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Tarihsel gelişim sürecinde insanın doğa ile birlikte ortaya koyduğu kültürel miras, 

sanayii devrimi ve sonrasında yaşanan teknolojik gelişmeler, hızlı kentleşme ve nüfus 

artışı ile sağlıksız mekânlara dönüştürülmüş ve hızla tahrip edilmiştir. Birçok kentte 

hızlı değişim ve gelişim sürecinin bir sonucu olarak çöküntü alanları oluşmuş ve 

çöküntü alanlarının dönüşümü önem kazanmıştır. Birçok seyahatnamede belirtildiği 

üzere ana buluşma noktası olan Trabzon ilinin gizemli doğası, coğrafi konumu, göç 

olgusu ve hızlı kentleşmenin de etkisi ile kentte plansız ve denetimsiz yapılaşma ortaya 

çıkmış ve sonuç olarak kentin tarihi, kültürel ve ekolojik değerlerinin tahribi kaçınılmaz 

olmuştur. İlin tarihi kent merkezinin yakınında yer alan Zağnos Vadisi, uzun zaman 

kentin hava koridoru olma özelliğini korumuş, ancak zaman içinde vadi alanı 

gecekondu alanına dönüşmüştür. Bu değişimin sonucu olarak Zağnos Vadisindeki 

yaşam biçimi çağdaş yaşam standartlarının oldukça gerisinde kalmıştır.  

 

Kentsel dönüşüm projelerinin önemli ekonomik, sosyal ve mekânsal etkileri olmakta ve 

bu etkilerin ölçümü genellikle birçok projede ihmal edilmektedir. Bu çalışmanın amacı 

Zağnos Vadisi Kentsel Dönüşüm Projesi örneği çerçevesinde dönüşümün ekonomik, 

mekânsal ve çevresel etkilerinin değerlendirilmesi ve yeni dönüşüm projelerinin 

geliştirilmesinde dikkate alınması gereken hususların ortaya konulmasıdır. İncelenen 

proje alanında 1980 yılından sonraki dönemde hızlı nüfus artışına bağlı olarak 

gecekondu alanları ve sağlıksız yapı adaları inşa edilmiş ve günümüz koşullarında 
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toplam 26,4 hektarlık alanda dönüşüm çalışmalarının yapılması zorunlu olmuştur. Proje 

alanının büyüklüğü dikkate alınarak belediye ve TOKİ Başkanlığı tarafından geliştirilen 

dönüşüm projesi dört etap halinde planlanmış ve uygulama buna göre yapılmıştır. Proje 

alanında yapılan mevcut durum analizi çalışmalarının sonuçlarına göre yapı 

yoğunluğunun düşük olduğu, mevcut yapıların % 70’inde maliklerin ikamet ettiği, hak 

sahiplerinin % 58’lik kısmının satın alma yöntemi ile kamulaştırmada uzlaşarak 

taşınmazlarının bedellerini aldıkları ve kalan hak sahiplerinin taşınmazlarının edinimi 

için bedel tespiti ve tescil davasının açıldığı, taşınmaz ediniminde uzlaşmanın olmaması 

nedeni ile proje için arazi ediniminin 3-4 yıl gibi oldukça uzun zaman aldığı ve 

mahkemelerce seçilen bilirkişilerin hazırladıkları değerleme raporlarına göre kesinleşen 

taşınmaz değerlerinin idarece takdir edilen bedelden çok daha yüksek olduğu ve sonuç 

olarak projelerin yüksek taşınmaz edinim maliyetine bağlı olarak fizibilitesinin olumsuz 

etkilendiği gözlenmiştir.  

 

Paydaş görüşmeleri ve emlakçı anketlerinin sonuçlarına göre dönüşüm çalışmalarının 

sonrasında taşınmazların kira parası ve değerlerinin iki katına çıktığı, ancak proje 

süresinin uzunluğu ve alternatif yatırım araçlarının getirileri ile kıyaslama yapıldığı 

zaman söz konusu getirinin olağan bulunduğu vurgulanmalıdır. Proje uygulama öncesi 

dönemde alanında malik olan ve ikamet eden halkın, dönüşüm sürecinde uzlaşma 

yoluna gitmesi ve taşınmazın değerini alarak kentin başka yerleşimlerine taşınması, 

esasen dönüşüm projelerinin soylulaştırma etkisinin bir göstergesi olarak alınabilir. 

Proje alanında dönüşüm sonrası büyük rekreasyon alanlarının oluşturulması ve alanın 

yakın çevresinde belediye binası ve alışveriş merkezinin inşa edilmesi, alanda yaşam 

kalitesinin yükselmesine ve doğal olarak taşınmaz talebinin artmasına neden olmuştur. 

Özellikle proje uygulama öncesi dönemde alanda ikamet eden düşük gelirli hanelerin 

dönüşüm sonrası konut kiralarını ödeyememeleri nedeni ile zorunlu olarak kentin başka 

mekanlara göç ettiklerine tanık olunmakta olup, dönüşüm projelerinde mekanın 

iyileştirilmesi yanında ekonomik avantajın da sağlanması ve hak sahiplerinin konuta 

erişilebilirliklerine özen gösterilmesi gerekli görülmektedir.   

2017, 79 Sayfa 

Anahtar Sözcükler: Trabzon, Zağnos Vadisi, kentsel dönüşüm projesi, dönüşüm 

projelerinin etkilerinin değerlendirilmesi ve politika geliştirme 
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The cultural heritage of the human being accumulated with nature in the course of 

historical development has been transformed into unhealthy places and destroyed 

swiftly by the technological developments, rapid urbanization, and population growth 

during and after the industrial revolution. In many cities, depressed areas have formed 

as a result of rapid change and development, and the transformation of depressed areas 

has become important. Unplanned and uncontrolled settlements have emerged in the 

province of Trabzon, which is a main attraction center as noted in many travelogues, 

due to its mysterious nature, geographical location, the phenomenon of migration, and 

rapid urbanization, and as a result, the city’s historical, cultural, and ecological assets 

have unavoidably been destroyed. Situated near the old city center, the Zağnos Valley 

has long been a fresh air corridor for the city, however, the valley has turned into a slum 

area over time. As a result of this change, the way of life in the Zağnos Valley has fallen 

far behind the standards of contemporary living.  

Urban transformation projects have significant economic, social, and spatial impacts 

and the measurement of these effects is often neglected in many projects. The objective 

of this study is to assess the economic, spatial and environmental impacts of the 

transformation within the framework of the Zağnos Valley Urban Transformation 

Project example and to identify the considerations to be taken into account in the 

development of new transformation projects. In the project area examined, due to rapid 

population growth after 1980, slum areas and unhealthy building islands have been built 

and in today's conditions, it has been necessary to carry out transformation activities on 

a total area of 26.4 hectares. Taking into consideration the large size of the project area, 
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the transformation project developed by the Municipality and Prime Ministry Mass 

Housing Administration was planned to be carried out in four stages and the application 

was made accordingly. According to the results of the current situation analysis studies 

carried out on the project area, it has been observed that the structural density is low; 

70% of the existing structures are domiciled by the owners; 58% of the beneficiaries 

have agreed on reconciliation on expropriation by means of purchasing and received the 

compensations for their real estate; value determination and registration court cases 

were filed for the acquisition of the real estate of the remaining rights owners; land 

acquisition for the project takes as long as 3-4 years due to lack of reconciliation in real 

estate acquisition; the real estate values that are finalized according to the appraisal 

reports prepared by the experts assigned by the courts are much higher than the values 

determined by the administration and consequently, the feasibility of the projects is 

adversely affected due to the high real estate acquisition costs.  

According to the results of the stakeholder interviews and real estate agency surveys, 

rent prices and values of real estate have doubled following the transformation 

activities. However, it should be emphasized that this income is usual when the length 

of the project period is considered and compared to the income from alternative 

investment instruments. The fact that the people who were owners and resided in the 

project area prefer reconciliation in the transformation process and move to the other 

settlements in the city after they are compensated for their real estate can actually be 

taken as a sign of the gentrification effect of transformation projects. The creation of 

large recreation areas in the project area after the transformation and the construction of 

the municipal building and a shopping center in the immediate vicinity of the area have 

resulted in an increase in the quality of life in the area, and naturally, an increase in 

demand. Particularly the low  income households that resided in the project area in the 

pre-project period are observed to inevitably migrate to other places in the city due to 

inability to pay housing rents after the transformation and it is necessary to provide 

economic advantages along with improvement of the space and care should be attached 

to accessibility of the residents to housing in transformation projects.   

2017, 79 Pages 

Keywords: Trabzon, Zağnos Valley, urban transformation project, assessment of the 

effects of transformation projects and policy development 
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1. GİRİŞ 

Avrupa’da Sanayi Devrimi sonrasında kentsel gelişme yeni bir boyut kazanmış ve 

İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde ise kentsel dönüşümün temelleri atılmıştır. 

Avrupa’da Sanayi Devrimi ile kentlere yoğun göçler olmuş ve böylece kentlerin yakın 

çevresinde yeni yerleşim ve gelişme alanları oluşmuştur. İkinci Dünya Savaşı’ndan 

sonrası dönemde ise savaş nedeniyle pek çok kentte büyük hasar meydana gelmiştir. 

Belirtilen nedenlerden dolayı Avrupa’da birçok kentsel dönüşüm projesi uygulaması 

başlatılmıştır. Avrupa’da savaşın izlerinin silinmesi için başlatılan dönüşüm 

uygulamaları, Türkiye’de büyük kentlerde oluşan gecekondu sorununu çözmek için 

gündeme gelmiştir. Bunun en iyi örneklerinden birini 1948 tarih ve 5218 sayılı 

“Ankara’da Belediye ve Devlete Ait Arsaların Mesken Yapacaklara Tahsisi Hakkında 

Kanun” kapsamında başlatılan çalışmalar oluşturmaktadır.  

  

İlk defa Ankara’da uygulanan dönüşüm projeleri; gecekondu alanları, kent merkezleri 

ve sanayi alanlarının kent merkezlerinin dışına taşınması sonucu oluşan alanlarda 

uygulanması gündeme gelmiştir. Birçok gecekondu alanı ve özellikle nehir yataklarında 

olası afet riskinin neden olabileceği zararı asgari düzeye çekebilmek için dönüşüm 

uygulaması Ağustos 1999 depremi sonrasında sık tartışılmış ve bu amaçla 2012 

tarihinde 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun 

yürürlüğe konulmuştur. Bunun dışında kentlerde arkeolojik değerler ile eski kent 

yerleşimlerinin korunmasına kamu ve özel sektörün katkılarının artırılması ve koruma 

amaçlı uygulamaların finansmanının kolaylaştırılması için 2005 tarih ve 5366 sayılı 

Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve 

Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun ve uygulama yönetmeliği yürürlüğe 

konulmuştur. Bunların dışında 5393 sayılı Belediye Kanunun’un 73’üncü maddesi ve 

775 sayılı Gecekondu Kanun’u kapsamındaki ıslah ve dönüşüm uygulamalarının da 

anılması gerekir. Belirtilen bütün yasal düzenlemelere rağmen, birçok büyük kentte 

dönüşüm gereksiniminin çok ileri düzeyde olduğu, ancak başta proje geliştirme, 

uygulama süreçlerinin tespiti, hak sahiplerini katılımı, kamu ve özel sektör işbirliğinin 

sağlanması ve proje finansmanı yönlerinden önemli sorunlarla karşılaşılmakta ve 

belirtilen sorunlar dönüşüm çalışmalarının hızla yürütülmesine imkan vermemektedir. 

Buna yerel yönetimlerde dönüşüm çalışmaları ve gayrimenkul geliştirme uzmanı 
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eksikliğinin de eklenmesi ile proje geliştirme ve uygulama çalışmalarının başarı 

şanslarının daha da zayıflaması kaçınılmaz olmaktadır.  

 

Kentsel dönüşüm projelerinin başlıca uygulama alanları olan gecekondu alanları, tarihi 

ve arkeolojik değerlerin bulunduğu mekanlar ile canlılıklarını kaybetmiş kent 

merkezleri, sanayi alanları ve deprem riski altındaki alanların dönüşümü, gerek yerel 

yönetimler, gerekse merkezi idarenin öncelikleri arasında bulunmaktadır. Dönüşüm 

projelerinin hızla geliştirilerek uygulamaya taşınamaması önemli bir sorun olarak 

algılanmış ve bu sorunun çözüm için 10. Kalkınma Planında (2014-2018) rekabetçiliği 

ve sosyal uyumu geliştiren kentsel dönüşüm programı eylem planı ile gündeme 

gelmiştir (Anonim 2013). Dönüşüm projelerinin geliştirilmesi sürecinde hem mekanın 

dönüşüm ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, hem de sosyal dönüşüm ve kentle 

bütünleşme hedefine ulaşılması için dönüşüm projeleri; kentsel koruma, kentsel 

iyileştirme, kentsel yenileme, kentsel yenileşme, kentsel yeniden canlandırma ve 

soylulaştırma yöntemleri birlikte ele alınarak planlanması ve uygulanması zorunluluğu 

bulunmaktadır. Bu çalışmada belirtilen amaçla Trabzon kentinin omurgasını oluşturan 

tarihi kent merkezinin yakınında yer alan Zağnos Vadisi sınırları içindeki sağlıksız 

yapılaşma sorununun ortadan kaldırılması için dönüşüm projesinin geliştirilmesi ve 

uygulanması; belediye ve Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) işbirliği 

yapılmıştır. İlgili kamu kurumları tarafından geliştirilen ve uygulanan projenin 

aşamaları detaylı olarak incelenmiş ve projenin etkileri paydaş görüşleri ve emlak 

ofisleri ile yapılan anket çalışmalarının sonuçlarına dayalı olarak ortaya konulmuştur.       

 

Hemen her kentsel dönüşüm projesinin olası bütün sosyal, ekonomik ve mekânsal 

etkilerinin analizi ve olası olumsuz etkilerin azaltılması açısından proje öncesi dönemde 

mevcut durum analizi çalışmasının yapılması, izleme-değerlendirme faaliyetleri ve etki 

azaltıcı önlemlerin alınması zorunlu görülmektedir. Belirtilen bütün çalışmalara ilave 

olarak taşınmaz mülkiyet analizi, hak sahipliği, değerleme ve uzlaşma yönetimi gibi 

konular da gayrimenkul geliştirme ve yönetimi uzmanlarının görev ve yetki alanlarına 

girmektedir (Tanrıvermiş vd. 2016). Belirtilen amaçlara ulaşmak için seçilen örnek 

dönüşüm projesinin bütün aşamaları incelenerek projenin etkilerinin genel olarak 

irdelenmesi amacı ile bu çalışma yapılmış olup, araştırma sonuçları 4 bölümde 
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sunulmuştur. Çalışmanın birinci bölümünün konunun önemi ve amaçları, izleyen 

bölümde kentsel dönüşüm kavramı ve temel ilkeleri, üçüncü bölümde araştırma alanı 

veya örnek çalışma alanı olarak seçilen Zağnos Vadisi Kentsel Dönüşüm Projesi örneği 

kapsamındaki analiz ve değerlendirme sonuçları, dördüncü bölümde araştırmanın genel 

sonuçları, temel sorun alanları, değerlendirme ve temel önerilere yer verilecektir. 
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2. KENTSEL DÖNÜŞÜM KAVRAMLARI VE KAPSAMLARININ ANALİZİ 

2.1. Genel Bilgiler  

Genel olarak kentsel dönüşüm kavramı; İkinci Dünya Savaşı sonrasında yok olanın 

yeniden inşaası ve tahrip olanın yeniden onarımı; öte yandan sanayi devrimi sonrası 

değişen sosyo-ekonomik ve politik düzenlere ayak uydurmaya çalışan mekânların 

yeniden kurgulanması ile şekillenen ve ihtiyaç odaklı bir süreç olarak ele alınabilir. 

Kentsel dönüşüm kavramı özü itibari ile mekânsal bir dönüşüm olarak görünmekle 

birlikte, aslında “mekân ve toplumsal ilişkiler arasında var olan diyalektik ilişki ile 

temellenmekte” olan bütüncül bir bakış açısını/dönüşümü ortaya koymaktadır (Ünvedi 

2003). Diğer bir ifade ile kentsel dönüşüm; kentsel sorunların çözümünde; ekonomik, 

mekânsal ve toplumsal koşulları dikkate alan kapsamlı bir eylem planlama sürecidir (Es 

2012). 

Kentsel dönüşüm kavramını “sürdürülebilir, yaşanabilir, sağlıklı ve çağdaş, kentlerin 

yaratılması hedefli” olarak tanımlayan Kuzu (2004) tarafından kentsel dönüşümün 

içeriğinde aşağıdaki hususların bulunması önerilmektedir:   

  İşlevini yitirmiş mekânların yeni fonksiyonlar kazandırılarak dönüştürülmesi,  

  Kent içindeki niteliksiz sağlıksız ve kaçak yapılaşmış alanların yenilenmesi,  

  Doğal afetlerden etkilenecek yapıların farklı kullanım alanlarına dönüştürülmesi,  

  Kentsel işlevlerin doğru tanımlanarak bir plan çerçevesine dönüştürülmesi, 

  Kentsel altyapının bu gelişim süreci içinde yenilenmesi olarak belirlenebilmesi 

(Nurengin Kocamemi 2006). 

Başka bir bakışla kentsel dönüşüm; “bütün yenileme kavramlarını eş zamanlı olarak 

kapsayan, sürekliliği olması gereken (sürdürülebilirlik) ve her aşamada toplumun bütün 

katmanlarını içermesi gereken çok boyutlu bir süreç” olarak da tanımlanabilir (Yüksel 

2007). Yapılan açıklamalar çerçevesinde basit olarak kentsel dönüşüm; giderek bozulan 

kentsel alanın ekonomik, toplumsal, fiziksel ve çevresel koşullarının kapsamlı ve 

bütünleşik yaklaşımlarla iyileştirilmesine yönelik olarak uygulanan strateji ve 

eylemlerin bütünü olarak da tanımlanabilir. Doğaldır ki bu eylem, mevcut şehrin 

yapısına ve burada yaşayan insanların fiziksel, sosyal ve ekonomik geleceği üzerine ve 
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buna bağlı olarak da kentin bütün geleneklerine etki etmektedir. Bu nedenledir ki 

kentsel dönüşüm planlama çalışmalarında, pek çok farklı disiplinin birlikte çalışma 

zorunluluğu bulunmaktadır (Ayyıldız 2010, Nasiboğlu vd. 2008). 

Oysa son yıllarda dönüşüm hızlı kentleşmenin ve bundan yararlanmayı  bilen 

ekonomilerin-yönetimlerin başucu modeli halini alan, yarar odaklı bir süreç yaratılır 

oldu. Bilimsel anlamda başta şehir ve bölge planlama ile mimarlığın ilgi alanına giren 

kentsel dönüşüm kavramı, artık yerel ve merkezi yönetimler, inşaat sektörü ve 

gayrimenkul alanındaki kurumsal yapıların da ilgi alanına girmiş ve önemi (ünü) kent 

sınırlarını aşmış  durumdadır. 

Türkiye’deki kentsel dönüşüm gündemi, kavramsal kabullerden proje alanlarına, karar 

süreçlerine katılımdan şeffaf işletim süreçlerine, aktörlerin rollerinden dönüşümün 

kullanılma amacına ve başarılı örnek azlığına (kimilerine göre hiçliğine) uzanan pek 

çok konuda tartışmalı bir yapıya ve iyileştirilmesi gereken bir sürece sahip olduğu ifade 

edilebilir. Özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde literatüre giren kentsel 

dönüşüm kavramı ve dönüşüm stratejilerine yönelik yaklaşımlar kısaca irdelenmiştir.   

2.2. Kentsel Dönüşüm 

Kentler; canlı varlıklar gibi doğan, büyüyen ve yapıları sürekli olarak değişen toplumsal 

birimlerdir. Kentlerin eskiyen kesimleri, gelişmiş ülkelerde olsun, gelişmekte olan 

ülkelerde olsun, zamanla yenileme gereksinmesi yaratır. Bu yenileme, kendiliğinden 

olabildiği gibi, planlı bir biçimde de olabilir. Kendiliğinden yenilemenin, kente maliyeti 

daha yüksek olmaktadır. Tersine, kentlerin yenilenmesinde, planlı davranış biriktirim 

sağlayan bir yöntemdir (Keleş 2006). 

Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlüğü’nde dönüşüm kelimesini olduğundan başka bir 

biçime girme, başka bir durum alma, tahavvül, inkılap veya transformasyon olarak 

tanımlamaktadır. Literatürde farklı kentsel dönüşüm tanımlarına rastlanmaktadır. Bu 

tanımlar, vurguladıkları vizyon, amaç, strateji ve yöntemlerine göre farklılık 

göstermektedirler (Akkar 2006). 

Kentsel dönüşüm kavramı; kentsel sorunların çözümünü sağlayan ve değişime uğrayan 

bir bölgenin ekonomik, fiziksel, sosyal ve çevresel koşullarına kalıcı çözüm sağlamayı 
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amaçlayan kapsamlı bir vizyon ve eylem olarak tanımlanabilir (Thomas’tan aktaran, 

Bülbül 2008). 

Roberts’tan aktaran Bogenç’e (2009) göre kentsel dönüşüm sürecinde yerel ekonomik 

dinamiklerin canlandırılması kentsel dönüşümün tetikleyici unsurlarından biridir. Bu 

bağlamda kentsel dönüşüm; yerel ekonomiye ait dinamiklerin harekete geçirilmesiyle, 

fiziksel, çevresel ve sosyal açıdan çöküş sürecine girmiş kentsel alanları, yaşanabilir, 

canlı alanlar haline getirmeyi ve kente yeniden kazandırmayı hedefleyen kapsamlı bir 

vizyon ve eylemler bütünü olarak da tanımlanabilir. 

Turok’tan aktaran, Bogenç’e (2009) göre ise kentsel dönüşüm kavramını sürdürülebilir, 

yaşanabilir, sağlıklı ve çağdaş kentlerin yaratılması hedefi olarak tanımlayarak, kentsel 

dönüşümün içeriğini de aşağıdaki başlıklar altında toplamıştır:  

  İşlevini yitirmiş mekânların yeni fonksiyonlar kazandırarak dönüştürülmesi, 

  Kent içindeki niteliksiz sağlıksız ve yapılaşmış alanların yenilenmesi, 

  Doğal afetlerden etkilenecek yapıların farklı kullanım alanlarına dönüştürülmesi, 

  Kentsel işlevlerin doğru tanımlanarak bir plan çerçevesinde dönüştürülmesi, 

  Kentsel altyapının bu gelişim süreci içinde yenilenmesi. 

 

Literatürde kentsel dönüşüm beş temel amaca yönelik politikaları kapsadığı görülmekte 

olup, bu amaçla aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

  Kentlerde fiziksel çöküşü durdurmak ve tarihi dokunun sürdürülebilirliğini sağlamak: 

Kentlerde özellikle tarihi merkezde yaşanan fiziksel çöküş ve kültürel mirasın yok 

olması sorunu karşısında kentsel yenileşme, sürdürülebilir ve bütüncül bir yaklaşımla 

sorunlu dokuların iyileştirilmesini hedeflemektedir. Kentsel dönüşüm sadece tarihi kent 

dokularındaki fiziksel çökme sorunu ile değil, aynı zamanda, gecekondu alanları, terk 

edilmiş kentsel alanlar ve yeni oluşmuş alanlarla da ilgilenir. Kentsel dönüşüm, sorunlu 

alanların belirlenmesi aşamasından sonra, öncelikle fiziksel dokunun iyileştirilmesi ve 

korunması amacı ile programlar geliştirme ve operasyonel araçlarla alana müdahale 

etme yöntemini uygulamaktadır. 

  Ekonomik Yaşamı Canlandırmak: Kentsel alanların çöküntü bölgeleri haline 

gelmelerinin en önemli nedenlerinden biri de bu alanların ekonomik canlılıklarının 

yitirmesidir. Kentsel dönüşüm; fiziksel, çevresel ve sosyal çöküntü içinde olan alanların 
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yeniden canlandırılması ve iyileştirilmesinde, yerel ekonominin canlandırılmasını bir 

araç olarak kullanmayı hedeflemektedir. Terk edilen alanlarda yeniden işlevlendirme, 

çöküntü konut alanlarında yerel ticareti ya da üretimi harekete geçirecek yeni mekânsal 

ya da örgütsel oluşumlar yaratma ya da küresel ölçekte uluslararası finansı alana çekme 

gibi yöntemlerle ekonomiye ait dinamikleri harekete geçirecek, fiziksel yenileşmeye 

itici bir güç oluşturacaktır. Ekonomik gelişime bağlı olarak mevcut iş imkânları ve 

kaynakları artacak, daha iyi sosyal ve çevresel koşullar sağlanmış olacaktır. 

 Kentsel yaşam kalitesini arttırmak ve kültüre dayalı dinamikleri harekete geçirmek: 

Kentsel dönüşüm; kentsel yaşam kalitesinin arttırılması ve kültüre dayalı dinamiklerin 

harekete geçirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla; (i) yerel ekonominin canlandırılması, 

(ii) fiziksel çevrenin iyileştirilmesi, (iii) daha yaşanabilir bir kentsel mekân yaratılması 

ve (iv) yerel kültüre ait dinamikleri harekete geçirerek; mekânın yeniden 

işlevlendirilmesi veya eski işlevlerin canlandırılması politikaları ile aktif rol 

üstlenmektedir. 

  Her ölçekte katılımı sağlamak: Kentsel dönüşüm; fiziksel, sosyal ve ekonomik 

sorunların çözümünde geliştirdiği modellerde yukarıdan aşağıya karar süreçleri ile 

aşağıdan yukarıya doğru katılımı birleştirmeyi hedeflemektedir. Dönüşüm alanlarında 

sorunların çözümüne yönelik olarak geliştirilen kararların oluşum süreçlerinde; yerel 

halk, yerel inisiyatifler ve sivil toplum kuruluşlarının aktif olarak katılımını 

amaçlamakta ve uygulama süreçlerinde de hem geri bildirim alınması, hem de karar 

merci ile kullanıcının işbirliği içinde olmasını amaçlamaktadır. 

  Kentin fiziksel sorunları ile toplumsal problemleri arasında doğrudan bir ilişki kurarak 

sorunların çözümünü sağlamak: Kentsel alanların çöküntü alanı haline gelmesindeki en 

önemli nedenlerden biri toplumsal çökme ya da bozulmadır. Dönüşüm projeleri, 

temelde toplumsal bozulmanın nedenlerini araştırmak ve bu bozulmayı önleyecek 

önerilerde bulunarak, kentsel çöküntü ve bozulma problemine çözüm bulmayı 

amaçlamaktadır. 

Turok’tan aktaran Bogenç’e (2009) göre dönüşümün üç ayırt edici özelliği aşağıdaki 

gibi sıralanabilir:  

  Bir “Yer’in (mekânın) doğasını değiştirmeyi ve yerleşik halk ile söz konusu yerin 

geleceğinde söz hakkı bulunan diğer aktörleri sürece dâhil etmek, 
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  Bölgenin özel sorunlarına ve potansiyeline bağlı olarak devletin temel işlevsel 

sorumlulukları ile kesişen çok çeşitli hedefleri ve faaliyetleri ortaya koymak, 

  Turok’tan aktaran, Bogenç’e (2009) göre ortaklığın özel kurumsal yapısı değişkenlik 

gösterse de, genellikle, farklı paydaşlar (ortaklar) arasında işleyen bir ortaklık yapısı 

tanımlamak.  

2.3. Kentsel Dönüşüm Kavramına Yönelik Stratejik Yaklaşımlar 

Dönüşüm kavramının özünde değişim, dönüşüm, canlanma ve hayat bulma gibi 

kavramlarla ifade edilen bir dinamizm saklıdır. Bu bağlamda dönüşüm genel anlamıyla 

“zaman süreci içerisinde eskiyen, köhneyen, yıpranan ya da potansiyel arsa değeri 

mevcut üst yapı değerinin üzerinde seyreden ve çoğu kez yaygın bir yoksunluğun 

hüküm sürdüğü kent dokusunun, altyapısının sosyal ve ekonomik programlar ile 

oluşturulduğu bir stratejik yaklaşım içinde, günün sosyo - ekonomik ve fiziksel 

şartlarına uygun olarak yenilenmesi, değiştirilmesi, geliştirilmesi, yeniden 

canlandırılması ve bazen de yeniden oluşturulması eylemi” olarak tanımlanmıştır 

(Özden 2002). Dönüşüm çalışmalarının; fiziksel yapı, sosyal yapı ve ekonomik yapı 

üzerine etkileri gözlenmekte olup, bunlar kısaca aşağıda açıklanmıştır:   

2.3.1. Kentsel dönüşüm sürecinde fiziksel yapı 

Roberts’tan aktaran, Bogenç’e (2009) göre Başarılı bir kentsel dönüşüm için fiziksel 

yenileme kaçınılmaz bir unsurdur. Fiziksel yenileme dönüşümün temel unsuru olarak 

projede yer alır. Var olan fiziksel stokun kısıtlarını ve potansiyelini anlayabilmek, 

başarılı bir dönüşüm için önemli unsurlardan biridir. 

Turok’tan aktaran, Bogenç’e (2009) göre kentsel dönüşüm sürecinde fiziksel yapı, temel 

altyapı, konut stoku ve çevre ile ilgilidir. Ayrıca bölgenin içinde bulunduğu kent ile 

arasındaki ulaşım ve elektronik bağlantılarını da içerir. Kentlerin veya mahallelerin 

fiziksel görünümü ve çevresel kalitesi; buradaki refah düzeyinin ve topluluğun yaşam 

kalitesinin güçlü bir göstergesidir. 

Dönüşümde mevcut yapıların durumu, alanın fiziksel durumunun analizinde önemli bir 

gösterge olarak öne çıksa da fiziksel stokun bileşenleri çok daha geniş kapsamlıdır. 

Bunlar; (i) yapılar, (ii) arazi ve parseller, (iii) kentsel boşluklar, (iv) açık alanlar ve su, 
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(v) donatılar ve hizmetler, (vi) telekomünikasyon, (vii) ulaşım altyapısı ve (viii) 

çevresel kalite olarak sıralanabilir.  

 

Bir yerleşim yerinin bütünsel olarak dönüştürülmesi sürecinde “fiziksel dönüşüm” 

aşağıdaki rolleri üstlenmektedir: 

  Değişime öncülük etmek 

  Fırsatları değerlendirmek 

  Kısıtların giderilmesi 

  Ek yatırım kaynakları sağlamak 

  Jefrry ve Pounder’dan aktaran, Bogenç’e (2009) göre Sosyo- Ekonomik yenileme ve 

fiziksel yenileme sürecinin entegrasyonunu sağlamak. 

Roberts ve Skyes’tan aktaran, Bogenç’e (2009) göre fiziksel dönüşüm çevresel kalitenin 

gelişimi ile de ilişkilendirilmektedir. Sorunlu bozulmuş bir kentsel alan; boş, terk 

edilmiş veya fonksiyonunu yitirmiş yapılar fiziksel olarak bozulmuş alanlardır. Bu 

yapılar hem estetik, hem de fiziksel anlamda çevresel sorunlardır ve bir alanın 

algılanmasında hem yatırımcılar, hem de değerlerinin pazarlanması bağlamında önemli 

bir etkiye sahiptirler. 

Jacobs ve Dutton’dan aktaran, Bogenç’e (2009) göre kentlerin veya mahallelerin 

çevresel kalitesi ve fiziksel görünümü, topluluğun yaşam kalitesinin ve buradaki refah 

düzeyinin güçlü bir göstergesidir.  

Bireyin fiziksel sağlığı, psikolojik durumu ve yaşadığı çevrenin başlıca özellikleriyle 

etkileşimleri gibi çok sayıdaki etkenle ilişki içersinde şekillenen yaşam kalitesi kavramı 

bireylerin beklentileri, hedefleri, hayat standartları ve hayata ilişkin kaygılarına bağlı 

olarak değişim göstermektedir (Anonymous 2008).  

Roberts ve Sykes’tan aktaran, Bogenç’e (2009) göre yaşam kalitesi ve çevre kalitesinin 

karşılıklı etkileşiminde gerçekleşen toplum, ekonomi ve çevre ekseninde biçimlenen 

kentsel yaşam kalitesi kavramı ortaya çıkmaktadır. Kentsel yaşam kalitesinin nesnel 

bileşenlerinin öğeleri yapılı çevre, doğal çevre, ekonomik ve sosyal fonksiyon 

alanlarıdır. Ayrıca bütün bu bileşenler kentsel dönüşüm sürecinin fiziksel stokunu da 

oluşturmaktadırlar.  
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Kaliteli bir yaşam çevresi ve kent dokusu için yapılar, ulaşım olanakları ve açık ve yeşil 

alanlar arasındaki dengeli bir mekânsal ilişki kaçınılmazdır. Kentsel yaşam kalitesinin 

bileşenlerinden olan fiziksel çevre kalitesi, açık ve yeşil alan varlığı, ulaşım ağı, ulaşım 

türü, toplu taşıma, altyapı ve belediye hizmetleri, iletişim, sosyo-kültürel faaliyetler, 

doğal ve tarihi değerlerin korunması, konut ve yaşam çevresinin planlı olması, konut 

tipi ve kalitesi çalışma alanlarının çevresel etkilerinin azaltılması, rekreasyon alanlarının 

varlığı gibi özellikler ile tanımlanabilir (Emür ve Onsekiz 2007). 

Toplumun gelişmesi, insanların kaynaşması için gerekli olan kent içindeki yeşil alanlar, 

insan eylemlerine, iklimlerin dengelenmesine ve ekolojik farklılığa, insanları 

birbirinden ayırt etmeden yardımcı olmaktadırlar. Böylece insan yaşantısının kalitesini 

arttırmaktadırlar. Doğal ve düzenlenmiş, mimari ile bütünleşmiş açık mekânlar bilinçli 

olarak tasarlandıklarında güvenli, konforlu ve güzel olan komşuluk alanları, parklar, 

oyun alanları ve yeşil elemanlar komşuluk kimliği yanında kamusal alanları oluştururlar 

(Yılmaz 2007). 

Günümüzde yaşam kalitesinin kentsel tasarımı besleyen konularla doğrudan ilişkisi 

olduğu tespit edilmiştir (Oktay 2008). Kentsel tasarım; sosyal, ekonomik, politik, 

yönetimsel, fiziksel ve ekolojik yapısı sürekli değişim içinde olan insan yerleşmelerinin, 

yapılı çevresinin, farklı işlevlere sahip binaların ve bunları besleyen yaya trafik 

hareketlerinin, bunlar arasındaki açık alanların birbirleriyle ilişkilerini, davranış ve 

kültürel tercihler ve ekolojik koşullar ışığında kentin büyük sistemi ile bütünleştirme 

tasarımı eylemi olarak tanımlanabilir (Karaman 2005). Bu bağlamda kentsel tasarım 

kuramının odağını da “kamusal alan” oluşturmaktadır. Kamusal alan; cadde ve 

sokaklardan, meydanlardan, parklardan, bunları çevreleyen binaların içlerine kadar 

uzanan çerçevesi, kentlerin ve diğer yerleşimlerin en önemli bileşenleridirler (Oktay 

2008). 

Günümüz kentlerinde kamusal alanlar, artan özelleşme ve toplumsal/mekânsal 

parçalanma karşısında hızla daralmaktadır. Toplumsal bütünleşmeyi ve kamu yararını 

ilke edinen, kamusal yaşamın canlanacağı kamu mekânlarının tasarımını öncelikli 

konusu yapan bir kentsel tasarım yaklaşımının önemi artmaktadır. Tüm hızıyla devam 

eden sağlıksız ve düzensiz kentleşmenin hızla doğal çevreyi yok etmesi karşısında, 
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doğa-kent bütünleşmesinin sağlanacağı sürdürülebilir kentleşme modelleri üreten 

kentsel tasarım etkinliği benimsenmelidir (Bilsel 2001). 

Yaşam kalitesinin ve medeniyetin önemli bir göstergesi olan nitelikli ve nicelikli açık 

ve yeşil alanlar kentlerin sağlıklı gelişmesi açısından büyük önem taşımaktadırlar. Bu 

alanlar kentler için rekreasyon, ekoloji ve arazi organizasyonuna yönelik pek çok farklı 

fonksiyon özelliklerine sahiptirler. Rekreasyon fonksiyonu ile aktif ve pasif rekreasyon 

imkanı sağlayarak kent içinde ve dışında sportif donatıların tesisine ve eğlence ile ilgili 

donatılara da olanak verirler. Ekolojik fonksiyonu ile kent içerisinde hava akımlarına ve 

yeşil fonksiyonlarına imkân tanırlar.  

Kentsel açık ve yeşil alan sistemleri; kentin içinde ve yakın çevresinde artmakta olan 

endüstriyel tesisler ve konut alanları ile karbon gazı salınımından dolayı kirlenen kentin 

havası içindeki partikül madde ve zararlı gazları temizleyerek, kente ışık ve hava 

kalitesini sağlarlar. Arazi organizasyonu fonksiyonu ile kentlerin fiziksel alanları 

arasında denge oluştururlar. Kitle boşluk ayarlamasına yardımcı olurlar. Kent içindeki 

yeşil alanlar, araç trafiğini, yaya rekreasyon ve yerleşim alanlarından ayırmakla insanlar 

için trafik yönünden gereken güvenceyi sağlamış olurlar. Kentlerin formal yapılı 

binalarla meydana getirdiği katı kalıbı yumuşatarak kente organik bir karakter 

kazandırırlar (Barış ve Şahin 1998). 

 

Fiziksel dönüşümün tasarımsal hedefleri aşağıdaki gibi sıralanabilir (Romaya ve Alden 

1994; Özden’den 2002): 

  Kentsel projeler, yapıları, açık alanları, caddeleri ve kamuya açık alanları, bir bütüncül 

tasarım ana fikrini benimsemelidirler. 

  Faydacıl tasarım hiçbir şeyi göz ardı etmeden otobüs durak ceplerinden, sokak 

yüzeylerine, yaya kaldırımlarından, kenar taşlarına ve işaretlere kadar her şeyi içine 

almalı ve kaliteli bir çevreyi amaçlamalıdır. 

  Kentsel canlandırma, mekânsal tasarımda olabildiğince genç, yaşlı, aile ve özürlülerin 

her türlü gereksinimlerini karşılayacak şekilde toplumun bütün kesimlerini 

hedeflemelidir. 

  Kentsel canlandırma, otobüsler, taksiler, bisikletler, yayalar, bebek arabaları, anneler, 

özürlüler için uygun yol ve park alanları temin etmelidir. 
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  Kentsel canlandırma, terk edilmiş yapılardan faydalanmalı, onları dönüştürerek 

kullanmalı ve mümkün olan yerlerde yeni atölyeler, iş alanları ve beceri kursları 

yaratmalıdır. 

  Düzenli trafik, özenli mimari, kötü hava koşullarına karşı gerekli teknik tedbirler 

(kemerler, kubbeler gibi) polis karakolları ve gece faaliyetleri için fırsatlar yaratılması 

gibi konularda tam güvenlik sağlamalıdır. 

  Kentsel canlandırma, nirengilerden ve manzara noktalarından faydalanmalı ve 

devamlılığı sağlayan, şaşırtıcı modellerle yeni manzaralar, semt parkları yaratmalıdır. 

  Kentsel canlandırma, heykel, sergi alanları, müzeler vasıtasıyla tarihi çevreye ve yerel 

kimliğe saygılı olmalıdır. 

  Birbirini kesen (gridal) cadde şemaları, sokak mobilyaları ve kaldırım taşları gibi 

standart çözümlemelerden olabildiğince kaçınılmalıdır. 

  Kentsel canlandırma, yerel bayramlar, kutlamalar, sanatsal olaylarda kullanılmak 

üzere açık ve kamusal alanlar yaratmalı ya da var olanları arttırmalıdır. 

  İdaresi ve sürdürülebilirliği kolay, dayanıklı ve doğal malzemeler kullanılmalıdır.  

 

Kentsel dönüşüm fiziksel çevrenin iyileştirilmesi ve yerel ekonominin canlandırılması 

yolu ile dönüşüm alanındaki kentsel yaşam kalitesinin arttırılması, daha yaşanabilir bir 

kentsel mekân yaratılması ve yerel kültüre ait dinamikleri harekete geçiren; mekânın 

yeniden işlevlendirilmesi veya eski işlevlerin canlandırılması politikaları yolu ile 

kentsel yaşam kalitesinin arttırılmasını amaçlamaktadır (Kut 2006). Kentsel dönüşüm 

sürecinde planlamanın ve tasarımın bütüncüllüğü, sürdürülebilirliği, yaşam kalitesini 

arttırıcı tedbirler getirmesi fiziksel değişim sürecinin kaçınılmaz unsurlarıdır (Özden 

2002). 

2.3.2 Kentsel dönüşüm sürecinde sosyal yapı 

Turok’tan aktaran, Bogenç’e (2009) göre dönüşüm sürecinde sosyal yapı, yaşam 

kalitesi, sağlık, eğitim, suç, konut ve kamu hizmetlerine erişimle ilgili koşulları 

içerebilir. Yerel halkın karar verme sürecine daha fazla katılımını, grup ve gruplar 

arasında güven ve işbirliğinin yaratılmasını ve sosyal, etnik, kültürel çeşitliliğinin 

değerini anlama konularında yardımcı olmayı sağlar. Kentsel dönüşüm sürecinin 

gerçekleşeceği mekânda yaşayan yerel halk dönüşümün önemli unsurlarındandır.  
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Yerel halkın gelmiş olduğu yer, eğitim durumu, ekonomik durumu, yöreden hoşnutluğu, 

kültürel özellikleri, gelenek ve görenekleri, bilinçlilik düzeyi, kullanıcı türünün 

çeşitliliği gibi dönüşüm uygulamalarının başından itibaren dönüşüm alanında alınacak 

kararları etkiler, biçimlendir ve yönlendirir. Alanın yerel halk ile korunup 

korunmayacağı, alana yapılacak yatırımların niteliği, kapasitesi doğrudan halkın niteliği 

ile ilgilidir.  

Sosyal dönüşümün gerçekleştirilebilmesi için ele alınması gereken konular şöyle 

sıralanabilir (Jacobs ve Dutton’tan aktaran, Bogenç 2009): 

  Toplulukların tanımlanması, 

  Toplumun alt gruplarının özel ihtiyaçlarının tanımlanması, 

  Toplumun sosyal ve ekonomik durumunun iyileştirilmesi için, ortak hedefler 

geliştirilmesi, 

  Toplulukların temsili, 

  Toplulukların yetkilendirilmesi, 

  Dönüşüm ortaklıklarının kurulması, 

  Topluluklarda kapasite artırımı.  

2.3.2.1 Dönüşüm sürecinden etkilenen toplulukların tanımlanması 

Dönüşüm sürecinden etkilenen toplulukların tanımlanması için aşağıdaki özellikler ve 

niteliklerin dikkate alınması gerekmektedir:  

  Kişisel özellikler (yaş, cinsiyet ve etnik özellikler gibi), 

  İnanç yapısı (dini, kültürel ya da politik gibi), 

  Ekonomik durumları (iş durumu, gelir ve refah düzeyi gibi), 

  Yetenekleri (eğitim düzeyi ve profesyonel özellikler gibi), 

  Yerel hizmetlerle olan bağlantılar (kiracılık, bakıcılık ve hizmet sağlayıcılar gibi) ve 

  Topluluğun bulunduğu yerin özellikleri (mahalle, kasaba, kent ve ülke düzeyindeki 

ilişkisi gibi) (Kut 2006). 

2.3.2.2 Yerel topluluğun ihtiyaçlarının tespit edilmesi 

Dönüşüm projelerinde topluluğun ihtiyaçlarının tespit edilmesi önemli bir aşamadır. 

1996’da Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası’nın ortaklaşa yaptığı bir çalışmada 

dünya çapında kentsel politikaların üretim sürecinde açığa çıkan sorunlar ortaya 
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konulmuştur. Politika üretenler, fon kısıtlamalarından, yetersiz sosyal ve eğitimsel 

hizmetler ve düşük maliyetli sağlık hizmetlerinin yetersizliğine kadar bir takım 

karmaşık ve birbirleriyle ilişkili sorunlarla karşılaşmaktadırlar. Yapılan çalışmada, her 

ulusun vatandaşlarının sürece dâhil olmasının, topluluklarının refahı ve üretilen kamusal 

politikaların başarısı için yaşamsal olduğu vurgulanmıştır (Kut 2006). 

2.3.2.3 Toplumun sosyal ve ekonomik durumunun iyileştirilmesi için ortak 

hedeflerin geliştirilmesi 

Toplulukların gerilimi, topluluk içindeki farklı grupların çatışan ilgi alanları ve 

ihtiyaçları, etnik veya ekonomik grupların karşıtlığı ile artmaktadır. Başarılı ve 

sürdürülebilir politikalar üretebilmek için ortak paylaşılan hedefler geliştirilmesi önemli 

bir gerekliliktir (Kut 2006). 

2.3.2.4 Toplulukların yetkilendirilmesi 

Dönüşüm sürecinin içerisinde yer alan toplulukların yetkilendirilmesi, dönüşüm 

projelerinin topluluklar tarafından sahiplenilmesine destek olur ve yerel halkın karar 

alma mekanizmalarında sorumluluk almasını destekler. Toplulukların yetkilendirilmesi, 

topluluktaki bireylerin hizmetlere erişiminin arttırılmasını ve kaynakların kullanımı 

konusunda toplulukların söz sahibi olmasını gerektirir (Kut 2006). 

İstanbul’da 2007 yılında yapılan “Uluslararası Kentsel Dönüşüm Uygulamaları 

Sempozyumu” adlı etkinlikte kentsel dönüşüm projelerinin sosyal yapısı hakkında 

önemli sonuçlar ortaya konulmuştur. Bunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir (Özden vd. 

2007): 

 Sistemin en önemli belirleyicilerinden biri, toplumun eğilim ve tercihleri olmalıdır. 

  Yerel halkın kentsel dönüşüm sürecine entegre olmasını ve süreçten maksimum 

seviyede fayda sağlanmasını öngören bir sosyal program uygulanmalıdır. 

  “Kaliteli ve etkin” katılım için halkın “bilgilendirilmesi” ve “bilinçlendirilmesi” 

gerekmektedir. 

  Bunu sağlamak için örgütlü, etaplı ve planlı katılım modelleri kurgulanmalıdır. 

  Bertilen katılım modellerinden güdümlü, kontrollü, sınırlandırılmış bir katılım 

algılanmamalıdır. Burada amaç, halkın katılımdan bireysel çıkar yerine kamusal çıkarı 
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algılamasını sağlamak; parçacıl ve birbirleri ile eşgüdüm sağlayamamış katılım 

hareketleri yerine örgütlü bir katılımı sağlamak olmalıdır. 

  Temel iletişim hizmetleri verilmeli ve yerel halk bu konuda bilgilendirilmelidir. 

  Düşük gelir grubunun yaşayacağı alanlarda güçlü ve kararlı bir kamu desteğine ihtiyaç 

duyulmaktadır. 

2.3.3 Kentsel Dönüşüm Sürecinde Ekonomik Yapı 

Kentler modern ekonominin merkezindedir, ancak ekonomik birimler olarak firmaların 

yaşamasını ve başarısını sağlayan faktörler kentlerin var olması için gerekli olanlardan 

farklıdır. Ekonomiler bir yandan firmalar, ulaşım, insanların sosyalleşmesi ve 

iletişimleri için mekânlara gereksinim duyarken, diğer yandan bilgi toplumu için eğitim 

ve araştırma kurumlarına gereksinim duyarlar. Bunun yanı sıra kamu yararı ve uzun 

dönemli faaliyetler için kurumlara gereksinim olacaktır.   

Ekonomilerin başarısı için gerekli olan bu faktörlerin büyük kısmı kentseldir. Bu 

nedenle kentler sürekli olarak kendilerini yenilemek ve dönüştürmek durumundadır. 

Görece başarılı denebilecek kentlerle, görece başarısızlar gibi küresel ekonomik 

eğilimlerde tutunabilmek, teknolojik yeniliklere sahip olabilmek için kendilerini 

yenilemeyi, başka bir deyişle planlı dönüşümü temel almaları gereklidir (OECD 2000). 

Turok’tan aktaran, Bülbül (2008)’e göre endüstri devrimi ile üretimin, nüfusun, kültürel 

ve sosyal yaşamın odağı olan kentler zaman içinde büyüme sürecinden sapmış ve 

ekonomik düşüş sürecine girmiştir. Bu durum kentin modern ekonomik sistemdeki 

rolünün yeniden sorgulanmasını gündeme getirmiştir. Son 30 yılda geliştirilen kentsel 

politikalar, modern ekonominin değişen doğası ve onun mekânsal bildirimleri referans 

alınarak geliştirilmiştir. Sonuç olarak ekonomik dönüşüm, kentsel dönüşüm sürecinin 

yapısal bir parçasıdır. Değişen ekonomik dinamikler, giderek küreselleşen dünya pazarı 

karşısında kentlerin ekonomik sorunlarla mücadele etmesi gerekmektedir. 

Turok’tan aktaran Bülbül (2008)’e göre kentsel dönüşüm sürecinde ekonomik yapı, 

kentlerdeki ekonomik ve istihdama ilişkin koşulları iyileştirmeyi hedefler. Öncelikle 

alanın içinde veya çevresinde istihdam olanaklarını ve halkın becerilerini, işe kabul 

edilebilirliğini arttırmaya çalışır. 
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İstanbul’da 2007 yılında yapılan “Uluslararası Kentsel Dönüşüm Uygulamaları 

Sempozyumu” adlı etkinlikte kentsel dönüşüm projelerinin ekonomik yapısı hakkında 

önemli sonuçlar ortaya konulmuştur. Bu sonuçlar aşağıdaki gibi sıralanmıştır (Özden 

vd. 2007):  

  Kentsel dönüşüm önemli ölçüde ekonomik kaynağa ihtiyaç duyan bir süreçtir. Bu 

kaynak, ulusal olabildiği gibi, uluslararası sistemlerden de destek alabilir. Fakat 

dönüşüm uygulamalarının sonrasında sürdürülebilirliği sağlamak adına özellikle ulusal 

kaynakların devreye sokulması ve bu amaçla yeni ekonomik kaynakların üretilmesi son 

derece önemlidir. Bu çerçevede yerel ekonomik dinamiklerin önemi yadsınamaz. İş 

gücü eğitimi ve çeşitli meslek kazandırma pratikleri, kentsel dönüşüme konu olan 

alanların içsel ekonomik potansiyellerini geliştirme adına son derece önemli bir 

faktördür. 

  Konuyla ilgili ticari projeler oluşturulmalıdır. İşe erişim, nakliyat, ulaşım ve bölgenin 

endüstriyel potansiyelinin kullanımı söz konusu olduğunda bağlantılı bütün alt 

sektörlerde istihdam yaratma olanağı doğacaktır. 

  Yatırımı teşvik için vergi inisiyatiflerinin yaratılması sağlanmalıdır. 

2.4 Dünyada Kentsel Dönüşüm/Yenileme Olgusunun Gelişim Süreci 

Kentsel dönüşüm veya yenileme düşüncesi, 19. yüzyıldan sonra, sosyo-kültürel, 

ekonomik ve fiziksel açıdan büyük dönüşümlerinde başlangıcı olan 20. yüzyıl 

başlarında ortaya çıkmıştır. Aşırı nüfus hareketleri, yoğunlaşmaları ve yığılmaları ile 

birlikte, başta kent merkezleri olmak üzere bütün kentsel alanda bir dönüşüm başlamış 

ve kent merkezlerinde yaşayan nüfusun yerini yeni sosyal tabakalar almıştır. Buna 

işlevsel anlamda dönüşümlerin de eklenmesi ile birlikte, kentsel çöküntü kendini 

göstermiştir. Diğer taraftan tarihi kent merkezlerinin boşalması sonucu, bu alanda 

mevcut olan konut fonksiyonu, yerini ticaret birimlerine, küçük imalathanelere ya da 

depolara bırakmış, burada yaşayan nüfus da merkezleri terk etmiş, yeni fonksiyonların 

getirdiği yeni bir sosyal tabaka merkeze yerleşmiştir. Bu işlevsel dönüşüm, kent 

merkezlerini son derece olumsuz yönde etkilemiş, kent merkezleri, hem sosyo-kültürel, 

hem de fiziksel açılardan özgün niteliklerini kaybetmişlerdir. Özellikle de II. Dünya 

Savaşı’ndan büyük hasarla çıkan ve tarihi zenginlikleri dolayısıyla büyük önem taşıyan 
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kentlerde yaşanan kentsel çöküntü, ilgili çevreleri kentsel dönüşüm/yenileme konusuyla 

yakından ilgilenmeye ve çözüm arayışlarına itmiştir (Özden 2002). 

Avrupa’nın kentsel dönüşüm olgusunun ortaya çıkışı ve gelişiminde önemli katkıları 

olduğu kabul edilmektedir. Avrupa şehirleri, 1850’li yıllarda kırsal alanlardan kentlere 

yoğun bir göç hareketi ile karşı karşıya kalmışlardır. Bu göçlerin sonucu kentlerde 

çeşitli sağlık ve yerleşim sorunları, ekonomik ve sosyal sorunlar ortaya çıkmıştır. Bütün 

bu sorunlar ise kent alanlarında önemli çöküntülere neden olmuştur. Böylece Avrupa’da 

1870-1890 yılları arasında tüm metropollerde geniş kapsamlı kent planları ile birlikte 

modern kent merkezlerinin yaratılmaya başlanması ile ilk dönüşüm dalgası başlamıştır 

(Özden 2002).  

Temiz, sağlıklı ve yaşanabilir kentlerin geliştirilmesi için ilk kentsel dönüşüm projeleri 

kamusal alanların arttırılmasını sağlamaya yönelik olarak yapılmıştır. XIX. yüzyılda 

Park hareketi kente doğayı getirmeyi amaçlamış ve buna bağlı olarak kent 

merkezlerinde oldukça büyük parklar yapılmıştır (Akkar 2006). Ayrıca kent içinde 

cadde ve bulvarlar gibi yeni açık alanlar, idari binalar, eğitim binaları, opera evleri, 

istasyonlar ve kültür merkezleri gibi yapılar inşa edilmiştir. Belirtilen bütün gelişimlerin 

yaşama geçirilmesi ile söz konusu modern alanların tarihi özelliği olan bölgelerle 

bütünleştirilmesi ya da yeni gelişimlerin bu merkezlerin dışında yer alması ön koşul 

olmuştur (Özden 2002). 

Belirtilen dönemde kentsel dönüşümün hedefi fiziksel dönüşüm aracılığı ile bütünsel bir 

sosyoekonomik, kültürel ve siyasal dönüşümdür. Bu hedefi Ebenezer Howard’ın 

“Bahçe Şehrinde”, Tony Garnier’ e de diğer ütopyacıların fikirlerinde ve öngörülerinde 

görmek mümkündür. Ütopyacı geleneğin anlayışı ile biçimlenen “kentsel dönüşüm” 

kavramı ikinci Dünya Savaşının ardından köklü bir dönüşüme uğramıştır. Yıkılan 

Avrupa kentlerinin yeniden inşası çabası, ekonomik yeni yaklaşımlar kentsel dönüşüm 

kavramını ütopyacı idealizmden uygulama ağırlıklı bir çerçeveye taşımıştır (Şahin 

2003) . 

İkinci Dünya Savaşının ardından, Avrupa kentlerinin büyük bir kısmı harabe haline 

gelmiştir. Yüzyıllardır ayakta duran tarihi anıtlar moloz yığınlarına dönüşmüş, 

konutların, okulların, hastanelerin ulaşım tesislerinin hasar görmesi, kent merkezlerinin 
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hayatta kalışını tehdit etmeye başlamıştır. Bu dönemde şehirlerin yeniden yapılanması 

zorlu bir görev olmuştur. İlk kentsel dönüşüm eyleminin 1950’lerde sefalet yuvaları 

diye adlandırılan çökün alanlarının (slum areas) temizlenmesi ile başladığı 

bilinmektedir.  

Tüm bir şehirsel alan parçasının yıkılıp yerine yeni bir şehir dokusu inşa edilmesi, yeni 

caddeler oluşturularak trafik sisteminin yeniden organize edilmesi gibi eylemleri içeren 

bu politika, 1960’lı yıllarda tarihi dokunun korunması düşüncesinin yerleşmesi ile 

birlikte terk edilmiştir. Sefalet yuvalarının temizlenmesi amaçlı politikalara karşıt 

görüşlerin yöre sakinleri ve kamu tarafından benimsenmesi üzerine 1970’lerde kent 

yenileme politikaları ve uygulamalarında kademeli bir değişim baş göstermiş, kentsel 

alanların yenilenmesi ve korunmasının yöre sakinleri ile birlikte sağlanması gerektiği 

görüşü benimsenmiştir (Özden 2002). Bu dönemdeki politik söylem demokratik 

katılımın arttırılması yönünde olmuştur. Geleneksel planlamanın katılıma yer vermeyen 

özelliği tepki çekmiştir. Planlama sürecine halkın katılımı, planlama yaklaşımlarını 

belirleyen temel değişiklik olmuştur. Bu yeni tür planlama yaklaşımı katılımcı planlama 

olarak tanımlanmıştır. 

Bireylerin genellikle kent için uzun vadeli karar vermekte, bu kararlar doğrudan 

kendileri ile ilgili olsada isteksiz ve tecrübesiz olması, kısa vadeli bireysel çıkarların 

daha öne çıkması, katılımda aşılması gereken bir engel olarak görülmüştür. Bu tür 

kararlarda halk desteğini almak katılımcı plancıların karsı karsıya olduğu en önemli 

çıkmaz olmuştur (Erden 2003). 

1980’lerde savaş sonrasının büyük sosyal konut alanlarında artan sorunlar kamu 

otoriterlerinin müdahalesini zorunlu kılmıştır. Bu deneyim kentsel yenileme olgusunu, 

yenilemeyi sona ulaşan bir görev değil sürdürülebilirliği olan ve yerleşim yerlerindeki 

sosyal ve fiziksel sorunları birlikte çözmeyi hedefleyen bir anlayışla benimsenmesini 

gerekli kılmıştır. 1981 yılında Avrupa Konseyi, “Urban Renewal” (Kentsel Yenileme) 

adlı bir kampanya başlatmıştır. Fakat bu ifadenin yıkıp yeniden yapma anlamı 

içermesinden duyulan endişe nedeniyle kampanyanın adı “Urban Renaissance” (Kentsel 

Rönesans) olarak değiştirilmiştir (Özden 2002). Bu kampanyanın amaçları aşağıdaki 

gibi sıralanmıştır:  

  Kentlerde yaşam koşullarının geliştirilmesi, 
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  Kentlerin şimdiki ve gelecekteki rollerinin tanımlanması ve ne olacağının tartışılması, 

  Kentsel yaşamın geliştirilmesi için mevcut yasaların uygulanması ve yeni yasal 

dayanaklar elde edilmesi ve 

  Kentsel sorunlarla ilgili idari ve teknik yöntemlerin geliştirilmesidir. 

1992 tarihinde Avrupa Yerel ve Bölgesel Yetkililer Sürekli Toplantısı’nın Strasburg’da 

yapmış olduğu 27. oturum kapsamında oluşturulan “Avrupa Kentsel Şartı”, “ideal 

şehri” kenti haklarının korunduğu, en iyi yaşam koşullarının sağlandığı, halka iyi bir 

yaşam biçiminin sunulduğu, değerini orada yaşayan, ziyaret eden, çalışan ve ticaret 

yapan, eğlence, kültür ve bilgiyi orada arayan ve eğitim görenlerden alarak birçok 

sektör ve faaliyet bir arada uyum içinde barındıran yer” olarak tanımlamaktadır. Bunun 

yanında ideal bir şehrin modern gelişme ile tarihi mirasın korunması arasındaki dengeyi 

kurabilmesi, eskiyi tahrip etmeden yeniyle bütünleştirebilmesi ve sürdürülebilir 

kalkınma ilkelerini sağlayabilmesi öngörülmektedir. Bu dönemde kentsel yenileme 

çalışmaları “ideal şehir” anlayışı ile benimsenmiştir (Özden 2002). 

1990 yılında Avrupa Topluluğu Komisyonu (CEC), kent çevresi üzerine bir “yeşil 

rapor” hazırlamıştır. Bundan sonra Batı Avrupa'daki Kent Planlama ile ilgili olarak, 

kendi amaçlarını benimsemişlerdir. Bu amaçlar; (i) şehir içi arazi kullanımlarında 

farklılıklar yaratmayı teşvik etmek, (ii) şehirsel yayılımdan kaçınmak, (iii) şehirsel atık 

alanlarını genişletmek ve (iv) mevcut şehir alanını yeniden canlandırmak ve şehirsel 

tasarımı düzenlemek olarak sıralanmıştır. 

 

Kentsel alanın yeniden canlandırılması, Avrupa’da hükümetlerin 1990’lı yıllara ait 

temel hedefleri arasında yer almıştır (Özden 2002). Jefrrey and Pounder’tan aktaran, 

Bogenç’e (2009) göre 1990’lı yıllardan itibaren ekonomik, toplumsal ve çevresel 

faktörlere dayanılarak, “sürdürülebilir kent ve bölgelerin geliştirilmesine yönelik 

ihtiyaçların olduğunun tespit edilmesiyle birlikte özellikle Avrupa’da ekonomik, 

toplumsal ve çevresel kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlayacak kentsel 

dönüşüm politikalarının uygulanması, kent merkezlerinin canlandırılması, çok işlevli 

kentsel alanların ve sürdürülebilir ulaşım tekniklerinin geliştirilmesi, doğal ve tarihi 

mirasın korunması gibi birçok ana politika başlığı, kent planlama gündeminde yer 

almaya başlamıştır.  



20 

 

Sonuç olarak XIX. yüzyıldan bugüne kentlerdeki toplumsal, ekonomik, fiziksel ve 

çevresel bozulmaya çözüm bulmak amacıyla uygulanan kentsel dönüşüm politikaları ve 

müdahale biçimlerinde önemli bir çeşitlilik ve zenginlik bulunmaktadır. Kentsel 

dönüşüm stratejilerinin yanında kentsel sağlıklaştırma, kentsel canlandırma, kentsel 

koruma, kentsel bezeme, yeniden kentleştirme, kentsel sağlamlaştırma ve yeniden 

yerleştirme gibi stratejiler de bulunmaktadır (Günay 1994). 

2.5 Türkiye’de Kentsel Dönüşüm/Yenileme Olgusunun Gelişim Süreci 

Kentlerin kendine özgü yaşadığı süreçler ve toplumsal dinamikleri kentlerin mekânsal 

yapısını şekillendirmektedir. Farklı ülkelerin değişkenlerinin etkileşimi farklı kentsel 

dönüşüm modelleri oluşturmaktadır. Bu bağlamda Türk metropoliten kentlerindeki 

dönüşüm yapısal, sosyo-ekonomik, fiziksel ve yönetsel değişkenlerin etkileşimi sonucu 

gerçekleşmiştir (Ataöv ve Osmay 2007). 

Kentsel dönüşüm kavramına yüklenen anlam modernleşme ve kültürel değişim süreçleri 

içinde Türkiye'ye farklı süreçlerden geçerek ve dönüşerek taşınmıştır. Türkiye’de 

bakıldığında “kentsel dönüşüm” fikri ve kentsel dönüşümü bir araç olarak kullanarak 

mekânda değişiklik yapılmasının çok da eskilere dayanmadığı dikkati çekmektedir 

(Şahin 2003). Modernist akademik çevrelerde yaygın bir biçimde tartışılan kentlerin 

bütünsel olarak dönüşmesi gerekliliği ve kaçınılmazlığı düşüncesine rağmen 

uygulamada kentsel dönüşümün bir kamu hizmeti ya da bir amaç olarak ortaya çıkışı 

oldukça yenidir (Tekeli 1991). 

Türkiye’de Cumhuriyet sonrası kent planlamasının kentlerde oluşturduğu yeni 

modernist doku geleneksel Türk kenti tarihsel organik dokusu ile uyum sağlamakta 

zorlanmış, kenarlaşma ve eklemlenme sorunları ortaya çıkmıştır. Görsel ve imgesel 

anlamda zengin içerikler sunan tarihi kentsel dokuların insanı gözeten, insancıl 

niteliklerine karşın yeni geometrik yapılanmanın doğrudan ranta yönelik ve kolay 

uygulanabilir niteliğinin öne çıkmasının sonucu olarak, kentin tarihsel yerleşme 

alanlarında da eskime, harap olma, köhneme, rağbet görmeme gibi nedenler sonucu bir 

tür değişim ve dönüşüm baskısı meydana gelmiştir (Bilsel 2001). 
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Cumhuriyet döneminde başlayan “modern, bilinçli, sistemli ve gayretli” olarak ifade 

edilebilecek kentleşme hareketlerinin, 1950’lere gelindiğinde yoğun göçlerle birlikte 

hızlanması ve mevcut kentsel donanımların bu hızı yakalamada son derece geri kalması, 

ülkemizin sağlıksız kentleşme eğrisinin ilk tohumlarını atmıştır. Türkiye’de göç en 

küçük yerleşim biriminden doğrudan büyük kentlere yerleşmek şeklinde 

gerçekleşmektedir. Dolayısıyla göçün beraberinde getirdiği konut sorunu, ekonomik 

sorunlar, sosyo-kültürel sorunlar, sosyal gerilimler ve çatışmalar yeni sorunların da 

artışına yol açmaktadır. Böylelikle başta kent merkezleri olmak üzere, kentlerin bütünü, 

bu denetimsiz göçün fiziki mekân üzerindeki yansımalarına maruz kalmış ve kentsel 

çöküntüler ortaya çıkmıştır. Barınma gereksinmesinin kısa dönemde çözümlenmesi 

amacıyla ortaya çıkan sağlıksız ve yasadışı konutlar, altyapı sorunları, tahrip edilen 

kültür mirası, düşük fiziksel standartlar, sağlık ve beslenme koşullarında yetersizlikler 

bir araya gelerek kentsel yoksunluğun ve dönüşüm ihtiyacının temellerini 

oluşturmaktadır (Özden 2006). 

Türkiye’de metropoliten kentsel dönüşüm olgusu son elli yılda farklı dönemlerde farklı 

yapısal, bağlamsal, sosyo-ekonomik, yönetsel ve fiziksel dinamiklere bağlı olarak 

değişim göstermiştir. Yapılan uygulamalar bu dinamiklere paralel olarak 

gerçekleşmiştir. Yapılan dönüşüm müdahaleleri ve araçları yerel bağlamsal koşullar ve 

küresel akımların etkisiyle belirlenmiştir. Bu müdahale biçimleri giderek mekânda 

sadece fiziksel müdahale olmaktan daha kapsamlı sosyo-ekonomik boyutları içerecek 

biçimde çeşitlilik kazanmıştır. Müdahale biçimlerinin çeşitlilik kazanması dünyada 

değişen planlama yaklaşımları ve bunun Türkiye’ye yansımaları çerçevesinde olmuştur. 

Dönüşüm müdahalelerini daha katılımcı ve süreçsel yeni planlama yaklaşımı ile ele 

alma ihtiyacı doğmuştur (Ataöv ve Osmay 2007). 

Türkiye’de kentsel dönüşüm, Avrupa ülkeleri ve Amerika ile karşılaştırıldığında çok 

daha yeni tarihlerde ilgili çevrelerin söylemlerinde yer bulmuş bir olgudur. Türkiye, 

kentleşme süreci açısından çok sancılı bir 50 yıl geçirmiştir. Doğal olarak kentsel 

dönüşüm ihtiyacının ortaya çıkmasına yol açan çok sayıda neden bulunmaktadır. Göç, 

gecekondu, kaçak yapılaşma, şehir merkezlerinin ve eski şehir parçalarının sorunları ve 

son olarak da deprem (geniş ifadesiyle afetler) hep birlikte kentler üzerinde olumsuz 
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yansımalar yaparak kentsel dönüşümü gerekli kılan temel nedenler olmuşlardır (Özden 

2006). 

1999 yılında yaşanan ve çok sayıda can kaybına neden olan Marmara depremi 

Türkiye’de kentsel dönüşümün tam olarak düşünülen bir konu olmasında tetikleyici 

olan unsurdur. Bu tarihe kadar kentsel dönüşüm çok fazla üzerinde durulan bir konu 

değildir. Dolayısıyla 1999 yılını kentsel dönüşüm açısından bir milat, bir kilometre taşı 

olarak tanımlayabiliriz. Bu tarihten sonra gerek ilgili akademik çevre, gerekse kent 

yöneticileri neredeyse tüm çalışmalarını kentsel dönüşüm üzerine yoğunlaştırmışlardır. 

Özellikle de yerel yönetimler, kentsel dönüşüme bir kurtarıcı olarak sarılmış; ondan 

mucizeler bekler hale gelmişlerdir. Böylece ilgili bütün kesimlerin de baskısı ile kentsel 

dönüşüm yeni yasal yapılanma hareketleri içinde oldukça geniş yer bulmaya başlamıştır 

(Özden 2006). 

Türkiye’de kentsel dönüşüm olgusu ve uygulamaları 1950’lerden bu yana 1950-1980, 

1980- 2000 ve 2000 sonrasını içine alacak biçimde birbirinden farklılaşan üç dönemde 

tartışılmıştır. Ekonomik büyüme ve göç her üç dönem için önemli bir olgudur. Her 

dönemde bunlara karşı geliştirilen politikalar ve uygulamalar değişmiştir. Bu üç 

dönemde işgücünün dönüşmesiyle oluşan konut ve işyeri alanları birbirine bağlı olarak 

kent parçalarının dönüşmesini etkilemiştir (Ataöv ve Osmay 2007). 

2.5.1 1950-1980: Hızlı kentleşme ve gecekondudan apartmana 

1950 ve 1980 yılları arasında ekonomik büyüme ve sanayileşme politikası bir sanayi 

kenti oluşumunu ortaya çıkartırken, kırdan kente göçü ve hızlı bir kentleşmeyi de 

beraberinde getirmiştir. Bunun sonucu olarak da kentlerde bazı sosyo-ekonomik 

değişimler ortaya çıkmıştır (Ataöv ve Osmay 2007). 

Göçün beraberinde getirdiği konut sorunu, ekonomik sorunlar, sosyo-kültürel sorunlar, 

sosyal gerilimler ve çatışmalar yeni sorunların da artışına yol açmıştır. Başta kent 

merkezleri olmak üzere, kentlerin bütünü, bu denetimsiz göçün fiziki mekân üzerindeki 

yansımalarına maruz kalmış ve kentsel çöküntüler ortaya çıkmıştır. Barınma ihtiyacının 

kısa dönemde çözümlenmesi amacıyla ortaya çıkan sağlıksız ve yasadışı konutlar, 

altyapı sorunları, tahrip edilen kültürel miras, düşük fiziksel standartlar, sağlık ve 
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beslenme koşullarında yetersizlikler bir araya gelerek kentsel yoksulluğun ve dönüşüm 

ihtiyacının temellerini oluşturmuştur (Özden 2005). 

Metropoliten kentlerde bir yandan yeni iş alanları oluşurken, diğer yandan yeni konut 

biçimleri gelişmiştir. Hızlı göç kent çeperlerinde özel veya kamu arazileri üzerinde 

gecekondulaşma ile birlikte, kent içinde de apartmanlaşmayı hızlandırmıştır. Bazı 

gecekondular, yap-satçı girişimciler tarafından üretilen bireysel konutlara ve çok katlı 

apartmanlara, kooperatif aracılığı ile meslek kuruluşlarının veya bankaların desteği ile 

toplu konuta dönüşmüştür. Bu dönemde gecekondu alanlarının düzenli konut alanlarına 

dönüştürülmesi amacıyla yasal düzenlenmeler yapılmıştır. Dönemin planlama anlayışı 

ile gerçekleşen yasal düzenlemeler gecekonduların yasallaşmasını öngörmüştür. Yapılan 

yasal düzenlemeler sonucunda kentlerin fiziksel mekânında değişim gerçekleşmiş, boş 

arsalar yapılaşmış, kente yeni büyük yapı alanları eklenmiştir. 

Türkiye’de yaşanmakta olan dönüşüm süreci bağlamsal, sosyo-ekonomik, yönetsel ve 

fiziksel gelişimler ile şekillenirken kentsel mekânda dört farklı dönüşüm süreci 

yaşanmıştır. Bunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

  Türkiye’de tarihi dokuda önemli kayıplara neden olan, ilk kentsel yenileme 

uygulamasıdır. 

  Kent çeperindeki gecekonduluların kendi sınırlı olanaklarına dayanarak çok katlı 

binalar üretmesi ve taşınmasıyla oluşan yeniden yapılandırma uygulamasıdır. 

  Büyüyen kent çeperinde orta ve üst gelir grubuna konut üretim talebi doğrultusunda, 

mevcut gecekonduluların bedel ödenerek kentin diğer alanlarına gitmelerinin 

sağlanması ve bu yerleşim alanlarının örgütlü büyük inşaat şirketleri tarafından 

geliştirilmesiyle yapılan kentsel yenileme uygulamasıdır. 

 Kent merkezinin geçiş ve çöküntü bölgelerinde dönüşüm süreci yaşanmıştır. Mülkiyeti 

karışık olan bu alanlar ilk sahipleri tarafından yeni göçenlere kiraya verilmiş veya terk 

edilmiştir. Bir sonraki dönemlere kadar bu alanlarda bir müdahale yapılmamıştır (Ataöv 

ve Osmay 2007). 
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2.5.2 1980-2000: Kent içi ruhsatlı ve ruhsatsız yapılaşma 

1980’li yıllardan itibaren Doğu illerinde artan siyasal karışıklıklar ve güvenlik kaygıları 

bazı köylerin boşaltılmasına neden olmuş, bunun sonucu olarak kırdan kente olan göç 

devam etmiştir (Şenyapılı 2006). Artan kentsel nüfusa rağmen, bir önceki döneme 

kıyasla doğurganlık oranının düşmesi; kentsel nüfus artış hızını azaltmıştır (Ataöv ve 

Osmay 2007). 

1980 öncesi dönemde gecekonduların yasallaşmaya başlaması ve pazarlanabilir hale 

gelmesi, gecekondunun organize bir şekilde üretilmesi temelini hazırlamış; gerek 

bireysel gerek yasadışı örgütlenmeler eliyle gecekondu üretiminde kiralık ve mülk 

sahipliliği artmıştır. Kentteki gecekondular dört ve beş katlı binalara dönüşerek 

apartmanlaşmıştır. Diğer yandan ise 1980’li yıllarla birlikte kentlerde farklı toplu konut 

uygulamaları yaygınlaşmıştır (TURE 1996). 

Kent makro formunu ve kentsel dönüşüm süreçlerini bu dönemde belirleyen üç önemli 

yasal düzenleme hazırlanmıştır. Birincisi 1984 tarihli “3030 sayılı Büyükşehir Belediye 

Kanunu”, ikincisi bir yıl sonra yürürlüğe konan “3194 sayılı İmar Kanunu’dur”. 

Kentteki dönüşümü etkileyen üçüncü yasal düzenleme kamulaştırma uygulamalarıyla 

ilgilidir (Özden 2002). Anılan üç yasal düzenlemenin yanı sıra konut, gecekondu, 

kültürel, tarihi ve doğal çevre gibi özel alanlardaki dönüşümü etkileyen diğer yasa ve 

yönetmelikler de yürürlüğe girmiştir. Bunlardan dönüşüm açısından en belirleyici 1984 

tarihli “2985 sayılı Toplu Konut Kanunu’dur”. Bu yasal düzenleme, konut ihtiyacının 

giderilmesi için toplu konut projelerinin hayata geçirilmesini, eylem planı kapsamında 

gecekondu alanlarının dönüştürülmesini ve tarihi konut stokunun iyileştirilmesini 

öngörür. Ayrıca, belediyelerin konut üretimi alanına girmesini teşvik etmek için toplu 

konut fonundan yararlanma imkânları yaratılmıştır. Bu yasanın uygulanması ile birlikte, 

kent çeperinde yeni konut alanları oluşmuş, kırsal alanlar yapılaşmış ve eski gecekondu 

mahalleleri yıkılıp yeni organize konut alanları yapılmıştır. 

Belirtilen dönemde konut ve yerleşim çevreleriyle ilgili uluslararası düzeyde yapılan 

anlaşmalar da etkili olmuştur. Bunlardan en önemlisi 1996’da Habitat II İstanbul 

Konferansı’nda geliştirilen; Türkiye’nin Ulusal Raporu ve Eylem Planı kapsamındaki 

amaç ve ilkelerdir. Bu kapsamda, insan merkezli ve sürdürülebilir gelişimi içeren bir 
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dizi taahhütte bulunulmuştur (Anonim 1996). Bu konferans ile; (i) yaşanabilirlik, (ii) 

halkçılık, (iii) yurttaşlık, (iv) yapabilir kılma ve (v) yönetişim gibi ilkeler 

benimsenmiştir. Bu konferansta konut sağlanmasının çok boyutluluğu, ödenebilir konut 

sunum biçimleri, herkesin eşit erişimi, ilgili aktörlerin gelişme ve yönetim politikalarına 

katılımı ve ortaklıkların ekonomik kalkınma, sosyal gelişim ve çevre korumayla birlikte 

ele alınması gerekliliği üzerinde durulmuştur (Ataöv ve Osmay 2007). Bu dönemde 

hem bireysel müdahale sonucu ortaya çıkan hem de önemli bir otoritenin kararıyla 

oluşan bu dönüşüm uygulamalarını yapılan müdahale biçimine göre üç genel dönüşüm 

kategorisinde inceleyebiliriz. 

İlk dönüşüm müdahale biçimi olan kentsel yenileme köklü bir müdahale olarak eskiyi 

yıkıp yeniden inşa eden dönüşüm uygulamalarını içerir (Tekeli 2003). En köklü 

dönüşüm tipi olan kentsel yenileme rantı ya da yaşam kalitesi çok düşmüş ve kullanımı 

riskli hale gelmiş bir alana yeni imar hakları verilerek rantın ve yaşam kalitesinin 

yükseltilmesi için uygulanmış bir dönüşüm tipidir. 

İkinci dönüşüm müdahale biçimi bir alanın mevcut fiziksel, sosyal ve ekonomik 

dokusunun iyileştirilmesine yönelik dönüşüm uygulamalarını içerir. Mevcut dokuyu 

koruyarak getirilen dönüşüm müdahale türleri arasında sağlıklaştırma (upgrading) ve 

ıslah-imar (improvement) planları sayılabilir (Tekeli 2003). Sağlıklaştırma altyapısı 

yetersiz bir çevrenin sınırlı yatırımlarla yeterli hale getirilmesidir. Bu tür dönüşüm 

müdahalesi genelde gecekondu ve ruhsatsız konut alanlarında uygulanmıştır (Şenyapılı 

1998 ). 

Üçüncü dönüşüm müdahale biçimi tarihi değeri olan bir alanın korunması ve 

soylulaştırılması olarak ortaya çıkmıştır. Söz konusu koruma iki yolla yapılmaktadır. 

Birincisi, tarihi bir alana yeni bir işlev kazandırmaktır. İkincisi, tarihi alanın içinde 

yaşayan sosyal tabakayı değiştirerek ekonomik yaşayabilirliğini kazandırmaktır. 

2.5.3 2000 Sonrası: kentsel dönüşümün yasallaşması ve 6306 sayılı afet riski 

altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun 

Kentsel dönüşümün yasalarda yer almaya başlaması ve yerel girişimlerle uygulanmaya 

başlanan katılımcı yaklaşımın ve katılım araçlarının kentsel planlama gündeminde yer 
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alması bu dönemin en önemli gelişmeleridir. Kentler genellikle hatalı politikalar 

sonucu, olumsuz gelişmelere maruz kalmıştır. Bir taraftan doğal alanlar hızla tahrip 

edilirken, diğer taraftan tarihi miras giderek yok olmaya yüz tutmuştur. Afet ülkesi 

olmamıza rağmen, yasadışı yapılaşma oranı %60-70’lere ulaşmıştır. Sağlıklı konut ise 

yok denecek kadar az sayıdadır. Arsa ve konut politikaları geçmişten bugüne istikrarlı 

ve etkin bir çizgiye oturtulamamıştır. Kentsel yoksulluk, her gün büyüyen bir çığ gibi 

kentleri tehdit eder noktalara gelmiştir. Bütün bu nedenlerden ötürü Türkiye’de 2000 

sonrasında kentsel dönüşüme ilgi gösterilmesi son derece olumlu bir gelişme ve iyi 

niyetli bir yaklaşım olarak kent planlama gündeminde yerini almıştır (Özden 2006). 

Stratejik planlama yaklaşımı, katılımcı koruma politikaları, çok aktörlü karar alma 

süreçleri ve sivil güçlenme gibi çabalar yaygınlaşmıştır. Sürdürülebilirlik, eşitlik ve 

demokratikleşme gibi kavramları öne çıkartan küresel akımlar, AB’ye uyum 

müzakereleri ve uluslararası ortaklıklar kapsamındaki uygulamalar ve kamuda 

özelleşmenin yoğunluk kazanması kentsel dönüşüm uygulamalarına ivme 

kazandırmıştır. Diğer yandan hızla devam eden göç ve yerleşim alanlarına yansıyan 

sosyo-ekonomik kutuplaşmalar kentsel dönüşümün gerekçelerini oluşturmuştur. Bu 

gelişmeler ana ulaşım ağları boyunca kent sınırlarının dışına doğru büyümesi, kentin 

parçalar halinde yeniden gelişmesi, merkezde ve çeperde eskiyen mevcut kentsel 

dokunun yenilenmesi ve sağlıklaştırılması gereğini doğurmuştur. 

2000’li yıllarda yaşanan sosyo-ekonomik yapıdaki değişimler, işsizlik ve yoksullaşma 

ile ilişkili olarak sosyal hizmetlere ulaşma ve eğitim sorununun artması ile birlikte kent 

içi çöküntü alanlarında suç oranları da artış göstermiştir. (Ataöv ve Osmay 2007). Suç 

ve mekân arasında doğrudan bir bağ bulunmaktadır. Niteliksiz mekânlar, sosyal ve 

mekânsal ayrışmalar suçun beslenmesi ve gelişmesi için uygun ortamlar 

hazırlamaktadır. Sosyal ve mekânsal ayrışmayı en aza indirgemeyi hedefleyen fiziksel 

mekânın ve sosyal yapının dönüşümünün iki taraflı yapıldığı çalışmalar kentlerin suç 

mekânı olmasını engellemekte önemli bir rol üstlenecektir (Özden vd. 2007). 

Ulaşım ve iletişim ağlarının güçlenmesi, ekonomik ilişkilerin yeniden yapılanması 

kentsel yönetimin sınırlarını bölge-kent olarak işlevlendirmiştir. Bu gelişme sonucu 

birden fazla merkezin etkin olduğu ve kentin karar verme sürecinde yerel aktörlerin 

aktif rol aldığı bir kentsel yönetişim gereksinimi doğmuştur (Ataöv ve Osmay 2007). Bu 
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gereksinime destek amacıyla, 2004 tarihli “5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu”, 

2005 tarihli “5393 sayılı Belediye Kanun’u” ve “5301 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu” 

yerel yönetimlerin yerel aktörlerin katılımıyla somut katılım yaptırımları içermiş ve 

mekânsal, kurumsal stratejik planların üretmesini şart koşmuştur. 

Kent bütünüyle ilgili yasal düzenlemeler yanında kent parçalarının dönüşümüne ilişkin 

yasal düzenlemeler de üretilmiştir. Sonradan başka bir isim altında değiştirilerek 

yasallaşan 27 Ocak 2004 tarihli “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Kanunu” tasarısında 

amaç, “tüm yerleşim alanlarında sürdürülebilir gelişme ilkesi doğrultusunda, sağlıklı ve 

güvenli yaşam çevreleri oluşturulması, afete duyarlı, kentsel standartlara uygun olarak 

kullanılmasına yönelik iyileştirme, tasfiye ve yenilenmesini sağlamak, ilgili idare 

(merkezi ve yerel) eliyle yeni yerleşim ve gelişim alanları açmak, ucuz yapı ve arsa 

üretmek üzere, toplumsal katılıma dayalı, düzenleme ilke ve esasları ile bunlara ilişkin 

uygulama yöntemlerini belirlemek” olarak tanımlanmıştır (Anonim 2004).  

1 Mart 2005 tarihinde Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Kanun Tasarısı salt sit alanları ile 

sınırlı tutularak “5366 sayılı Yıpranan Kent Dokularının Yenilenerek Korunması ve 

Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun” olarak çıkartılmıştır. Genel gerekçesi ve 

amaç maddesi, “şehrin yıpranan ve özelliğini kaybetmeye yüz tutmuş, Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kurullarınca sit alanı olarak tescil ve ilan edilen kent bölgeleri ile 

bu bölgelere ait koruma alanlarının, kentin gelişimine uygun olarak yeniden inşa ve 

restore edilerek bu bölgelerde konut, ticaret, kültür, turizm ve sosyal donatı alanları 

oluşturulması, tabii afet risklerine karşı tedbirler alınması, kentin tarihi ve kültürel 

dokusunun yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılmasıdır” şeklinde 

belirlenmiştir. Bu dönemde yaşam alanlarının üç farklı biçimde dönüştüğü dikkati 

çekmektedir. İlk dönüşüm biçimi kent çeperlerinde ana arterler boyunca gelişmiş alt 

gelir grubu gecekondu mahallelerini veya sağlıksız ruhsatsız yapılaşmaların belediyeler 

tarafından yıkılarak büyük çapta bir yenileme operasyonu ile gerçekleşen en kapsamlı 

kentsel dönüşüm uygulamalarıdır.  

Orta ve alt orta gelir grubunun kent içi apartmanlarda var olan 1960-1970 stokunu mal 

sahipleri tarafından iyileştirerek yapılan kentsel dönüşüm uygulamalarıdır. Üçüncü 

dönüşüm üst ve orta gelir grubunun araba sahipliliğinin artışına bağlı olarak yerleşim 

alanlarının kent dışına çıkması ile gerçekleşmiştir. Bu kırsal ya da orman alanlarının 
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yapılandırılarak yeni siteler ve kapalı yerleşimler kurulmasıyla oluşmuştur. 

Metropoliten alanlarda araba sahipliğinin artışı ile üst ve orta gelir grubu kent dışına 

çıkmakta, alt kentler ve siteler yaygınlaşmaktadır. 

Dördüncü dönüşüm biçimi üst gelir kesimin kent merkezindeki tarihi veya eskimeye 

yüz tutmuş konutları satın alarak ve restore ederek soylulaştırdığı uygulamalardır 

(Ataöv ve Osmay 2007). 

Türkiye’de farklı dönüşüm problemlerine karşı verilen cevaplarda, genellikle dönüşüm 

sorunları fiziksel mekânın dönüşümüne indirgenmiş ve dönüşümün toplumsal, 

ekonomik ve çevresel boyutları göz ardı edilmiştir. Fakat kentsel dönüşümün başarılı 

sonuç vermesi için, fiziksel dönüşümün yanı sıra sosyal gelişim, ekonomik kalkınma, 

ekolojik ve doğal dengenin korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması ile birlikte 

kapsamlı ve bütünleşik bir yaklaşım ile ele alınması gerekmektedir.  

Bu bağlam da Türkiye’de kentsel dönüşüm uygulamalarının geliştirilmesinde, fiziksel 

çevrenin dönüşümüyle birlikte, istihdam olanaklarının arttırılması, ekonomik canlılığını 

yitiren alanlara yeni ekonomik faaliyetlerin çekilmesi; buna yönelik teşvik 

programlarının geliştirilmesi, yerel girişimciliği destekleyici kredi programlarının 

oluşturulması; vasıfsız emeğin kalitesinin arttırılmasına yönelik eğitim kurs 

programlarının; vasıfsız emeğin kalitesinin arttırılmasına yönelik projelerin 

başlatılması; doğal ve enerji kaynaklarının korunması, etkin ve verimli kullanılmasına 

yönelik stratejilerin geliştirilmesi gibi toplumsal, ekonomik ve çevresel değerleri ön 

plana çıkaran planlama anlayışının benimsemesi gerekmektedir (Akkar 2006).  

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun 31.05.2012 

tarihinde yasalaşmıştır. Kentsel dönüşüm çerçevesinde gecekondulaşma ve diğer kentsel 

sorunlarla mücadele yönünde çıkarılan en önemli yasal düzenlemelerden biri 6306 sayılı 

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun olup, daha sonra 

15.12.2012 tarih ve 28498 sayılı Resmi Gazetede Kanunun Uygulama Yönetmeliği 

yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.   

Kanun’un öncelikli hedefi afet riski altındaki alanları dönüştürmektir: (madde 1); “Bu 

Kanun’un amacı; afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların 
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bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve 

güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair 

usul ve esasları belirlemektir”.  

Kanun’un uygulanmasında sorumlu bakanlık olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile 

TOKİ Başkanlığı belirtilmekte ve bunun yanında kanunun esasını oluşturan rezerv yapı 

alanı, riskli alan ve riskli yapı kavramları tanımlanmaktadır (madde 2). Buna göre, 

“İdare: Belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeleri, bu sınırlar dışında il özel 

idarelerini, büyükşehirlerde büyükşehir belediyelerini ve Bakanlık tarafından 

yetkilendirilmesi hâlinde büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçe belediyelerini, 

Rezerv yapı alanı: Bu Kanun uyarınca gerçekleştirilecek uygulamalarda yeni yerleşim 

alanı olarak kullanılmak üzere, TOKİ Başkanlığı’nın veya İdarenin talebine bağlı olarak 

veya resen, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenen alanları; 

Riskli alan: zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol 

açma riski taşıyan, Bakanlık veya İdare tarafından Afet ve Acil Durum Yönetimi 

Başkanlığının görüşü de alınarak belirlenen ve Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar 

Kurulunca kararlaştırılan alanı; Riskli yapı: Riskli alan içinde veya dışında olup 

ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı 

ilmî ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapıyı” ifade etmektedir (Genç 2014).  

2.6 Kentsel Dönüşüm Sürecinde Uygulanan Yöntemler 

2.6.1 Modernist hareket ve kentlerin savaş sonrası yeniden yapılandırılması / 

kentsel yenileme yaklaşımı (1910-1940) 

Modernist hareket, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra kentlerin yeniden yapılandırılması 

sürecinde etkili olmuştur. Savaş sonrası Avrupa kentlerinde olan büyük yıkımlar, 

kentlerin yeniden yapılandırılması stratejisini gündeme getirmiştir (Akkar 2006). 

Birinci Dünya Savaşı (1914-1918) sonrası, kentlerin değişen üretim sistemi 

doğrultusunda modern hareket-yönelimli endüstriyel gelişmesi ve bağımsız ekonomi 

politikalarının varlığı Dünyada Ulus-Devletlerin kentleşmesini üretmiştir. 1910’larda; 

Güzel Kent kavramı yönelimli kentsel yenileme yaklaşımı, tek merkezli ideal kentlere 

yönelik planlama ilkelerini vurgulamıştır. Meydanlar, bulvarlar, açık kamusal alanlar ve 
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yeşil alanlar kent içinde dönüşen alanlardır. 1920’lerde uluslararası modernist imaj 

yönelimli kentsel yenileme yaklaşımı, modern şehirlerin planlanması ve mimarisine 

yönelik gelişim programlarının önemini vurgulamıştır. 1930’larda ise Uluslararası 

Modern Mimari Kongresi (CIAM) tarihi miras yönelimli kentsel yenileme yaklaşımı, 

işlevsel olarak ayrılmış modern kentlerin planlama ilkelerinin önemini vurgulamıştır. 

Şehirde dönüşen kentsel alanlar içerisinde miras kentlerdeki kent içi tarihi alanlarda yer 

almıştır (Gürler 2003). 

2.6.2 Kentlerin savaş sonrası yeniden yapılandırılması / kentsel rehabilitasyon 

yaklaşımı (1940-1960) 

1950’li yıllarda planlama girişimlerinde hedeflenen savaş sonrası ağır fiziksel tahribatın 

yaşandığı kentlerin yeniden yapılandırılmasıdır. Bu noktadan hareketle başta kent 

merkezlerindeki yapı stoku ve konut alanları olmak üzere hasar görmüş fiziksel alanlar, 

yıkılarak yeniden yapılandırılmaya çalışılmıştır. Dönemin en büyük problemi ise tek 

boyutlu ve otoriter planlama anlayışı doğrultusunda, yenileme stratejilerinin sosyal, 

fiziksel ve ekonomik bütünsellikten uzak oluşudur. Fiziksel mekana yönelik bu rant 

güdümlü köklü müdahaleler, alt-orta gelir grubunun kentsel mekanda istem dışı yer 

değişimini de (soylulaştırma) beraberinde getirmiştir (Özden 2002). 

Londra’nın birçok işçi sınıfı mahallesi teker teker orta sınıflar (üst-orta ve alt-orta) 

tarafından istila edildi. Eski püskü, sade (alt ve üst katlarda ikişer odası bulunan) küçük 

kulübemsi evler, kira sözleşmeleri sona erdiğinde ele geçirildi ve zarif ve pahalı 

konutlar haline geldi. Bir mahallede bu soylulaştırma süreci bir kez başladı mı, orada 

yaşamakta olan işçi sınıfı sakinlerin hepsi ya da büyük bir çoğunluğu yerlerinde edilene 

ve mahallenin tüm sosyal dokusu değişene kadar hızla devam eder (Glass 1963; 

Kocabaş’tan 2006). 

Kentsel dönüşüm projeleri fiziksel mekânı kentsel, çağdaş yaşam ortamları yaratma 

adına yeniden biçimlendirirken, soylulaştırma gibi önemli bir sosyal dönüşüm sürecine 

de hız kazandırmaktadır. Gecekondu nüfusunun proje alanlarını terk etmesinin 

nedenleri, oluşum süreci değerlendirilmesinde gönüllü terk ve gönülsüz terk başlıkları 

altında incelenebilir. Tüm araştırmalar göstermektedir ki bir üst gelir/statü grubunun 

dönüşümü tamamlanmış alanlara talebi yüksektir. Devlet kentsel dönüşüm projeleri ile 
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bu alanlara değer kazandırırken, gecekondu nüfusu da kısa ve uzun dönemde yaratılan 

artı değeri kullanmakta ve bu alanları terk etmektedir. Bu nedenle kentsel dönüşüm 

projelerinin sonucunda soylulaştırma kaçınılmaz olarak ortaya çıkmaktadır (Özden 

2002). 

Avrupa’da kentsel dönüşüm, kentsel rehabilitasyon bağlamında yapılan müdahalelere 

ilk olarak, 1950’lerde sefalet yuvaları olarak adlandırılan çöküntü alanlarının 

temizlenmesi hareketi ile başlandığı bilinmektedir. Kentsel alanın büyük bir bölümünün 

yıkılıp yerine yeni bir şehir dokusu inşa edilmesi, trafik sisteminin yeniden organize 

edilmesine kadar varan bu eylem biçimi, 1960’larda tarihi ve kültürel mirasın 

korunması düşüncesinin yerleşmeye başlaması ile birlikte terk edilmiştir (Özden 2002). 

“Buldozer Dönemi” olarak da bilinen bu dönemde “buldozer yöntemi” tarafından 

gerçekleştirilen temizleme operasyonları en büyük ölçekli yeniden geliştirme projeleri 

sosyal ve ekonomik ihtiyaçları karşılamakta yetersiz kalmış tüm rantı yüksek gelir 

gruplarına transfer ederek toplumda rahatsızlık yaratmış ve topluluk özellikleri, 

toplumsal dengeler üzerinde tahrip edici etkiler yaratmıştır. 

1960’lardan sonra temizleme operasyonlarına karşı yoğunlaşan tepkiler sonucu yerel 

yönetimler ve merkezi idareler daha yumuşak politikalar ve uygulamalara yönelmiştir. 

Bu dönemde politik ortam içinde bireylerin eşitliğine dayanan ve bireylerin kararlara 

katılım hakkının olması gerektiğini savunan görüşler ağırlık kazanmış ve kentsel 

rehabilitasyonun gerekliliği toplumun büyük bir kesiminde ve yerel yönetimlerde kabul 

görmeye başlamıştır. 1960’lardan sonra planlama pratiğinde önemli değişiklikler olmuş, 

fiziksel ve sosyal alanlar arasındaki karşılıklı iletişimin farkına varılmıştır (Erden 2003). 

2.6.3 Post-Modern hareket ve kentsel yeniden canlandırma yaklaşımı (1960-1980) 

Söz konusu dönemde yaşanan gelişmeler, kullanıcı ile kent arasında yaşam kültürü ve 

yaşam standartları perspektifinde doğabilecek gerilimleri engellemeyi amaçlaması ve 

bireyin politika üretme ve uygulama süreçlerinde daha sağlıklı bir biçimde temsilini 

mümkün kılması bakımından son derece önemlidir (Özden 2001). 

Avrupa’da 1960’lı yıllarda özel sektör yatırımlarını konut alanlarının rehabilitasyonuna 

çeken gelişmeler yaşanmıştır. 1960’ların sonlarına doğru sefalet yuvalarının 
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temizlenmesi amaçlı politikalara karşıt görüşlerin yöre sakinleri ve kamu tarafından 

benimsenmesi üzerine, 

1970’lerde kentsel yenileme-yenileşme politikalarında kademeli bir değişim yaşanmaya 

başlamıştır. Kentsel alanların yenilenmesi veya korunması uygulamalarında halkın 

katılımının sağlanması tutumu benimsenmiştir (Özden 2002). 

1970’ler Kuzey Avrupa ve İngiltere’de, Yerel Gelişme Projeleri şeklinde formüle edilen 

kentsel projeler gündeme gelmeye başlamıştır. Yerel Gelişme Projeleri kapsamında 

mahallelerde, konut, eğitim, iş, sağlık ve vatandaşlık hakları gibi konuları kapsayan 

politikalar da içeren projeler olarak geliştirilmiştir (Erden 2003). Bu dönemde kendini 

yenilemeye başlayan “Kentsel Yeniden Canlandırma” yaklaşımı, endüstri devrimi 

sonrası kentte köhneleşme sürecine girmiş, ekonomik ve işlevsel olarak değer 

kaybetmiş alanların, turizm ve hizmet sektörlerine konu olabilecek bir biçimde yeniden 

yorumlanmasına, iyileştirilmesine odaklanmıştır (Alp 2005). 

2.6.4 Kentlerin yeniden yapılandırılması- kentsel yenileşme / kentsel yeniden 

oluşum (1980-2014) 

1980’lerde İkinci Dünya Savaşı sonrasında inşa edilmiş olan sosyal konut alanlarında 

artan sorunlar, yeni bir kentsel yenileme-yenileşme alanını ortaya çıkarmıştır. Bu 

alanlarda yaşanan tüm sorunlar kamu otoriterlerinin müdahalesini zorunlu kılarken 

birçok ülkede de yenilemeyi sona ulaşan bir süreç olarak değil sürdürülebilirliği olan, 

yerleşmelerdeki fiziksel ve sosyal sorunları birlikte çözmeyi hedefleyen bir anlayışla 

değişiklikler yapılmasını öngören bir yaklaşım olarak kabul edilmesini sağlamıştır 

(Özden 2002). Söz konusu dönemde tüm Avrupa’da yeniden yapılanma üzerine bilimsel 

çalışmalar yapılmaya başlanmış, yeni kent politikaları oluşturulmuş, bu politikalara 

bağlı olarak yeni altyapılar, yatırım bölgeleri, istihdam üreten programlar ve doğal-tarihi 

dokunun korunması gibi uygulamalar da başlamıştır (Erden 2003). 

1980’lerden sonra değişen birikim, yatırım ve üretim biçimleri ve sanayileşme, 

kentlerde sosyal ve mekânsal açıdan önemli değişimlere neden olmuştur. Değişen 

üretim biçimlerinin şekillendirdiği bu yeni dünya sistemi bütün oluşumları yeniden 

sorgularken planlama süreci de yeniden sorgulanmış ve değişim sürecine girmiştir. Bu 
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süreç planlamada bazı kavramların yitirilmesine neden olurken yeni kavramlar 

kazanılmasını da sağlamıştır. Planlamanın hedefleri ve araçları sürekli bir değişim içine 

girmiş, tarihsel kent dokularının ve oluşmuş alanların korunması, sürdürülmesi ve 

iyileştirilmesi yaklaşımları da planlamaya paralel olarak değişmiştir (Erden 2003). 

1990’lı yıllardan itibaren kentsel dönüşümün eylem alanı genişletilmiş ve emlak eksenli 

yeniden canlandırma çalışmalarının yanı sıra sosyal eşitsizlikleri gidermeyi hedefleyen 

toplumsal dönüşüm ve toplumun güçlendirilmesi yaklaşımları önem kazanmıştır. 

Önceki dönemler de göz ardı edilen işsizlik, artan yoksulluk vb. toplumsal problemler 

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

ortaya çıkmışlardır. Kentin yoksul ve dezavantajlı kesimlerinin yaşadığı mahallelerde 

artan sosyal problemler toplumun yeniden keşfedilmesi olgusunu gündeme getirmiştir.  

Ekonomik yeniden yapılanma, fiziksel yeniden yapılanma ve sosyal yeniden yapılanma 

çalışmalarının birlikte yürütülmesi gerekliliği geniş ölçekte kabul edilmiştir. Bu 

gelişmeler ışığında kentsel politika alanında da değişmeler yaşanmış ve ortaklık 

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

toplumun da çalışmalara dâhil edildiği bir model uygulamaya geçilmiştir. Bu doğrultuda 

İngiltere’de yapılan yerel halkın eğitilmesi, işsizliğin önlenmesi, sürdürülebilir 

ekonomik gelişimin sağlanması ve refahın arttırılması, çevre ve altyapı koşullarının 

geliştirilmesi, yerel halk için konut üretilmesi, etnik azınlıkların çıkarlarını ön plana 

alan, suç oranlarını azaltan ve toplum güvenliğini sağlayan yerel halka sağlık, spor ve 

kültür faaliyetleri imkânları sunarak yaşam kalitesini arttırma hedeflerini taşıyan bir 

politik anlayış benimsenmiş ve bu amaçla dönüşüm bütçesi oluşturma çalışmaları 

2000’li yıllarda daha da güçlenip ulusal ölçekte bir politika olarak benimsenmiştir. 

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

canlandırma daha önceki dönemlerde egemen olan yaklaşımlardan bariz bir biçimde 

farklılaşmaktadır. Giderek yerel toplulukların katılımı ön plana çıkmakta, sadece yıkım 

değil kentsel mirasın korunması da önem kazanmaktadır. Devlet eliyle yapılan 

müdahaleler giderek çeşitlenmiş ve toplumun değişik kesimlerini içeren ortaklık 

anlayışına yerini bırakmaktadır. Fiziksel yenileme ya da yeniden canlandırma artık tek 

başına yeterli görülmemekte, istihdamı arttırmak işsizliği azaltmak, sosyal dışlanmayı 

gidermek, sosyal donatı alanlarını arttırmak, eğitim ile yoksul kesimin kapasitesini 
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artırarak istihdam edilebilirliği sağlamak gibi konular ön plana çıkmaya başlamıştır 

(Görgülü vd. 2006). 

1990’ların sonlarına doğru planlamanın değişen sosyal, ekonomik ve çevresel amaçları, 

sürdürülebilir gelişme, yenileme ve yenileşmenin prensiplerinin gelişmeye başladığı 

dönemdir. Bu prensipler doğrultusunda, sürdürülebilir yenileşme için; ekonomi, çevre 

ve sosyal yapının denge içerisinde olduğu bir yaklaşım biçimi karar alma ve üretme 

sürecinde temel ilkeler olarak kabul görmüş ve 1990’ların planlama yaklaşımını da 

oluşturmuştur.  

2000’li yıllara gelindiğinde ise gecekondu sorununa kentsel dönüşüm yaklaşımı ile 

çözüm aranmaya başlanmıştır. Özellikle Marmara Depremi ve Düzce Depremlerinin 

ardından oluşan duyarlılıkla afetler karşısında risk azaltımı araçlarından biri olarak 

kentsel dönüşüm gündeme gelmiştir. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nın 2004 yılında 

düzenlediği Deprem Şurası’nın Mevzuat Komisyonu Raporunda “kentsel dönüşüm 

eylem planları” tanımlanırken; 2004 yılında düzenlenen; Türkiye İktisat Kongresi Afet 

Komisyonu Raporunda da sakınım planları kapsamında yerel yönetimlerin kentsel 

dönüşüm alanlarında boşaltma, yenileme, güçlendirme araçlarının geliştirilmesi 

önerilmektedir. 

Türkiye’de gecekonduların kentsel dönüşümün uygulama alanlarından bir olmasında 

gerek ulusal ölçekte kalkınma planları ve hükümet programları, gerekse yerel ölçekte 

imar planları ve 2004 yılında “Kentsel Dönüşüm Kanun Taslağı”nın etkisi vardır. 

Taslakta, mevzuata aykırı yapılar, gecekondu bölgeleri ve afet riski taşıyan bölgelere 

ilişkin düzenlemeler getirileceği belirtilmektedir. 2004 yılı ve sonrasında AB ile uyum 

yasalarında kentsel dönüşüm konusu yoğun biçimde yer almaya başlamıştır. Bunlar 

yanında 2000’li yıllarda yenilenen yerel yönetim yasalarında kentsel dönüşüm 

konusunu içeren düzenlemeler yapılmıştır. 

5216 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu’nda (2004) Büyükşehir belediyeleri kentsel 

dönüşüm konusunda yetkilendirilirken, 5393 sayılı Belediye Kanunu (2005) ile ilk kez 

belediyelere kentsel dönüşüm konusunda görevler verilmiştir. Kanun’un arsa ve konut 

üretimi başlıklı 69. maddesinde, belediyelerin düzenli kentleşmeyi sağlamak, konut 

ihtiyacını gidermek amacıyla arazi sağlama, konut ve yapma/yaptırma, yetkisi 
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belirtilmekte ve nihayetinde 73. maddesinde, “Belediye, kentin gelişimine uygun olarak 

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

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

almak veya kentin tarihî ve kültürel dokusunu korumak amacıyla kentsel dönüşüm ve 

gelişim projeleri uygulayabilir. Bir yerin kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı olarak 

ilân edilebilmesi için; o yerin belediye veya mücavir alan sınırları içerisinde bulunması 

ve en az elli bin metrekare olması şarttır” denilerek belediyelerin kentsel dönüşüme 

ilişkin görevleri tanımlanmıştır. Bu yasa ile imar planlarının yapılması, onaylanması, 

kentsel dönüşüm ve gelişim projelerini uygulama yetkisi Büyükşehir Belediyelerine 

verilmiştir.  

5104 sayılı Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu (2004) doğrudan 

kentsel dönüşümle ilgili olarak çıkarılan ilk kanundur. Ankara’da “Protokol Yolu” 

olarak ifade edilen Esenboğa’da, farklı belediyelerin yetki alanı içindeki gecekondular, 

zaman içinde ıslah imar planları ile dönüştürülüp kente kazandırılamamıştır. Yasa 

gecekonduların dönüştürülmesi işini Ankara Büyükşehir Belediyesine vererek bu 

soruna çözüm getirmek amacıyla hazırlanmıştır.  

5366 sayılı Yıpranan ve Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek 

Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun’un (2005) amacı (madde 1) 

“Büyükşehir belediyeleri ve Büyükşehir belediye sınırları içindeki ilçe ve ilk kademe 

belediyeleri, il, ilçe belediyeleri, nüfusu 50 bini geçen belediyelerce ve bu belediyelerin 

yetki alanı dışında il özel idarelerince yıpranan ve özelliğini kaybetmeye yüz tutmuş 

kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurullarınca sit alanı olarak tescil ve ilan edilen 

bölgeler ile bu bölgelere ait koruma alanlarının bölgenin gelişimine uygun olarak 

yeniden inşa ve restore edilerek bu bölgelerde konut, ticaret, kültür, turizm ve sosyal 

donatı alanları oluşturulması, doğal afet risklerine karşı önlem alınması, tarihi ve 

kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması” olarak 

belirtilmekte; ikinci maddesinde, yenileme alanları, il özel idarelerinde il genel meclisi, 

belediyelerde belediye meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ile belirlenir. 

İl özel idaresinde il genel meclisince, Büyükşehirler dışındaki belediyelerde belediye 

meclisince alınan kararlar Bakanlar Kuruluna sunulur. Büyükşehirlerde ise ilçe ve ilk 

kademe belediye meclislerince alınan bu kararlar, büyükşehir belediye meclisince 
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onaylanması halinde Bakanlar Kuruluna sunulur. Bakanlar Kurulu projenin uygulanıp 

uygulanmamasına üç ay içinde karar verir” denilerek bu konudaki karar verme yetkisi 

belirtilmektedir.  

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kentsel 

dönüşüm konusunda atılan en önemli adımlardan biri, Dönüşüm Alanları Hakkında 

Kanun Tasarısı’dır. Tasarının genel gerekçesinde 1950’lerden bu yana süregelen hızlı 

ve sağlıksız kentleşme eğilimi, bölgeler arası gelişme farkları, orman, kıyı ve tarım 

alanları, su havzalarının yerleşime açılması gibi kentleşme özelliklerinden, bu sorunlara 

çözüm olarak geçmişte geliştirilmiş olan öneriler ve bunların yetersizliklerinden söz 

edilerek genel gerekçede “fiziki mekânın güvenli, nitelikli, yaşanabilir kılınması için 

afet riski taşıyan alanların, fiziki, sosyal ve ekonomik köhneleme alanlarının, korunması 

gerekli doğal, tarihi ve kültürel çevre alanlarının toplum yararı esas alınarak dönüşüm 

plan ve projeleri kapsamında tasfiye, yenileme, iyileştirmeye tabi tutulması gerektiği” 

belirtilmektedir. Genel gerekçede ayrıca, 5366 sayılı kanunun sadece “sit alanı olarak 

tescil ve ilan edilmiş olan alanlarda kalan yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların 

yenilenerek korunmasını esas alması” ve 5393 sayılı Belediye Kanun’unun 73. maddesi 

ile belediyelere kentsel dönüşüme ilişkin görevler verilmesinin doğurduğu yeni yasal 

düzenleme gerekliliği belirtilmektedir. Bu tasarı, 16.5.2012 tarihinde yasalaşmıştır. 

Kentsel dönüşüm çerçevesinde gecekondulaşma ve diğer kentsel sorunlarla mücadele 

yönünde çıkarılan en önemli yasal düzenlemelerden biri 6306 sayılı Afet Riski 

Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’dur. Kanunun ardından 4.8.20123 

tarihli Resmi Gazete de Kanun un Uygulama Yönetmeliği çıkarılmıştır (Genç 2014).  
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3. ZAĞNOS VADİSİ DÖNÜŞÜM PROJESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ  

3.1. İncelenen Proje Alanı ve Konumu  

Türkiye’de son yıllarda birçok kentsel dönüşüm projesi uygulanmış ve bunlar değişik 

şart ve koşullarda veya değişik inşa ve mimari özellikleri ile ortaya çıkmıştır. Bu 

örneklerin en önemlilerinden biri olan Zağnos Vadisi Kentsel Dönüşüm Projesi örneği 

bu çalışmada incelenmiş ve benzer özelliklerdeki proje alanları ile için genelleme 

yapılması yoluna gidilmiştir. Çalışmanın bu kısmında Zağnos Vadisi Kentsel Dönüşüm 

Projesi örneğinin mekânsal, ekonomik ve sosyal yönleri hem genel olarak, hem de saha 

gözlemleri, anket ve odak grup çalışmalarının sonuçlarına göre değerlendirilmiştir.  

Proje çalışması için örnek olarak değerlendirilmek üzere Trabzon Belediye Başkanlığı 

ve TOKİ Başkanlığınca ortaklaşa yürütülen Zağnos Vadisi Kentsel Dönüşüm Projesi 

seçilmiştir. Trabzon kent merkezinde yer alan tarihi Ortahisar Mahallesi ve çevresini 

kuşatan (Şekil 3.1), kent merkezine yakın ve yoğun ticari faaliyetlerin komşuluğunda 

yer alan Zağnos ve Tabakhane dere içi bölgeleri zaman içerisinde çarpık yapılaşma 

sonucu fenni, sıhhi ve fiziki olarak çağdaş standartların gerisinde kalmıştır. Bölgenin 

ortaya koyduğu kentsel kalite düşüklüğü ve görüntü kirliliği çöküntü alanı haline gelmiş 

olan Zağnos ve Tabakhane dere içi bölgelerinin dönüşümünü zorunlu hale getirmiştir. 

3.2. Araştırma Alanının Sosyo-Kültürel Yapısı 

2013 yılı adrese dayalı nüfus sayımı sonuçlarına göre Trabzon İlinin toplam nüfusu 

758.237 kişi olup, nüfusun 374.562 kişisi (%49.44) erkek ve 383.475 kişisi (%50.56) 

kadındır. Trabzon ili 12/11/2012 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 

6360 Sayılı Kanun ile büyükşehir belediyesi olarak ilan edildiği için ilin toplam nüfusu 

“kent nüfusu” olarak sayılmaktadır. Ancak ilin halkı içinde temel gelir kaynağını tarım 

ile sağlayan önemli bir nüfus kitlesinin olduğu, kısmen ve tam zamanlı tarım geliri ile 

geçinen halkın “tarımsal nüfus” olarak tanımlanması gerekliliği dikkate alınırsa, ilin 

nüfusu içinde kent nüfusunun payının % 100 olarak verilmesi mümkün olamayacaktır. 

İlde 6 ve üzeri yaş grubu nüfusun oku yazar oranı %94.92 olup, ortalama eğitim süresi 

14 yıl olarak tespit edilmiştir. Trabzon’da işgücüne katılım oranı % 50.3, istihdam oranı 

%46.6 ve işsizlik oranı ise %7.4’tür. Türkiye İş ve İşci Bulma Kurumu 2012 verilerine 
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göre Trabzon ilinde 24.057 kayıtlı işsiz bulunmakta olup bunların, 13.915’ini erkekler, 

10.142’sini kadınlardan oluşmaktadır. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı 2012 

verilerine göre; işsizlerin %13.9’unu üniversite mezunları oluşturmaktadır(Anonymous 

2014). 

3.3. Araştırma Alanının Ekonomik Yapısı  

Trabzon kenti kültürel ve sosyal yönden gelişmiş olmasına rağmen, ekonomik olarak 

gelişimini sağlayamamış bir kenttir. Kentin ekonomisi bitkisel üretim ve hayvancılık 

faaliyetlerine dayanmakla birlikte şehirde hizmet sektörünün önemi; katma değer ve 

istihdam yönlerinden çok daha büyüktür. Trabzon’da kamu hizmetlerine ait işler de 

hizmet sektöründen sonra ikinci sırayı almaktadır. Ticaret sektörü ise şehirdeki iş 

dağılımında üçüncü sırada yer almaktadır (Anonim 2012). 

Trabzon ili 2012 yılında 1,1 milyar dolarlık ihracat rakamı ile TR 90 (Doğu Karadeniz 

Kalkınma Ajansı) Bölgesi’ndeki ihracatta birinci sırada, ülke genelinde 15. sırada yer 

almıştır. İlin Türkiye ihracatındaki payı %0,71’dir. Firmalarda yaşanan ihracat 

artışlarının sürdürülememesi, ihracatın diğer bölgelerden getirilen ürünlerle yapılıyor 

olması, lojistik maliyetlerin yüksek oluşu ve ihraç ürünlerinin hammadde niteliğinde, 

katma değeri düşük ürünler oluşu gibi sebeplerle 2002-2012 yılları arasında Trabzon’un 

Türkiye ihracatı içindeki payında önemli değişiklikler görülmemektedir. 

TÜİK verilerine göre Trabzon ili ihracatında %69’luk bir pay ile “bitkisel üretim ve 

hayvancılık” sektörü ilk sırada yer almaktadır. Bu sektörü %21,26’lık bir payla “gıda 

ürünleri ve içecek” sektörü, %3,40 ile “motorlu kara taşıtı ve römorklar”, %1,11’lik bir 

payla  “metalik olmayan diğer mineral ürünler” ve %1,09’luk bir payla da  “başka yerde 

sınıflandırılmamış makine ve teçhizat” sektörü izlemektedir. İlde ihracatta sektörel 

yoğunlaşma %18,11’lik oran ile en fazla “bitkisel üretim ve hayvancılık” sektöründe 

gerçekleşmiş ve bunu %3,23’lük oran ile “gıda ürünleri ve içecek” sektörü takip 

etmiştir. Bu sektörleri sırasıyla %0,37’lik pay ile “metalik olmayan diğer mineral 

ürünler” ve %0,27’lik pay ile “motorlu kara taşıtları ve römorklar” sektörleri takip 

etmektedir.  

Trabzon ili ihracatına sektörel bazda bakıldığında fındık ve mamulleri ve yaş meyve ve 

sebzenin il ihracatında ağırlığı olan sektörler olduğu görülmektedir. Ancak, fındık 
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dışında ikinci sektör olan yaş meyve ve sebze ürünlerinin il ve çevresinde yetişmediği, 

Bölge’ye dışarıdan getirilerek ilden ihracatının yapıldığı bilinmektedir. Bu nedenle 

Trabzon ihracatında en büyük sorun sektörel bağımlılık (tarım sektörü) ve ülke (Rusya 

ve AB ülkelerine) bağımlılığıdır.  Trabzon ili ve ilçelerinde sanayileşmenin çok düşük 

düzeyde olması sebebiyle tarımsal üretim fındık dışında ihracat değeri olabilecek ürün 

çeşitlendirilmesine gidilememesi, yatırım maliyetlerinin coğrafî nedenlerden dolayı 

yüksek olması, firmaların kurumsallaşma ve finansal problemlerden kaynaklanan farklı 

pazarlara açılma konusunda yeterli kapasitelerinin olmaması il ihracatında sektör ve 

ülke bağımlılığına neden olmuştur. 

1988 yılında Sarp Sınır Kapısı’nın açılmasıyla birlikte Trabzon ve Bölge’deki ticari 

hayatta gözle görülür bir değişim ve canlanma yaşanmaya başlanmıştır. Gelişmelere 

paralel olarak Sarp Sınır Kapısı açılmadan önce Trabzon’da beşi geçmeyen ihracatçı 

firma sayısı mevcut durumda 210’u geçmiş bulunmaktadır. Fakat 1989 yılında 

başlayan, 2000’li yıllarda yükselişe geçen Trabzon ihracatının 2010 yılında kötü bir 

durumla karşı karşıya kaldığı ve sekteye uğradığı söylenebilir. Bunun temel sebebi, 

Rusya Federasyonu’nun 2014 yılında Sochi’de düzenlenecek olan Kış Olimpiyat 

Oyunları’nı gerekçe göstererek Sochi Limanı’nı 2010 yılı Eylül ayında yük 

taşımacılığına kapatmasıdır. Dolayısıyla, Türkiye–Rusya ihracatında Trabzon – Sochi 

hattının devre dışı kalması Trabzon ihracatını önemli ölçüde olumsuz yönde 

etkilemiştir. Genel olarak ilk beş ülkeye bakıldığında Avrupa ülkelerinin ağırlıkta 

olduğu görülmektedir. Doğu Karadeniz Bölgesi için planlanan, Trabzon’u güney ve iç 

bölgelere bağlayacak olan demiryolu projesinin hayata geçirilmesi ve bu yolla 

taşımacılığın teşvik edilmesiyle Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan gibi 

ülkelere olan coğrafi yakınlık avantaja dönüştürülebilmesi mümkündür. Aynı zamanda; 

Gürcistan tarafındaki demiryolunun Hopa’ya bağlanması, Ermenistan ve İran ile 

demiryolu bağlantılarının sağlanabilmesi yönünde çalışmaların başlatılması, Rusya ile 

var olan düşük gümrük vergilerinin çevredeki diğer ülkeler ile de sağlanıp, tarife dışı 

engellerin kaldırılması ve ihracatçı firmaların dış ticaret mevzuatı hakkında 

bilgilendirilmesi ve bu yolla teşvik edilmesi, ilin ve Bölge genelinin ihracat 

potansiyelinin artırılmasında önem arz etmektedir. 



40 

 

2002-2012 yılları arasında il genelinde ithalatçı firma sayıları genel olarak artma eğilimi 

gösterirken gerçekleştirilen toplam ithalat değeri de dört kattan fazla artış göstermiştir. 

TÜİK verilerine göre Trabzon İli ithalatında %17,32’lik bir pay ile başka yerde 

sınıflandırılmamış makine ve teçhizat sektörü ilk sırada yer almaktadır. Bu sektörü 

%17,09’luk bir payla ana metal sanayi sektörü, %7 ile metalik olmayan diğer mineral 

ürünler, %6,36’lık bir payla bitkisel üretim ve hayvancılık ve %5,42’lik bir payla da 

gıda ürünleri ve içecek sektörü izlemektedir. İl ithalatında ülkelerin payına bakıldığında 

ise en büyük payı Rusya Federasyonu, ikinci sırayı ise Almanya almaktadır. 

Trabzon Limanı, Türkiye’nin en büyük dış ticaret partneri olan Rusya Federasyonu 

limanlarına düzenli ve tarifeli gemi seferleri ve konteyner hattı ve taşımacılık 

hizmetlerine sahip olması sebebiyle bölgede ön plana çıkmaktadır. Trabzon Limanı’nın 

kapasitesinin artırılması, daha kaliteli hizmet sunması ve bürokratik işlemlerin 

kolaylaştırılması yoluyla ekonomik olarak diğer bölgeler ile bütünleşmeye gidilecek 

araştırma ve projelerin bir bütünlük içerisinde ele alınması ve hazırlanması ve Bölge 

içinde yeni pazarların tespit edilmesi gerekmektedir. 

3.4 Zağnos Vadisi Kentsel Dönüşüm Projesinin İncelenmesi 

3.4.1 Trabzon ili planlanması sürecinde proje alanının durumu 

Proje alanı; Trabzon’un kent merkezinde Zağnos ve Tabakhane Vadileri, ticaret ve 

yönetim merkezlerine yakın konumda yer alan Zağnos Vadisi, birinci derece sit alanı 

olan Ortahisar Tarihi Kalesi’nin batısında yer almaktadır. Bu alan; doğuda Tabakhane 

Vadisi ve Kuzgun Dere ile komşudur. Zağnos Vadisi Kentsel Dönüşüm Projesi alanı; 

Ortahisar, Gülbahar Hatun, 1. no’lu Erdoğdu ve Bahçecik Mahallelerini sınırları içinde 

1980 sonrası kentleşme hızındaki artışa bağlı olarak yoğun, çarpık ve sağlıksız 

yapılaşmanın yoğun olduğu alanı kapsamakta (Şekil 3.1) ve proje alanı 26.4 hektar 

olarak tespit edilmiştir (Anonim 2012). Proje alanının oldukça büyük olması, hak 

sahibinin fazlalığı ve proje maliyetinin yüksekliği gibi ölçütler birlikte dikkate alınarak 

proje uygulamasının etaplar halinde yapılmasına karar verilmiş ve bu yolla halkın proje 

başarısını görerek projeye katılım oranının artırılması mümkün olmuştur.   
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Trabzon şehrinin çekirdeği iç kaledir. İlk çağlarda görülen karakteristik kale korumalı 

yapılanma kentin bu günkü Ortahisar Mahallesi ve yakın çevresinde oluşmuştur. Surlar 

içinde oluşan kent zaman içinde surların dışına taşmaya başlamıştır. İlk çağlarda kale 

içinde ve yakın çevresinde gelişen kent M.S 50- 395 yılları arasında, bu günkü Ortahisar 

Mahallesinin doğusunda, sahil kesimindeki düzlüklere ve yamaçlara doğru yayılmaya 

başlamıştır. Şehrin daha sonraki gelişme yönü ise (395-1204) yine Ortahisar 

Mahallesinin batı kesimindeki sahile ve yamaçlara doğru olmuştur. 

 

Şekil 3.1 Zağnos Vadisi kentsel dönüşüm alanının genel görünümü (Anonim 2012). 

Cumhuriyet’in ilanından önce ve ilanı izleyen 15 yıllık dönem süresince Trabzon yıllar 

süren savaşların ve iç çalkantıların etkisi altında kalmış bu süreç içerisinde kentle ilgili 

planlama çalışmaları yapılmamıştır (TİR 2004). Trabzon kentinin ilk imar planı Fransız 

şehir plancısı Jacques H. LAMBERT tarafından 1938 yılında hazırlanmıştır (Şekil 3.2). 

Lambert planında günün koşullarını değerlendirirken kentin ılıman ve nemli iklimine 

uygun olarak az katlı ve bahçeli yapılaşma ile çevreye duyarlı bir planlama yaklaşımı ile 

dağlardan denize doğal hava akışını sağlayacak vadiler boyunca oluşturulacak hava 

koridorlarını planında önermiştir. 

ZAĞNOS 

VADİSİ 
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Zağnos ve Tabakhane vadileri, Trabzon kentinin hava sirkülâsyonunu sağlayacak 

vadilerdir. Lambert şehrin içinden geçen kuzey-güney istikametinde ilerleyen Zağnos 

Vadisi içerisindeki İmaret deresi ve Tabakhane Vadisi içindeki Kuzgun Dere’nin 4 m 

genişlikte, 2 m derilikte yapılarla (menfezlerle) kapatılmasını ve yoklama bacalarının 

konulmasını planlamıştır. Planın hedef yılına ulaşıldığında plan kararlarının büyük bir 

kısmı gerçekleşmiştir (Anonim 2012). 

 

 

 

Şekil 3.2 Lambert’in İmar Planında Zağnos ve Tabakhane Vadileri  (1938)  (Anonim 

2012) 

1968 yılında Hüseyin Kaptan ve arkadaşlarının hazırladığı 1/5000’lik nazım imar 

planında 1985 yılına göre 140.000 nüfusa göre hedefleme yapılmış lineer bir gelişme 

öngörülmüştür. Ortahisar tarihi kent merkezi, Zağnos ve Tabakhane Vadileri yakın 

çevresi protokol alanı içinde belirlenip bu alanlar koruma altına alınmıştır. Uzun yıllar 

kent gündemini meşgul eden Tanjant Yolu’da bu proje ile şekillenmiştir. Ortahisar ve 

Pazarkapı mahallelerini içine alan koruma bölgeleri belirlenmiş ve bu alanlarda 

yapılaşmaya sınırlandırmalar getirilmiştir.  
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2002 tarihli en son düzenlenen revizyon imar planında Trabzon kent merkezinin 

kimliğinin oluşturulması öngörülmüş, Trabzon’un doğal yapısı gereği merkezde 

bulunan ve kısmen yapılaşmış vadi alanları, halkın kullanımına açık doğal yeşil alanlar 

olarak planlanmış, Zağnos ve İmaret Deresi ve Tabakhane Vadisi Kuzgun Dere’nin 

tarihi Ortahisar bölgesinde bulunduğu alanlar “Özel Planlama Alanı” kapsamında 

değerlendirilmiştir.  

Trabzon Belediye Başkanlığı’nın 2002 yılında hazırladığı revizyon imar planı 

raporunda özel planlama alanları ile ilgili hükmüne göre “Zağnos ve Tabakhane vadileri 

genellikle yeşil alan ağırlıklı olarak özel mülkiyetlere alan dahilinde rant sağlanarak 

kalan alanların kamu adına yeşil alan kullanımlarına ayrılması amacı ile; kentsel 

tasarım, peyzaj ve mimari projesi ile gerekli olan tüm projelerin yapılacağı alandır. Bu 

alanlarda toplam inşaat alanı 0,40 olarak belirlenmiştir. Tabanda kullanılan inşaat alanı 

%10’u geçemeyecektir. Yapı yüksekliği alanın jeolojik yapısına göre belirlenecektir. 

İnşaat alanı dışında kalan alanlar kamuya terk edilecektir (Anonim 2012).  
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Şekil 3.3 Zağnos Vadisinin 1975 yılına ait hava fotoğrafı (Anonim 2012) 

 

Trabzon için hazırlanan imar planları her ne kadar Zağnos ve Tabakhane vadilerinin 

yeşil alan olarak düzenlenmesini öngörse de ülke genelinde yaşanan göç, hızlı 

kentleşme, çarpık ve kaçak yapılaşma (Şekil 3.4) beraberinde imar ve altyapı 

problemlerini de getirmiştir. Bu durum Trabzon için de tehdide dönüşmüş Zağnos ve 

Tabakhane Vadileri (Şekil 3.5) içinde sağlıksız ve altyapısız gecekondu alanları ortaya 

çıkmış ve kent içinde sağlıksız bir yapı alanı gelişmesine tanık olunmuştur. Bu alanlar 

çarpık yapılaşma sonucu fenni, sıhhi ve fiziki olarak yaşam standartlarının oldukça 

altında kalmıştır (Anonim 2012). Yeşil alan, tarım alanları ve kıyı tahribatını 

hızlandıran bu süreç içinde gerekli önlemler alınmamış, imar planları yeterince 

uygulanamamıştır. 
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                       ZAĞNOS VADİSİ - ORTAHİSAR - TABAKHANE VADİSİ 

 

 

Şekil 3.4 Zağnos ve Tabakhane Vadilerinin kentsel dönüşüm çalışmaları başlamadan 

önceki genel görünümü (Ulugturhan 2006) 

3.4.2 Zağnos vadisi kentsel dönüşüm projesinin genel tanıtımı 

3.4.2.1 Projenin kapsamı ( mekânsal ) 

Trabzon Zağnos Vadisi Kentsel Yenileme ve Dönüşüm Proje alanı kuzeyinde Maraş 

Caddesi sınır olmak üzere güneye doğru yaklaşık 700 metre uzunluğunda, yer yer 

genişliği 100 ile 150 metre arası değişen yaklaşık 26,4 hektar bir alanı kapsamaktadır 

(Anonim 2012). Bu alan kent içinde önemli bir merkezi oluşturmakta ve literatürdeki 

tanımlaması ile çöküntü alanı özelliğini yansıtmaktadır.  
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Tarihi Ortahisar mahallesinin yaşanabilir kentsel bir mekân olması kale surlarının 

çevresinde dere yatağında ve şehrin en önemli iki hava koridorunda konumlanmış olan 

gecekondu bölgesinin neden olduğu görüntü kirliliği sorununun çözümünün sağlanması 

Zağnos ve Tabakhane dere içi bölgelerindeki gecekondu alanlarının sosyo-kültürel ve 

rekreatif amaçlı kullanımların olduğu bir alan olarak kentte kazandırılması uzun yıllar 

boyunca kent gündemini oluşturmuştur (Anonim 2012). 

Trabzon Belediyesi, kent merkezinde hava sirkülâsyonunu sağlamak ve aktif yeşil 

alanlar oluşturmak amacı ile Zağnos Vadisi Kentsel Dönüşüm Projesine başlamıştır. 

Zağnos Vadisi Kentsel Dönüşüm Projesi’nin ana düşüncesini oluşturan, kente sosyo-

kültürel ve rekreatif amaçlı kullanımların kazandırılması düşüncesi doğrultusunda, vadi 

için hazırlanan rekreasyon projesinin uygulanması için TOKİ Başkanlığı tarafından 

ihaleye çıkılmış ve 17.10.2006 tarihinde uygulama projesi ihale edilerek çalışmalara 

etap 1 çalışmaları başlamıştır (Anonim 2012). Etap 1 proje alanının yapımı 2009 yılı 

itibari ile tamamlanmış alan kullanıma açılmıştır. Bu doğrultuda kamulaştırma alanı 

olarak belirlenen ve kentsel dönüşüm projesi uygulanacak Zağnos Vadisindeki çalışma 

alanı da kendi içinde etaplara bölünmüştür (Şekil 3.6). 

Etap 1 proje alanında çok yoğun yapılaşmanın olduğu görülmektedir. Alanın batı 

sınırında, Zağnos Burcu ve kuzeyinde kale surlarına komşu olan bölge 1. derecede sit 

alanı olarak belirlenmiştir. Burada tescilli sivil mimari yapıların yanı sıra özellikle 

alanın kuzey batısında yeni ancak kaçak yapılarda yer almaktadır. Çarpık ve yoğun 

yapılaşmanın hâkim olduğu bölgede, İmaret Deresi’nin üstü kapatılarak yola dönüşmesi 

ile taşıt ulaşımı sağlanmaktadır. Taşıt ulaşımı Zağnos Köprüsü’nde son bulmaktadır. 

Vadinin diğer bölümü ile bağlantı yayanın başını eğerek geçebileceği bir geçitle 

mümkündür. Zağnos Vadisi Kentsel Dönüşüm Projesinin birinci etap yapım ihalesi 

20.11.2006 tarihinde sonuçlandırılmıştır. Burada sosyo-kültürel ve rekreaktif amaca 

hizmet eden işlev alanları tasarlanmıştır (Cengiz 2011). 



47 

 

 

Şekil 3.5 Zağnos Vadisi proje alanı uygulama etapları (Anonim 2012) 

 

Etap 2 proje alanı niteliksiz ve sağlıksız yapılaşmanın yoğun olduğu bir kentsel dokusu 

mevcuttur. Çarpık yapılaşma, Ortahisar kale surlarının diplerine kadar devam 

etmektedir. Bu bölümde de İmaret Deresi’nin üstü kapatılarak yola dönüşmesi ile taşıt 

ulaşımı sağlanmaktadır. Taşıt ulaşımı Zağnos Köprüsünde son bulmaktadır. 

Zağnos Vadisi Kentsel Dönüşüm Projesi’nin Etap 2’de yıkım çalışmaları devam 

etmektedir. Alandaki binaların kamulaştırmalar tamamlanmış, yıkımlar yapılmıştır ve 

rekreasyon projesi uygulanarak halkın kullanımına sunulmuştur.  
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Etap 3 proje alanında ise yapılaşmanın en az olduğu bölgedir. Ortahisar surlarına doğru 

topoğrafyanın eğimi artırmaktadır. İmaret Deresi’nin üstünün kısmen örtüldüğü, derenin 

doğusunda topoğrafik engellerden dolayı yerleşmenin sınırlı olduğu, batısında ise 

yoğunlaştığı görülmektedir. 

Zağnos Vadisi Kentsel Dönüşüm Projesi’nin üçüncü etabı 2011 yılında başlatılmış ve 

yoğun bir şekilde çalışmalar devam etmektedir. Burada kamulaştırma bitirilmiş ve 

rekreasyon çalışmaları devam etmektedir. Bu etapta yapılması planlanan sosyo-kültürel 

ve rekreatif alanlardır. 

Zağnos Köprüsü-Gülbahar Hatun Köprüsü arasında yer alan etap 3 Zağnos Köprüsünün 

kuzeyinde yer almaktadır. Bu alan doğusunda Ortahisar surları, batısında dış kalenin 

batı surları olan ve Zağnos burcu ile bir bütünlük halinde kuzeye doğru uzanan 

surlardan oluşmaktadır. Etap 3 çalışmaları bitme noktasına gelmiştir. 

3.4.2.2 Projenin gelişim sürecinin değerlendirilmesi 

İncelenen dönüşüm projesinin genel olarak gelişimi aşağıda özetlenmiştir:  

  25.12.2002 tarih ve 165 sayılı Belediye Meclis kararıyla onaylanan Trabzon Revizyon 

Planında söz konusu bölge özel planlama alanı olarak ayrılmıştır. 

  Özel planlama alanındaki mevcut durumun saptanması için; bina kat adetleri, bina 

kaliteleri, arsaların doluluk boşluk durumu, vb. hakkındaki arazi çalışmaları yapılmış, 

bölgenin mülkiyet yapısı bilgisayar ortamına aktarılmıştır. 

Özel planlama alanı sınırları içerisinde 534 adet bina bulunmakta olup, bunun 

%77,6’sını tek daireli binalar oluşturmaktadır. Bölgede yapılaşmanın %80’i, iki ve üç 

katlı binalardan oluşmaktadır. Proje alanında bulunan 534 binanın 526’sı satın alınmış 

ve diğer bina sahipleri ile görüşmeler veya mahkeme yoluyla anlaşmalar devam 

edilmektedir. Proje alanında bulunan 3400 hissedardan 3.164’ü ile anlaşılmıştır 

(Anonim 2012).  

Alandaki düşük katlı yapılaşmanın nedenleri, kırsal yerleşmelerden bölgeye göç eden 

kişilerin alıştıkları yaşam şeklini bölgeye yansıtma istemeleri, maddi imkânsızlıklar ve 

bölgedeki mülkiyet yapısının çok parçalı olup yüksek katlı yapı yapılmasına uygun 

olmaması olarak sıralanabilir. Bölgenin %93’ü yapılaşmış, %5’i kullanılamaz harabe 
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durumundaki yapılardan (Şekil 3.6) ve %2’si ise boş arsalardan oluşmaktadır (Şekil 

3.7). Trabzon Belediye Başkanlığı tarafından yayımlanan 2002 yılı raporuna göre kent 

içindeki vadi alanlarının sağlıksız ve plansız yapılaşmadan temizlenerek yeşil alan 

(Şekil 3.8) olarak kentte kazandırılması sonucu kentte kişi başına düşün yeşil alan 

miktarı 11 m
2
 olacaktır (Anonim 2012). 

3.4.2.3 Projenin finansal boyutu 

Projede en çok dikkat çekici durum ise yapılan kamulaştırma işlemlerinin %90’ı ile 

satın alma yöntemi ile kamulaştırma yapılmış (Anonim 2012) olup, bu husus projenin 

başarı düzeyi açısından çok önemli bir gösterge olarak ele alınmıştır. Proje kapsamında 

bugüne kadar toplam 155.563.534,02 TL taşınmaz bedeli ödemesi yapılmış olup, bu 

bedelin tespitinde aritmetik toplam yapılmış veya paranın zaman değeri ihmal 

edilmiştir. Proje alanındaki 4832 hissedardan 113’ü kamulaştırma bedeli yerine uygun 

koşullarda Bahçecik Mahallesi’ne inşa edilen TOKİ Başkanlığı konutlarından satın 

almayı tercih etmiştir. Projeye birde etap 4 eklenerek Zağnos Vadisi’nin bu yolla sahile 

bağlanması sağlanacaktır. 

İncelenen proje alanı sınırları içinde kamulaştırma alanı 24.36 hektar, saha çalışmaları 

aşamasına kadar kamulaştırma işlemi gerçekleştirilen alan ise 23.55 hektar olmuştur. 

Parsellerin toplam hissedar sayısı 5.304, anlaşma sağlanan hissedar sayısı 4.832 ve 

kamulaştırma için bugüne kadar yapılan ödeme (3 etap için) 155.563.534,02 TL olarak 

tespit edilmiştir. İdare tarafından satın alma sürecinde maliklere teklif edilen bedel ile 

mahkemece kararlaştırılan bedel arasında önemli farklılık bulunmakta ve davaların da 

ortalama iki yılda sonuçlandığı görülmektedir. Bu bakımdan birçok proje alanında hak 

sahipleri ile uzlaşma yapabilmek için belediyeler ve TOKİ Başkanlığı tarafından arazi 

ve bina değeri olması gerekenden daha yüksek takdir edilerek uzlaşma görüşmeleri ve 

satın alma yöntemi ile kamulaştırma çalışmalarının yapılması yoluna gidildiğine sıklıkla 

tanık olunmakta ve arazi edinimi dönüşüm projelerinin temel halkasını teşkil 

etmektedir.   
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Şekil 3.6 Zağnos ve Tabakhane dere içi arazi kullanım haritası (Anonim 2012) 
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Şekil 3.7 Zağnos ve Tabakhane dere içi bina yapım tarzı haritası (Anonim 2012) 
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Şekil 3.8 Zağnos ve Tabakhane dere içi bina kalitesi haritası (Anonim 2012) 
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3.4.2.4 Modelin temel özelliği-özgün yapısı 

İncelenen dönüşüm projesi kapsamında iki farklı kentsel dönüşüm modeli 

uygulanmıştır. Bunlar; kentsel dönüşüm ve kentsel yenileme modelleri olarak tespit 

edilmiş ve buna göre uygulama yapılmıştır. Proje alanında uygulanan dönüşüm 

modelleri aşağıda kısaca açıklanmıştır:  

 

Kentsel Dönüşüm Modeli: Proje kapsamında etap 1 ve 2’lerde kentsel dönüşüm modeli 

uygulanmıştır. Uygulana model kapsamında Trabzon un kuzey güney aksında, deniz ile 

ormanı birbirine bağlayan Zağnos Vadisi zaman içinde afet riski taşıyan yapılarla 

dolmuş ve sağlıksız bir kentsel yaşam ortaya çıkmıştır. Zağnos vadisi kentsel Dönüşüm 

Projesi ile hem kent estetiğini hem de bölgede yaşayan insanların hayat kalitesini 

yükseltmek için afet riski taşıyan yapılar vadiden tasfiye edilerek, kentin hava 

koridorları açılmış, rekreasyon alanlarıyla dinlenme ve park alanları oluşturulmuştur.   

Kentsel Yenileme Modeli: Proje kapsamında Etap 3’de ise kentsel yenileme modeli 

uygulanmaktadır. Bu kapsamda Etap 3 alanında yer alan tarihi yapılar restore edilerek 

turizmin hizmetine sunulacaktır. 

3.4.2.5 Proje alanın seçim kriterleri 

Gecekondu ile mücadele ve özellikle dönüşüm projelerinin uygulama alanlarının 

seçilmesinde birçok kriter dikkate alınabilir. Bu kriterler hem proje alanı, hem de proje 

uygulayıcı kurumlara göre değişim gösterebilmektedir. İncelenen proje alanının 

seçiminde Belediye ve TOKİ Başkanlığı tarafından dikkate alınan kriterler aşağıdaki 

gibi sıralanabilir:  

 Fenni, sıhhi ve görüntü bakımından kötü vaziyette olan gecekondu alanı olması 

(Şekil 3.10) 

  Alanın tarihi sit alanı sınırında yer alması 

  Kent merkezinde olması (Anonim 2012). 
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Şekil 3.9 Zağnos Vadisi kentsel dönüşüm projesi 3 boyutlu görünümü (Anonim 2012) 

 

Şekil 3.10 Zağnos Vadisi 2005 yılı gecekondu alanına ait görünümler (Anonim 2012) 

3.4.2.6 Projenin uzun ve kısa dönem hedefleri 

Zağnos Vadisi Kentsel Dönüşüm Projesi’nin temel hedefi kent merkezinde yer alan 

sağlıksız gecekondu alanının yaşanabilir bir kentsel mekâna dönüştürülmesidir Şekil 

3.9). Projenin diğer bir hedefi ise kentte sosyo-kültürel ve rekreatif amaçlı kullanımların 

olduğu bir rekreasyon alanı oluşturmaktır (Anonim 2012). 
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3.4.2.7 Projenin karar mekanizması 

İncelenen dönüşüm projesi; Merkezi Hükümet, Trabzon Belediyesi ve TOKİ Başkanlığı 

(Anonim 2012) gibi karar organları tarafından geliştirilmiş ve başarılı uygulama 

yapılması mümkün olmuştur. 

3.4.2.8 Projenin finansı 

Trabzon Belediye Meclisince 30.06.2004 tarih ve 163 sayılı karar sonucu alan üzerinde 

yapılacak kentsel dönüşüm projesinin TOKİ Başkanlığı ve Trabzon Belediye Başkanlığı 

tarafından ortaklaşa yürütülmesi kararlaştırılmıştır. Projede belediye ve TOKİ 

Başkanlığı arasında yapılan protokol gereğince yapılan kamulaştırma işlemlerinde; 

kamulaştırma alanı ve konut alanı olarak çalışma bölgesi belirlenmiştir. Bu doğrultuda 

229.000 m² alan kamulaştırılmıştır. Bu bölgede yapılan kamulaştırma işlemlerinde 

118.000.000TL kamulaştırma bedeli TOKİ Başkanlığı tarafından gönderilmiş Trabzon 

Belediye Başkanlığı tarafından kamulaştırma bedeli hissedarlara ödenmiştir. 

Proje kapsamında konut alanı olarak 264.000 m
2
 alan belirlenmiş ve 229.000 m

2
 alan 

kamulaştırılmıştır. Proje alanındaki parsellerin toplam 3.400 hissedar belirlenmiş ve 

3.164 adet hissedarla anlaşma sağlanmıştır. Bölgede yapılan kamulaştırma işlemlerinde 

128.000.000,00 TL kamulaştırma bedeli hak sahiplerine ödenmiştir (Anonim 2012). 

3.4.2.9 Fonksiyon değişimi 

Çalışma alanının, birinci kısmı tarihsel süreç içerisinde yoğun bir yapılaşma 

göstermiştir. Alanın kuzey batısındaki yapılaşmalar çoğunlukla yakın zamanda yapılmış 

kaçak yapılardan (Şekil 3.11) oluşmuştur. Alan içinde taşıt kullanımı üstü kapatılarak 

yola dönüştürülen Zağnos Deresinde sağlanmaktadır. Taşıt ulaşımı Zağnos Köprüsünde 

son bulmaktadır (Anonim 2012).  

Zağnos Vadisi Kentsel Dönüşüm Projesine göre, gecekondu alanı olan Zağnos Vadisi 1. 

etap proje alanı sosyo-kültürel ve rekreatif amaçlı bir alan olarak kente kazandırılmıştır. 

Alanda yer alan sosyo-kültürel ve rekreatif amaca hizmet eden fonksiyon alanları (Var 

2008). 

  Sosyal faaliyet amaçlı gösteri amfisi 

  Gölet çevresi oturma birimleri  
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  Su oyunları, ışık gösterileri 

  Oturma ve seyir alanları  

  Sergi mekânları 

Zağnos Vadisi etap 2 proje alanı niteliksiz yapılaşmanın ve sağlıksız kent dokusunun en 

belirgin olarak görüldüğü yerdir. Yapılaşma Ortahisar kale surlarına doğru 

topografyanın yükseldiği alanda sur diplerinde yaygınlaştığı, yapılaşmaların bir, iki ve 

üç katlı olarak oluştuğu alandır. Bu alanda ulaşım, derenin üstünün kapatılması ile 

oluşturulan taşıt yolu ile sağlanmakta ve Zağnos Köprüsünde son bulmaktadır. 

 

Zağnos Vadisi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında, Zağnos Vadisi 2. Etap proje 

alanında yapılması planlanan sosyo-kültürel ve rekreatif amaçlı fonksiyon alanları; 

  Kültür Aksı; 

Festival yürüyüşü, koşu, oturma-dinlenme birimleri, sürekli ve geçici sergi alanları,  

  Eğitim-Tanıtım-Kültür Zonu; 

Tarihsel öğelerle tarihi canlandırma, Türk kültürünü-el sanatlarını geliştirme birimleri,  

Atölyeler (Altın, gümüş, bakır ve ahşap işçiliğinin yer aldığı atölyeler), 

  Yöresel Yemek Zonu, 

  Yeme- içme birimleri, 

  Türk Sokağı Bağlantıları, 

  Su Kenarı Yürüyüş Yolu 

Zağnos Vadisi proje alanının üçüncü kısmı yapılaşmanın en seyrek olduğu alandır. 

Ortahisar surlarına doğru topografya dikleşmekte ve doğal kayalık doku ön plana 

çıkmaktadır. Bu alanda derenin üstü kısmen kapatılmıştır. Zağnos Vadisi etap 3 proje 

alanında yapılması planlanan sosyo-kültürel ve rekreatif amaçlı fonksiyon alanları; 

  Osmanlı kahvesi ve çevresi; 

  Yarı kapalı oturma ve dinlenme birimleri, 

  Çocuk oyun alanları, 

  Mini futbol ve fizik egzersiz alanları, 

  Tüm yamaçlarda bitkisel sergi alanları, 

  Şifalı bitkiler gösteri alanları, 
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  Zağnos Vadisi seyir platosu, 

  Otopark 

Etap 4 proje alanında çalışma yapılacak alan, yoğun yapılaşmanın olduğu bir bölgedir 

(Şekil 3.14). Maraş Caddesi ve Devlet Sahil Yolu arasında kalan bölge de konut, toptan 

ve perakende ticaret kullanımları bulunmaktadır. Ayrıç alanda, resmi kurumlara ait 

binalarda (Çocuk Esirgeme Kurumu, Trabzon Ticaret ve Sanayii Odası) gibi 

bulunmaktadır. TOKİ Başkanlığı ile 29.11.2010 tarihinde yapılan protokolle mevcut 

alana 18.368.43 m
2 

daha ilave edilmiştir. Yapılan yenilikler imar planlarına işlenmiştir. 

Toplam 707 hissedarın olduğu alanda 377 hissedar ile anlaşma sağlanmıştır. Zağnos 

vadisi güneyinde yer alana bahçecik mahallesinde projelendirilen 354 konut projesi 

2012 yılında tamamlanmıştır. Yeni ilave edilen alanlardaki 388 adet konut için 

projelendirme ve onama süreçleri ihale aşamasına gelmiştir. Yeni yapılan konutların 

satışında, vadide yaşayan hak sahiplerine öncelik verilmiştir. Bu bağlamda mevcut 

konutları peşinat sayılıp, kalan ücret 15 yıl taksitle ödemesi yapılacak biçimde anlaşma 

sağlanmıştır. Ayrıca başbakanlık oluru alınarak hak sahiplerine %30 indirim de 

yapılacaktır. 

Şekil 3.11 Zağnos Vadisi gecekondu alanı (Anonim 2012) 
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Şekil 3.12 Zağnos Vadisi gecekondu alanının yıkım aşaması (Anonim 2012) 

3.4.3 Zağnos’ta kentsel dönüşüm projesinin uygulanma nedenleri ve hedefleri  

Trabzon Belediyesi de kent içinde uyguladığı projelerde bu yeni akım doğrultusunda 

uygulamalar yapmaktadır. Trabzon, eskiyen kent dokularının yenilenerek sağlıklı yaşam 

alanlarının oluşturulması çalışmalarına Zağnos Vadisi Kentsel Dönüşüm Projesi ile 

başlamış (Şekil 3.12) ve bu proje ile kazandığı deneyimle kentin diğer bölgelerinde de 

benzer projeleri hayata geçirmek için yoğun çalışmalara devam etmektedir. 

Ortahisar mahallesi ve çevresini kuşatan Zağnos - Tabakhane dere içi bölgeleri, kent 

merkezine yakın ve yoğun ticari faaliyetlerin komşuluğunda yer almaktadır. Söz konusu 

bölge çarpık yapılaşma sonucu fenni, sıhhi ve fiziki olarak çağdaş standartların oldukça 

altında kalmıştır (Şekil 3.10). Bugünkü haliyle bölgenin ortaya koyduğu kentsel kalite 

düşüklüğü ve görüntü kirliliği kentimizde yaşayan herkesin ortak sıkıntısı haline 

gelmiştir. Alan aynı zamanda kale surlarının çevresinde dere yatağında ve şehrin en 

önemli iki hava koridorunda konumlanmış olup jeolojik olarak tehlike arz etmektedir. 

Ortahisar mahallesinin yaşanabilir kentsel bir mekân olması hedefi ile Zağnos ve 

Tabakhane dere içi bölgelerinde yürütülecek bir kentsel dönüşüm projesinin hayata 

geçirilmesi ile yıllardır kent gündeminde bulunan fakat bir türlü uygulamaya 

konulamayan, gerek bu bölgede, gerekse kentte yaşayan insanların da kabul ettiği, bir 
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çözüm bulunmasını beklediği çarpık yapılaşma ve beraberinde getirdiği görüntü kirliliği 

sorununun çözümü konusunda çok önemli bir adım atılmaktadır. Bu projenin hayata 

geçirilmesi ile birlikte, kentin ikinci merkezi olması planlanan Tekel binası ve Valilik 

arasında kalan alana yakın olması itibariyle yeni oluşacak kent merkezinin de kentin 

genelinde ihtiyaç duyulan yeşil alan gereksiniminin büyük ölçüde çözüme 

kavuşturulacağı açıkça ortadadır (Anonim 2012). 

3.4.4 Projenin insanları yerinden etme durumu  

Zağnos Vadisi Kentsel Dönüşüm Projesi ile boşaltılan alan rekreasyon alanı olarak 

projelendirilmiş ve bu doğrultuda yapılarak halkın kullanımına sunulmuştur. Bu açıdan 

bölgede yaşayan hak sahiplerinin aynı alan içinde yeniden ikamet ettirilmeleri mümkün 

olmamıştır. Diğer yandan Trabzon Belediyesi kentsel dönüşüm projelerinin sadece 

fiziksel mekânların yeniden tasarımı ile sınırlı olmadığı, projelerin sosyolojik 

boyutunun da göz önünde bulunması gereken bir olgu olduğuna inanmaktadır. İnsanları 

alışkanlıklarından, yaşam tarzlarından, komşuluk ilişkilerinden uzaklaştırıp yeni bir 

mekânda yeni bir sosyal çevre edinmeye zorlamanın toplumsal yapıyı olumsuz 

etkileyeceği görüşünden hareketle Zağnos Vadisinin yakın çevresinde hak sahipleri için 

konutlar üretilmiş, isteyene verilmiştir. Böylece mümkün olduğunca bölgede yaşayan 

insanların yakın çevrede yine aynı komşuluk ilişkileri içinde barınmaları sağlanmıştır 

(Anonim 2012). 

3.5. Proje Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

Türkiye’de yaşanan hızlı nüfus artışının ve kırsal alanlardan kentsel alanlara doğru 

yapılan göçün boyutları büyüyerek devam etmektedir. Aşırı nüfus artışı, bir yandan 

sosyal yapıdaki değişimin tabanını oluştururken diğer yandan yerleşim alanları ile ilgili 

sorunlara da neden olmaktadır. Siyasal, sosyal ve ekonomik nedenlerle yaşanan çarpık 

kentleşme süreci ise kentlerin tarihi, doğal ve kültürel dokularının korunarak gelecek 

kuşaklara aktarılması konusunda önemli sorunları beraberinde getirmektedir. Yarım 

yüzyılı aşan bir süredir süregelen yerleşim biçim ve eğilimleri, bugün çok sayıda 

nedenle iyileştirme girişimlerini her ölçekte kaçınılmaz kılmaktadır. 

İncelenen proje alanında 1980 yılından sonraki dönemde hızlı nüfus artışına bağlı olarak 

gecekondu alanları ve sağlıksız yapı adaları inşa edilmiş ve günümüz koşullarında 
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toplam 26,4 hektarlık alanda dönüşüm çalışmalarının yapılması zorunlu olmuştur. Proje 

alanının büyüklüğü dikkate alınarak belediye ve TOKİ Başkanlığı tarafından geliştirilen 

dönüşüm projesi dört etap halinde planlanmış ve uygulama buna göre yapılmıştır. 

Dönüşüm projelerinin geliştirilmesi sürecinde hem mekanın dönüşüm ve yaşam 

kalitesinin yükseltilmesi, hem de sosyal dönüşüm ve kentle bütünleşme hedefine 

ulaşılması için dönüşüm projeleri; kentsel koruma, kentsel iyileştirme, kentsel yenileme, 

kentsel yenileşme, kentsel yeniden canlandırma ve soylulaştırma yöntemleri birlikte ele 

alınarak planlanması ve uygulanması zorunluluğu bulunmaktadır. Bu çalışmada 

belirtilen amaçla Trabzon kentinin omurgasını oluşturan tarihi kent merkezinin 

yakınında yer alan Zağnos Vadisi sınırları içindeki sağlıksız yapılaşma sorununun 

ortadan kaldırılması için dönüşüm projesinin geliştirilmesi ve uygulanması; belediye ve 

TOKİ Başkanlığı işbirliği yapılmıştır. İlgili kamu kurumları tarafından geliştirilen ve 

uygulanan projenin aşamaları detaylı olarak incelenmiş ve projenin etkileri paydaş 

görüşleri ve emlak ofisleri ile yapılan anket çalışmalarının sonuçlarına dayalı olarak 

ortaya konulmuştur.       

Ülke genelinde yaşanan nüfus artışı, göç, hızlı ve plansız kentleşme sürecinden Trabzon 

kenti de olumsuz olarak etkilenmiştir. Bugün özel planlama alanı içerisinde yer alan 

Trabzon Zağnos Vadisi yaşamış olduğu plansız ve denetimsiz yapılaşmanın ardından 

çöküntü sürecine girmiş bir kentsel mekân olarak yakın geçmişimize kadar gelmiştir. 

Alınan kentsel dönüşüm kararının ardından gecekondu alanı hak sahiplerine 

kamulaştırma bedeli veya TOKİ Başkanlığı vasıtasıyla konutlar verilerek boşaltılmış ve 

Zağnos Vadisinin fiziksel dönüşüm süreci başlamıştır. Dört etaptan oluşan kentsel 

dönüşüm projesinin 3 etabı da tamamlanmıştır (Şekil 3.13). Diğer etapta ise çalışmalar 

hızla devam etmektedir. Etap 4 proje alanında çalışmalar devam etmektedir. 
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Şekil 3.13 Zağnos Vadisi Kentsel Dönüşüm Projesi Etap 3 (Anonim 2012) 

 
Şekil 3.14 Zağnos Vadisi Kentsel Dönüşüm Projesi Etap 4 Proje Alanı (Anonim 2012) 
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4. ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİNİN ETKİLERİNİN 

ANALİZİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ 

4.1 Projenin Etkilerinin Değerlendirilmesi Yaklaşımları  

Zağnos vadisi kentsel dönüşüm projesi kent açısından önemli projelerden biri olarak 

sosyal, ekonomik ve mekânsal etkileri olabilecek bir girişim olarak görülmektedir. 

Kentin ilk kentsel dönüşüm projesi olma özelliği taşımakla beraber proje sonrası 

oluşacak alan kente yeni soluk getireceği sıklıkla kamu otoriteleri tarafından 

vurgulanmaktadır. Çalışmanın bu kısmında Zağnos Vadisi Kentsel Dönüşüm Projesi 

alanı içinde ve çevresindeki yerleşimlerde fiilen faaliyette bulunan emlak ofislerine 

uygulanan anket ve odak grup çalışmalarının sonuçlarına göre değerlendirme yapılması 

yoluna gidilmiştir. Aynı zamanda emlak ofisleri ile yapılan görüşme ve anket ile şehirde 

yapılan odak grup görüşmelerinin sonuçları ve saha gözlemlerinin sonuçlarına göre 

dönüşümün taşınmaz piyasasına olan mekânsal, sosyal ve ekonomik etkileri 

irdelenmiştir.  

4.2. Zağnos Vadisi Kentsel Dönüşüm Projesinin Değerlendirilmesi 

Türkiye’de ve Trabzon’da yaşanan sosyal ve ekonomik gelişmelere paralel olarak 

kentsel mekânlarda meydana gelen değişimler, kentsel dönüşüm projelerine olan talebi 

gün geçtikçe arttırmaktadır. Trabzon kentinde yerel yönetim ve TOKİ Başkanlığı 

işbirliği ile yapılan farklı içerikte ve çok sayıda kentsel dönüşüm projeleri ve 

uygulamaları bulunmaktadır. Bunlar içerisinde en önemlilerinden biri Zağnos Vadisi 

Kentsel Dönüşüm Projesidir. Bu proje sadece kent için değil, aynı zamanda ülke 

genelinde kapsamı ve yöntemi bakımından örnek bir çalışmadır (Çolak 2011). 

Projenin birinci, ikinci ve üçüncü etabı tamamlanmış, dördüncü etaba ilişkin çalışmalar 

hızlı bir şekilde yürütülmektedir. Zağnos Vadisi Kentsel Dönüşüm Projesi’nin 

tamamlanmasından sonraki dönemde vadi doğal ortamına kavuşarak çevresel süreklilik 

sağlanacak, tarihi kimlik ortaya çıkarılacak ve kent için cazibe ve prestij merkezi haline 

gelmesi beklenmektedir (Çolak 2011). 

İncelenen kentsel dönüşüm projesi, yöre halkının ekonomik durumunu göz önünde 

bulunduran, sermayenin değil, halkın istediklerine kulak veren, tarihsel dokunun 
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muhafaza edilmesini amaçlayan bir proje olarak ortaya çıkmaktadır. Zağnos Vadisi ve 

Dere içi; Trabzon’un en önemli tarihi merkezleri olmakla beraber, kent merkezine 

yakınlığıyla sosyal ve ekonomik faaliyetlerin de merkezi konumundadır. 1950’lerde göç 

başlayana kadar, bölge meyve bahçeleri ve gezinti bahçelerinden oluşan doğal bir 

yapıya sahipken, 1950’lerde göçle beraber nüfus yoğunluğu artmış ve bu da çarpık 

kentleşmeye yol açarak bölgenin tarihsel dokusunu zedelemiştir (Şekil 4.2). Siyasilerin 

oy kaygıları çarpık kentleşmeye göz yumulmasına ve hatta teşvik edilmesine neden 

olmuştur. Bu da özellikle, düşük gelirli kesimin Zağnos Vadisi ve Dere içi bölgelerini 

yerleşim yeri olarak seçmesi ile sonuçlanmıştır. 

Belirtilen nedenlerle Trabzon Belediyesi, bölgeye tarihsel dokusunu geri kazandırmak 

için 2006 yılında kentsel dönüşüm projesini başlatmıştır. Projenin temelini, bölgenin 

eski özellikleri olan sosyal ve kültürel etkinlik merkezlerini geri kazandırmak 

oluşturmuştur. Benzer projelerine nazaran herhangi bir yerleşim birimi oluşturulması 

öngörülmemiş, böylece ekonomik kazanç gibi düşünceler bertaraf edilmiştir. Diğer 

yandan, proje kentin büyük bir bölümünü kapsamakta ve Zağnos Vadisi bu bütünün 

küçük bir parçasını oluşturmaktadır. Kentsel dönüşümün gerçekten yenileme gücü 

burada kendini göstermektedir. Zira kent bu projede bir bütün olarak ele alınmış ve 

Vadi de buna uygun olarak tasarlanmıştır. Zağnos Vadisi Projesi halka duyurulduktan 

sonra insanlar projenin aktif bir öznesi oldular. Bölgenin eski sakinleri proje uygulaması 

aşamasında alanı terk etmenin kendileri için zor olacağının bilincinde olmalarına 

rağmen, projenin getirilerinden dolayı bu sıkıntının çekilmeye değer olduğuna 

inandıklarını dile getirdiler. Proje onlara sosyal kamu hizmeti olarak yansımış olup, 

dönüşüm projesi uygulaması yoluyla; (i) yaşayanlar için bir kamu alanı, (ii) halkın 

sosyalleşmesi için bir alan ve (iii) halk için doğal ve temiz hava sağlaması olarak ifade 

edilebilir.  

Proje Türk Dünyası Mimarlık ve Mühendislik Olimpiyatlarından Tarihe Saygı Ödülü 

almıştır. Bunun temel göstergesi dönüşüm sonrası dönemde gün yüzüne çıkan tarihi sur 

ve binalar (Şekil 4.1) olmuş ve esasen dönüşüm projesi koruma amacına da hizmet 

etmiş olduğu vurgulanmalıdır. 
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Şekil 4.1 Zağnos Vadisi Kanuni Evi ve Surlar (Anonim 2012) 

İncelenen dönüşüm projesi; Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından 2006 yılında 

düzenlenen yarışmada 35 çalışma arasından “En İyi Sağlıklı Kent Planlaması” dalında 

birincilik ödülü kazanmıştır. 

 

Şekil 4.2 Zağnos Vadisi Eski Hali (Anonim 2012) 
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4.3. Taşınmaz Piyasası Açısından Değerlendirme 

İncelenen kentsel dönüşüm projesinin taşınmaz piyasası açısından değerlendirilmesi 

için kenttin proje alanı ve çevresindeki 6 mahallede faaliyette bulunan emlak ofisleri ve 

paydaşların görüşleri alınmıştır. Toplam 42 emlak ofisinden 31 adedi ile yüz yüze 

görüşme ve anket yapılarak veri toplanması mümkün olmuş ve 11 emlak ofisi yönetici 

ve çalışanları ile görüşme talebini kabul etmemiştir. İncelenen kentsel dönüşüm 

projesinin etaplar halinde uygulamasının yapılması nedeni ile her etabın taşınmaz 

piyasasına olan etkilerinin gözlenmesi ve değerlendirilmesi mümkün olmuştur. Projenin 

yakın çevresindeki 6 mahallede (Gülbahar Hatun, Kemer Kaya, Çarşı, Pazar Kapı, 

Hızırbey ve Ortahisar Mahalleleri) fiilen emlak alım-satımı ve komisyonculuk yapan 

gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri ve paydaşlarla yapılan yüzyüze görüşme ve 

anketlerin sonuçlarına göre projenin olası olumlu ve/veya olumsuz etkilerinin 

tanımlanması mümkün olmuştur. (Ek-1).  

 

Görüşülen 31 adet emlak ofisinden 29 adedi (% 94’ü) taşınmaz piyasası açısından 

projenin olumlu yansımalarının olduğunu beyan etmiş ve olumlu yansımaların özellikle 

gayrimenkul satış değeri ve kira parasında artışı yönünde olduğu tespit edilmiştir. 

Emlak ofislerine uygulanan anket kapsamında; “kentsel dönüşüm projesinin taşınmaz 

piyasasına etkisi ne yönde oldu?”, “dönüşüm öncesi ve sonrası dönemde taşınmazların 

türlerine göre kira parasının ne düzeyde olduğu”, “dönüşüm sonrası dönemde türlerine 

göre taşınmazların kira parasında artış oldu mu?”, “bölgede konut fiyatlarında proje 

sonrası ne yönde bir artış oldu?” ve “dönüşüm sonrası dönemde proje alanında taşınmaz 

talebinde artış/azalış olması ve bunun nedenlerine” ilişkin sorunlara görüşülen kişi ve 

kurumların % 94’ü olumlu cevap vermiştir.   

 

Paydaş görüşmeleri ve emlakçı anketlerinin sonuçlarına göre dönüşüm çalışmalarının 

sonrasında taşınmazların kira parası ve değerlerinin iki katına çıktığı, ancak proje 

süresinin uzunluğu ve alternatif yatırım araçlarının getirileri ile kıyaslama yapıldığı 

zaman söz konusu getirinin olağan bulunduğu vurgulanmalıdır. Proje uygulama öncesi 

dönemde alanında malik olan ve ikamet eden halkın, dönüşüm sürecinde uzlaşma 

yoluna gitmesi ve taşınmazın değerini alarak kentin başka yerleşimlerine taşınması, 

esasen dönüşüm projelerinin soylulaştırma etkisinin bir göstergesi olarak alınabilir. 
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Proje alanında dönüşüm sonrası büyük rekreasyon alanlarının oluşturulması ve alanın 

yakın çevresinde belediye binası ve alışveriş merkezinin inşa edilmesi, alanda yaşam 

kalitesinin yükselmesine ve doğal olarak taşınmaz talebinin artmasına neden olmuştur. 

 

Şekil 4.3 Trabzon Bahçecik Mahallesi TOKİ Başkanlığı Konutları (Anonim 2012) 

4.4.  Mekânsal Yönden Değerlendirme 

Trabzon sınırları içersindeki Ortahisar Mahallesi ve çevresini kuşatan Zağnos Vadisi 

Bölgesi kentin en önemli tarihi merkezi konumunda, kent merkezine yakın ve yoğun 

ticari faaliyetlerin komşuluğunda yer almaktadır. Bu bölge; çarpık yapılaşma sonucu 

fenni, sıhhi ve fiziki olarak çağdaş standartların oldukça altında kalmıştır. Bugünkü hali 

ile bölgenin ortaya koyduğu kentsel kalite düşüklüğü ve görüntü kirliliği ortaya 

çıkmıştır. Alan, aynı zamanda kale surlarının çevresinde dere yatağında ve şehrin en 

önemli iki hava akımı koridorunda konumlanmıştır. Proje alanında yaşayan kişi sayısı 

proje öncesi dönemde 3.424 olarak tespit edilmiştir.  

Söz konusu alan, Belediye Meclisi’nin 25.12.2002 tarih ve 165 sayılı kararı ile 

onaylanan yeni Revizyon İmar Planında “Özel Planlama Alanı” olarak ayrılmıştır. 

Planlama Bölgesinde arazi tamamen yapılaşmış durumdadır. Sağlıklı bir yaşam ve 

çağdaş altyapı standartlarının bu koşullarda o bölgede yaşayan insanlara sunulması 

imkânsız konuma gelmiş ve bu bölge tamamen köhneme bölgesi haline gelmiştir. 

Bölgenin %93’ü yapılaşmış durumdadır (Anonim 2012).  
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Proje çalışması öncesi Belediye tarafından yapılan anket çalışmasında bölgede ki 

ortalama kat yüksekliği 2 kat olduğu ve binaların genel olarak tek daireli olduğu tespit 

edilmiştir. Bölgede bulunan 304 adet binadan elde edilen daire sayısı toplamının 856 

olduğu tespit edilmiştir. Proje alanında konut sahibi olanların payı %69,5 (595 kişi) ve 

kiracı olarak mevcut yapıları kullananların payı ise %30,5 (261 kişi) olarak tespit 

edilmiştir (Anonim 2012). 

Yapılan anket çalışmasında konut sahiplerinin %58’lik bölümü yerlerine karşılık 

kamulaştırma bedeli istemiş, %18’lik kısmı ise yerlerine yakın karşılık konut talep 

etmiş ve %24’lük kısmı ise ankete katılmış olmakla birlikte, bu soruya cevap 

vermemişlerdir. Kiracıların %54’ü proje alanında konut sahibi olmayı istemektedirler. 

Kiracıların da aynı şekilde proje alanının güney kısmında inşa edilecek olan TOKİ 

Başkanlığı’nın konutlarından yararlanmak istediklerini beyan etmişlerdir. 

Sonuç olarak Zağnos Vadisi’nde uygulanan projede konut sahiplerinin %58’i yönünden 

önemli bir sorun bulunmamaktadır. Belirtilen kesimdeki hak sahipleri, kamulaştırma 

bedelini alıp belediye ve TOKİ Başkanlığı ile anlaşma yoluna gittikleri için proje alanı 

boşaltmış ve doğal olarak kent içinde yeni yerleşim yerlerine taşınmışlardır. Proje 

alanındaki hak sahiplerinin %18’lik kısmının; yerleşim yerlerine yakın, komşuluk 

ilişkilerinin ortadan kalkmayacağı bir bölgeden konut istedikleri tespit edilmiştir. Hak 

sahiplerinin %18’lik kısım için bir yerinden etme durumu ortaya çıkmaktadır. Bu 

çerçevede kamulaştırma bedeli alarak anlaşma yoluna gidecek olan konut sahipleri 

projeyi desteklemekte, fakat %18’lik kısım ise mekânsal yönden komşuluk ilişkileri 

sona ereceği için proje hakkında çekingen davrandıkları belediye tarafından yapılan 

anket çalışmasına yansımış ve anket sonuç raporuna bu konu yansıtılmıştır. 

4.5. Ekonomik Yönden Değerlendirme 

Proje alanı ve çevresindeki mahallelerde faaliyette bulunan emlak ofisleri ile yapılan 

görüşme ve anketin sonuçlarına göre projenin önemli etkilerinin olması beklenmektedir. 

Dönüşüm projesi uygulamaya başlaması ile Zağnos Vadisi Bölgesi sınırları içinde olan 

taşınmazların kira ve fiyatlarında artış ortaya çıkmaktadır. Proje öncesinde 100 m
2
 brüt 

alanlı bağımsız bölümün satış fiyatı 70.000 TL iken, proje sonrası söz konusu bağımsız 

bölümlerin satış fiyatlarının 130.000 TL ile 140.000 TL arasında olduğu tespit 
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edilmiştir. Aynı şekilde proje öncesi dönemde brüt alanı 100 m
2
 olan dairenin aylık 

kirası 250 TL iken, proje uygulaması sonrası dönemde aylık kira 400 TL ile 500 TL 

aralığında olmuştur. Proje sonrası dönemde taşınmaz satış fiyatlarının yükselmesinin 

temel sebebi; Zağnos Vadisi Kentsel Dönüşüm Projesi uygulama alanı proje öncesi 

çöküntü ve gecekondu bölgesi niteliğinde olması ve proje uygulama sonrası dönemde 

proje alanının sınırları içinde önemli rekreasyon alanı tesis edilmiş ve aynı zamanda 

proje ile eş zamanlı olarak Trabzon Belediyesi hizmet binası proje alanının yanına inşa 

edilmiştir. Buna ilave olarak Zağnos Vadisi’nin hemen yanı başına bir adet AVM 

açılmış ve proje alanı bir çekim merkezi haline dönüştürülmüştür. Emlak ofislerinin 

ortak görüşü proje ile birlikte belediye hizmet binasının ve AVM’nin proje alnının 

hemen yanına inşa edilmesinin de bu artışların önemli sebeplerinin başında gelmektedir.   
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Türkiye’de yaşanan hızlı nüfus artışının ve kırsal alanlardan kentsel alanlara yapılan 

göçün boyutları artarak devam etmektedir. Aşırı nüfus artışı, bir yandan sosyal yapıdaki 

olumsuz değişimin temel nedenini oluştururken diğer yandan yerleşim alanları ile ilgili 

sorunlara neden olmaktadır. Siyasal, sosyal ve ekonomik çevrelerde yaşanan 

çözümsüzlüklerden biri olan çarpık kentleşme süreci ise kentlerin tarihi, doğal ve 

kültürel dokularının korunarak gelecek kuşaklara aktarılması konusunda önemli 

sorunları beraberinde getirmektedir. Yarım yüzyıldır süregelen yerleşim biçim ve 

eğilimleri, bugün çok sayıda nedenle iyileştirme girişimlerini her ölçekte kaçınılmaz 

kılmaktadır. 

Ülke genelinde yaşanan nüfus artışı, göç, hızlı ve plansız kentleşme sürecinden Trabzon 

kenti de olumsuz etkilenmektedir. Zağnos Vadisi Kentsel Dönüşüm Projesi planlama 

çalışmaları öncesinde Trabzon Belediyesi stratejik planlarında yer almamasına rağmen; 

Trabzon Zağnos Vadisi yaşamış olduğu plansız ve denetimsiz hızlı yapılaşmanın 

ardından çöküntü sürecine girmiş ve bu plansız süreci durdurmak adına Trabzon 

Belediye Meclisi tarafından alınan karar ile 2002 yılında Zağnos Vadisi “Özel Planlama 

Alanı’’ olarak ilan edilmiştir. “Özel Planlama Alanı” ilanından sonra gecekondu alanı 

hak sahiplerine kamulaştırma bedeli ödenerek veya TOKİ Başkanlığı vasıtasıyla konut 

edindirilerek boşaltılmış ve Zağnos Vadisinin fiziksel dönüşüm süreci başlatılmıştır.  

Proje çalışması öncesi Belediye tarafından yapılan anket çalışmasında bölgede ki 

ortalama 2 kat yüksekliği olduğu ve binaların genel olarak tek daireli olduğu tespit 

edilmiştir. Bölgede bulunan 304 adet binadan elde edilen daire sayısı toplamının 856 

olduğu tespit edilmiştir. Proje alanında ev sahibi oranı %69,5 (595) kiracı ise %30,5 

(261) kişidir. Yapılan anket çalışmasında ev sahiplerinin %58’lik bölümü yerlerine 

karşılık kamulaştırma bedeli istemiş, %18’lik kısmı ise yerlerine yakın karşılık konut 

talep etmiş, %24’lük kısmı ise ankete katılmış ama cevap vermemişlerdir. 

Zağnos Vadisi Kentsel Dönüşüm Projesinin taşınmaz piyasaları açısından olumlu 

yansımaları olmuştur. Proje alanı çevresindeki 6 mahallede bulunan 42 emlakçının 31 

tanesi ile yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. 41 emlakçının 11 tanesi görüşme talebimizi 

geri çevirmiştir. Görüşmeler sonucunda 31 emlakçıdan 29 tanesi taşınmaz piyasası 
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açısından olumlu yansımalar olduğunu bildirmiştir. Bu yansımalar gayrimenkul satış 

değeri artışı ve kira değer artışı yönündedir. Emlakçılar ile yapılan görüşmelerde proje 

alanının; güneyinde TOKİ Başkanlığı tarafından üretilen konutların (Şekil 4.3), 

batısında yapılan Belediye Binası, alışveriş merkezi ile proje çalışmaları sonrasında 

oluşan yeni yaşam alanlarının ve doğusunda yer alan tarihi yapıların restorasyonu 

sonrasında taşınmaz piyasası açısından olumlu yansımaları olduğu tespit edilmiştir. 

Zağnos Vadisi Kentsel Dönüşüm Projesi sonrası, proje alanı çevresinde bulunan konut 

ve kira değerleri 2 katı kadar artış göstermiştir. 

Proje uygulaması öncesi dönemde Zağnos Vadisi içerisinde malik olan ve ikamet eden 

halkın, dönüşüm sürecinde uzlaşma yoluna gitmesi ve taşınmazın değerini alarak kentin 

başka yerleşimlerine taşınması, konut ve kira değerlerindeki artış sonrası dar gelirli 

vatandaşların, proje öncesi şehir merkezine yakın ve daha uygun kira değerleri olması 

nedeniyle Zağnos Vadisi alanını ikame yeri olarak tercih etmekteydi, proje sonrası kira 

değerlerindeki artışla birlikte dar gelirli ailelerin başka bölgelere taşınmasına sebep 

olması esasen dönüşüm projelerinin soylulaştırma etkisinin bir göstergesi olarak 

alınabilir. 

Türkiye’de özellikle nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu şehirlerde afet riskinin yüksek 

olduğu gecekondu alanlarının çokluğu ve 1999 Ağustos depremi sonrası, bu alanların 

afet riskini en aza indirmek adına sıkça tartışılmıştır. Özellikle afet riski altındaki 

alanların dönüştürülmesi ve sağlıklı yaşam alanları oluşturmak adına birçok kanun 

yürürlülüğe konulmuştur. 2005 tarih ve 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel 

Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında 

Kanun ve uygulama yönetmeliği, 5393 sayılı Belediye Kanununun 73’üncü maddesi, 

775 sayılı Gecekondu Kanunu ile 2012 tarih ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki 

Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun yürürlüğe konulmuştur. Belirtilen yasal 

düzenlemelere rağmen kentsel dönüşüm ihtiyacının çok ileri düzeyde olması ve proje 

geliştirme, uygulama süreçleri, hak sahiplerinin kentsel dönüşüm projelerine katılımı, 

kamu ve özel sektör işbirliği ile finansman konusunda önemli sorunlarla karşılaşılması 

kentsel dönüşüm çalışmalarının hızla yürütülmesine imkân vermemektedir. Bu 

eksikliklerin üzerine özellikle yerel yönetimlerde, gayrimenkul yönetimi ve geliştirme 

uzmanı eksikliğinin de eklenmesi ile proje geliştirme ve uygulama çalışmalarının başarı 
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düzeyini düşürmektedir. Kentsel dönüşüm projelerinde yaşanan sorunları en aza 

indirmek adına kentsel dönüşüm projelerinde en büyük paydaşlardan biri olan yerel 

yönetimler, ilgili bakanlıklar ve konut üretim firmalarında gayrimenkul uzmanlarının 

istihdamı önemli bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Gayrimenkul geliştirme ve 

yönetimi uzmanlarının ilgili taraflarda istihdamı yaşanan ya da yaşanacak olan 

aksaklıkların çözümü noktasında büyük bir etken olacaktır.  
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Ek-1: Projenin Etki Analizinde Görüşme Yapılan Kişi ve Kurumlar 

Firma Adı Yetkili Adı Soyadı 

Trabzon Emlakçılar Derneği Bşk. Yrd. Sedat ERTEN 

Huzur İnşaat Emlak Kemal ÜÇÜNCÜ 

Karabacak İnşaat Emlak Ofisi Enver KARABACAK 

Karadeniz Emlak Eyüp KALAYCI 

Ulu Emlak Ahmet ÖZKAN 

Bahar Emlak Yılmaz MUMCU 

Ayyıldız Gayrimenkul Âdem AYYILDIZ 

Aydın Emlak Murat AYDIN 

Remax Trabzon Şubesi Sevda ÇOBAN 

Boz Emlak Mehmet BOZ 

Mert Emlak Süleyman KUNDUPOĞLU 

SAKA Gayrimenkul Ahmet Ali SAKA 

Nasa Emlak Safiye SÜNGER 

Ada Uzman Emlak Hasan KARABAK 

Arslan Emlak Okan KUVVET 

Kaya Emlak Hüseyin ÖZTÜRK 

Mini Emlak Leyla ÖZTÜK 

Özyapı İnşaat Emlak Serhat ÖZTÜRK 

Özlem İnşaat Emlak Hasan FUKU 

Özgür Emlak Muammer TAFLAN 

Hisar Yapı İnşaat Emlak Ofisi Muammer ŞAHİN 

Atlas Emlak Nedim YAZICI 

Ay-Sa İnşaat Emlak Fatma AKTAŞ 

TURYAP Trabzon Şubesi Mustafa KUL 

Borex Gayrimenkul Emlak Sedat ERTEN 

Trabzon Gayrimenkul Serkan BAL 

Yüksel Emlak Yüksel Bey 

Taflan Emlak Ayhan TAFLAN 

Hacısalihoğlu Emlak Cemil Cahit HACISALİHOĞLU 

Güner Emlak Müjdat GÜNER 

Çağrı İnşaat Emlak Ertuğrul TAFLAN 
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