere çeşitli aktörlerin planlama ve uygulama sürecine aktif 

katılımı, başarılı bir dönüşüm projesi için belirleyici olduğu belirtilmektedir (Kabisch 

2019). Uzlaşma görüşmelerinde yapılan ödemeler dahil olmak üzere kayıtların 

tutulmasında sıkıntı yaşayan İdare’nin, bu durumun önüne geçebilmesi için yeterliliğe 

sahip personellerce kurulan ekiplerin çalışmalarını yürütmesinin gerektiği 

anlaşılmaktadır. İnşa sürecinin başlaması evresinde İdare, kamu-özel işbirlikleri ile 
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üretime geçmesinin ve bu noktada kontrol basamaklarını yürütmesi gerektiği 

önerilmektedir. Model içi çıkarılan başlıklar ile işlevselliğini yitirmiş alan ve yapıların 

yeniden ülke ekonomisine ve vatandaşın hizmetine açılması amaçlanmaktadır. Kentin 

demografik yapısına, dokusuna ve ekonomisine fayda sağlaması beklenirken, yeni 

istihdam olanaklarının sağlanması, çalışma alanı özelinde ofis ve ticari alan ihtiyacının 

karşılanması, sosyal alanların üretilmesi, sanayi bölgesinin şehir içinden kaldırılması, 

yeni yatırım sahasının açılması ve şehircilik bakımından daha elverişli bir bölgenin 

oluşturulması da hedefler arasında yer almaktadır (Şekil 4.10). 2010 yılında Avrupa 

Birliği tarafından düzenlenen Ekonomik Değişim Bölgeleri Konferansı yapılmış ve 

oluşan çıkarımlarda daha fazla yayılmadan kaçınılacaksa, eski sanayi alanlarını 

(brownfield) yönetmeye yönelik yaklaşımların değişmesi gerektiğinden bahsedilmiş, 

yetersiz düzenlemelerin geleceğin ortamının bugünün karına değişilmemesi gerektiği 

söylenmiştir (Anonymous 2010). Çalışma kapsamında belirlenen hedefler geleceğin 

alanlarını da planlamayı hedeflemektedir. 

 

Şekil 4.10 Dönüşüm Modeli Hedefleri 

Bölgenin faaliyet türleri bakımından önerileri sahada yapılan tespit çalışmalarının yanı 

sıra uygulanan anket çalışmalarının sonuçları da göz önüne alınarak irdelenmiştir. Bölge 

KOSGEB ve ASKİ gibi köklü kamu kurumlarının yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye 
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binası ve Eğitim-Bir-Sen Genel Merkez binasına ev sahipliği yapmaktadır. Dolayısıyla 

bu bölgenin yönetim, ofis ve ticari yapılara ihtiyaç duyduğu sonucuna çıkmakta iken, 

yapılan görüşmeler ve anket sonuçları da bu sonucu desteklemektedir. Öte yandan en 

yakın yeşil alan olarak gösterilebilen Gençlik Parkı haricinde yeşil ve park alanı olmayan 

bu bölge için böylesi alanların üretilmesinin gerekliliği de vurgulanmalıdır.  
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Kentler oluşumu itibariyle geçen her süre zarfında gelişmekte, nüfusu artmakta ve mevcut 

alan sınırlarının genişlediği görülmektedir. Bazı kentlerde nüfus azalışı ve küçülme, bazı 

kentlerde hızlı büyüme ve dönüşüm yapıldığı gözlenmektedir. Zamanla kent içinde kalan 

ve yasal yaptırım veya oluşan fiziksel deformasyon ve verimde meydana gelen azalma 

sebebiyle işlevini yitiren sanayi alanlarının köhneleşmesi neticesinde, sahip olunan alanın 

kullanıma açılması veya daha verimli kullanılması ile şehirlerde sürdürülebilirliğin ortaya 

çıkartılarak kullanımı kısıtlama ya da tamamı ile yok olan alanlarda yeniden fayda veya 

yarar sağlamak için dönüştürülmesi gerekli olmaktadır. Literatürde kahverengi alan 

olarak tanımlanan kent içi ve çevresindeki eski sanayi alanlarının kahverengi alan olarak 

tanımlandığı ve bu tür atıl alanların dönüştürülmesi fikri ile kentin ihtiyaç duyduğu 

kullanımların oluşturulması, kent ve kentlinin yaşam kalitesinin arttırılması ve kırsal 

alanda yaşanan gelişim odaklı stresin azaltılarak kalkınma politikalarının daha 

uygulanabilir hale getirilmesi öngörülmektedir.  

Kent alanlarında oluşan atıl sanayi alanlarının dönüştürülmesine yönelik proje geliştirme 

ve uygulama ile ilgili uluslararası ve ulusal düzeyden seçilmiş örneklerle incelenmiş, 

ortaya çıkan eksiklikler ve sorunlar karşılaştırmalı olarak tartışılmıştır. Toplanan idari 

veriler ve anket sonuçlarının analizine dayalı olarak seçilen sanayi alanında 

uygulanabilmesi amaçlanan bir dönüşüm modelinin ana başlıkları ortaya konulmuştur. 

Yeni yapılanma modeli için ise farklı boyutlarda, çok aktörlü kamu ve özel sektör 

deneyimlerinin buluşturulması organizasyona dahil edilebilmesi için araştırma 

yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre hem ülke koşullarında dönüşüm projesi geliştirme 

ve uygulanmasına ilişkin yapılanma, hem de diğer gelişmiş ve gelişmekte olan 

ülkelerdeki uygulamaların karşılaştırmalı analizi ve değerlendirilmesi yönünden önemli 

görülmektedir. Türkiye ve dünyadan seçilmiş sanayi bölgeleri dönüşüm modelleri ve 

örnekleri, geçirdikleri dönüşüm sürecinde birçok problemle karşılaştıkları ve bütün 

zorluklara rağmen, kente sosyal, ekonomik ve estetik açıdan değer kattıkları anlaşılmıştır. 

Her proje tek tek kendine özel unsur ve durumlarını barındırdığı, projelendirilen dönüşüm 

yapısının da bu sebeple farklı ürünler, farklı kullanımlar ve projeye aktarılan farklı 

niteliklerin ortaya koyulduğu görülmüştür. Dönüşüm projeleri uygulamasında başarı elde 
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edilebilmesi için iç ve dış paydaşlarla işbirliği yapılmasının mümkün olacağı dikkati 

çekmektedir. Projelerin tarafları olan kamu, özel sektör, örgütler ve halkın kendi 

aralarındaki uzlaşmacı yapısı ile rollerini başarı ile yerine getirmeleri, projenin yol 

almasına ve sonuç olarak başarıya sebebiyet verdiği saptanmıştır. Bugün her kentsel 

dönüşüm uygulamasının kendine özgü problemleri ve potansiyelleri olduğu ve bunlara 

bağlı olarak çeşitli hedef ve performansların ortaya çıkabileceğinin unutulmaması 

gerektiği vurgulanmalıdır. Kamu tarafının tek başına bütün olguların tamamına cevap 

vermesinin mümkün olamayacağının ve hiçbir otoritenin de bu denli güce sahip 

olamayacağının belirtilmesi gerekmektedir. 

Şehir ve bölgelerin hızlı gelişmesine bağlı olarak önemli sorunların mevcut olduğu ortaya 

çıkmaktadır. Belirtilen sorunların çözümü hem ekonomik, hem de sosyal ve çevresel 

yönden birlikte değerlendirilmekte, yeni yaklaşımlar, çözümler ve sürdürülebilirlik 

bilincinin artması ve çevre politikalarının geliştirilmesiyle oluşacağı düşünülmektedir.  

Kentlerin merkezleri ya da tarihsel bölgeleri, kendilerini çöküntü alan olmaktan 

kurtaracak doğru temaslar ile buluştuğunda, dönüşüm fiziksel karşılığını bulmakta ve 

köhneleşmiş alanlar, atık dolu alanların temizlenmesi, yerlerini yeni kentsel tasarım ve 

fonksiyonlara bırakmakta olduğu görülmektedir. Özellikle kent içinde atıl durumda 

bulunan ve kente çeşitli yönlerden zarar veren eski sanayi alanlarının kente yeniden 

kazandırılması ve kamu kullanımına açılması, sanayi kentlerinin sürdürülebilir olması 

adına önem arz ettiği belirtilmektedir. 

Araştırma sonuçlarına göre birçok ülkede ve Türkiye’de yapılan birçok kentsel ve sanayi 

dönüşümü projelerinin amaçları, sebepleri, uygulamaya aşamaları ve süreçleri, uygulama 

araçları, projenin fon kaynakları ve finansman çözümleri, yönetim ve organizasyon 

şemaları ile ulaşılan proje sonuçlarının yeterli olup olmadığına ilişkin genel 

değerlendirmenin yapıldığı dikkati çekmektedir. Çalışma kapsamında birçok ülkede ve 

Türkiye’de yapılan sanayi alanları dönüşümü projelerinin uygulama sonuçları genel 

olarak değerlendirilmiş ve ikinci aşamada ise Ankara İli İskitler Kazım Karabekir Küçük 

Sanayi Sitesi’nde uygulamaya konulan kent içi sanayi sitesi dönüşümü durum analizi ve 

projenin başarılı olarak sonuçlandırılması için uygulanması gereken modelin ana hatları 

ve araçları tespit edilmiş, alanın iç ve dış paydaşlarının görüşlerine dayalı olarak mevcut 



96 

 

sorunlar ve çözüm önerileri ortaya konulmuştur. İncelenen sanayi alanında 72 kişilik bir 

katılımcı ile alanın kullanıcılarına ve mülk sahiplerine, 73 kişilik bir katılımcı grubuyla 

bölge ziyaretçilerine ve son olarak Ankara İli’nde ilgili kamu kurumlarında çalışan 51 

kişilik bir katılımcı grup ile yüzyüze görüşme ve anket çalışması yapılarak paydaşların 

sanayi alanının mevcut durumu ve dönüşüm projesi uygulamasına ilişkin görüşleri ve 

önerileri alınmıştır. Anket çalışmasından elde edilen bilgiler ve resmi dairelerden alınan 

haritalar, planlar ve diğer idari kayıtların birlikte incelenmesi ve değerlendirilmesine 

dayalı olarak sanayi bölgesinin dönüşümüne yönelik model oluşturulması mümkün 

olabilmiş ve katılımcı bir yaklaşımla uygulama başarısı değerlendirilmiştir.  

Çalışma alanının dönüşüm projesine açılmış olması, kentsel dönüşüm alanı ilan 

edilmesinin ve kamulaştırma kararlarının alınmasının temel sebeplerinden birinin kamu 

yararı kararının çıkmasına neden olacak unsurların bölgede bulunmasıdır. Hem başkentin 

merkezi, hem de kentin idare merkezi olarak sayılabilecek bir lokasyonda bulunan 

çalışma alanının zamanla çöküntü haline gelmesi, mevcut yapıların metruk hale gelmeleri 

ve ardından bölgenin adli yönden suç unsurlarını barındırır hale gelmesi ile çevresel ve 

altyapı problemlerin oluşması, bölgeyi kullanan kullanıcı ve ziyaretçiler bakımından 

tehlike oluşturmaya başladığı görülmüştür. Yalnızca alanın verimsiz kullanımı, 

ekonomik olarak ömrünü tamamlamış olması veya yapıların risk taşıması değil, 

demografik yapının sosyal açıdan da tehlike oluşturması, bölgede yapılacak dönüşüm ve 

yenilme projelerinde kamu yararının varlığına işaret etmektedir. Belirtilen gerekçe ile de 

kamu yararı kararı alan Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi, alanı Kentsel Dönüşüm 

Proje Alanı ve Kamulaştırma Alanı olarak da ilan etmiştir.  

Çalışma sahası olarak tercih edilen İskitler Kazım Karabekir Küçük Sanayi Sitesi’nde 

oldukça eski bir yapılaşma mevcut olup, ekonomik ömrünü dolduran ve yapımı esnasında 

şehir dışı olarak kabul gören bir mevkide bulunmasına rağmen, bugün Ankara İli’nin 

merkezi sayılabilecek bir lokasyonda yer aldığı tespit edilmiştir. Sahip olduğu geniş ve 

yapılaşmaya müsait boş alanları, ulaşım olanakları, kamu kurum kuruluşlarına olan 

yakınlığı, yakın tarihte güncellenen uygulama imar planı ile sahip olduğu yapılaşma 

imkanlarının yanı sıra, hitap ettiği geniş müşteri ve kullanıcı kitlesi ile oldukça değerli bir 

özellik gösterdiği, sahada yapılan tespitler, anket çalışmaları, kamu kurumlarından alınan 



97 

 

bilgi, belge ve şifahi bilgiler ile civarda yapılan görüşmelerin sonuçlarına göre ortaya 

konulmuştur. Çalışma alanının böylesi değere sahip olması, şuan sahip olduğu kullanışsız 

halinden çıkartılıp bir dönüşüm projesi kapsamında yenilenerek yeni bir cazibe merkezi 

haline dönüştürülmesinin gerekli olduğu sonucuna hem yapılan çalışma neticesinde 

ulaşılmış, hem de Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin alanı MİA bölgesi olarak ilan etmesi 

ve bölge için bir kentsel dönüşüm bölgesi olduğuna dair karar alması ile anlaşılmıştır.  

Çalışma alanı için mevcut durum analizi ve dönüşüm modeli önerisinin ortaya konulması 

yönünden büyük önem taşıyan SWOT ile PESTEL analizlerinin sonuçlarından 

yararlanılmıştır. İncelenen dönüşüm projesi alanının kendi iç dinamiklerini oluşturan 

güçlü ve zayıf yanların aynı anda görülmesini sağlayan analiz; projenin amaç, hedef ve 

planlarının oluşumu esnasında farklı bir yönden bakış açısı kazandırmıştır.  

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen dönüşüm projesi ve aşamaları 

incelenmiş, kurumun projenin yönetimi, organizasyon şemaları, standarttın 

yakalanamaması, süreçte yenilenen kararların oluşu, alanda oluşan özel yapılaşmaların 

önüne geçilememesi, yanlış ekip oluşturulması ve kadronun yönetilememesi ile sonuç 

odaklı çalışılamaması gibi problemlerin öne çıktığı ve bu yüzden projenin uzun süredir 

devam ettiği anlaşılmaktadır. Çalışma konusu alanın sınırları içinde yer alan tüm 

taşınmazların malik sayısına bakıldığında 3.000’i aşkın vatandaşın hissedar olduğu 

anlaşılmaktadır. Hissedar sayısının bu denli fazla oluşu yürütülmek istenen proje için 

önemli bir problem kaynağı olduğu görülmektedir. İdare tarafından yürütülen süreçte ise 

yönetimsel problemlerin olduğu anlaşılmış olup bu problemler detaylıca anlatılmaya 

çalışılmıştır. Yönetimsel aksaklıkların yanı sıra Türkiye’nin sürekli yenilenen ve 

güncellenen kanun, yönetmelik ve kıstaslarının oluşu zorlu proje sürecini daha da 

ağırlaştırdığı görülmektedir.  

Çalışma kapsamında İdare adına yapılan önerinin bu süreci yönetecek kalıcı ve tecrübeli 

bireylerden oluşan bir takım oluşturması ile süreci şeffaflıkla yürüterek en kısa vakit 

aralığında sonucu ulaştırmak için adımların atılması şeklinde açıklanması mümkündür. 

Kentsel dönüşüm çalışmalarının rasyonel planlanması ve etkin olarak uygulanabilmesi 

için farklı kentsel dönüşüm projeleri ve uygulama süreçlerine yönelik ar-ge ofisinin 
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kurulması ve dönüşüm projeleri personelinin mesleki, teknik, sosyal ve hukuki konularda 

eğitimi ve uygulama deneyiminin kazandırılmasına özel önem verilmelidir. Hemen her 

proje alanında mevcut durum analizi, proje planlama ve yönetim modeli ile projenin 

izleme – değerlendirme çalışması ile halkla ilişkiler aşamalarının çok iyi kurgulanması, 

proje başarısını doğrudan etkileyecektir. Merkezi ve yerel idarelerde çalışan mesleki 

yeterliliğe sahip bireylerin bir araya getirilmesinde sorunların yaşanması olası olduğu 

gibi, projelerde kurum dışından bağımsız, yeterli bilgi ve deneyime sahip ekiplerden de 

destek alınması ve bu amaçla uluslararası kurumlar, üniversitelerin başta gayrimenkul 

geliştirme ve yönetimi bölümleri ile ilgili diğer birimleri ve ulusal müşavirlik 

kurumlarından da araştırma desteği ve danışmanlık hizmetleri alınması önerilmektedir. 

Araştırmada detaylı olarak incelenen ve çalışmanın sonucunda ortaya konulan dönüşüm 

modelinin sanayi alanında devam eden dönüşüm çalışması sürecine katkı yapacağı 

düşünülmektedir. Bu doğrultuda çalışma neticesinde bir sanayi dönüşüm modelinin ana 

hatları, uygulama süreçleri ve araçları ortaya konulmuş olup, proje alanı ve rezerv 

alanının belirlenmesi, strateji geliştirilmesi, yasal dayanaklar ve devlet politikalarının 

tespit edilmesi ve uygulama-organizasyon-yönetim süreci belirlenmesi gibi yönlerden 

ayrıntıları ile açıklanmış ve genel olarak başarı olanakları da irdelenmiştir.   

Model altlığının oluşumu sırasında, çalışma ile araştırılan ulusal ve uluslararası 

modellerin izledikleri yollar irdelenmiştir. Bu çalışmalarda bulunan benzer unsurlar ve 

benzerlik durumunda kullanılan yöntemler incelenerek model için kullanılabilirliği 

tartışılmıştır. Dönüşüm için en önemli başlıklardan biri olan yasal boyut, proje alanı ile 

ilişkili olan kanunu ve yönetmelikler incelenmiştir. Yasal boyutun değerlendirilmesi 

yasal sınırların belirlenmesi ve kullanım haklarının bilinmesi için büyük önem taşıdığı 

belirtilmelidir. Yasal düzenlemelerle belirlenen işlem adımlarında da, kanun yapıcıların 

süreci hızlandırmaya yönelik ve belirsizliğe mahal vermeyen maddelerle mevzuatta 

yapacakları reformlar ile ülke genelinde yapılmakta olan ve yapılacak olan benzer 

projelerin uygulanabilirliğini arttıracağı açıktır.  

Başka bir önemli unsur da devlet politikalarının belirlenmesi olduğu vurgulanmalıdır. 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin benimsediği stratejiler çerçevesinde hareket edilmesi 

projenin oluşumu, yürütülmesi ve fizibil olabilmesi açısından önem barındırdığı ifade 
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edilmelidir. Devlet politikası ile uzun ve kısa vadede uyuşan yatırımların tespit edilmesi 

ve dönüşüm politikasına dahil edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç projenin kuluçka ve 

gelişim evrelerinde devlet desteklerinden faydalanabilmesi açısından önemli olduğu 

belirtilmelidir. Dönüşüm projelerinde atlanmaması gerekli olan detaylardan birinin de 

sosyal boyut olduğu söylenmelidir. İncelenen dönüşüm projelerinde rastlanmamış olan 

söz konusu basamak, dönüşüm modeli ana başlıkları için önemli bir yere sahip olmuştur. 

Çalışma bölgesinde yapılan incelemeler neticesinde demografik yapının iyi olmadığı 

anlaşılmış, bölgenin verimsizliğini arttıran en büyük etkenlerden biri olduğu belirlenmiş 

olup, dönüşüm sonucunda bölge ve çevresinin sosyal açıdan da dönüşüme uğramış 

olacağı düşünülmektedir. Çalışma bölgesinde konut amaçlı taşınmazların olmaması 

sebebiyle, diğer kentsel dönüşüm projelerine göre avantaja sahip olunduğu belirtilmelidir. 

Çalışması kapsamında konut amaçlı meskenlerin dönüşümü hususunda öneri yapılmamış 

olup, çalışma esnasında yapılan araştırmalar ile ulusal ve uluslararası örneklere göre 

İdare’nin, trampa, satın alma veya kamulaştırma ile satın alma ile taşınmazları tasfiye 

etmesinin mümkün olacağı hatırlatılmalıdır. 

Oluşturulması planlanan projenin nihai kullanıcısı olacak kişilerin görüşlerinin alınması 

ve analiz edilmesi, proje basamaklarında ve karar aşamalarında önemli bir yere sahip 

olacaktır. Çalışma kapsamında yapılan anket çalışımlarından biri olan ziyaretçi anketi 

sonuçları da bunu göstermiştir. Bölgeyi ziyaret eden ve/veya alanda bulunan 

hizmetlerden faydalanan bireylerin dönüşümün bu alan için gerekli olduğu, kendilerinin 

de dönüşüm projesini istedikleri bilgisini vererek, dönüşümün alanın hem ticari yapısına 

zarar vermemesi, hem de alanı kullanan bireylerin de düşünülerek yeşil alan ve park gibi 

ortak yaşam alanlarının inşa edilmesinin önemli olduğunu belirtmişlerdir. Diğer grupları 

oluşturan kurum çalışanları ile zemin kullanıcılarının da benzer düşünceleri dile 

getirdikleri ifade edilmelidir. Anket çalışmasının sonucunda alanda yapılacak olan 

dönüşüm çalışmalarının zorunlu olduğu, vatandaşlar tarafından istendiği ve dönüşüm 

sonrasında bugün alanda yaşanan birçok problemin ortadan kalkacağı inancının 

bulunduğunun altı çizilmelidir. Dönüşüm çalışması ile birlikte alanda karma projeler (ofis 

+ ticari) ile yeşil alan ve parkların yapımının istendiği ve konut alanlarının bu bölge için 

uygun olmayacağı sonucuna ulaşılmıştır. Halen proje yapımı tamamlanan projelerin bu 

yönde tasarlandığı anlaşılmakta olup, alanda kamu kurumlarına ait hizmet binalarının 
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zaten mevcut olduğu hatırlatılarak sosyal alan tesisinin yapı ile kullanıcıların memnun 

edileceği sonucuna ulaşıldığı belirtilmelidir.  

Belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda çalışma alanı için önerilen dönüşüm modeli 

kapsamında, piyasa araştırması, ön fizibilite, konsept geliştirme, mülkiyet yapısının 

belirlenmesi, karmaşık mülkiyet yapısı ile uzlaşma önerileri, kesin fizibilite, planlama, 

tasarım, finansman, proje ve yapım yönetimi ile ilgili öneriler sunulmaktadır. Modelde 

kullanılan değer esaslı anlaşma modeli; uzlaşma oranın arttırılması, adil bir dönüşüm 

ortamının sağlanması ve projenin aksaklıklara mahal vermeden sürdürülebilmesi için 

önemli olduğu vurgulanmıştır. Bu modelin uygulanabilmesi için her bir taşınmaz için ayrı 

ayrı değerleme raporlarının hem kamu, hem de vatandaşlar tarafından kabul görmüş ve 

uluslararası düzeyde yeterliliğe sahip kuruluşlardan alınması, uzlaşma toplantılarında da 

bu raporlar üzerinden işlemlerin yapılmasının gerekliliği vurgulanmalıdır. Yasal 

düzenlemede de yerini almasının faydalı olacağı söz konusu işlem basamağı, hem 

kamulaştırma bedellerinin tespiti, hem de uzlaşma görüşmelerinde şeffaflığı dolayısıyla 

uzlaşma oranın artmasına ve mahkeme sürecini başlatan malik sayısında ciddi azalmalara 

yol açacağı belirtilmelidir. Araştırma sonuçlarına göre projelerin finansman yapısı veya 

yöntemi için özgün bir öneri olmamakla birlikte, birçok ülkede ve Türkiye’de devlet 

destekli kamu ve özel işbirliği modelleri ile yapılan uygulamalardan başarı sağlanmasının 

mümkün olabileceği düşünülmektedir. Bakanlıkların ve devlet iştiraklerinin sağladığı 

destekler neticesinde proje yapımının sürdürülebilir olacağı öngörülmektedir.  

Sonuç olarak birçok ülkede benzerine çok fazla rastlanan işlevini yitirmiş sanayi 

alanlarının dönüşüm projelerinin yaygın olarak uygulama alanı bulduğu ve birçok projede 

dönüşümün olumlu ve başarılı sonuçlar verdiği dikkati çekmektedir. Kent içinde kalan ve 

kullanımı son bulmuş veya çok düşmüş bu verimsiz alanların dönüşümü ile birlikte hem 

ekonomik, hem sosyal anlamda başarı elde edildiği görülmüş olup, ekonomik ve sosyal 

açıdan aynı anda başarısız olan bir dönüşüm projesi ile karşılaşılmamıştır. Dönüşümü 

sağlanan projeler ile kent dokusuna verilen tahribatın ortadan kalkmasının yanı sıra ortaya 

çıkan nihai ürünün kent ve ülke ekonomisine istihdam, ticari ve mesken kullanımlı alan 

üretimi ve çevresel kazanımların oluşması ile elde edilen sonuçlarla üst düzey fayda 

yakaladıkları görülmüştür. Kamusal destek ve özel sektörün böylesi projelerde yer alma 
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isteğinin fazla olması, dönüşüm projelerinin uygulanabilirliğinin de artmasına yol 

açmaktadır.  

Türkiye’de kamu ve özel kurumlarda kentsel gelişme, dönüşüm ve koruma uygulamaları 

ile sanayi bölgelerinin yer seçimi, arazi edinimi ve kamulaştırma, değerleme, imar 

uygulamaları, altyapı yatırımları ile arsa satışı gibi konularda gayrimenkul geliştirme ve 

yönetimi uzmanlarına yüksek düzeyde gereksinim olduğu ve kurumların insan 

kaynakları, teknik bilgi ve teknoloji yönlerinden güçlendirilmesi gerektiği dikkati 

çekmektedir. Üniversitelerin gayrimenkul geliştirme ve yönetimi bölümlerinin temel 

anabilim dalları ve bilimleri dallarının çalışma alanlarının hızla kurumsallaşması ve 

akademik yapılanmaların tamamlanması ve bu alanda nitelikli akademik personel 

yetiştirilmesi zorunlu görülmektedir. Bu çerçevede öncelikle gayrimenkul ve varlık 

değerleme çalışmaları, arazi ve proje geliştirme ve proje yönetimi bilim dalı, gayrimenkul 

yatırımları ve finansmanı bilim dalı ile tesis ve gayrimenkul yönetimi bilim dalında 

nitelikli uzman yetiştirilmesi ve teknolojik altyapının güçlendirilmesi gerekli olacaktır. 

Bu çerçevede uluslararası düzeyde akredite edilmiş üniversitelerin gayrimenkul 

geliştirme ve yönetimi bölümlerinin lisans ve lisansüstü programlarından mezun olan 

uzmanların merkezi kamu kurumları ile yerel yönetimlerin taşınmaz değerleme, proje 

geliştirme ve finans bölümlerinde istihdam edilmesinin sağlanması ve bu yolla insan 

kaynaklarının geliştirilmesine yönelik olarak kamu ve özel kurumlarda insan kaynakları 

politikasında gerekli değişikliğin yapılması gerekli olacaktır. Kamu ve özel kurumların 

insan kaynağının yetiştirilmesi ile değerleme çalışmalarında bilgi teknolojilerinde yoğun 

olarak yararlanılması yoluyla değerleme çalışmalarında kalitenin yükseltilmesi ve kamu 

gelirlerinin artırılması mümkün olabilecektir. Özellikle küçük sanayi siteleri, organize 

sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri ve serbest bölgelerin kurulması ve yönetimlerinde 

üniversitelerin gayrimenkul geliştirme ve yönetimi bölümlerinden mezun olan 

uzmanların görev almaları ile başarılı sonuçların elde edilmesi mümkün görülmektedir.  
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Ek-5 Kıymet Takdir Komisyon Raporu Örneği 
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Ek-8 Paydaş Anketi 

İşlevini Yitirmiş Sanayi Alanlarında Uygulanan Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının 

Nedenleri ve Süreçte Yaşanan Problemlerin Tespiti İle Çözümüne İlişkin İlgili 

Kurumlarda Çalışan Paydaşlara Uygulanan  

Anket Formu 

Bu anket çalışması, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gayrimenkul Geliştirme ve 

Yönetimi Anabilim Dalı’nda Doç. Dr. Yeşim TANRIVERMİŞ danışmanlığında 

gerçekleştirmekte olduğum “İşlevselliğini Yitiren Kent İçi Sanayi Alanlarının Dönüşümü: 

Ankara İli İskitler Küçük Sanayi Sitesi Örneği” konulu yüksek lisans tezine veri oluşturmak 

amacıyla yapılmaktadır. Elde edilen bilgiler bilimsel amaçlara uygun olarak topluca 

değerlendirilerek, işlevini yitirmiş sanayi alanlarında kentsel dönüşüm uygulamasının nasıl 

yapılması, kentsel dönüşüme neden ihtiyaç duyulduğu ve uygulama sürecinde yaşanan sorunların 

tespiti ve çözümlerine yönelik öneriler ortaya konulacaktır. Elde edilen veriler yalnızca akademik 

araştırmalarda kullanılacaktır. İlginiz ve katkınız için şimdiden teşekkürler.   

Ümit GEDİK 

Yüksek Lisans Öğrencisi 

 
1.  Yaşınız? 

a. 20-29 

b. 30-39 

c. 40-49 

d. 50-59 

e. 60 ve üzeri 

2. Eğitim durumunuz nedir? 

a. Sadece okur-yazar 

b. İlkokul 

c. Ortaokul 

d. Lise 

e. Lisans 

f. Lisansüstü 

3. Mesleğiniz aşağıdakilerden hangi gruba girmektedir? 

a. Yönetici 

b. Profesyonel meslek mensupları 

c. Tekniker, teknisyeni yardımcı meslek mensupları 

d. Büro hizmetleri 

e. Hizmet ve satış elemanı 

f. Nitelikli tarım çalışanları 

g. Sanatkar 

h. Nitelik gerektirmeyen işlerde çalışan 

i. Diğer: ……………… 

4. Hane geliriniz ne kadar? 

a. 0-5.000 TL 

b. 5.001-10.000 TL 

c. 10.001-15.000 TL 

d. 15.001 TL-20.000 TL 

e. 20.001 TL ve üzeri 

5. Medeni durumunuz? 

a. Evli 

b. Bekar 

c. Diğer 
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6. Nerede ikamet ediyorsunuz? 

a. Altındağ 

b. Diğer: …………………… 

7. İkametnizin bölgeye olan uzaklığı kaç km’dir? 

a. 0-9 km 

b. 10-19 km 

c. 20-29 km 

d. 30 ve üzeri km 

8. Dönüşüm alanını ne sıklıkla ziyaret edersiniz? 

a. Çok 

b. Sıklıkla 

c. Bazen 

d. Nadiren 

e. Hiç 

9. Dönüşüm alanını ne amaçla ziyaret edersiniz? 

a. İş yerim burada 

b. Sosyal aktivite amaçlı 

c. Bulunan hizmetlerden yararlanmak amaçlı 

d. Diğer: ………………………………… 

10. Böyle bir alanın var olmasından memnun musunuz? 

a. Evet 

b. Hayır. Nedeni:............. 

11. Bu alanda verilen hizmetlerden memnun musunuz? 

a. Evet 

b. Hayır. Nedeni:............. 

12. Aşağıdaki hizmetlerden hangisi veya hangileri sizin bu alanda yararlandığınız bir hizmettir? 

a. Araç bakım ve yedek parça 

b. Tadilat, tamirat ve dekorasyon hizmetleri 

c. Restoran ve cafe hizmetleri 

d. Bankacılık hizmetleri 

e. Endüstriyel hizmetler 

f. Diğer: …………………………. 

13. Çalıştığınız kurum? 

a. Tapu Müdürlüğü 

b. Kadastro Müdürlüğü 

c. Belediye 

d. Bakanlık 

e. Üniversite 

f. MEB’e bağlı eğitim kurumları 

g. Diğer:…………….. 

14. Kaç yıldır bu kurumda çalışıyorsunuz? 

a. 0-5 

b. 6-10 

c. 10-+ 

15. Çalıştığınız kurum dönüşüm alanı ile ilgili mi? 

a. Evet, karar mercii 

b. Evet, yetki çerçevesinde 

c. Hayır, hiçbir ilgisi yok 

16. Çalışma konusu alanda yürütülen kentsel dönüşüm faaliyetlerinden haberdar mısınız? 

a. Evet. Şuradan duydum: 

i. Gazeteden 

ii. Televizyondan 

iii. Kamu kurumlarından 

iv. Sosyal medyadan 

v. Diğer:………………………. 

b. Hayır, haberim yok. 
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17.  Çalışmaya konu bölgede aşağıdaki problemlerden hangisi veya hangileri ile karşılaştınız? 

a. Güvenlik 

b. Kentsel anlamda görüntü kirliliği 

c. Tehlike oluşturan yapılar 

d. Aradığınız hizmetin bulunmaması 

e. Diğer: … 

18. Bu alanda verilen hizmetlerden memnun musunuz? 

a. Evet 

b. Hayır. Nedeni:............. 

19.  Dönüşüm sonrası halkın (ziyaretçilerin) mağduriyeti söz konusu olabilir mi? 

a. Evet 

b. Kısmen 

c. Hayır 

d. Fikrim yok 

20. Alanda bulunan yapılar riskli olduğunu düşünüyor musunuz? 

a. Evet 

b. Hayır 

c. Fikrim yok 

21. Bölgenin sahip olduğu demografik yapıdan memnun musunuz? 

a. Evet 

b. Fikrim yok 

c. Hayır. Nedeni:............. 

22. Dönüşüm sonrası demografik yapıda değişiklikler olacağını düşünüyor musunuz? 

a. Evet 

b. Fikrim yok 

c. Hayır. Nedeni:............. 

23. Dönüşümün gerekli olduğunu düşünüyor musunuz? 

a. Kesinlikle gerekli 

b. Gerekli 

c. Fark etmez 

d. Gerekli değil 

e. Fikrim yok 

24. Bu alanda dönüşümün yapılmasını istiyor musunuz? 

a. Kesinlikle yapılmalı 

b. Yapılmalı 

c. Fark etmez 

d. Gerekli değil 

e. Hayır. Nedeni:............. 

25. Dönüşümün ne şekilde yapılması bu alanı daha verimli ve faydalı kılacağını düşünüyorsunuz? 

a. Konut alanına çevrilmesi 

b. İş merkezi ve ofis bloklarının yapılması 

c. Ticareti ve mesken karma projelerinin yapılması 

d. Yeşil alan ve küçük yapılar 

e. Sadece ticari mesken projelerinin yapılması 

f. Diğer: ………………………. 

26. Dönüşümün hangi kurum veya kuruluş tarafından yapılmasını tercih edersiniz? 

a. Ankara Büyükşehir Belediyesi 

b. Altındağ Belediyesi 

c. Bakanlık 

d. TOKİ 

e. Özel Sektör 

f. Diğer 

27. Dönüşümün bir türlü tamamlanamama sebebi sizce nedir? 

a. Mülk sahipleriyle anlaşamama 

b. Yetkili kurumların ilgisizliği 

c. Müteahhit firmaların çalışmaları 

d. Siyasi sebepler 

e. Türkiye’nin ekonomik durumu 

f. Fikrim yok 

g. Diğer:…………………. 
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28. Kentsel dönüşüm sürecinde maliklerin haklarının korunacağını düşünüyor musunuz? 

a. Evet  

b. Hayır. Nedeni: 

29. Kentsel dönüşüm sürecinde maliklerin hakları ne derecede korunacağını düşünüyorsunuz? (1 (en 

düşük) ile 5 (en yüksek) arasında puanlayınız) 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

e. 5 

30. Yeniden yapılacak olan yapılar alan için mimari açıdan uygun olduğunu düşünüyor musunuz? 

a. Evet 

b. Hayır 

c. Fikrim yok 

31. Yeniden yapılacak olan yapılar alan için faaliyet bakımından uygun olduğunu düşünüyor 

musunuz? 

a. Evet 

b. Hayır 

c. Fikrim yok 

32. Dönüşüm planında bu alan için mutlaka olmalı dediğiniz bir hizmet-yapı-oluşum vs. var mı? 

a. Evet;…. 

b. Hayır 

33. Alan için yapılan plan değişikliğinden memnun musunuz? 

a. Evet 

b. Hayır 

34. Alanda yapılan plan değişikiliğine karşı başvurulan itirazları haklı buluyor musunuz? 

a. Evet 

b. Fikrim yok 

c. Hayır 

35. Sizce, kentsel dönüşüm sürecinde yapılan bir hata olduğunu düşünüyor musunuz? Varsa nedir? 

a. Hayır, yok. 

b. Fikrim yok 

c. Evet; 

i. İmar planında yapılan değişiklikler 

ii. Yönetimsel hatalar 

iii. Profesyonel değerleme yapılmaması ve hatalı tekliflerin oluşturulması 

iv. Dönüşüm ile alakalı halkın görüşünün alınmaması 

v. Diğer:…………. 

36.  Sizce, kentsel dönüşüm sürecinde karşılaşılabilecek en büyük sorunun ne olduğunu 

düşünüyorsunuz? 

a. Mülkiyet problemleri 

b. Taşınmazların değeri üzerinde anlaşamama 

c. İmar planı ile ilgili problemler 

d. Fikrim yok 

e. Diğer: ……………………. 

37. Kentsel dönüşümün en büyük avantajı sizce nedir? 

a. Yapıların yenilenmesi 

b. Alana yeni faaliyetler katıyor olması 

c. Uygulamaya giren taşınmazların değerini arttırıyor olması 

d. Demografik yapıyı iyileştiriyor olması 

e. Diğer:…………… 

38. Başka eklemek istediğiniz bir düşünceniz varsa yazınız. 

…………………………………………………………………………………….. 
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Ek-9 Kullanıcı Anketi 

İşlevini Yitirmiş Sanayi Alanlarında Uygulanan Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının 

Nedenleri ve Süreçte Yaşanan Problemlerin Tespiti İle Çözümüne İlişkin İskitler 

Küçük Sanayi Bölgesi’nde Malik veya Kiracı Olarak Taşınmaz Kullanıcılarına 

Uygulanan  

Anket Formu 

Bu anket çalışması, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gayrimenkul Geliştirme ve 

Yönetimi Anabilim Dalı’nda Doç. Dr. Yeşim TANRIVERMİŞ danışmanlığında 

gerçekleştirmekte olduğum “İşlevselliğini Yitiren Kent İçi Sanayi Alanlarının Dönüşümü: 

Ankara İli İskitler Küçük Sanayi Sitesi Örneği” konulu yüksek lisans tezine veri oluşturmak 

amacıyla yapılmaktadır. Elde edilen bilgiler bilimsel amaçlara uygun olarak topluca 

değerlendirilerek, işlevini yitirmiş sanayi alanlarında kentsel dönüşüm uygulamasının nasıl 

yapılması, kentsel dönüşüme neden ihtiyaç duyulduğu ve uygulama sürecinde yaşanan 

sorunların tespiti ve çözümlerine yönelik öneriler ortaya konulacaktır. Elde edilen veriler 

yalnızca akademik araştırmalarda kullanılacaktır. İlginiz ve katkınız için şimdiden 

teşekkürler.   

Ümit GEDİK 

Yüksek Lisans Öğrencisi 

 

1. Yaşınız? 

a. 20-29 

b. 30-39 

c. 40-49 

d. 50-59 

e. 60 ve üzeri 

2. Eğitim durumunuz nedir? 

a. Okur-yazar 

b. İlkokul 

c. Ortaokul 

d. Lise 

e. Lisans 

f. Lisansüstü 

3. Mesleğiniz aşağıdakilerden hangi gruba girmektedir? 

a. Yönetici 

b. Profesyonel meslek mensupları 

c. Tekniker, teknisyeni yardımcı meslek mensupları 

d. Büro hizmetleri 

e. Hizmet ve satış elemanı 

f. Nitelikli tarım çalışanları 

g. Sanatkar 

h. Nitelik gerektirmeyen işlerde çalışan 

i. Diğer: ……………… 

4. Hane geliriniz ne kadar? 

a. 0-5.000 TL 

b. 5.001-10.000 TL 

c. 10.001-15.000 TL 

d. 15.0001 – 20.000 TL 

e. 20.001 TL ve üzeri 

5. Medeni durumunuz? 

a. Evli 

b. Bekar 

c. Diğer 
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6. Nerede ikamet ediyorsunuz? 

a. Altındağ 

b. Diğer: …………………… 

7. İkametinizin bölgeye olan uzaklığı kaç km’dir? 

a. 0-9 km 

b. 10-19 km 

c. 20-29 km 

d. 30 ve üzeri km 

8. Mülkiyet durumunuz nedir? 

a. Sahibi 

b. Kiracı 

c. Diğer 

9. Kaç yıldır burayı kullanıyorsunuz? 

a. 0-5 

b. 6-10 

c. 10-+ 

10. Faaliyetiniz hangi sektörde? 

a. Otomativ sanayi 

b. Endüstriyel hizmetler 

c. Gıda 

d. Diğer: ……………. 

11. İş yerinizi burada açma ve faaliyete devam ettirme sebebiniz nedir? 

a. Mülk sahibi olunduğundan 

b. Merkezi lokasyon olduğundan 

c. Müşteri çevresinin bu bölgede oluşundan 

d. Diğer:………………. 

12. Bölgede karşılaştığınız başlıca problemleriniz nelerdir? 

a. Suç oranları yüksek 

b. Demografik yapı iyi değil 

c. Yapılar eski, bakımsız ve tehlike arz etmekte 

d. Altyapı sorunları mevcut 

e. Diğer:………………………….. 

13. Bölgenin sahip olduğu demografik yapıdan memnun musunuz? 

a. Evet 

b. Fikrim yok 

c. Hayır. Nedeni:............. 

14. Dönüşüm sonrası demografik yapıda değişiklikler olacağını düşünüyor musunuz? 

a. Evet 

b. Kısmen 

c. Fikrim yok 

d. Hayır. Nedeni:............. 

15. Bölgede bir kentsel dönüşüm kararının alındığından haberiniz var mı? 

a. Evet. Şuradan duydum: 

i. Gazeteden 

ii. Televizyondan 

iii. Kamu kurumlarından 

iv. Sosyal medyadan 

v. Diğer:………………………. 

b. Hayır, haberim yok 

16. Bölgede bir kentsel dönüşüm kararının alınmasından memnun musunuz? 

a. Evet 

b. Fikrim yok 

c. Hayır. Nedeni:............. 
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17. Dönüşümün yapılış şeklinden memnun musunuz? 

a. Evet 

b. Hayır. Nedeni:……… 

c. Fikrim yok 

18. Dönüşümün ne şekilde yapılması bu alanı daha verimli ve faydalı kılacağını düşünüyorsunuz? 

a. Konut alanına çevrilmesi 

b. İş merkezi ve ofis bloklarının yapılması 

c. Ticari ve mesken karma projelerinin yapılması 

d. Yeşil alan ve küçük yapılar 

e. Sadece ticari meskenler 

f. Diğer: ………………………. 

19. Dönüşüm sizce gerekli mi? 

a. Gerekli 

b. Fark etmez 

c. Fikrim yok 

20. Dönüşümün yapılmasını istiyor musunuz? 

a. Yapılmalı 

b. Fark etmez 

c. Hayır. Nedeni:............. 

21. Dönüşümün hangi kurum veya kuruluş tarafından yapılmasını tercih edersiniz? 

a. Ankara Büyükşehir Belediyesi 

b. Altındağ Belediyesi 

c. Bakanlık 

d. TOKİ 

e. Özel Sektör 

f. Diğer 

22. Alanda bulunan faaliyetler vatandaş (ziyaretçi) için faydalı olduğunu düşünüyor musunuz? 

a. Evet 

b. Hayır 

c. Bilgim yok 

23. Alanda bulunan yapıların riskli olduğunu düşünüyor musunuz? 

a. Evet 

b. Fikrim yok 

c. Hayır 

24. Bulunduğunuz yapının riskli olup olmadığına dair bilginiz var mı? Evetse nasıl öğrendiniz? 

a. Evet;…….. 

b. Hayır 

25. Bulunduğunuz yapı ihtiyaçlarınızı verimli bir şekilde karşıladığını düşünüyor musunuz? 

a. Evet 

b. Kısmen 

c. Hayır 

26. Dönüşüm kapsamına kamulaştırılan mülkünüz var mı? 

a. Evet 

b. Hayır 

……Hayırsa 30. Soruya geçiniz. 

27. Ne kadarlık bir alan kamulaştırıldı? 

a. 0-50 m² 

b. 51-100 m² 

c. 100-1.000 m² 

d. 1.000 m²’den daha fazla 

28. Kamulaştırma bedeli sizin için yeterli oldu mu? 

a. Evet 

b. Hayır 
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29. Uzlaşma görüşmelerinde yapılan teklifi kabul ettiniz mi? 

a. Evet 

b. Hayır. Nedeni: 

30. Kamulaştırma bedelinin hangi kurum tarafından belirlenmesi gerektiğini düşünüyorsunuz? 

a. Belediye 

b. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

c. Üniversite 

d. Özel bir şirket 

e. Fikrim yok 

31. Dönüşüm sonrasında yine aynı sektörde faaliyete devam etmek ister misiniz? 

a. Evet. Nedeni: 

b. Hayır. Nedeni: 

32. Dönüşüm sonrasında yine aynı lokasyonda devam etmek ister misiniz? 

a. Evet. Nedeni: 

b. Hayır. Nedeni: 

33. Dönüşüm sonrası sizin ve halkın (ziyaretçilerin) mağduriyeti söz konusu olabilir mi? 

a. Evet:……………. 

b. Kısmen:………… 

c. Hayır:…………… 

34. Dönüşüm planında bu alan için mutlaka olmalı dediğiniz bir hizmet-yapı-oluşum vs. var mı? 

a. Evet;…………….. 

b. Hayır 

35. Dönüşüm projesinin tamamlandığını düşünüyor musunuz 

a. Evet 

b. Hayır 

36. Dönüşümün bir türlü tamamlanamama sebebi sizce nedir? 

a. Mülk sahipleriyle anlaşamama 

b. Yetkili kurumların ilgisizliği 

c. Müteahhit firmaların çalışmaları 

d. Siyasi sebepler 

e. Türkiye’nin ekonomik durumu 

f. Fikrim yok 

g. Diğer:…………………. 

37. Dönüşüm sürecinde maliklerin hakları korunduğunu düşünüyor musunuz? 

a. Evet 

b. Kısmen 

c. Hayır 

d. Fikrim yok 

38. Dönüşüm ile birlikte mülk sahipleri borçlandırılacağını düşünüyor musunuz? 

a. Evet 

b. Hayır 

c. Fikrim yok 

39. Dönüşüm sonrasında mülkünüze karşılık verilmesi planlanan yeni taşınmaz miktarı yeterli 

olduğunu düşünüyor musunuz?  

a. Evet 

b. Kısmen 

c. Hayır 

d. Fikrim yok 

40. Yeniden yapılacak olan yapılar alan için mimari açıdan uygun olduğunu düşünüyor musunuz? 

a. Evet 

b. Hayır 

c. Fikrim yok 
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41. Yeniden yapılacak olan yapılar alan için faaliyet bakımından uygun olduğunu düşünüyor 

musunuz? 

a. Evet 

b. Hayır 

c. Fikrim yok 

42. Alan için yapılan plan değişikliğinden memnun musunuz? 

a. Evet 

b. Fikrim yok 

c. Hayır. Nedeni……………….. 

43. Alanda yapılan plan değişikliğine karşı başvurulan itirazları haklı buluyor musunuz? 

a. Evet 

b. Fikrim yok 

c. Hayır. Nedeni: ……………………. 

44. Sizce, kentsel dönüşüm sürecinde yapılan bir hata olduğunu düşünüyor musunuz? 

a. Hayır 

b. Fikrim yok 

c. Evet 

45. Varsa nedir? (Birden fazla şık işaretlenebilir) 

a. İmar planında yapılan değişiklikler 

b. Yönetimsel hatalar 

c. Profesyonel değerleme yapılmaması ve hatalı tekliflerin oluşturulması 

d. Dönüşüm ile alakalı halkın görüşünün alınmaması 

e. Diğer:…………. 

46. Sizce, kentsel dönüşüm sürecinde karşılaşılabilecek en büyük sorun nedir? 

a. Mülkiyet problemleri 

b. Taşınmazların değeri üzerinde anlaşamama 

c. İmar planı ile ilgili problemler 

d. Fikrim yok 

e. Diğer: ……………………. 

47.  Kentsel dönüşümün en büyük avantajı sizce nedir? 

a. Yapıların yenilenmesi 

b. Alana yeni faaliyetler katıyor olması 

c. Uygulamaya giren taşınmazların değerini arttırıyor olması 

d. Demografik yapıyı iyileştiriyor olması 

e. Diğer:…………… 

48. Başka eklemek istediğiniz bir düşünceniz varsa yazınız. 

…………………………………………………………………………………….. 
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Ek-10 Ziyaretçi Anketi 

İşlevini Yitirmiş Sanayi Alanlarında Uygulanan Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının 

Nedenleri ve Süreçte Yaşanan Problemlerin Tespiti İle Çözümüne İlişkin İskitler Küçük 

Sanayi Bölgesi’ni Ziyaret Eden Kullanıcılara Uygulanan  

Anket Formu 

Bu anket çalışması, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gayrimenkul Geliştirme ve 

Yönetimi Anabilim Dalı’nda Doç. Dr. Yeşim TANRIVERMİŞ danışmanlığında 

gerçekleştirmekte olduğum “İşlevselliğini Yitiren Kent İçi Sanayi Alanlarının Dönüşümü: 

Ankara İli İskitler Küçük Sanayi Sitesi Örneği” konulu yüksek lisans tezine veri oluşturmak 

amacıyla yapılmaktadır. Elde edilen bilgiler bilimsel amaçlara uygun olarak topluca 

değerlendirilerek, işlevini yitirmiş sanayi alanlarında kentsel dönüşüm uygulamasının nasıl 

yapılması, kentsel dönüşüme neden ihtiyaç duyulduğu ve uygulama sürecinde yaşanan sorunların 

tespiti ve çözümlerine yönelik öneriler ortaya konulacaktır. Elde edilen veriler yalnızca akademik 

araştırmalarda kullanılacaktır. İlginiz ve katkınız için şimdiden teşekkürler.   

Ümit GEDİK 

Yüksek Lisans Öğrencisi 

 

1. Yaşınız? 

a. 20-29 

b. 30-39 

c. 40-49 

d. 50-59 

e. 60 ve üzeri 

2. Eğitim durumunuz nedir? 

a. Okur-yazar 

b. İlkokul 

c. Ortaokul 

d. Lise 

e. Lisans 

f. Lisansüstü 

3. Mesleğiniz aşağıdakilerden hangi gruba girmektedir? 

a. Yönetici 

b. Profesyonel meslek mensupları 

c. Tekniker, teknisyeni yardımcı meslek mensupları 

d. Büro hizmetleri 

e. Hizmet ve satış elemanı 

f. Nitelikli tarım çalışanları 

g. Sanatkar 

h. Nitelik gerektirmeyen işlerde çalışan 

i. Diğer: ……………… 

4. Hane geliriniz ne kadar? 

a. 0-4.000 TL 

b. 4.001-10.000 TL 

c. 10.001-20.000 TL 

d. 20.001 TL ve üzeri 

5. Medeni durumunuz? 

a. Evli 

b. Bekar 

c. Diğer 
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6. Nerede ikamet ediyorsunuz? 
a. Altındağ 
b. Diğer: …………………… 

7. İkametinizin bölgeye olan uzaklığı kaç km’dir? 
a. 0-9 km 
b. 10-19 km 
c. 20-29 km 
d. 30 ve üzeri km 

8. Dönüşüm alanını ne sıklıkla ziyaret edersiniz? 
a. Çok 
b. Sıklıkla 
c. Bazen 
d. Nadiren 
e. Hiç 

9. Dönüşüm alanını ne amaçla ziyaret edersiniz? 
a. İş yerim burada 
b. Sosyal aktivite amaçlı 
c. Bulunan hizmetlerden yararlanmak amaçlı 
d. Diğer: ………………………………… 

10. Böyle bir alanın var olmasından memnun musunuz? 
a. Evet 
b. Hayır. Nedeni:............. 

11. Bu alanda verilen hizmetlerden memnun musunuz? 
a. Evet 
b. Hayır. Nedeni:............. 

12. Aşağıdaki hizmetlerden hangisi veya hangileri sizin bu alanda yararlandığınız bir hizmettir? 
(Birden fazla şık işaretleyebilirsiniz) 

a. Araç bakım ve yedek parça 
b. Tadilat, tamirat ve dekorasyon hizmetleri 
c. Restoran ve cafe hizmetleri 
d. Bankacılık hizmetleri 
e. Endüstriyel hizmetler 
f. Diğer: …………………………. 

13. Bölgede karşılaştığınız başlıca problemler nelerdir? (1’den fazla şık işaretleyebilirsiniz) 
a. Suç oranları yüksek 
b. Demografik yapı iyi değil 
c. Yapılar eski, bakımsız ve tehlike arz etmekte 
d. Alt yapı sorunları mevcut 
e. Diğer:………………………….. 

14. Alanda bulunan yapıların riskli olduğunu düşünüyor musunuz? 
a. Evet 
b. Hayır 
c. Fikrim yok 

15. Bölgenin sahip olduğu demografik yapıdan memnun musunuz? 
a. Evet 
b. Fikrim yok 
c. Hayır. Nedeni:............. 

16. Dönüşüm sonrası demografik yapıda değişiklikler olacağını düşünüyor musunuz? 
a. Evet 
b. Fikrim yok 
c. Hayır. Nedeni:............. 

17. Bölgede bir kentsel dönüşüm kararının alındığından haberiniz var mı? 
a. Evet. Şuradan duydum: 

i. Gazeteden 
ii. Televizyondan 

iii. Kamu kurumlarından 
iv. Sosyal medyadan 
v. Diğer:………………………. 

b. Hayır, haberim yok. 
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18. Bölgede bir kentsel dönüşüm kararının alınmasından memnun musunuz? 

a. Evet 

b. Fikrim yok 

c. Hayır. Nedeni:............. 

19. Dönüşümün yapılış şeklinden memnun musunuz? 

a. Evet 

b. Hayır. Nedeni:……… 

c. Fikrim yok. 

20. Dönüşümün ne şekilde yapılması bu alanı daha verimli ve faydalı kılacağını düşünüyorsunuz? 

a. Konut alanına çevrilmesi 

b. İş merkezi ve ofis blokların yapılması 

c. Ticaret ve mesken karma projelerin yapılması 

d. Yeşil alan ve küçük yapılarının yapılması 

e. Sadece ticari mesken projelerinin yapılması 

f. Diğer: ………………………. 

21. Dönüşümün gerekli olduğunu düşünüyor musunuz? 

a. Kesinlikle gerekli 

b. Gerekli 

c. Fark etmez 

d. Gerekli değil 

e. Fikrim yok 

22. Dönüşümün yapılmasını istiyor musunuz? 

a. Kesinlikle yapılmalı 

b. Yapılmalı 

c. Fark etmez 

d. Gerekli değil 

e. Hayır. Nedeni:............. 

23. Dönüşümün hangi kurum veya kuruluş tarafından yapılmasını tercih edersiniz? 

a. Ankara Büyükşehir Belediyesi 

b. Altındağ Belediyesi 

c. Bakanlık 

d. TOKİ 

e. Özel Sektör 

f. Diğer 

24. Dönüşüm projesinin tamamlandığını düşünüyor musunuz? 

a. Evet 

b. Hayır 

25. Dönüşümün bir türlü tamamlanamama sebebi sizce nedir? 

a. Mülk sahipleriyle anlaşamama 

b. Yetkili kurumların ilgisizliği 

c. Müteahhit firmaların çalışmaları 

d. Siyasi sebepler 

e. Türkiye’nin ekonomik durumu 

f. Fikrim yok 

g. Diğer:…………………. 

26. Yeniden yapılacak olan yapıların alan için mimari açıdan uygun olduğunu düşünüyor musunuz? 

a. Evet 

b. Hayır. Nedeni:............. 

c. Fikrim yok 

27. Yeniden yapılacak olan yapılar alan için faaliyet bakımından uygun olduğunu düşünüyor 

musunuz? 

a. Evet 

b. Hayır. Nedeni:............. 

c. Fikrim yok 
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28. Alan için yapılan plan değişikliğinden memnun musunuz? 

a. Evet 

b. Fikrim yok 

c. Hayır. Nedeni:............. 

29. Sizce, kentsel dönüşüm sürecinde yapılan bir hata olduğunu düşünüyor musunuz? Varsa nedir? 

a. Hayır, yok. 

b. Fikrim yok 

c. Evet; 

i. İmar planında yapılan değişiklikler 

ii. Yönetimsel hatalar 

iii. Profesyonel değerleme yapılmaması ve hatalı tekliflerin oluşturulması 

iv. Dönüşüm ile alakalı halkın görüşünün alınmaması 

v. Diğer:…………. 

30. Kentsel dönüşüm sürecinde maliklerin hakları ne derecede korunacağını düşünüyorsunuz? (1 (en 

düşük) ile 5 (en yüksek) arasında puanlayınız) 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

e. 5 

31. Sizce, kentsel dönüşüm sürecinde karşılaşılabilecek en büyük sorunun ne olduğunu 

düşünüyorsunuz? 

a. Mülkiyet problemleri 

b. Taşınmazların değeri üzerinde anlaşamama 

c. İmar planı ile ilgili problemler 

d. Fikrim yok 

e. Diğer: …………………. 

32. Kentsel dönüşümün en büyük avantajı sizce nedir? 

a. Yapıların yenilenmesi 

b. Alana yeni faaliyetler katıyor olması 

c. Uygulamaya giren taşınmazların değerini arttırıyor olması 

d. Demografik yapıyı iyileştiriyor olması 

e. Diğer:…………… 

33. Başka eklemek istediğiniz bir düşünceniz varsa yazınız. 

…………………………………………………………………………………….. 
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Ek-11 1/1.00 Ölçekli Uygulama İmar Planından Bir Kesit 
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