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ÖZET 

Dönem Projesi 

KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANI İÇERİSİNDE KALAN TAŞINMAZ KÜLTÜR 

VARLIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: SAKARYA HENDEK KEMALİYE ÖRNEĞİ 

Mahmut BAYLAN 

Ankara Üniversitesi  

Fen Bilimleri Enstitüsü  

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı 

Danışman: Doç. Dr. Güliz BİLGİN ALTINÖZ 

Kentsel kesimde yıpranan ve çöküntü alanı halinde dönüşen mekanların yeniden gözden 

geçirilmesi için kapsamlı ve çok yönlü saha çalışmalarına dayalı olarak proje geliştirme ve 

uygulama yapılması ile sürdürülebilir kentsel mekanların oluşturulması için gerekli 

görülmektedir. Bu çerçevede çalışmada; birbirleriyle kavramsal olarak ilintili kentsel dönüşüm 

ve taşınmaz kültür varlıklarının tanımlamaları yapılmış ve kentsel dönüşüm uygulamalarına 

örnekler verilmiştir. Kentsel dönüşüm projesi sınırları içinde kalan taşınmaz kültür varlıklarının 

üstleneceği rol ve çevresindeki diğer yapılarla etkileşimi, sosyal, ekonomik ve çevresel yönleri 

ile birlikte ele alınmış ve sürdürülebilir dönüşüm projesi geliştirilmesi fikrine yönelik 

değerlendirme yapılmıştır. Daha sonra Hendek ilçesinin tarihi, şehircilik serüveni ve kentsel 

dönüşüm alanında yapılan uygulamalar ile yaşanan sosyal sorunlar ele alınmıştır.  

Gerek ulusal düzeyde uygulanan dönüşüm projelerinde gözlenen gelişmeler, gerekse örnek olarak 

incelenen ilçedeki uygulamaların sonuçlarına göre Türkiye’de merkezi ve yerel yönetimlerin, 

mevcut durum ve ihtiyaç analizi, altyapı analizi ve proje geliştirme çalışmaları yapılmadan kentsel 

dönüşüm kararlarını aldıkları görülmektedir. Bu koşullarda proje uygulama aşamasında 

oluşabilecek problemlerle ilgili bir çalışmanın olmadığı ve birçok projenin tasarım özelliklerinin 

de hemen hemen aynı olduğu açıkça dikkati çekmektedir. Bunun bir örneği olan Hendek ilçesi 

Kemaliye Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi uygulamasında; şehrin yerel mimari kimliğini 

yansıtan taşınmaz kültür varlıklarıyla çevrelenmiş alana çok katlı dikey blok binalar inşa edilerek 

tarihi kent kimliğinin işlevsiz hale getirildiği saptanmıştır. Hendek ilçe merkezinin çekirdeğini 

oluşturan, Ocak 2013 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile riskli alan ilan edilen ve Nisan 2013 

tarihinde kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında ilk yıkımın gerçekleştirildiği dönüşüm projesi 

alanında üç blokun yapımı tamamlanmış, ancak Danıştay’ın riskli alan ve kentsel dönüşümü 

projesinin iptal eden mahkeme kararını onaması üzerine proje askıya alınmıştır. Taşınmaz kültür 

varlıklarının korunmasına yönelik tedbirleri almakla yükümlü bulunan, yetkilendirilen yerel 

yönetimler, taşınmaz kültür varlıklarıyla iç içe geçen ve deprem riski taşıyan, planlı/plansız inşa 

edilen yapıların bulunduğu alanlarda, öncelikli olarak kültür varlıklarını restore ederek etrafındaki 

yapı dokusunu da kültürel mirasla uyumlu ve günümüz modern ihtiyaçlarına uygun tasarlanmaları 

ve inşa edilmeleri zorunlu görülmektedir. Bunun için kentsel dönüşüm projeleri ile ilgilenen 

bütün kamu ve özel kurumlarda konun bütün taraflarından uzmanların katılımı ile proje geliştirme 

ve uygulama yapılması zorunluluğunun olduğu ortaya çıkmaktadır.     

Eylül 2018, 67 sayfa   

 

Anahtar Kelimeler: Kentsel dönüşüm, proje geliştirme ve uygulama aşamaları, taşınmaz kültür 

varlıkları ve Hendek İlçesi Kemaliye Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi uygulaması. 
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ABSTRACT 

Term Project 

EVALUATION OF CULTURAL REAL ESTATE ASSETS IN THE URBAN 

TRANSFORMATION AREA: AN EXAMPLE OF SAKARYA HENDEK KEMALIYE  

Mahmut BAYLAN 

Ankara university 

Graduate School of Natural and Applied Sciences  

Department of Real Estate Development and Management  

Supervisor: Prof. Dr. Güliz BİLGİN ALTINÖZ 

It is deemed necessary for the creation of sustainable urban spaces through project development and 

implementation based on comprehensive and multifaceted field studies in order to review the places 

that are dilapidated and turned out into urban decay in urban areas. In this context of the study, the 

descriptions of urban transformation and real estate cultural assets that are conceptually related with 

each other have been made and examples of urban transformation practices have been given. The role 

of the cultural real estate assets remaining within the boundaries of the urban transformation project 

and their interaction with other surrounding structures have been discussed together with their social, 

economic and environmental aspects, and an evaluation has been made for the idea of developing a 

sustainable transformation project. Then, the history of Hendek district, the adventure of urbanism and 

the social problems experienced in the cause of urban transformation were discussed.  

According to the developments observed in the transformation projects implemented at the national 

level and the results of the applications in the district which were examined as an example, it is 

observed that central and local governments in Turkey have taken urban transformation decisions 

without current situation and need analysis, infrastructure analysis and project development analysis. 

In these conditions, it is clearly noticeable that there is not any feasibility analysis conducted on the 

problems and outcomes that may occur during the project implementation phase and the design 

features of many projects are almost the same. As an example of this, in Kemaliye District Urban 

Transformation Project in Hendek; It was determined that the historical urban identity was rendered 

dysfunctional by constructing vertical block buildings with multiple floors in the area surrounded by 

cultural real estate assets which are reflecting the local architectural identity of the city. The 

construction of three blocks was completed in the area of transformation project, which constitutes the 

core of the Hendek district was declared a risky area by the decisions made by the council of ministers 

in January 2013 and the first demolition within the scope of urban transformation was carried out in 

April 2013, but the project was suspended after the decision of  council of state approved by the court 

decision that cancelled the risky area and urban transformation project. Local governments, authorized 

local governments, which are obliged to take measures to protect cultural real estate assets, are 

intertwined with cultural real estate assets and are at risk of earthquakes, in areas where 

planned/unplanned buildings are located, it is necessary to restore cultural assets and design and build 

the surrounding building texture in accordance with the modern and today's needs. For this reason, it 

turns out that all public and private institutions dealing with urban transformation projects, have an 

obligation to develop and implement projects with the participation of experts from all parts.  

September 2018, 67 pages 

 

Keywords: Urban transformation, project development, cultural real estate assets, and 

application of Kemaliye district Urban transformation in Hendek district 
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1. GİRİŞ 

1.1 Çalışmanın Amacı 

Kentleşme; ekonomik olarak daha iyi iş ve yaşam koşullarına sahip olmak için insanların 

küçük yerleşim bölgelerinden daha büyük kentlerin merkezlerine göçlerinin başlamasıyla 

ortaya çıkmıştır. Bu süreç Türkiye’de 1950 sonrası dönemde başlamış ve özellikle ulaşım 

imkânlarının çeşitlenmesi ve kolaylaşmasına bağlı olarak şehirlerin büyüme hızı artış 

göstermiş ve şehirler sınırlarına doğru genişleme eğilimini sürdürmüştür. Sanayileşme ve 

hızla gelişen teknoloji ve bağlı olarak yeni iş olanaklarının ortaya çıkması ile kentlerin 

nüfusu artmaya başlamış ve bu da plansız ve çarpık kentleşmeyi beraberinde getirmiştir 

(Çelik 2017). Bu durum gelişmekte olan ülkeler ve Türkiye’de gözlenmekte olup, hızlı 

kentleşmeye bağlı olarak kentlerde konut varlığının büyük çoğunluğunun imar 

mevzuatına aykırı inşa edilmesi engellenememiş, bilim ve fen kurallarına uygun olmayan 

ve riskli yapıların varlığı, kentsel mekanın temel sorunlarından biri haline gelmiştir.   

Kentlerde zaman içinde oluşan çarpık kentleşme ve çirkin görüntü ortadan kaldırılarak 

daha yaşanabilir kentsel alanlar veya yapılı çevrenin oluşturulabilmesi için planlı bir 

müdahalenin gerekliliği kentsel dönüşüm kavramını ortaya çıkarmıştır. Türkiye’de son 

20 yılda yoğunlaşan kentsel dönüşüm projeleri, gelişmiş ülkelerin birçoğunda daha eski 

tarihlerde başlamıştır. 1999 Marmara Depremi sonrasında kentsel dönüşüm ülke 

gündemine girmiş ve bu yıldan sonra yapılan çalışmalar ile üç önemli yasal düzenleme 

yapılmıştır. Birincisi 2005 yılında yürürlüğe konulan 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 

73.maddesi olup, bu madde ile belediyelerin kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri 

uygulamaları ile ilgili görev ve yetkileri düzenlenmiştir. İkincisi 2005 yılında yürürlüğe 

5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve 

Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun olup, söz konusu düzenleme koruma bölge 

kurallarınca sit alanı olarak tescil ve ilan edilen bölgelerin yenilenerek korunmasını 

sağlamaya yöneliktir. Üçüncüsü ise 2012 yılında yürürlüğe giren 6306 sayılı Afet Riski 

Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun olup, bu kanun afet riski altında 

olan yapıların yıkılarak yenilenmesini amaçlamıştır (Şimşek 2016).  
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Kentsel dönüşüm uygulamaları ile yoğun kentleşme nedeniyle meydana gelen niteliksiz 

ve köhne alanların yenilenmesi ve bu alanların yaşam standartlarının iyileştirilmesi temel 

amaç olmaktadır. Kaçak yapılaşma veya Hazine arazilerinin işgali nedeniyle bozulan kent 

alanlarını, kentsel dönüşüm projeleri ile tekrar kentlere kazandırılması mümkün 

olabilmektedir. Dönüşüm uygulamalarında yataydaki düzensiz, çarpık ve çoğu yerde 

riskli yapılaşmanın, bölge nüfus yoğunluğunu aşırı şekilde artırmayacak şekilde ve makul 

bir seviyede düşeye taşınması halinde, bozuk kent dokusunun gerekli bütün donatı 

alanları ile planlanarak modern ve yaşanılabilir alanlara dönüştürülebileceği 

vurgulanmaktadır (Tanrıvermiş vd. 2016, Çelik 2017). Türkiye’deki birçok kentsel 

dönüşüm uygulamasında bunun yeterince sağlanamamış olması, teknik yetersizlikten çok 

kentsel dönüşümdeki temel amacın göz ardı edilmesi ile ilgili bulunmaktadır. Mevzuata 

göre kentsel dönüşüm uygulaması, kamu gücünün devreye konulmasıyla 

gerçekleştirilebilecek bir süreç olarak tanımlanabilir. Bu süreçte hem deprem ve diğer 

afet risklerine bağlı olarak yıkılma riski olduğu için can ve mal güvenliğini tehdit eden 

yapılar ile tarihi değerlerin tahribinin önlenmesi için, kent mekânlarına uygun 

müdahalelerin yapılması, tarihsel ve kültürel değerlerin korunması ve riskli yeni yapıların 

ivedi olarak dönüştürülmesi ile kentsel mekanda yaşam ve mal güvenliğinin tesisi zorunlu 

olmaktadır. Risk kaynağı olarak görülen kentsel olumsuzlukların hızla ortadan 

kaldırılması ile kentinin çöküntü ve plansız alanlarının dönüştürülmesi sürecinde ilgili 

kamu kurumlarının aktif olarak devreye girmesi ve proje geliştirme çalışmalarının 

sonuçlarına göre uygun görülenlerin uygulama aşamasına alınması ve yaşam kalitesine 

olumlu katkı yapılması gerekmektedir.   

Bu çalışmada; kaynak araştırması ve Hendek ilçesi Kemaliye Mahallesi dönüşüm projesi 

geliştirme ve uygulama süreçlerine ilişkin idari kayıtlardan yararlanılarak hem genel, hem 

de seçilmiş örnek proje çerçevesinde kentsel dönüşüm projeleri sınırları içinde tarihi 

değerlerin korunması ve kent bütününe entegrasyonu olanakları irdelenmiştir. Çalışma 

kapsamında öncelikle ilçenin tarihi, şehircilik serüveni, kentsel dönüşüm alanında yapılan 

uygulamalar ve kent dönüşüm uygulamalarında yaşanan sosyal sorunlar bütün boyutları 

ile ele alınmıştır. Kent kimliği oluşturma sürecinde, kentsel dönüşüm alanı içerisinde 

kalan taşınmaz kültür varlıklarının üstleneceği rol ve çevresindeki diğer yapılanmalar ile 
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etkileşimi ele alınarak sosyal ve ekonomik durumları ile birlikte değerlendirilip çözüm 

yolları sunulacaktır. 

Dönüşüm yapılan Kemaliye mahallesinin, Hendek ilçesinin kent merkezinde olması ve 

bu alandaki taşınmazların değerlemesinde yaşanan yetersizlikler, bölgede yaşayan halkın 

büyük çoğunluğu tarafından “haksız rant paylaşımları” söylemlerinin yanında mekânsal 

yapı ile sosyal yapının ayrımlaşması sorununu gündeme getirmektedir. Kentsel dönüşüm 

yapılan alanlarda taşınmaz kültür varlıklarının nasıl korunacağı ve bu varlıkların 

korunarak aynı zamanda kullanılarak gelecek kuşaklara nasıl aktarılabileceğine dair 

öneriler ortaya konulmuştur. 

Belediyeler, kanunlar ile başka kurum ve kuruluşlara verilmeyen o yerleşim yerinde 

yaşayanların, mahalli, müşterek ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kurulan kamu tüzel 

kuruluşlarıdır. Bu çalışmada, öncelikle imar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi altyapı; 

çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık, park ve yeşil alanlar, konut, kültür ve sanat, 

turizm ve tanıtım, gençlik ve spor ve birçok hizmetin yanı sıra taşınmaz kültür 

varlıklarının korunmasına yönelik tedbirleri almakla yükümlü bulunan, yetkilendirilen 

yerel yönetimin altyapı analizi ve uygulamada oluşabilecek problemlerle ilgili alan 

çalışması yapmadan kentsel dönüşüm uygulamaya çalışması ve bu çabası neticesinde 

şehrin yerel ve mimari kimliğini yansıtan taşınmaz kültür varlığı yapılarının nasıl işlevsiz 

hale getirildiği incelenmiştir. Sınırlı sayıda taşınmaz kültür varlığı bulunan Hendek 

ilçesinde, kentsel dönüşüm uygulaması ile birlikte taşınmaz kültür varlıklarının 

korunmasına yönelik problemler ortaya konularak çözüm önerilerinin geliştirilmesi temel 

amaç olarak tespit edilmiştir. 

1.2 Çalışmanın Kapsamı 

Araştırma sonuçları beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, konu ile ilgili kısa bir 

bilgi ile birlikte çalışmanın amaç ve yöntemi verilmektedir. İkinci bölümde, çalışma 

konusu ile ilgili kavramsal terimlerin tanımlamaları yapılmıştır. Üçüncü bölümde, 

Hendek ilçesinin tarihsel gelişimine ilişkin genel bilgilendirme ile birlikte Hendek 

ilçesinin coğrafi ve fiziki özellikleri hakkında bilgiler verilmiştir. Dördüncü bölümde, 
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Hendek ilçesindeki yapılaşma ve sivil mimari örneği taşınmaz kültür varlığı yapıları 

hakkında bilgiler verilip Hendek Belediyesi’nin kentsel dönüşüm uygulaması başlatma 

gerekçesine yer verilmiştir. Beşinci bölümde ise kentsel dönüşüm uygulaması yapılan 

alan içerisinde kalan taşınmaz kültür varlıklarının korunması, korunurken yaşatılarak 

gelecek kuşaklara aktarılabilmeleri için çözüm önerilerinde bulunulmuştur. 

1.3 Çalışmanın Yöntemi 

Çalışma temel olarak literatür araştırması ve örnek proje analizine dayanmaktadır. 

Öncelikle kentsel dönüşüm, taşınmaz kültür varlıkları, koruma kavramı ve taşınmaz 

kültür varlıklarının değerleri konuları araştırılmıştır. Ayrıca Türkiye’deki kentsel 

dönüşüm ve taşınmaz kültür varlıkları ile ilgili mevcut yasal çerçeve araştırılmıştır. Bu 

çalışmada, literatür araştırması ile birlikte kentsel dönüşüm yapılan alanlarda bulunan 

taşınmaz kültür varlıklarının nasıl korunacağı ve taşınmaz kültür varlıkları korunurken 

aynı zamanda kullanılarak gelecek kuşaklara nasıl aktarılabileceklerine dair öneriler 

ortaya konulmuştur. 
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2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Kentsel dönüşüm alanı içerisindeki taşınmaz kültür varlıklarının değerlemesi, Sakarya ili 

Hendek ilçesi Kemaliye mahallesi örneği ile ilgili bir bakış açısı oluşturmak için öncelikle 

kavramsal terimlerin tanımlamaları yapılmıştır.   

2.1 Kent, Kentleşme ve Kentlileşme 

Yapılan araştırmalarda konu ile ilgili sık kullanılan ve birbiriyle dolaylı olarak ilgili olan 

kent, kentleşme ve kentlileşme gibi kavramların üzerinde durulmuş ve tanımları yapılıp 

örnekler verilerek incelenmiştir. 

2.1.1 Kent 

Sosyoekonomik ve kültürel özellikleri, yönetim durumu ve nüfus bakımından kırsal 

alanlardan ayırt edilen, hem tarımsal hem de tarım dışı üretim, dağıtım ve denetim 

işlevlerinin toplandığı, teknolojik gelişme derecelerine göre belirli bir büyüklük, 

heterojenlik ve bütünleşme düzeyine varmış; cemiyet tipi ilişkilerin olduğu, doğurganlık 

oranının kırsal kesime göre düşük kaldığı; çekirdek aile tipinin, ikincil toplumsal 

ilişkilerin, toplumsal farklılaşma, uzmanlaşma ve hareketliliğin yaygın olduğu; eğitim ve 

öğretimin yoğun olarak yapıldığı yerleşim alanları olarak tanımlanabilir (Anonim 2014a). 

2.1.2 Kentleşme 

Dar anlamda, kent sayısının ve kentlerde yaşayan nüfusun artmasını anlatır. Geniş 

anlamda ise sanayileşme ve ekonomik gelişmeye koşut olarak kent sayısının artması ve 

bugünkü kentlerin büyümesi sonucunu doğuran, toplum yapısında artan oranda 

örgütleşme, iş bölümü ve uzmanlaşma yaratan, insan davranış ve ilkelerinde kentlere 

özgü değişikliklere yol açan bir nüfus birikimi sürecidir (Keleş 2010). 
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2.1.3 Kentlileşme 

Kentlileşme, temelde insanların kentle bütünleşmesini ifade eder. Bütünleşme kavramı 

genelde, bir nüfus grubunun daha büyük bir nüfus grubuyla kaynaşması anlamına gelir. 

Kentlileşme, kentleşme akımı sonucunda toplumsal değişmenin insanların 

davranışlarında ve ilişkilerinde değer yargılarında maddi ve manevi yaşam biçimlerinde 

değişiklikler ortaya çıkarması sürecidir. Başka bir ifade ile ‘kırsal alandan uzaklaşma, 

organize edilmiş sosyal hayata geçiş’ olarak da ifade edilebilir (Anonim 2018g ). 

2.2 Kentsel Dönüşüm 

Dünyada ve Türkiye’de kentsel dönüşüm uygulamalarından örnekler verilerek Hendek 

ilçesinde yapılan dönüşüm uygulamasına karşılaştırmalı bir bakış açısıyla 

değerlendirmelerde bulunulması hedeflenmiştir.   

2.2.1 Kentsel Dönüşümün Tanımı ve Amacı  

Kentsel dönüşüm; “zaman içinde eskiyen, köhneyen, yıpranan, sağlıksız/yasadışı gelişen 

ya da potansiyel arsa değeri üstyapı değerinin üzerinde değerlendirilmeyi bekleyen ve 

yaygın bir yoksunluğun hüküm sürdüğü kent dokusunun, altyapısının sosyal ve ekonomik 

programlar ile oluşturulup beslendiği bir stratejik yaklaşım içinde günün sosyoekonomik 

ve fiziksel şartlarına uygun olarak değiştirilmesi, geliştirilmesi, yeniden canlandırılması 

ve bazen de yeniden üretilmesi eylemi” olarak tanımlanabilir (Anonim 2014b). 

Kentsel dönüşüm salt gecekondu bölgelerindeki derme çatma yapıların temizlenmesinden 

ibaret değildir. Buna ilave olarak, koruma, canlandırma, iyileştirme, yeni işlevler 

kazandırma, yeniden imar etme, hem yapıları hem de bulundukları kent kesimlerini, 

yitirmiş bulundukları ekonomik ve toplumsal değerlerine ve fiziksel ölçünlerine yeniden 

kavuşturmak da kentsel dönüşüm çalışmalarının amaçları arasındadır (Keleş 2010). 
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2.2.2 Türkiye’de Kentsel Dönüşüm ile İlgili Yasal Düzenlemeler 

Türkiye’de kentsel dönüşüm projelerine ve aynı yaklaşımda farklı adlarla hayata geçirilen 

projelerin yasalar dayanakları; 3194 sayılı İmar Kanunu1, 2981 sayılı İmar Affı Kanunu2, 

5104 sayılı “Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi” Kanunu3, 5366 sayılı 

“Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve 

Yaşatılarak Kullanılması” Kanunu4 ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 73. maddesi5 

olarak sıralanabilir (Anonim 2018a). 

Türkiye’deki kentsel dönüşüm uygulamaları incelendiğinde birbirinden farklı dönüşüm 

uygulamalarının bulunduğu görülmektedir. Bu farklılık, her uygulama ve özel durum için 

ayrı özel yasa çıkarılmasını gerekli kılmıştır. Kentsel dönüşümle ilgili bugüne kadar 

çıkarılan özel yasalar şunlardır: Haydarpaşa Limanı olarak kullanılan taşınmazlarla ilgili, 

21.09.2004 tarihli ve 5234 sayılı Bazı Kanun ve KHK’de Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun (Geçici Madde: 5)6,  03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu (Kentsel 

Dönüşüm ve Gelişim Alanı başlıklı Madde: 73), 04.03.2004 tarihli ve 5104 sayılı Kuzey 

Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu, 16.06.2005 tarihli ve 5366 sayılı 

Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak 

Korunması Hakkında Kanun 

2.2.3 Dünyada ve Türkiye’deki Kentsel Dönüşüm Uygulamaları 

Dünyada ve Türkiye’deki kentsel dönüşüm uygulamalarından örnekler verilerek kentsel 

dönüşüm uygulamaları incelenmiştir. Dünyadaki kentsel dönüşüm uygulamalarından 

örnekler özet olarak aşağıda sunulmuştur: 

                                                 
1 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 03.05.1985, Sayı: 18749 
2 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 08.03.1984, Sayı: 18335 
3 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 12.03.2004, Sayı: 25400 
4 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 05.07.2005, Sayı: 25866 
5 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 13.07.2005, Sayı: 25874 
6 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 21.09.2004, Sayı: 25590 
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Hiroşima - Danbara Kenti Kentsel Dönüşüm Projesi: Hiroşima şehrine 6 Ağustos 1945’te 

atılan atom bombası 140.000 kişinin ölümüne ve 13 km² bir alanın yok olmasına neden 

olmuştur. Atom bombası sadece insanların ölümüne sebep olmakla kalmamış, aynı 

zamanda bölgede bulunan ulaşım ve iletişim olanaklarına, su ve kanalizasyon 

sistemlerine ve bulunan binalara da zarar vermiştir. Hiroşima’nın tekrardan inşası ulusal 

hükümetin yapmış olduğu yeniden yapılanma projesi kapsamında ele alınmıştır. Böylesi 

büyük bir yıkım bölgeyi yeniden yapılandırmayla karşı karşıya bırakmıştır. 1945 yılında 

başlanan 50 yıl süren proje 1995 yılında tamamlanmıştır. 

Danbara Kentsel Dönüşüm Projesi; hem dünyanın en güzel şehrini inşa etmek, hem de 

bir endüstri şehri oluşturmak için uygulanmıştır. Doğal güzelliği ve kültürüyle dünya 

barışına hizmet edecek ve diğer ülkelere örnek olabilecek bir yerleşim bölgesi 

oluşturulmak istenmiştir. Danbara Projesi, çok iyi planlanmış küçük ölçekli bir yeniden 

doğuş hareketinin başlangıcıdır. Projenin temel amacı Hiroşima’nın yaşamak ve çalışmak 

için yeniden çekici hale getirilmesidir. 1995 yılında tamamlanması hedeflenen projenin, 

bitmesi hedeflenen tarihe kadar binalarının % 62’si inşa edilmiştir. Proje sadece kamu eli 

ile değil, özel sektör ve yerel halkın katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Yapılan binaların 

461’i özel sektör tarafından inşa edilmiştir. Toplam 7 ile 10 kat arasında yapılan binalar, 

ana yollar üzerinde inşa edilmiş ve hem yerleşim yeri hem de iş yeri olarak kullanılması 

amaçlanmıştır. Proje için harcanan toplam maliyet 283.800.000 dolardır. Bu maliyetin % 

57’si Hiroşima şehrinden, % 38’i yerel yönetimlerden ve % 5’i diğer özel kaynaklardan 

sağlanmıştır. 

Danbara Kenti Kentsel Dönüşüm Projesi’nin amaçları şunlardır: Bölgedeki fakir halkın 

konut sorununu çözmek, geniş ölçekli yeşil alan, park ve kamu alanları inşa etmek, halk 

ile belediye arsında sistematik bir ilişki kurarak ihtiyaçları karşılamak, toplu konut 

yapımı, yıkılan ya da zarar gören evlerin yenilenmesi ile daha güvenli ve konforlu 

alanların inşasını içermektedir. Danbara Kenti Kentsel Dönüşüm Projesi’nin inşası 

sırasında devlet, yerel halk ve yerel yönetimler birlikte hareket etmişler ve birlikte hareket 

etmenin neticesinde verimli bir sonuç elde etmişlerdir (Anonim 2018b). 
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Beyrut - Solidere Kentsel Dönüşüm Projesi (Lübnan): 1975-1990 yılları arasında yaşanan 

Lübnan Savaşı’ndan sonra Beyrut’ta 20 bin kişi evsiz kalmış ve şehrin altyapısı ciddi bir 

şekilde hasara uğramıştır. Savaş sürecinde şehrin kıyı kesimi kontrolsüz bir şekilde 

yağmalanmıştır. Savaşın etkisi ile zayıflayan hükümet büyük ve kompleks bir proje ile 

şehri yeniden inşa edebilecek gücü elinde bulunduramamıştır. Savaştan sonraki ilk 

hükümet, yaşanan felaketi bir fırsata dönüştürebilme fikriyle planlı özel bir bölge 

tasarlamak istemiştir. Hükümet bu hedef doğrultusunda özel sektörle işbirliği yaparak 

kentsel yenileme ve dönüşüm projesi başlatmıştır. Kentsel dönüşüm için iki farklı proje 

hazırlanmıştır: Bunlardan biri kentin güney ve güneybatı banliyöleri ile ilgili olan Elyssar 

Projesi’dir. Diğer projeyi ise “Solidere” olarak adlandırılan emlak şirketi üstlenmiştir. 

Solidere Projesi, savaş nedeniyle yıkılan Beyrut şehir merkezinin yeniden inşasını, kamu 

ve özel sektör işbirliğiyle tamamlamak isteyen bir projedir. Solidere şirketi, şehrin tarihi 

dokusu bozulmayacak şekilde şehir merkezindeki kafe, restoran ve barların tekrar inşası 

üzerinde odaklanmıştır. 

Savaş sonrası ikiye bölünen şehrin kuzey kısmında Müslümanlar, doğu kısmında ise 

Hıristiyanlar bulunmaktaydı. Kentin geleneksel kimliğine uymayan böylesi bir bölünme, 

savaş sonrası ulus olma yolunda çabalayan Lübnan için bir çelişkiyi ifade etmektedir. Bu 

nedenle hazırlanan projede üzerinde durulan öncelikli konulardan biri de kentin sosyal 

dokusunun bütünleştirilmesidir. Bunu sağlayabilmek için kent merkezinin yeniden inşa 

edilerek doğu ve batı yakalarının birbirine bağlanması, şehir merkezinin sadece ticaret 

için değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel aktivitelerle tüm kentlileri bir araya getirmesi 

hedeflenmiştir. 

Proje iki aşamadan oluşmaktadır: Birinci aşamada yeraltı otoparkları, denizdeki inşaat 

çalışmaları, dolgu toprağının işlenmesi, birinci ve ikinci derecedeki altyapı çalışmaları 

gibi önemli adımlar atılmıştır. İkinci aşamada ise Beyrut şehrinin denizden korunması 

için dolgu toprak işlenmiştir. İki aşamada gerçekleştirilen projenin temel hedefleri 

şunlardır: Kentteki tarihi binaların ve koruma alanlarının yeniden inşa edilmesi, yeni 

geliştirilmek istenen bölgeler için kentsel dönüşüm çerçevesinin çizilmesi,  proje alanı 

bütününde deniz görünümünün en yüksek seviyeye çıkarılması, denize açık bir alanın 

oluşturulması, kentin bütünü için modern altyapı sistemlerinin yapılması, kamusal 
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alanların yapılması, gezi alanları, seyir terasları ile yayalar için yolların yapılması, işyeri 

ve ilgili yerleşkeler ile kültürel ve eğlence imkânları yüksek olan çok fonksiyonlu yerler 

inşa edilmesi, savaş sonrası sağlam kalmış yapıları ve şehrin sahip olduğu manzarayı 

korumak, geleneksel ve modern mimariyi bir arada buluşturmak, şehrin eski dokusunu ve 

etnik ayrımcılık ile kaybolmuş komşuluk ilişkilerini yeniden kurmak,  24 saat yaşayan bir 

kent oluşturmak, pazarlama ve gelişme olguları ile birlikte sürdürülebilir çevre 

oluşumunu desteklemek ve bu amaç için esnek öneriler getirmek, şehir merkezinin 

yenilenmesiyle cazibe olanakları oluşturmaktır. 

Lübnan’ın başkenti olan Beyrut’un kalbi olarak tanımlanan, 191 hektarlık alan üzerinde 

inşa edilen proje iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşama 1994 - 2004 yıllarını, ikinci 

aşama ise 2005 - 2020 yıllarını kapsamaktadır. Her iki aşama da Solidere şirketi 

tarafından yürütülmektedir. 

Uygulanacak kentsel dönüşüm projesi için Solidere şirketi tarafından ilk olarak mevcut 

mülkiyet hakkı tespit edilmiştir. Şirket bu hakkı 1,2 milyar Amerikan Doları olarak 

belirlemiştir. Belirlenen bu değer A grubu hisse senedine dönüştürülmüştür. Hazırlanan 

projenin uygulanması ve yeni bölgenin inşası için gerekli olan 650 milyon Amerikan 

Doları ise B grubu hisse senedi karşılığı nakit olarak yeni yatırımcılardan temin 

edilmiştir. Yasal bir hak sahipliği olmamasına rağmen sosyal bir denge oluşturmak 

amacıyla iç savaş döneminde bölgeye yerleşen fakir halk ve mülteciler için tazminat tespit 

edilmiş ve yerleştikleri alanları boşaltmaları sağlanmıştır. 

Uygulanan proje sonrası yapılan yeni liman bölgesi ile tarihi kent merkezi birbirine 

bağlanmıştır. Bu bağlantı ile finansal anlamda güçlü bir bölge oluşturulmuştur. Bu sayede 

proje kendi kendini finanse etmiş ve kamuya herhangi bir ek yük getirmemiştir. Aynı 

zamanda bu yeni durum bölgede kaybedilen kimlik değerlerinin yeniden kazanılması 

zorluğunu göstermesi açısından dünya çapında önemli bir örnek olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Projenin ana hedefleri doğrultusunda, genelde Lübnan bütününde, özelde 

ise Beyrut kenti ve kent merkezinde kaybedilen kimlik değerlerinin kazanılması, 

sürdürülebilir kentsel mekân anlayışının kazanılması ve bunun geleceğe aktarılması 

sağlanmıştır (Anonim 2018b). 
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Rio de Janerio Kenti Gecekondu Sıkılaştırma Programı (Brezilya): 6,2 milyonluk nüfusu 

ile Rio de Janerio, zenginler ile fakirler arasında büyük bir boşluğun olduğu, Brezilya’nın 

ikinci büyük kentidir. Milyonlarca insan iş bulmak ve daha iyi şartlarda yaşamak için 

kırdan Rio de Janerio’ya göç etmişlerdir. Kırdan kente göç 1980’lerden sonra giderek 

artmıştır. Göç edenlerin birçoğu şehirde kendi evlerini inşa etmiş ve günlük işlerle 

çalışarak geçimlerini sağlamışlardır. Bu durum Rio de Janerio şehrinde çarpık 

kentleşmeye ve gecekondulaşmaya neden olmuştur. 

Rio de Janeiro’da nüfusun yaklaşık üçte biri gece kondu alanlarında çok kötü şartlar 

altında yaşamaktadır. Bu şartlar altında yaşamak zorunda kalan halkın sadece bir kısmı 

elektrik ve su gibi temel ihtiyaçlarına ulaşabilmekteydi. Yine gecekondu bölgelerinde 

kanalizasyon alt yapısı olmaması, çöplerin toplanmaması gibi nedenler çevre kirliliğinin 

yoğun bir şekilde yaşanmasına neden olmaktadır. Gecekondu bölgelerinin sahip olduğu 

bu problemler, beraberinde birçok sosyal problemi de ortaya çıkarmıştır. Bölgede işsizlik 

oranının yüksek olması, halkın fakirlikle savaşması, eğitim imkânlarının olmaması gibi 

nedenler ve bu nedenlerin beraberinde getirdiği uyuşturucu çetelerinin oluşumu ve yaşam 

standartlarındaki olumsuzluklar kentin bir proje ile inşasını gerekli kılmıştır. 

Hazırlanan projenin temel amaçları şunlardır: Su ve kanalizasyon sistemlerinin 

yenilenmesi,  şehir içi yolların yapımı,  kreş, eğlence ve spor alanlarının inşası, yüksek 

heyelan riski olan bölgelerde yaşayan halkın farklı bir yere taşınması, şehir içindeki 

akarsuların kapalı hale getirilmesi, temizlik, inşaat işleri ve konfeksiyonlar gibi 

kooperatifler oluşturarak istihdam alanı oluşturulması, eğitimin iyileştirilmesi için 

kursların açılması, halkın kredi karşılığında ev sahibi olmasının sağlanması, sosyal 

problemlerin giderilmesi, bölgede yaşayan halkın yaşam seviyesinin yükseltilmesi, 

çöplerin toplanarak çevre kirliliğinin ortadan kaldırılması, halk meydanlarının 

oluşturulması. 

Rio Kenti için 600 milyon dolarlık harcama yapılmıştır. Proje kamu ve yerel halkın 

işbirliği ile uygulanmıştır. Proje kapsamında yerel halkın banka kredileri veya kendi 

paraları ile evlerinin inşaatını gerçekleştirmeleri istenmiştir. Programın belirli 

aşamalarında halkın yanı sıra özel sektör ve çeşitli yerel örgütler de projenin inşasına 

katılmışlardır. Proje, yerel yönetimler ve Inter Amerikan Bankası tarafından finanse 
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edilmektedir. Proje için gerekli olan miktarın 120 milyon dolarlık kısmı yerel yönetim 

tarafından, 180 milyon dolarlık kısmı ise Inter Amerikan Bankası tarafından 

karşılanmıştır. 

Proje üç farklı aşamadan oluşmaktadır: İlk aşama, 1994 - 1998 yılları arasında 

gerçekleştirilmiş ve bu aşamada 300 milyon dolarlık yatırım yapılmıştır. Bu ilk aşamada 

62 yerleşim alanı yenilenmiş ve 250.000 kişinin ihtiyacı karşılanmıştır. 1998 - 2005 

yıllarını kapsayan ikinci aşamada ise yine 300 milyon dolarlık bir yatırım daha 

gerçekleştirilmiş ve 106 yerleşim alanı yenilenmiştir. İkinci aşamada ise 350.000 kişinin 

ihtiyacı karşılanmıştır. Programın son aşaması tamamlandığı zaman gecekondu 

bölgelerinde yaşayan bir milyon insanın yaşam kalitesi yükselecek ve ihtiyaçları 

karşılanacaktır (Anonim 2018b). 

Türkiye’deki kentsel dönüşüm uygulamalarından örnekler de aşağıda özetlenmiştir:   

Osmanlı döneminde yangın bölgelerinin yeniden inşası ile ilk örnekleri görülen kent 

yenileme uygulamalarını kültür ve tabiat varlıklarını koruma anlayışı içinde, kentsel 

sitlere yönelik çalışmalar izlemiş, günümüzde ise yasa dışı ve yaşam kalitesi düşük 

kentsel alanların yasallaştırılması ve sağlıklaştırılması, prestijli yeni merkezi iş alanları, 

fuar, alışveriş ve eğlence merkezleri, uluslararası tatil köyleri, golf sahaları gibi dönüşüm 

uygulamaları ile devam etmiştir. Son dönemlerde ise gecekondular, afet riski olan 

bölgeler gibi kentsel sorun alanlarının çözümüne yönelik uygulamaların kent yenileme / 

dönüşüm projelerinde ön plana geçtiği görülmektedir. 1950’ler ve onu takip eden yıllarda 

ülkenin sosyoekonomik yapısında yaşanmaya başlayan gelişmeler kentleşme hızının ve 

kentsel nüfusun artışına neden olurken, kentler bu yıllardan itibaren hiç görmedikleri 

ölçüde hızlı bir dönüşüm sürecine de girmişlerdir. Bu süreçte yeni merkezler ortaya 

çıkmış, kentlerin gelişme yönleri değişmiş, merkezi iş alanı içinde kentsel rantların 

artmasıyla ekonomik ömrünü tamamlamadan binaların çoğu yıkılarak yerlerine çok katlı 

yapılar inşa edilmiş, yeşil alanlar ve tarım toprakları gibi yerleşime uygun olmayan 

alanlar konutlarla kaplanmaya başlanmış, kent merkezleri daha kalabalık ve değerli hale 

gelmiştir. Bu dönüşüm sürecinde kentler plansız gelişmeleri yanında hem doğal, tarihi ve 

kültürel çevreyi hem de afet risklerini göz ardı ederek büyümüşlerdir.  
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1950 ve 60’lı yıllardan itibaren İstanbul ve Ankara başta olmak üzere büyük kentler bu 

dönüşümün simgesi haline gelmiştir. Kent içinin dönüşümü yanında 1980 sonrasında 

kentler, çevrelerine eklenen yeni oluşumlarla “yağ lekesi” gibi, boşluksuz büyümeye 

başlamışlardır.  Gecekondulaşma sorunu bu yıllardan itibaren ekonomik ve sosyal 

yapıyla, bağları çerçevesinde kentsel bir olgu haline gelerek yaygınlaşmıştır. 

Olağandışı kent yenileme nedenleri açısından bakıldığında, ülkemizde depremler başta 

olmak üzere doğal afetlerin ve doğal afet risklerinin kentlerin yenilenmesi ihtiyacını 

doğuran unsurlar olduğu görülmektedir. Örneğin, İstanbul tarih boyunca çok sayıda 

büyük deprem yaşamış, aynı yerde yıkıp - yapma ve onarımlarla yeniden inşa edilmiştir. 

Afetler kent için yenileme yanında, yeni imar düzenlemelerinin hayata geçmesi fırsatını 

ortaya çıkarmıştır. Yakın tarihte de 1966 – Varto, 1971 – Bingöl, 1992 - Erzincan, 1995 

– Dinar ve 1998 - Ceyhan depremlerinin ardından söz konusu kentler aynı yerde yeniden 

inşa edilmişlerdir. Ülkemizde afetin ardından ve afet olmadan önce mevcut tehlike 

karşısında risk azaltmak amacıyla yeri değiştirilen yerleşim yerleri vardır. 1939 - 

Erzincan, 1939 - Dikili, 1942 - Erbaa, 1970 - Gediz, 1975 - Lice depremlerinin ardından 

bu kentler, eski yerleşim yerlerinin yakınında, güvenli bölgelerde, kısmi risk azalımı 

önlemleri ile yeniden inşa edilmişlerdir. Türkiye’de meydana gelen depremler içinde 

1999 - Marmara ve Düzce Depremleri ise neden oldukları can ve mal kayıplarının 

büyüklüğü, etkilediği alanın genişliği, sonrasında hayata geçirilen yenileme ve risk 

azalım uygulamaları yanında, İstanbul başta olmak üzere farklı kentlerde başlatılan risk 

azaltmaya dayalı yenileme çalışmaları açısından da dönüm noktası oluşturmuştur 

(Anonim 2018c). 

2.2.4 Hendek İlçesi Kemaliye Mahallesi Kentsel Dönüşüme Başlama Süreci 

Hendek ilçesi, 1907 yılında belediye teşkilatı kurulmuş bir ilçedir. İlçenin son 20 yılı göz 

önüne alındığında 1997 yılında kurulan Sakarya 2. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile 

son üç yılda gelişme kaydederek sanayileşme hızlanmıştır. İlçede bulunan KSS de 

Hendek Belediyesinin 15.02.1989 yılı 41 Nolu meclis kararı7nda da belirtildiği üzere 

Hendek Adapazarı D - 100 devlet yolu üzerinde aynı güzergâhta bulunduğundan ve şehrin 

                                                 
7 Hendek Belediyesi Meclis Kararı, Tarih: 15.02.1989, Sayı: 41 
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her yönde orantılı olarak gelişmesi için KSS alanı imar planında yine D - 100 karayolunun 

Ankara güzergâhına kaydırılmıştır.  

D - 100 devlet yolu ilçenin içinden geçmektedir. Fakat ilçenin kuzey kısmında uzun yıllar 

bir gelişme görülmemiştir. Aradan D - 100 devlet yolu geçtiğinden konut için uygun 

görülmemiştir. Fakat son yıllarda bu kısımda bulunan Çam Dağı tepesinde, Selman Dede 

türbesi ve mesire alanının güzelleştirilerek rekreasyon alanı olarak düzenlenmesi, ayrıca 

yine aynı dağın ilçeye bakan yamacına yapılan Bayraktepe Sosyal Tesisi ile ilçenin kuzey 

kısmında gelişmeler kaydedilmiştir. Bu durumda yine 1989 yılında alınan meclis 

kararıyla daha önceden D - 100 devlet yolunun (o zamanki adıyla E - 5 karayolunun), 

otoyolun bulunmaması sebebiyle çok yoğun oluşu ve tehlike arz eder düşüncesiyle kuzey 

kısmına imar verilmediği ve otoyol yapımının başlamasıyla bu yoğunluğun azalışı ve 

üstgeçitlerle bu tehlikenin ortadan kalkacağı düşüncesine binaen bu kısımların konut alanı 

olarak imara açılması öngörülmüştür.  

Hendek Belediyesinin 1989 yılı 41 Nolu meclis kararıyla onaylanan imar planı 60.000 

nüfuslu bir Hendek için yeterli olacağı düşünülerek hazırlandığı belirtilmiştir. 1990 

yılında ilçe nüfusu, ilçe merkezinde 23.397 köylerin 36.873 olarak toplamda 60.268 

olarak belirlenmiştir. 2010 yılı Hendek nüfusuna bakıldığında ilçe merkezinde 44.247 

kişi köylerde 29.568 kişi olarak belirlenmiştir.  

1990’lı yılları takip eden zaman zarfında, merkezde yaşayan kişi sayısı, köylerde yaşayan 

kişi sayısını geçerek neredeyse iki katına ulaşmıştır. Bu durum kentin, 1989 - 1990 

yıllarından bu yana ilçe merkezindeki nüfusun iki katına çıktığı ve insanların merkezde 

yaşamayı tercih ettiği, aynı zamanda da dışarıdan devamlı ve sürekli olarak göç aldığı 

anlaşılmaktadır.  

İlçenin 1989 yılında alınan belediye meclis kararında açıkça belirtildiği ve 1999 yılındaki 

gerekçe raporunda da aynı hususların dile getirildiği üzere, ilçede sürekli bir ihtiyaca 

binaen ilçe çevresinde imara açılmayan alanların konut amaçlı imara açılması isteği dile 

getirilmiştir. 05.07.1999 tarih ve 288 sayılı encümen kararı8 ile ihtiyaç hâsıl olan ilave 

                                                 
8 Hendek Belediyesi Encümen Kararı, Tarih: 05.07.1999 Sayı: 288 
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alanların bir diğer sebebi ise bölgede meydana gelen 1999 depreminden sonra insanların 

yeni, güvenli ve sağlıklı yapılarda yaşama isteğiyle doğan yapılaşma arzusudur. Bu 

meclis kararıyla meclis kararında belirtilmeyen, fakat dile getirilen bir diğer husus ilçede 

yapıların kat sayılarının azaltıldığıdır. İlçede 1999 yılı Marmara ve Düzce 

depremlerinden sonra ilçede yoğun bir yapılaşma oluşmuştur (Şekil 2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.1 Hendek ilçesi planlama süreci kırılma noktaları şekli (Hendek Belediyesi 2013) 

Hendek Belediyesinin 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi 

Hakkındaki Kanun’a9 istinaden Kemaliye Mahallesi Kentsel Dönüşüm alanı 11.01.2013 

tarihinde Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanmış, akabinde 

Bakanlar Kurulu kararı ile riskli alanları Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle ilan 

edilmiş ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte işlemler hâlen yürütülmektedir.  

2.3 Taşınmaz Kültür Varlıkları  

Taşınmaz Kültür varlıklarının tanımı yapılarak kaybedildiğinde geri kazanılamaz 

kaynaklar olduğuna değinilerek taşınmaz kültür varlıkları ile ilgili yasal düzenlemelere 

yer verilmiştir. 

                                                 
9 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 31.05.2012, Sayı: 28309 

1999 2000 2004 2005 2010 2011 2012 2012 

17               

Ağustos  
Marmara  
Depremi 

1/1000                        

uygulama                        

imar                                         

planı 

Çatı Katı  
yapılmas

ı               (1 Kat                   

artışı) 
Sakarya                         

Büyükşehir                 

Belediyesine             

katılma 

KIRILMA NOKTALARI 

Kemaliye ve  
Başpınar  

mahallelerind 
e Kentsel               

dönüşüm       

kararı                  

alınması 1/1000                    

Uygulama                

imar                            

planı 

Başpınar                            

mahallesi                               

kentsel                       

dönüşümden              

vazgeçilmesi 

1/25bin'lik                         

planların                          

yapılması 

 

Kat 
a zalışı 



16 

 

2.3.1 Taşınmaz Kültür Varlıkları Tanımı 

Tarih öncesi ve tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili veya tarih 

öncesi ya da tarihi devirlerde sosyal yaşama konu olmuş, bilimsel ve kültürel açıdan 

özgün değer taşıyan yer üstünde, yer altında veya su altındaki bütün taşınır ve taşınmaz 

varlıklara “Kültür Varlıkları” denir (Anonim 2018d). 

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 6. maddesinde10, Taşınmaz 

Kültür Varlıklarının neler olduğu şu şekilde yer almıştır: Kültür ve Turizm Bakanlığınca 

korumalarında gerek görülen taşınmazlar (19. yüzyıl sonuna kadar yapılmış taşınmazlar), 

önem ve özellikleri bakımından milli tarihimizdeki önemleri ve tescil konusu olmaksızın 

Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda büyük tarihi olaylara sahne 

olmuş binalar ve tespit edilecek alanlar ile Mustafa Kemal Atatürk tarafından kullanılmış 

evleri içermektedir. Taşınmaz Kültür Varlıklarına örnek olarak kaya mezarlıkları, ören 

yerleri, akropol ve nekropoller ile kale, hisar, burç, sur, tarihi kışla, kümbet, türbe, köprü, 

han, hamam, harabeler, sarnıç, tersaneler, medrese tekke, zaviye, arasta, bedesten gibi 

yapılar sayılabilir. 

Türkiye’de Kültür ve Doğa Varlıkları ile ilgili bilimsel ilkeleri saptayan Taşınmaz Kültür 

Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 28.2.1995 tarihinde aldığı kararla Taşınmaz 

Kültür Varlıkları iki grupta incelenmektedir:  

I. Grup yapılar: İçerisinde evrensel, ulusal ya da yöresel düzeyde mimari değere sahip 

tarihsel, anı ve estetik nitelikleriyle korunması zorunlu yapılar vardır. Antik yapılar 

(İstanbul Ayasofya Müzesi), Ortaçağ yapıları (Erzurum Çifte Minareli Medrese), dini ve 

askeri mimarlık örnekleri (İstanbul Süleymaniye Camii), su yapıları (İstanbul III. Ahmet 

Çeşmesi), saraylar (İstanbul Topkapı Sarayı), konutlar vb. plan düzeni, strüktürü, 

malzemesi ve bezemesi açısından korunması gereken yapılar olarak bu küme içindedir.  

                                                 
10 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 23.07.1983, Sayı: 18113 
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II. Grup yapılar: İçerisinde kentsel çevreyi oluşturan, yöreye karakter veren, geleneksel 

yapım tekniğiyle yapılmış binalar bu gruba girmektedir. Örnek olarak eski fabrikalar, 

depolar, 19. yüzyıl konutları, hanlar ve apartmanlar verilebilir (Karakuş 2011).  

2.3.2 Taşınmaz Kültür Varlıkları İle İlgili Yasal Düzenlemeler 

Ülkemizin, kültürel ve doğal mirasın korunmasına ilişkin oldukça köklü ve yerleşmiş bir 

deneyimi vardır. Çok değişik kültürlerin oluşturduğu zengin bir mirasın korunması, 

değerlendirilmesi ve çağdaş yaşam koşullarına uyarlanarak korunmaları her şeyden önce 

yasal bir altyapı gerektirir. Kültürel miras ile ilgili ilk yasal düzenlemeler Osmanlı 

İmparatorluğunun son yüzyılında çıkartılan “Asar-ı Atika Nizamnameleri (AAN-Eski 

Eserler Tüzükleri)” olarak bilinmektedir. İlki 1869 yılında çıkartılan AAN, sadece 

arkeolojik kanılara ilişkin hükümler içermiştir. Bu belge daha sonra 1874 ve 1884 tarihli 

nizamnamelerle yenilenmiş ve genişletilmiştir. Ancak taşınmaz kültür varlıklarının 

korunması ve onarılmasına ilişkin döneminin gerektirdiği ayrıntılı hükümler içeren ilk 

belge 4. AAN olarak 1906 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu nizamname 1973 yılına değin 

67 yıl eski eserler ve koruma konusunda neredeyse tek belge olarak kullanılmıştır. Her 

ne kadar 1951 yılında çıkan Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Kurulunun Kuruluş 

Kanunu ile 1956 yılında çıkan İmar Yasası korumayla ilgili hükümler içermekteyse de 

Cumhuriyetin ilk koruma yasası 1973 yılına çıkan 1710 sayılı Eski Eserler Kanunudur11. 

1983 yılında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu çıkmış ve 1710 

sayılı Kanun tümüyle yürürlükten kaldırılmıştır. 2863 Sayılı Kanun’da 1987 yılında çıkan 

3386 Sayılı Kanun12 ve 2004 yılında çıkan 5226 Sayılı Kanun13 ile değişiklikler 

yapılmıştır.  

Taşınmaz kültür varlıkları ile ilgili kanunlar: 2863 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kanunu, 5035 Numaralı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanun14, 5302 Numaralı İl Özel İdaresi Kanunu15, 5216 Numaralı Büyükşehir Belediyesi 

                                                 
11 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 06.05.1973, Sayı: 14527 
12 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 24.06.1987, Sayı: 19497 
13 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 27.07.2004, Sayı: 25535 
14 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 02.01.2004, Sayı: 25334 
15 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 22.02.2005, Sayı: 25745 
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Kanunu16, 5217 Numaralı Özel Gelir ve Özel Ödeneklerin Düzenlenmesi İle Bazı Kanun 

ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,17 5225 

Numaralı Kültür Yatırımları Ve Girişimlerini Teşvik Kanunu18, 5226 Numaralı Kültür Ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu İle Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun19, 5228 Numaralı Bazı Kanunlarda Ve 178 Sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun20, 5393 Numaralı Belediye 

Kanunu21 

Taşınmaz kültür varlıkları ile ilgili yönetmelikler ise şöyle sıralanabilir: Korunması 

Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tespit ve Tescili Hakkında 

Yönetmelik22, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu Ve Koruma Bölge 

Kurulları Çalışmaları İle Koruma Yüksek Kuruluna Yapılacak İtirazlara Dair 

Yönetmelik23, Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair 

Yönetmelik24, Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları ve 

Denetimine Dair Yönetmelik25, Koruma Uygulama ve Denetim Büroları Proje Büroları 

İle Eğitim Birimlerinin Kuruluş İzin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik26, 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Röleve 

Restorasyon Restitüsyon Projeleri Sokak Sağlıklaştırma Çevre Düzenleme Projeleri ve 

Bunların Uygulamaları İle Değerlendirme Muhafaza Nakil İşleri ve Kazı Çalışmalarına 

İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Yönetmelik27, Kesin İnşaat Yasağı Getirilen 

Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Bulunduğu Sit Alanlarındaki 

Taşınmaz Malların Hazineye Ait Taşınmaz Mallar İle Değiştirilmesine İlişkin 

                                                 
16 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 23.07.2004, Sayı: 25531 
17 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 23.07.2004, Sayı: 25531 
18 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 21.07.2004, Sayı: 25529 
19 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 27.07.2004, Sayı: 25535 
20 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 31.07.2004, Sayı: 25539 
21 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 13.07.2005, Sayı: 25874 
22 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 13.03.2012, Sayı: 28232 
23 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 12.01.2005, Sayı: 25698 
24 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 22.08.2015, Sayı: 29453 
25 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 11.06.2005, Sayı: 25842 
26 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 11.06.2005, Sayı: 25842 
27 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 25.07.2013, Sayı: 28718 
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Yönetmelik28, Kültür ve Tabiat Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair 

Yönetmelik29. 

2.3.3 Hendek İlçesindeki Taşınmaz Kültür Varlıkları 

05.12.2013 tarihli dilekçe ile Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğünden Hendek ilçesindeki tescilli yapılara ilişkin bilgi ve belge talebinde 

bulunulmuştur. Talebime Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 

26.12.2013 tarih ve 54.03.03/1756 Sayılı yazı ile cevap yazısında 1 adet Cami ile 12 adet 

sivil mimarlık örneği yapının bulunduğu belirtilmiştir. Belirtilen tescilli yapılara ait 

dönüşüm alanında bulunan kültür varlığı bilgi çizelgeleri EK’te sunulmuştur. 

2.3.4 Hendek Kemaliye Mahallesindeki Taşınmaz Kültür Varlıkları 

Hendek Kemaliye Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanı içerisinde 4 adet sivil mimarlık 

örneği yapı bulunmaktadır. Bunların 2 adedinin dönüşüm inşaatına başlama aşamasında 

yıkıldığı tespit edilmiş, yıkıma sebep olan ilgililer hakkında hukuki süreç başlatılmış ve 

süreç halen devam etmektedir. 

2.3.5 Koruma Kavramı ve Gereği 

Milli kültür değerlerinin bileşenlerinden olan kültür ve tabiat varlıklarının korunması, 

milli kültürün korunması kadar, evrensel kültürün korunması bakımından da önemlidir. 

Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının korunmasında, koruma altına alınacak değerlerin 

tespit ve tescilinin sağlıklı bir şekilde yapılması öncelikli konudur. Tescil kararıyla 

birlikte korunacak değerlerin hukuki statüsü değişir. Değişiklikle birlikte mülkiyet hakkı 

üzerinde ciddi kısıtlamalar ortaya çıkar. Kısıtlamalarla orantılı bir telafi sisteminin 

                                                 
28 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 08.02.1990, Sayı: 20427 
29 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 15.07.2013, Sayı: 25876 
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bulunduğunu söylemek mümkün değildir. Mülkiyet hakkı üzerinde oluşan kısıtlama 

etkisinin telafisine yönelik düzenlemelerin yapılması gerekir (Anonim 2018e).  

Mirasın korunmasına zarar verebilecek faaliyetlerden sakındırmak amacıyla kültürel 

mirasa sahip olan bireylerin, şirketlerin veya vakıfların eylem kapsamlarını sınırlayan 

veya eski binaları ortadan kaldıracak olan yeni binaların inşa riskini azaltacak olan yasalar 

çıkarıldı. Ancak son yıllarda kültürel miras, zamana bağlı normal bozulmanın yanı sıra 

özellikle metropol şehirlerde yeni yapılar için ihtiyaç duyulan alan sebebiyle risk 

altındadır. Daha küçük şehirlerde kültürel miras sadece yeni barınma ihtiyaçlarına cevap 

veren yeni binalarla kalmayıp ayrıca çoğu kültürel turizm yoluyla ekonomik fayda 

sağlamak isteyen yer pazarlama stratejileri sebebiyle de risk altındadır. Bu sadece 

muhafaza etme açısından değil, ekonomik açıdan da mirasa olan ilginin artmasına sebep 

oldu. Aslında şehir merkezlerindeki paha biçilmez kentsel alan olarak miras yıkımına yol 

açabilecek projelerin ve müdahalelerin odağı olabilir (Anonim 2018f). 
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3. HENDEK İLÇESİNİN TARİHİ VE COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ 

Bu bölümde Hendek ilçesi çeşitli kaynaklarından araştırılarak ilçenin tarihi ve coğrafi 

özelikleri hakkında bilgiler verilmiştir: 

3.1 Tarihi 

Hendek adı hakkında çeşitli yorumlar vardır. Bunlardan ilk akla gelen “çukur bir alanda” 

kurulmuş olması dolayısıyla Hendek ismini alması yorumudur. Hendek / Handak, şehir 

veya kalenin etrafına, geçişe engel olmak üzere kazılan çukur demektir. Ancak Hendek’in 

bulunduğu yer bakımından “çukur”, “hendek” durumu yoktur. Bir diğer yorum ise 

Handak, Han ve Dak sözcüklerinden oluşmakta ve Dağdaki Han anlamına gelmektedir. 

“Han”, yapı veya köyün kurucusunun unvanı olabilir. “Dak” ise Türkmenlerin dağ 

anlamında kullandıkları bir sözcüktür. Handak okunuşu gezginler tarafından da 

yazılmıştır (Konukçu 2010). Başka bir yoruma göre 12. asırda Orta Asya’dan, 

Anadolu’ya yapılan Türk göçleri sırasında, Selçuklu Devleti zamanında, Türkistan´a 

bağlı “Cürcan” bölgesindeki Handak´tan göç eden Türk kabilelerinden bir kısmı, şimdiki 

Turanlar mahallesine gelerek bu kasabayı kurdukları, kendi öz yurtlarının eski adı olan 

“Handak” adını buraya verdikleri, “Handak´ın zamanla “Hendek” olarak değiştiğidir 

(Anonim 2013a). 

3.1.1 Roma / Bizans dönemi ve öncesi 

Sakarya ili ile dolaylarındaki arkeoloji ve tarihi araştırmalara göre ilk defa Mariondinler, 

Bebrikler ve Misler adı verilen kavimlerin geldikleri tespit edilmiştir. Bazı tarihçiler 

Bebriklerle, Frig adının aynı olup onların da Friglerden bir topluluk olduğunu 

söylemektedirler. Hititlerin bölgede egemenlik sürüp sürmedikleri bilinmemektedir 

(Cebecioğlu 2011). Bebriklerden sonra bölgeye Bithynliler egemen olmuştur. 

Bithynlerin, Hendek ve çevresinde köyler teşkil ettikleri bilinmektedir. Bithynia’nın 

merkezi Nikiomedia’dan diğer yerleşim yerlerine giden yol buradan geçmekteydi. 
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Roma ve Bizans döneminde Lateas’ın Hendek ile aynı yer olduğu ileri sürülmektedir. 

Roma valileri Bithynia’yı idare ederlerken Hendek ve çevresini de memurlar aracılığı ile 

yönettiler. Roma askeri yolunun Akyazı - Hendek’ten geçtiği bilinmektedir. Bizanslılar, 

Hendek ve çevresindeki dağ silsilesinden yararlanarak savunma hatları kurmuşlardır. 

Bölgeye Bizans döneminde Türkler yerleşmeye başlamışlardır (Konukçu 2010). 

İlk çağlarda bölgenin hâkimi Bithyialılardan hiçbir eser yoktur. Daha sonra bu bölgeye 

hâkim olan Romalılar, Bizanslılar ve Selçuklulardan yalnızca Bizans dönemine ait olmak 

üzere civar köylerde mezarlar ve kalıntılar vardır. Haraklı, Dikmen ve Nuriye´de 

örnekleri bulunmuştur. Ancak Hendek´te önemli bir iz yoktur. Bunun nedeni o zamanlar 

Adapazarı - Hendek ovasının bataklık olup yerleşime uygun olmadığıdır (Anonim 

2013a). 

3.1.2 Osmanlı dönemi  

Hendek ve dolayları, Anadolu Selçuklu hükümeti tarafından merkezi Kastamonu’da 

bulunan Çobanoğluları Beyliğinin idaresine bırakılmıştır (Cebecioğlu 2011).  Hendek 

yöresi Akyazı ile birlikte Osman Gazi zamanında ve Orhan Gazi’nin emri ile Konuralp 

tarafından Osmanlı topraklarına katılmıştır (Konukçu 2010). Kasabaya bir süre 

“Konuralp” dendiği, Orhan Bey´in kasabaya gelerek burayı gördüğü, eldeki belgeler ve 

rivayetlerden öğrenilmektedir (Anonim 2013a). İlk dönem Osmanlı yöneticilerinin 

Hendek ve çevresinde vakıfları, tımarları göze çarpmaktadır. Köy olarak Fatih Sultan 

Mehmet zamanında teşekkül etmiştir. II. Bayezid ve I. Selim devirlerine ait tapu 

kayıtlarında köy olarak zikredilmektedir. Kanuni Sultan Süleyman döneminde çevre 

köylerin burada toplanarak pazar kurduklarını “Bac-ı Bazar-ı Hendek” kaydından 

öğrenerek buranın artık resmen bir köy olduğu görülmektedir. Bu döneme ait resmi 

yazılarda Akyazı ile birlikte zikredilmektedir (Konukçu 2010). 

Hendek 1890 yılında Nahiye olmuştur (Anonim 2004). Belediye teşkilatı 1907 yılında 

kurulmuştur (Konukçu ve Şahin 2005).  Kurtuluş Savaşı döneminde, 22 Nisan 1920 

tarihinde gerçekleşen I. Düzce ayaklanmasında ilçe olumsuz bir isimle tarihe geçmiştir. 

Geyve´de bulunan 24. Tümen Komutanı Miralay Mahmut Bey, Düzce´de çıkan isyanı 
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bastırmak için bölgeye gönderildi. Mahmut Bey isyancıların haberci beylerini Hendek’te 

kabul etti. İsyancılar, su istediklerini ve kendilerini Düzce´de karşılayacaklarını 

bildirdiler. Bu sözlerin samimiyetine inanan Mahmut Bey ordusu ile Sarıbayırlar 

mevkiinde pusuya düşürüldü. Mahmut Bey ve üç subay arkadaşı şehit, ordusu esir, 

ağırlığı yağma edildi. Mahmut Bey ve arkadaşları vurulduktan sonra, Hendek hükümet 

konağı yanındaki camiinin yanına tören ile gömülmüşlerdir (Anonim 2013a). Ekim - 

Kasım 1920’de Hendek’i de kapsayan merkezi Adapazarı olan “Tarafsız Ada Hükümeti” 

adıyla bir idare teşkil edildi. Yönetimi beş ay, Adapazarı’nın Yunan işgaline kadar devam 

etti (Şahin 2005). 

3.1.3 Cumhuriyet dönemi 

Hendek ilçesi, Cumhuriyetten sonra 1924 yılında Kocaeli mutasarrıflığına bağlı kaza 

haline getirilmiş olup, Sakarya’nın 1954 yılında İl yapılmasıyla birlikte, bu vilayete 

bağlanmıştır (Anonim 2013a). 1932 yılında 792 hane, 3 cami, 4 han ve 1 hamam 

bulunmaktadır. İlçe 1937 yılında Haraklı deresine kurulan santral vasıtasıyla elektriğe 

kavuşmuştur (Şahin 2005).  

Cumhuriyet´ten sonra Tekel kurulmuş, uzun yıllar tek sanayi kuruluşu olarak varlığını 

sürdürmüştür. Hendek halkı tütüncülerin yüzde bir bağışları ile 1945 - 1946 yılında 

Hendek Orta Okulunu kurmuştur. Bu okul eski bir hamamın temelleri üzerine 

kurulmuştur. Bu hamam ve aynı yerdeki binada eskiden Hendek Rüştiyesi bulunmaktaydı 

(Anonim 2013a). 20 Haziran 1943 tarihinde Hendek merkezli depremde ölü sayısı 

49’dur. Meskenlerin % 10’u sağlam kalmış, % 50’si tamir edilecek halde zarar görmüş, 

geri kalanı da yıkılmıştır. 1967 depremi ise Hendek ilçe merkezinde can kaybı ve zarara 

sebebiyet vermemiştir. Ancak bazı köylerde maddi kayıplar olmuştur (Şahin 2005).       

3.2 Coğrafi Özellikleri 

Coğrafi konumu: İlçemiz Sakarya ovasının kuzey doğu ucunda Çam Dağı’nın eteğinde 

kurulmuştur. İlçenin alanı 581 km²’dir. Rakımı 180 m’dir. Sakarya il merkezine uzaklığı 
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ise 32 km’dir. İlçemiz kuzeyden Kocaali ve Karasu, güney ve güneybatıdan Akyazı, 

batıdan Ferizli, Söğütlü ilçeleri ile Sakarya ili, doğudan ise Cumayeri, Gümüşova ve 

Gölyaka ilçeleri ile çevrilidir (Şekil 3.1). 

 

  Şekil 3.1 Hendek ilçesini gösterir harita (Anonim 2013a) 

Fiziki özellikleri: Topraklarının büyük bölümünü Hendek Ovası oluşturur. Marmara ve 

Karadeniz bölgeleri arasında bir geçiş alanı niteliği taşıdığından çok yağış alır. Güneydeki 

Samanlı Dağları ile kuzeydeki Çam Dağı ormanlarla kaplıdır. Dağların arasındaki 

platoların dışında da çeşitli yüksekliklerde yaylalar vardır. Akarsular ve kolları boyunca 

irili ufaklı, verimli tarım alanları uzanır. 

İklimi: Marmara ve Batı Karadeniz Bölgelerinin geçiş noktasında olan ilçemizde, Batı 

Karadeniz iklimi hâkimdir. Yazları kısa ve sıcaktır. Kışları uzun, karlı ve bol yağışlı 

geçer. 
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Bitki örtüsü: İlçemizin % 50’si 29.500 hektar koru ve baltalık orman alanı ile kaplı olup 

bunun 22.900 hektarı koru ormanı, 6.600 hektarı da baltalık ormanı, 28.600 hektar da 

diğer alanları kapsamaktadır. Tarımsal sahalarda en fazla üretilen bitkilerin başında tahıl 

gelmektedir (% 51 mısır, % 44 buğday). İkinci sırada %2,8 şeker pancarı bulunmakta 

olup % 2,2 oranında tütün üretimi de mevcuttur. 141.000 dönüm arazide fındık üretimi, 

5000 dekar arazide ise sebze üretimi yapılmaktadır. 

Akarsular: İlçemizin önemli akarsuları Dilsiz Çayı, Uludere ve Aksu Deresidir (Anonim 

2013a). 

Beşeri özellikleri: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre ilçemizin toplam nüfusu 

73.963 kişidir. Bunun 44.680 kişisi ilçe merkezinde, geri kalan 26.373 kişisi köylerde, 

2.910 kişisi Çamlıca Beldesinde yaşamaktadır (Çizelge 3.1 - 3.2). 

Çizelge 3.1 İlçe nüfusunun merkez belde ve köylere göre dağılımı (2011 yılı 

verileri) (Anonim2013b). 

İLÇE NÜFUSUNUN MERKEZ BELDE VE KÖYLERE GÖRE DAĞILIMI (2011) 

Yerleşim Birimi  Mah/Köy Sayısı   Nüfus  

Hendek Merkezi  20 Mahalle   44.680 

Çamlıca Beldesi  4 Mahalle   2.910 

Köylerin Toplamı  70 Köy   26.373 

İlçenin Toplam Nüfusu  94 Yerleşim Yeri   73.963 

Hendek ilçesi merkez belde ve köylerinin nüfuslarının ayrı ayrı ve toplamı incelenmiş ve 

kentsel büyüme eğilimleri değerlendirilmiştir (Çizelge 3.1). İlçenin şehir ve kırsal nüfus 

yoğunluklarının yıllara göre dağılımı gösterilmiş ve kentsel alanda mekan ve barınma 

gereksiniminin altyapısı değerlendirilmiştir (Çizelge 3.2). Kırsal ve şehir nüfus 

sayılarının 1965 ve 1990 yılları arasında birlikte arttığı görülürken 2000 yılı sonrası şehir 

nüfusunun artışı devam ederken Kırsal nüfusun azalmaya başladığı görülmektedir. 
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Çizelge 3.2 Hendek ilçesi nüfusunun gelişimi (Anonim 2013b). 

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

1965 42.721 10.788 31.933 

1970 45.635 12.627 33.008 

1975 48.291 15.291 33.000 

1980 51.768 17.303 34.465 

1985 54.795 19.717 35.078 

1990 60.268 23.397 36.871 

2000 63.703 28.537 35.166 

2007 74.890 45.090 29.800 

2008 74.607 45.017 29.590 

2009 74.084 44.418 29.666 

2010 73.815 44.247 29.568 

2011 73.918 44.680 29.238 

Ekonomik özellikleri: İlçeyi çevreleyen dağlarda akan su kaynakları üzerine tüm çevre 

illere ve yurt dışına ambalajlanmış su dağıtımı yapılan fabrikalar kurulmuştur. 

Türkiye’nin önde gelen firmalarından olan Aytaç Su, Kardelen Su, Flora Su gibi 

fabrikaların bulunmasının yanında, ilçe sınırlarında bulunan Uludere mevkiinden de içme 

suyu temin edilmektedir. Büyük şehirlere yakınlığı ve doğal yapısının müsait olması 

nedeniyle geçtiğimiz yılarda ilçede büyük bir Organize Sanayi Bölgesi kurulmuş olup 

burada yoğun bir fabrikalaşma başlamış ve ilçe, sanayi şehri görünümüne kavuşmuştur. 

Türkiye’nin her köşesinde karayolu ile ulaşım her an mümkün olup nakliyecilik de 

gelişmiştir. Yurt içi ve yurt dışı taşımacılığında ilçedeki araçların katkısı büyüktür. 

İlçedeki tır taşımacılığı hayli ilerlemiştir. İlçe halkı önceden tütün üretimi ile geçinirken, 

bugün geçiminin büyük bir bölümünü fındık üretimi ile sağlamaktadır. İlçe halkı günlük 

ihtiyaçlarını salı günleri kurulan sebze, meyve ve giyim pazarından karşılamaktadır. 
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Hendek ilçesinde Sakarya Üniversitesi´ne bağlı olarak Eğitim Fakültesi ile MYO eğitim 

vermektedir. Bu okullarda 6.300 civarında öğrenci okumakta ve öğrenciler ilçe 

ekonomisine büyük ölçüde katkıda bulunmaktadır. 

Hendek ilçesinin verimli ve sulanan arazilerinde yetiştirilen başlıca ürünler; mısır, 

buğday, şeker pancarı, fındık, patates, elma, soğan ve az miktarda tütündür. Ovalık 

kesimlerde sığır, yaylalarda ise koyun beslenir. 

Turizm: Hendek ilçesinde Çiğdem Yaylası, Dikmen Yaylası, Selman Dede Mesire Alanı 

gibi yayla turizmi yaygındır ve doğal güzellikleri ile büyük şehirlere yakınlığı ile tercih 

edilir. İlçenin etrafı zengin ormanlarla çevrili olup zümrüt gibi yeşillikler arasında yer 

almakla birlikte ilçeye Adapazarı yönünden girişte iki tarafı süsleyen kavlan (çınar) ve 

akasya ağaçları güzel görünüm verir. İlçenin kuzeyinde Çam Dağı, güneyinde Keremali 

Dağı bulunur. Bu dağlar ormanlık olup kayın, meşe, ıhlamur, kestane, dış budak, köknar 

vs. ağaçlarla örtülüdür. Uludere adı ile bir de akarsuyu vardır. Bu dere ilçenin ortasından 

geçmekte olup dinlenme yeri olarak da kullanıma uygundur (Anonim 2013a). 
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4. HENDEK İLÇESİNDE YAPILAŞMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM  

Hendek ilçesindeki yapıların mevcut durumları analiz edilerek yapıların yapım 

tekniklerini etkileyen faktörler belirtilmiştir.  Kentsel dönüşüm alanında kalan mevcut 

yapıların görüntülerine yer verilmiştir. 

4.1 Hendek İlçesindeki Yapılaşma ve Sivil Mimari Örneği Yapılar 

Hendek ilçesinin doğası, iklimi ve yaşam biçimi sivil mimariyi de etkilemiştir. Bölgenin 

birinci derece deprem kuşağı içerisinde bulunması, zaman zaman meydana gelen deprem 

ve diğer afetler mimariyi de etkilemiştir. Bunun sonucu olarak da yapıların, taş temel 

üzerine dikey ve yatay ahşap taşıyıcılar kullanılarak araları tuğla veya kerpiç ile 

kapatılarak üzerleri yatay veya kırma çatı tekniği ile kiremitle örülerek ahşap karkas 

tekniği uygulanarak afetlerden en az zararla etkilenecek şekilde en fazla iki - üç katlı inşa 

edilmiş olduğu görülmektedir (Şekil 4.1 - 4.2 - 4.3). 

 

Şekil 4.1 Hendek ilçesi Kemaliye Mahallesi kentsel dönüşüm alanı görüntüsü    

(Anonim 2013a). 
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Şekil 4.2 Hendek ilçesi Kemaliye Mahallesi eski yapı görüntüsü (Anonim 2013a). 

Hendek ilçesinin Kemaliye Mahallesindeki kentsel dönüşüm alanında kalan eski yapılar 

ile yeni yapılan yapılar birbirine benzerlik göstermektedir. 

 

Şekil 4.3 Hendek ilçesi Kemaliye Mahallesi eski yapı görüntüsü (Anonim 2013a). 
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Şekil 4.4 Hendek ilçesi Kemaliye Mahallesi yeni yapı görüntüsü (Anonim 2013a). 

Hendek ilçesindeki yapılar; geleneksel mimarisiyle yapı mirasımızın örneklerinden olup 

yöreye özgü malzeme ve teknikle yapılmış ve şehrin yerel mimari kimliğini yansıtan 

yakın dönemde yapılan yapılardır (Şekil 4.4 – 4.5). 

 

Şekil 4.5 Hendek ilçesi Kemaliye Mahallesi yeni yapı görüntüsü (Anonim 2013a). 
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4.2 Hendek Belediyesinin Kemaliye Mahallesinde Kentsel Dönüşüm Gerekçesi 

Hendek ilçesinin Ankara - İstanbul arasında ulaşımı sağlayan D - 100 Karayolu ve TEM 

Otoyol geçiş kavşağı üzerinde bulunması (Şekil 4.6), Hendek’te organize sanayi 

bölgesinin açılması, bölgedeki zengin doğal kaynak ve doğal mineralli su tesislerinin 

üretim tesislerinin bölgede kurulu olması,  Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim 

Bilimleri Enstitüsü, Hendek Meslek Yüksek Okulu’nun ilçede kurulması dolayısıyla 

Hendek’i nüfusu her geçen gün artan kent konumuna getirmiştir. Dolayısıyla kentin 

yeniden planlamasının yapılması veya yapılandırılması, halkın daha rahat ve daha 

sağlıklı, daha güzel bir ortamda yaşamlarını devam ettirmelerinin sağlanması yerel 

yönetim tarafından kaçınılmaz bir gereksinim olarak algılanmıştır. 

 

Şekil 4.6 Kentsel dönüşüm alanının Hendek ilçesindeki yeri (Anonim 2013a). 

Sosyal ve kültürel açıdan hızla gelişen ve büyüyen bir Hendek, modern bir kent olma 

yolunda altyapı, şehircilik ve ulaşım sorunlarını büyük ölçüde çözmüş, konut stoku 

ihtiyacını belediyenin gelişim ve konutlaşmayı şehrin her yönüne eşit yayma programı 

kapsamında, Bayraktepe Sosyal Tesisleri ile şehrin kuzey ve doğusu, Gençlik Merkezi ve 
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Uludere Rekreasyon projesi ile güneyi, Devlet Hastanesi, Spor ve Okul Kompleksleri ile 

batısı çekim merkezi olmasıyla hızlı bir konutlaşma gözlenmektedir.  

 

Şekil 4.7 Kentsel dönüşüm alanı 2010 yılı hava fotoğrafı (Anonim 2013a). 

Nüfusu her geçen gün artan ve devamlı dışardan göç alan ilçenin kent merkezinin 

darlaşması ve ihtiyaca karşılık veremez hale gelmesi, Hendek kent merkezinin 

çekirdeğini oluşturan Kemaliye Mahallesi (Şekil 4.7), bu hızlı kentleşme ve yapılaşmaya 

ayak uyduramamıştır. Eski bir yerleşke olduğu ve bununla birlikte eski binaların varlığı 

(Şekil 4.8 - 4.9 - 4.10 - 4.11 - 4.12 - 4.13), kadastral parsellerin şekil itibarı ile şehir 

estetiğine uygun binalara imkân vermemesi, çarpık yapılaşmanın sonucunda dar ve 

çıkmaz sokakların fazla olması (Şekil 4.14), parseller üzerinde bulunan hissedarlıkların 

fazla olması sebebiyle resmi işlemlerde karşılaşılan zorluklar, söz konusu adalar 

üzerindeki hissedar ve bina yoğunluğunun fazla olması sebebiyle 3194 Sayılı Kanunun 

14. maddesine göre imar uygulamasının yapılmasının çok zor hale gelmesi (Şekil 4.15),  

ilçe kent merkezinde kalan bu alanda alt ve üst yapı hizmetlerinin kazandırılmasının 

imkânsız hale gelmesi ve yukarıda belirtilen gerekçeler ile Hendek ilçesi Kemaliye 

Mahallesinde, Hendek Belediyesi tarafından kentsel dönüşüme gereksinim duyulmuştur. 
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Şekil 4.8 Kentsel dönüşüm öncesi mahallenin durumunu gösterir fotoğraflar      

(Anonim 2013a). 

Kentsel dönüşüm alanında bakımsız fenni olmayan geleneksel mimari yapıya uygun 

olmayan yapılara da rastlamak mümkündür. 

 

Şekil 4.9 Kentsel dönüşüm öncesi mahallenin durumunu gösterir fotoğraflar      

(Anonim 2013a). 
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Şekil 4.10 Kentsel dönüşüm öncesi mahallenin durumunu gösterir fotoğraflar    

(Anonim 2013a). 

Kentsel dönüşüm alanı içerisinde sağlıksız ve şehirleşmeyi olumsuz yönde etkileyen 

yapılara rastlanmaktadır. 

 

Şekil 4.11 Kentsel dönüşüm öncesi mahallenin durumunu gösterir fotoğraflar (Anonim 

2013a). 
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Şekil 4.12 Kentsel dönüşüm öncesi mahallenin durumunu gösterir fotoğraflar     

(Anonim 2013a). 

Şehir estetiğine uygun olmayan plansız yapılara da kentsel dönüşüm alanında sıkça 

rastlanmaktadır. 

 

Şekil 4.13 Kentsel dönüşüm öncesi mahallenin durumunu gösterir fotoğraflar    

(Anonim 2013a). 
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Şekil 4.14 1970 Yılı kentsel dönüşüm alanı hava fotoğrafı                                      

(Harita Genel Komutanlığı 2013). 

Hava fotoğraflarında ve kadastral durumda da plansız yapılaşmanın ve yolların düzensiz 

olduğu şehirleşmeye uygun olmadığı görülmektedir. 

 

Şekil 4.15 Kentsel dönüşüm alanı 1970 yılı kadastral durum                                               

(Hendek Kadastro Müdürlüğü 2013). 
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İncelenen kentsel dönüşüm projesi ile burada yaşayan halk için daha sağlıklı ve 

yaşanabilir kentsel alanlar oluşturmak, yerel halkın sosyal kapitalini arttırarak kentle olan 

fiziksel bütünleşmeyi, toplumsal olarak da gerçekleştirmek hedeflenmiştir. Yapılacak 

dönüşüm projesinden (Şekil 4.16) beklentilerin ve halkın sosyoekonomik durumunun 

tespit edilmesi ve bu tespitlere göre müdahalede bulunulması için 01.04.2013 – 

03.04.2013 tarihleri arasında birebir anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma ile 

bölgede yaşayanların sosyal yapısına ilişkin veriler ve kentsel dönüşüme karşı bakış 

açıları değerlendirilerek halkın sosyoekonomik durumunu göz önüne alınarak mevcut 

problemlerin giderilmesine yönelik kararlar alınmasını sağlayacak analizlerin yapılması 

amaçlanmaktadır.  

 

Şekil 4.16 Kentsel dönüşüm projesi (Anonim 2013a) 

İncelenen dönüşüm projesi alanı; Sakarya ili, Hendek ilçesi, Kemaliye Mahallesi sınırları 

içerisinde yer almakta olup, kuzeyinde D - 100 karayolu, doğusunda Alpaslan Türkeş 

Caddesi, batısında Gaffar Okkan Bulvarı ile sınırlanmaktadır. Proje alanı yaklaşık 6,3 

hektar olarak tespit edilmiştir.  
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Kentsel dönüşümü planlanan alanın mevcut imar planındaki yapılaşma şartları ayrık 

nizam ve 2 katlı olarak düzenlenmiştir. Alandaki yapılaşma sonucu ortaya çıkan net emsal 

kullanımı 1,10 olmuştur. Mevcut binaların % 95’lik kısmı ruhsatlı olup, % 5’lik kısmı 

imar affına uğramıştır. Alandaki taşınmazlar üzerinde 460 özel ve tüzel kişi hak sahibidir. 

Mevcut durumda yoğunluklu olarak 2 katlı yapılar bulunmakta ancak ticaretin yoğun 

olduğu caddelerde 3 ve 4 katlı yapıların olduğu görülmektedir. Bölgedeki toplam inşaat 

alanı 44.214 m²’dir. Toplam 35.919 m² inşaat alanı ile konut yoğunluğu fazla olan 

bölgede 8.145 m² ticaret inşaat alanı ve 150 m² depo alanı bulunmaktadır. Alandaki 

toplam bağımsız birim sayısı 271 adet konut (2 tanesi tescilli), 78 adet işyeri ve 3 adet 

depo olmak üzere 352 adet olarak belirlenmiştir. Kentsel dönüşüm alanı sınırları içindeki 

123 adet yapının % 40’ı iyi durumda, % 35’i orta yapı kalitesine sahip ve % 25’i kötü 

durumda olduğu tespit edilmiştir. 

Hendek ilçesinde kentsel dönüşüm ile ulaşılmak istenenler aşağıdaki gibi sıralanabilir:  

  Kent merkezini mevcut ticari hareketliliği olan çarşı alanı ile bütünleştirerek ticari 

aktiviteyi canlandıracak bir cazibe alanı oluşturmak. 

 D - 100 devlet yolu ile Hendek bağlantısını nitelikli yapılardan oluşmuş ve ticari 

hareketliliği olan aksla kent merkezine bağlanan ana bir hat oluşturmak. 

 Yol ve caddelerin nitelik olarak standardının yükseltilmesi. 

 Çevresel sorunlarının giderilmesi. 

 Kanalizasyon, su, elektrik gibi altyapı sistemlerinin kapasitesinin arttırılarak yeniden 

düzenlenmesi.  

 Konut niteliğinin yükseltilmesi. 

 İstihdam olanaklarının arttırılması. 

 Mahalle halkının eğitim düzeyini yükseltmek.  

 Çocuklara ve gençlere yönelik park, spor ve oyun alanları yaratılması. 

 Halkın sosyal, kültürel ve rekreatif faaliyetlere erişimini arttırmak, gerekli donatı ve 

servisleri sunmak ve teşvik etmek olarak sıralanabilir (Anonim 2013a). 
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Öneri alanı olan Kemaliye Mahallesi Kentsel Dönüşüm alanı 11.01.2013 tarihinde 

Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanmış ve Bakanlar Kurulu Kararı 

ise 25.01.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  

4.3 Kentsel Dönüşüm Alanı İçerisindeki 29 Ada, 24 ve 25 No.lu Parsellerdeki Tescilli 

Yapı 

Parsellerin üzerinde mevcut olan yapının plan özellikleri, yapım tekniği ve yapı 

malzemesi genel olarak değerlendirilmiştir. Hendek ilçesi, Kemaliye Mahallesi, 609 

Sokakta 29 ada ile 24 ve 25 no.lu parseller üzerinde, zemin + 1 katlı yapının olduğu 

saptanmıştır. Yapı kırma çatılı olup, çatı kiremit örtülüdür. Bağdadi tekniğinde yapılmış 

ve kerpiç sıvalı olduğu görülmüştür. Su basma seviyesine kadar taş temellidir. 

Taşınmazda yer alan kapı ve pencereler orijinaldir. Yapıda sıva dökülmeleri mevcut 

ancak genel itibarı sağlam görünümlüdür (Şekil 4.17). 

 

Şekil 4.17 Dönüşüm alanında bulunan kültür varlığı bilgileri (Anonim 2013a) 
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4.4 Kentsel Dönüşüm Alanı İçerisindeki 29 Ada, 9 No.lu Parseldeki Tescilli Yapı 

Örnek olarak incelenen yapının plan özellikleri, yapım tekniği ve yapı malzemesi 

değerlendirilmiştir. Hendek ilçesi, Kemaliye Mahallesi, 29 ada ve 9 no.lu parselin 

üzerinde yer almaktadır. Yapı; bodrum + zemin + teras kattan oluşmaktadır. Yapı kırma 

çatılı ve çatı kiremit örtülüdür. Yapı zaman içerisinde çeşitli tadilatlar görmüş olup, 

mevcut itibarı ile bakımsız durumdadır. Mesken olarak kullanılmaktadır. Yapı genel 

itibarı ile dikdörtgen planlı olup güney doğu köşesi oval şekildedir. Yapının teras katı 

pencereleri çember şeklindedir. Yapı Zemin katta tuğla dolguludur  (Şekil 4.18). 

 

Şekil 4.18 Dönüşüm alanında bulunan kültür varlığı bilgileri (Anonim 2013a) 
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4.5 Dönüşüm Alanı İçerisindeki Taşınmaz Kültür Varlıklarının Değerleri 

Tarihsel Değeri: Bu değer iki değişik biçimde tanımlanabilir. Bunlardan ilki o yapı ya da 

yapı grubunun, o yerleşimin tarihindeki bir olayla, bir değişimle ilgisinden kaynaklanır. 

O kentin ya da ülkenin yaşamında önemli olan bir olaya ev sahipliği yapmak, geçmişte 

kalmış ve toplumda iz bırakmış bir etkinlikle beraber anılmak, o taşınmaza tarih boyutu 

güçlü bir değer katacaktır. Tarihi değerin diğer boyutu “eski” olmakla ilgilidir. Diğer bir 

ifade ile bir kültür varlığının yaşı artıkça değeri de artmaktadır. Ülkemiz içinde bulunduğu 

coğrafi konum nedeniyle birçok uygarlığın ürün verdiği bir yerdir. Tarih öncesi çağlardan 

günümüze değin birçok uygarlık kendi yaşam biçimleri, anlayışları ve ilişkileri 

doğrultusunda mimari ve sanat değeri üstün yapıtlar üretmişler, bu yapıtlar ve onların bir 

araya gelerek oluşturdukları yerleşmeler, insanlık tarihinin kesintisiz olarak izlenebildiği 

bir coğrafya yaratmışlardır (Anonim 2018ı). 

Hendek ilçesinin kurulduğu kentin çekirdeğini oluşturan Kemaliye Mahallesi’nde mevcut 

yapılar, çevresindeki diğer yapılar ile birlikte ilçenin kent tarihini, yapıların yapım 

tekniği, yapıların içi ve kullanım durumları yakın dönem ilçenin aile ve sosyal yaşamı 

hakkında fikir sahibi olmayı sağlayan tarihi birer belgedirler. 

Belgesel Değeri: Yaşamın mekâna yansıması olarak kabul edilen yapılar, değişik 

dönemlerde yaşayan topluluklar ve onların sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal 

yaşamları, yapım teknolojileri hakkında bilgi veren kaynaklardır (Anonim 2018i). Her ne 

kadar yakın dönem sivil mimari örneği yapılar olsalar da erken Cumhuriyet döneminin 

sivil mimari yapı örneklerinden olup Hendek’in deprem kuşağı üzerinde olması hasebiyle 

deprem gerçeği göz önüne alınarak iki katlı yapılmış olan yapılar, dönemin mimari, 

estetik ve kültürel özelliklerini yansıtmalarıyla döneminin belgeleridir. 

4.6 Taşınmaz Kültür Varlıklarının Sosyal ve Kültürel Açıdan Değerleri 

Anı Değeri: Her toplumun geçmişteki olaylarla ilgili anıları vardır. Bu anılar kimi 

hallerde bir yapıyla özdeşleşir. Bir kişinin doğup büyüdüğü yapı o kişi için önemli bir 
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değer taşıyabilir. Bazı yapı ya da yapı grupları da tarihteki bir olayın canlı tanıkları olduğu 

için o yöre ya da tüm ülke halkı tarafından o olaylarla birlikte anılırlar (Anonim 2018j). 

Kemaliye mahallesinde doğup büyüyüp yaşam sürenler için mahalle kültürünün, 

yaşamının hatırlanmasını sağlamaları açısından anı değeri taşımaktadırlar. Mahalle 

yaşamı, komşuluk ilişkileri, sosyal ve beşeri ilişkilerin yaşanmışlığını yansıtmaktadırlar. 

4.7 Dönüşüm Alanı İçerisindeki Taşınmazların Kullanım Açısından Değerleri 

Kullanım Değeri: Kültürel varlığın kullanımının sürmesi ve kendisine çağdaş toplumda 

bir yer bulması bağlamında, yapının kullanılarak korunması ve çağdaş yaşamda yer alarak 

geleceğe taşınması durumudur. Yapının özgün kullanımının ya da toplumun onun için 

öngördüğü yeni kullanımın yapıya kattığı değerdir (Anonim 2018k). Yakın dönem aile 

yaşamının geçtiği yer olmaları, ilçenin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlaması 

amacıyla kent müzesi olarak kullanımları sağlanırsa gelecek kuşaklara geçmişten 

geleceğe bir köprü vazifesi görür. 

Ekonomik Değeri: Yeryüzündeki her toprak parçasının bir ekonomik değeri vardır. Bu 

toprak parçası insan eliyle düzenlenmiş, yaşamın belli gereksinmelerini karşılayacak hale 

gelmişse sağladığı olanaklar çerçevesinde değeri giderek artar. Bu gereksinmeler, bir 

tasarım ve yapım süreci sonunda oluşan bir yapı ya da yapı grubu tarafından 

karşılanıyorsa, söz konusu parselin değeri de belirtilen oranda artma eğiliminde 

olmaktadır. Ekonomik değer sadece parasal karşılığı olan ve ölçülebilir bir değer olarak 

anlaşılmamalıdır. Yapının, kültür varlığı olmasından ya da koruma eylemine konu 

olmasından kaynaklanan değer de bu bağlamda düşünülmelidir (Anonim 2018l). 

İnceleme sahasının ilçenin merkezini meydana getiren bir alan olması, ekonomik açıdan 

çok değerli mekan olmasını sağlamıştır. Merkezde sosyal yaşamın sürdürüldüğü, 

alışverişin yapıldığı, ticari faaliyetin büyük çoğunluğunu küçük esnafların faaliyetlerinin 

oluşturduğu, konut ve ticaret alanının iç içe geçmesiyle ekonomik açıdan büyük değerin 

ortaya çıktığı ve doğal olarak hem taşınmaz malikleri, hem de kiracı ve diğer kullanıcılar 

için merkezin özel önem taşıdığı açıktır.  
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4.8 Dönüşüm alanı İçerisindeki Taşınmazların Yapı Ölçeğindeki Değerleri 

Teknik ve Teknolojik Değeri: Kültür varlığının ait olduğu dönemin teknik bilgi, beceri, 

yapım, malzeme ve işçiliğine ilişkin belgesel niteliklerin tümünü kapsamaktadır (Anonim 

2018m). Hendek ilçesinin birinci derecede deprem kuşağında yer alması göz önüne 

alınarak zemin üstü 2 katlı inşa edilen yapılar birçok Anadolu kasabasında olduğu gibi 

Osmanlı İmparatorluğunun son ve Cumhuriyetin ilk dönemlerinin sivil mimari 

örneklerindendir. 

Özgünlük Değeri: Bir mimari kültür varlığının anlam kazanabilmesi için gereken ve onun 

gerçekliğini, değerini ve bütünlüğünü kanıtlayan tüm özellikleridir. Mimari mirasın 

özgünlüğü söz konusu olduğunda konum, tasarım, malzeme ve işçilik özellikleri 

açısından içinde bulunduğu kültür alanının bozulmamış ve tahrif edilmemiş bir belgesi 

olması istenir. İlk yapımından günümüze yapıların bünyesinde yer alan ve yapının 

kimliğini oluşturan tarihsel katmanlar, özgünlüğünün bileşenleri olarak kabul edilir 

(Anonim 2018n). Birinci derecede deprem kuşağında yer alan ve sık sık depremlere 

büyük afetlere maruz kalan ilçenin, belirli aralıklarla maruz kalınan depremlere rağmen 

ayakta kalarak günümüze kadar gelebilmiş olmaları bu yapıların özgün yapı olduklarının 

kanıtıdır. 

4.9 Dönüşüm Alanı İçerisindeki Taşınmazların Bütünlük ve Grup Değeri 

Bütünlük Değeri: Mimari mirasın yapısal ve mimari olarak bir bütün tanımlaması ve 

miras olma durumunu belgeleyen bütün unsurları ile var olması durumudur. Bütünlüğün 

diğer bir boyutu ise mimari mirasın içinde varlık kazandığı çevre ve diğer miras unsurları 

ile birlikte süreklilik göstermesi şeklinde anlaşılmaktadır (Anonim 2018o). 

Grup Değeri: Birlikte bir bütün oluşturan mimari miras öğelerinin yapısal ve anlamsal 

bağlamda bir arada bulunmalarından doğan değerdir (Anonim 2018p). 
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Kuruluş ve yerleşme tarihi çok eskilere dayanan Hendek’in şehir merkezinde, ticari ve 

sosyal yaşam faaliyetlerinin bir arada yaşandığı bir alan olması, çevresi ile bağlantısının 

kurularak sosyal ve kültürel kent kimliği mirasının gelecek nesillere aktarılmasını 

sağlayacak iyi bir köprü vazifesi görmesi sağlanmalıdır. 

4.10 Dönüşüm Alanı İçerisindeki Taşınmazların Çevresindeki Tescilli Yapılar ve 

Etkileşimleri 

İlçenin tarihi ve yerleşme yapısı dokusundan da görüldüğü üzere, dönüşüm alanı sınırları 

içindeki yapılar bir bütünlük içerisinde çevresiyle etkileşim halinde, bozulmadan tipik 

Anadolu kent yerleşkesinin örneklerine benzer özelliğe sahip bulunmaktadır. Her 

Anadolu kentinde olduğu gibi, şehrin merkezi ibadet yeri etrafında toplanmış olup ibadet, 

idare ve sosyal yaşamın iç içe geçtiği somut örneklerden biri olarak değerlendirilebilir 

(Şekil 4.19).  

 

Şekil 4.19 Kemaliye Mahallesi ve çevresi tescilli yapıları gösteren plan              

(Anonim 2013a). 
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4.11 Hendek İlçesi Kemaliye Mahallesindeki Kentsel Dönüşümle İlgili Alan 

Araştırması ve Bulguları 

Hendek kent merkezinin çekirdeğini oluşturan, Ocak 2013 tarihinde Bakanlar Kurulu 

Kararı ile riskli alan ilan edilen ve Nisan 2013 tarihinde kentsel dönüşüm çalışmaları 

kapsamında ilk yıkımın gerçekleştirildiği Kemaliye Mahallesinde, mimari projesine 

uygun olarak üç blokun yapım işlemleri tamamlanmıştır (Şekil 4.19). Danıştay’ın riskli 

alan ve kentsel dönüşümü mahkeme kararı ile iptal etmesi üzerine proje (Şekil 4.20) 

askıya alınmış ve kalan blokların inşa edilmesi ve kullanıcılara teslimi yapılamamıştır.  

 

Şekil 4.20 Kentsel dönüşüm alanında yapılacak binaların görüntüsü (Anonim 2018h). 

Kentsel dönüşüm alanında yapılması planlanan yapıların proje ve tamamlanan yapıların 

görüntülerinden plana uygun yapıldığı görülmektedir (Şekil 4.20-4.21). Ancak proje 

alanındaki bütün yapıların tamamlanması ve kullanıma sunulamamış olması nedeni ile 

proje bütünlüğünün kurulamamasının önemli sorunlara neden olduğu, yerel halkın 

beklentilerinin karşılanamadığı ve doğal birçok hak sahibinin proje uygulamasına tepkili 

olduğu gözlenmektedir.  

İncelenen dönüşüm projesi alanında, başarılı kentsel dönüşüm örneklerinden farklı 

olarak, mevcut durum analizi, malik ve hak sahibi tespiti, paydaş analizi ve değerleme 
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çalışmaları ile malik ve hak sahibi ile görüşmeler ve bilgilendirme çalışmalarının 

tekniğine uygun olarak yapılamadığı görülmektedir (Tanrıvermiş vd. 2016).  

 

Şekil 4.21 Kentsel dönüşüm alanında yapılan binaların görüntüsü (Anonim 2018h). 

Dönüşüm uygulamasına ilişkin olarak “Kemaliye Mahallesi Komisyonu” kurulmuş ve 

komisyon başkanlığına seçilen Muhammet Üstündağ seçilmiştir. Komisyon başkanı 

Üstündağ ile yapılan görüşmede; “mahalle sakinlerinin çoğunun, alanda yapılan kentsel 

dönüşüm projesi hakkında bilgilendirilmemeleri nedeni ile tepkili oldukları, projenin rant 

maksatlı ve haksız şekilde yapılmasından dolayı kentsel dönüşüme gerek olmadığını 

düşündükleri, ayrıca 64 dönümlük alanın kentsel dönüşüm sahası ve riskli alan ilan 

edilmesinden dolayı belediye ile anlaşma yapmayan bütün bina ve arsaların tapu 

kütüğüne riskli yapı / kentsel dönüşüm şerhinin konulduğu, Danıştay’ın riskli alan ve 

kentsel dönüşüm projesini iptal etmesinde dolayı Belediye’den Tapu Müdürlüğü’ne 

gönderilen yazı ile bu şerhlerin kalkmasının talep edildiği, yeni yapılacak imar planı 

hakkında bütün mahalle halkının gruplar halinde çağrılarak fikirlerinin belediye 

yetkililerince alınacağı ve mahalle halkının fikirleri alındıktan sonra çıkacak sonuca göre 

proje ile ilgili kararın verileceği” özellikle vurgulanmıştır. Esasen komisyon başkanı 

tarafından ileri sürülen değerlendirmelerin büyük ölçüde gerçekçi olduğu ve projenin 

planlama ve geliştirme aşamalarında birçok sorunun olduğunu göstermesi bakımından 

önemli bulunmaktadır. Mahalle sakinleri, taşınmaz malikleri ve kullanıcıları ile diğer 

paydaşların aktif olarak katılımının sağlanamadığı projelerde başarı olanağının zayıf 
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olacağı ve yerel idarelerin mutlaka halk katılımını proje için ön şart olarak görmeleri 

gerektiği açıkça ifade edilmelidir.  

Kentsel kesimde mekana yapılacak müdahalelerin sadece malikler ve semt sakinleri 

tarafından kabul edilmesi yeterli olmayacaktır. Sivil toplu örgütleri, siyasi partiler ve 

diğer kamu ve özel örgütlerin de bilgilendirilmeleri ve proje sürecine katılımlarının 

sağlanması yararlı olacaktır. İncelenen kentsel dönüşüm projesinde siyasi partiler aktif 

rol almışlardır. İlçede teşkilatı olan bütün siyasi partiler aktif olarak konu ile ilgilenmiş 

ve ilgilenmeye devam etmektedirler. Ancak siyasi partilerin yönetici ve temsilcilerinin 

konuya ilgileri sadece siyasi kaygı ile yaklaşmaları yerine dönüşüm projeleri ile ilgili 

olarak fikir geliştirmeleri, ilçe için en uygun olan projenin yapılması konusunda görüş ve 

baskı grubu oluşturmaları ve taşınmaz maliklerini bu yönde bilgilendirmeleri yararlı 

olacaktır. Özetle başarılı kentsel dönüşüm projesi geliştirme ve uygulama için iyi hazırlık 

çalışması yapılması, halihazır durum analizi, mekan – insan ilişkileri ve beklenti analizine 

dayalı proje öngörülerinin ortaya konulması ve insan odaklı projelerin uygulanmasına 

ağırlık verilmesi zorunlu görülmektedir.  

Kentsel dönüşüm ve diğer üst yapı projeleri ile altyapı projelerinde proje geliştirme, proje 

değerlemesi, proje yönetimi ve finansmanı ile proje sonrası mekan yönetimi, gayrimenkul 

geliştirme ve yönetimi disiplinlerinin temel ilgi alanına girmektedir. Belirtilen 

çalışmaların da disiplinlerarası proje ekibi tarafından yürütülmesi ve bu ekipte mutlaka 

gayrimenkul geliştirme ve yönetimi uzmanlarının görev almasının sağlanması da yararlı 

olacaktır. Bu amaçla 5393 sayılı Belediye Kanununun “norm kadro ve personel 

istihdamı” başlıklı 49’uncu maddesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının norm 

kadroları arasına “gayrimenkul geliştirme ve yönetimi uzmanının” eklenmesi ve 

belediyelerin özellikle emlak ve kamulaştırma, fen işleri, imar ve şehircilik, etüd ve proje, 

özel projeler (kentsel dönüşüm)i ulaşım, mali hizmetler müdürlükleri/daire 

başkanlıklarının norm kadrolarına “gayrimenkul geliştirme ve yönetimi uzmanının” 

eklenmesi, belediyelerde proje geliştirme ve uygulama kapasitesinin artırılması ile 

özgelirlerin artırılması çalışmalarına önemli ölçüde katkı yapacaktır. 
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Hendek hızlı bir şekilde gelişimini sürdüren bir ilçedir. Sakarya Üniversitesine bağlı 

Eğitim Fakültesi ve Hendek Meslek Yüksek Okulu gibi yükseköğretim kurumlarını 

bünyesinde barındıran şehir, öğrenci kenti olma yolunda hızlı bir süreç yaşamaktadır. 

Dolayısıyla Hendek, öğrencilerin barınma, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını kolaylıkla 

giderilebileceği bir kent olarak yapılandırılmalıdır. Hendek ilçesindeki taşınmaz sahipleri 

bilgilendirilerek taşınmazları tarihi ve kültürel yapıyı bozmadan mevcut yapılar 

maliklerince öğrencilerin barınma sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının kolaylıkla giderildiği 

yerler olarak düzenlenebilir. Ayrıca Hendek ilçesi sahip olduğu doğal ve çevresel 

koşulları ile turizm açısından elverişli ve çekici bir kenttir. Doğa turizmi, sanayi ve 

öğrenci kenti olma yolunda epey mesafe kat eden şehir, yakın gelecekte Türkiye’den ve 

dünyadan her kesimin akın edeceği bir kent kimliğine bürünebilir. Buradaki tescilli 

yapılar; hem barınma, konaklama, eğlence ve sergi merkezleri olarak konumlandırılıp 

taşınmaz sahiplerine gelir getiren birer kaynak oluşturularak, hem de bu varlıkların 

yaşatılarak korunması sağlanabilir. 

Kentsel dönüşüm, sadece mekân düzeyinde iyileştirme ve değiştirme olarak ele 

alınmamalıdır. Dönüşüm; sosyal, ekonomik ve çevresel gelişmenin bir bütün olarak ele 

alınması ile gerçekleştirilmelidir. İlçenin daha yaşanabilir canlı bir kent merkezi olması 

için tarihi yapılara sahip çıkılmalıdır. Sağlıklı bir kentleşme olması için; nüfus, yapılaşma 

ve ticaret yoğunluğunun kentin tarihi yapısını bozmaması gerekir. 1980’li ve 1990’lı 

yıllardaki çarpık yapılar değiştirilerek sosyal kültürel gelişimin olacağı Hendek’e özgü 

kentsel bir alan oluşturulabilir. 

Kentsel dönüşüm içerisinde kalan tescilli yapıların yalnızca müze ya da turistik alanlar 

olarak değil, onarılıp yeniden kullanılarak gelişen çağdaş şehrin tamamlayıcı parçaları 

olması sağlanmalıdır. Çağdaş koruma çerçevesinde tescilli yapıların ölçek ve dokusuna 

sadık kalmak, küçük müdahalelerle yeni yapıların var olan dokuyla birlikte yaşamasını 

sağlamak, daha güzel ve yaşanabilir çevre yaşatmak açısından önemli olabilir. 

Kentsel dönüşüm projesi, rant elde etmek için değil, bölge insanının sorunlarını çözme 

amaçlı oluşturulmalıdır. Mahalle halkının görüşleri alınarak projeye katılımları 
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sağlanmalıdır. Dönüşüm bölgesindeki projeden sadece ekonomik değil toplumsal yarar 

sağlamak da amaçlanmalıdır. Korunması gereken kültür varlığı yapılar, proje ile uyumlu 

bir bütünlük gösterecek şekilde geleneksel ve kentsel mimari dokusunu bozmayacak bir 

biçimde hazırlanmalıdır. Altyapı analizi ve uygulamada oluşabilecek problemlerle ilgili 

alan çalışması yapılmadan girişilen kentsel dönüşüm uygulamalarının, taşınmaz kültür 

varlıklarını nasıl etkisiz hale getirip işlevsizleştirdiği ve taşınmaz kültürel varlıklarını 

modern şehrin çok katlı yapılarının gölgesinde bıraktığı görülmektedir. 

Yapılmak istenen kentsel dönüşüm alanında tamamen dönüşüm yerine, alan içerisindeki 

şahıslara ait müstakil taşınmazlara kat sınırlandırılması getirilmelidir. Hendek ilçesinin 

genelinde görülen yapılaşma biçiminde olduğu gibi bölge mimarisiyle uyum ve bütünlük 

içerisinde, vatandaşların, en fazla üç katlı yapı inşa etmeleri sağlanmalıdır. İlçenin tarihi 

yapı dokusunun, çağdaş bir bakış açısıyla korunması ve gelecek nesillere korunarak 

aktarılması adına, tarihi yapı kimliğine uygun, yerel özellikleri göz önünde bulunduran 

niteliksiz yapıların iyileştirilmesi yoluna gidilerek ilçeye özgü yapı modeli oluşturulması 

gerekmektedir.   

Kültür varlıkları kaybedildiğinde geri kazanılamaz kaynaklardır. Kentsel dönüşüm 

alanında yapılan yapılara her zaman sahip olunabilir. Ancak taşınmaz kültür varlıklarının 

sahip olduğu değeri kazanması için uzun yıllar gerekmektedir. Tahrip edilen tarih geri 

getirilemez. Altyapı analizi ve uygulamada oluşabilecek problemlerle ilgili alan çalışması 

yapılmadan girişilen kentsel dönüşüm uygulamaları ile taşınmaz kültür varlıklarının doku 

özelliği, bütünlüğü ve özgünlüğü kaybolmaktadır. Hatalı uygulamalar sonucunda, geride 

kalan taşınmaz kültür varlıklarının da çevresel ilişkilerini ve kültürel değerlerini 

kaybettikleri görülmektedir. Merkezi yönetimin kentsel dönüşüm uygulamalarında, 

konunun uzmanlardan oluşan kurullarca denetim görevini yapması gerekli ve yararlı 

görülmektedir. Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına yönelik tedbirleri almakla 

yükümlü bulunan, yetkilendirilen yerel yönetimler, taşınmaz kültür varlıkları ile iç içe 

geçen ve deprem riski taşıyan, planlı/plansız inşa edilen yapıların bulunduğu alanlarda, 

öncelikli olarak kültür varlıklarını restore ederek etrafındaki yapı dokusunu da kültürel 

mirasla uyumlu ve günümüz modern ihtiyaçlarına uygun tasarlanmaları ve inşa edilmeleri 

zorunlu görülmektedir. Bunun için kentsel dönüşüm projeleri ile ilgilenen bütün kamu ve 

özel kurumlarda konun bütün taraflarından uzmanların katılımı ile proje geliştirme ve 
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uygulama yapılması zorunluluğunun olduğu ortaya çıkmaktadır. Buna ilave olarak hem 

merkezi idare birimleri, hem de yerel yönetim birimlerinin üniversitelerin ilgili bölümleri 

ortak proje geliştirme ve uygulama çalışmaları yapmalarına gereksinim olduğu 

vurgulanmalıdır. Bu çerçevede Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi 

Anabilim Dalı ile Sincan Belediye Başkanlığı arasında yapılan işbirliği anlaşması ile 

yürütülen kentsel dönüşüm proje geliştirme, uygulama ve etki değerleme çalışmalarının 

bir model olarak görülmesi ve diğer kamu kurumları ve belediyeler için de model teşkil 

etmesi büyük önem taşımaktadır.  

İncelenen kentsel dönüşüm projesinde mekana yapılacak müdahalelerin sadece malikler 

ve semt sakinleri tarafından kabul edilmesinin yeterli olmayacağı anlaşılmaktadır. Sivil 

toplu örgütleri, siyasi partiler ve diğer kamu ve özel örgütlerin de bilgilendirilmeleri ve 

proje sürecine katılımlarının sağlanması yararlı olacaktır. Ancak özellikle yerel siyasetin 

kentsel dönüşüm projelerine sadece siyasi kaygı ile yaklaşmalarla yaklaşmak yerine 

dönüşüm projeleri ile ilgili olarak fikir geliştirmeleri, ilçe için en uygun olan projenin 

yapılması konusunda görüş oluşturmaları, baskı grubu tesis etmeleri ve taşınmaz 

maliklerine bu yönde bilgilendirme yapmalarına gereksinim bulunmaktadır. Özetle 

başarılı kentsel dönüşüm projesi geliştirme ve uygulama için iyi hazırlık çalışması 

yapılması, halihazır durum analizi, mekan – insan ilişkileri ve beklenti analizine dayalı 

proje öngörülerinin ortaya konulması ve insan odaklı projelerin uygulanmasına ağırlık 

verilmesi gerekmektedir. Özellikle taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına yönelik 

tedbirleri almakla yükümlü bulunan, yetkilendirilen yerel yönetimler, taşınmaz kültür 

varlıklarıyla iç içe geçen ve deprem riski taşıyan, planlı/plansız inşa edilen yapıların 

bulunduğu alanlarda, öncelikli olarak kültür varlıklarını restore ederek etrafındaki yapı 

dokusunu da kültürel mirasla uyumlu ve günümüz modern ihtiyaçlarına uygun 

tasarlanmaları ve inşa edilmeleri zorunludur. Bunun için kentsel dönüşüm projeleri ile 

ilgilenen bütün kamu ve özel kurumlarda konun bütün taraflarından uzmanların katılımı 

ile proje geliştirme ve uygulama yapılması gerekmektedir. Belirtilen çalışmaların 

disiplinlerarası proje ekibi tarafından yürütülmesi ve bu ekipte mutlaka üniversitelerin 

gayrimenkul geliştirme ve yönetimi bölümlerinin lisans ve lisansüstü programlarından 

mezun olan uzmanların katılımlarının sağlanması gerekli ve yararlı görülmektedir.     
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