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ÖZET 

Dönem Projesi 

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNİN KONUT PİYASALARINA VE SOSYAL 
YAŞAMA ETKİSİ; ÇUKURAMBAR ÖRNEĞİ 

Ahmet Murat ÖZEL 
Ankara Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü 
Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı 

Danışman: Prof. Dr. Mustafa TOMBUL 

Konut piyasaları, ekonomi ile birçok yönden ilişkili maddesel sistemin başlıca unsuru 

olarak görülmektedir. Ülkenin ekonomisi açısından konut alış ve satış fiyatlarında 

meydana gelen değişimlerin, ekonomi politikalarında analiz edilmesi gerektiğini gösteren 

birçok neden bulunmaktadır.  Bunlardan ilki, hâlihazırda bulunan konut stokunun, hane 

halkı genel servetinin büyük bir bölümünü oluşturmasıdır. Konut fiyatlarında meydana 

gelen değişimin, hane halkı genel servetini konut alımı yapması ya da satması yönünde 

etkilediği bilinmektedir. İkinci neden, diğer piyasalarda olduğu gibi fiyatın, konut arzı ile 

konut talebinde belirleyici bir unsur olması, konut fiyatlarında meydana gelen 

dalgalanmaları ve konut inşaatı faaliyetlerini önemli bir düzeyde etkilemesidir. Konut 

fiyatlarında meydana gelen düşüşler, konut inşaat üretim faaliyetlerinde de azalmaya 

neden olmakta ve böylelikle ekonomik büyüme göstergelerinin üzerinde negatif bir etki 

oluşturmaktadır. Üçüncü bir neden olarak ise, konut fiyatlarında meydana gelen 

değişkenliğin, teminat etkileri sonucu finans sektörünü ve bankacılık sistemini büyük 

ölçüde etkilemesidir.   

Nisan 2021, 46 sayfa 

Anahtar Kelimeler: Kentsel Dönüşüm Projeleri, Konut Piyasaları, Sosyal Yaşam, 

Çukurambar Mahallesi,  
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ABSTRACT 

Term Project 

THE EFFECT OF URBAN TRANSFORMATION PROJECTS ON RESIDENTIAL 
MARKETS AND SOCIAL LIFE; ÇUKURAMBAR EXAMPLE 

Ahmet Murat ÖZEL 
Ankara University 

Graduate School of Natural and Applied Sciences 
Department of Real Estate Development and Management 

Supervisor: Prof. Dr. Mustafa TOMBUL 

Housing markets, which have a multi-faceted relationship with the whole economy, are 

seen as the main element of the economic system. There are many reasons showing that 

the change in the housing purchase and sale prices of the housing market in terms of the 

country's economy should be evaluated in economic policies. First, the stock of housing 

currently available accounts for a large part of the household wealth. The change in 

housing prices changes the overall wealth of the household, and consequently, by 

affecting household consumption. Second, price, as in other markets, is a determining 

factor in housing supply and housing demand, and fluctuations in housing prices 

significantly affect housing construction activities. The decrease in housing prices causes 

a decrease in housing construction production activities and as a result, creates a 

significant and negative impact on economic growth indicators. The third reason is that 

the variation in housing prices due to various reasons greatly affects the financial sector 

and the banking system due to collateral effects. The crisis that emerged in the mortgaged 

housing loan market in the USA in 2008 clearly revealed this interaction. Finally, it is the 

relationship between the housing market and the capital markets. There is a strong 

positive relationship between housing prices and stocks. Therefore, the negativity in any 

of these markets affects the other and further increases the negative direction in the 

economic system. 

April 2021, 46 sayfa 

Key Words: Urban Transformation Projects, Housing Markets, Social Life, Çukurambar 

Mahallesi, 
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1. GİRİŞ 

Ekonomik sistemin başlıca öğesi olarak kabul edilen konut piyasaları ile ekonomi çok 

yönlü bir ilişki içindedir. Ülke ekonomisinde ortaya çıkan konut alış ve satış 

fiyatlarındaki değişimin, ekonomik politikalar çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini 

gösteren pek çok sebep bulunmaktadır.  Konut fiyatlarındaki düşüşler, konut inşaat üretim 

çalışmalarında eksilmeye yol açmakta aynı zamanda da ekonomik gelişme belirtileri 

üzerinde olumsuz etki oluşturmaktadır. Bu açıdan konut bedeli ile yapım üretimi 

çalışmaları, ekonomik ve siyasi olarak önem arz eden bir göstergedir. Konut bedellerinde 

çeşitli sebeplerden ötürü ortaya çıkan değişkenliğin, teminat nedeniyle finans ve 

bankacılık sektörünü etkilediği bilinmektedir. 2008 senesinde Amerika Birleşik 

Devletleri'nin icralı konut kredileri piyasasında oluşan krizin bununla bağlantılı olduğu 

açığa çıkmıştır.  

Bunların neticesinde konut fiyatlarında meydana gelen dalgalanmaların, konut inşaatı 

üretim çalışmalarını, finans sektörlerini ve ekonomik sistemde oluşan fiyat sarsıntılarını 

etkilediği bilinmektedir. Ayrıca konut bedelleri ve pay senetleri arasında da pozitif yönlü 

güçlü bir ilişki bulunmaktadır. Sonuç olarak konut piyasasındaki talep tarafı, ekonomik 

olarak meydana gelen değişimlerden etkilenmektedir. Lakin konut arzında oluşan 

taleplerdeki değişimlere geç cevap vermektedir. Konut arzında oluşan bu gecikme, konut 

fiyatlarındaki döngüsel hareketin en önemli nedenlerinden biridir. Konut bedellerinde 

ortaya çıkan döngü, ekonominin şeklini hatırlatan niteliktedir. Bu sebeple ekonomi 

çalışmalarının dönem içinde sergilediği tutum özellikleri konut fiyatlandırma 

politikalarında kullanılabilir parametrelerdir. (Osmay 1999). 

Çalışmamızda temel dört bölümde bulunmakatadır; İlk bölümde çalışmanın amacı ve 

önemi vurgulanmakata olup, ikinci bölümde kentsel dönüşüm ihtiyacı, mevzuat bilgileri, 

kentsel dönüşüm projelerinin tanımı ve Türkiye’deki gelişimi konularında bilgi 

verilmiştir. Üçüncü bölümünde ise konut özellikleri, konut piyasasının kurumsal yapısı 

ve ekonominin bütünü ile sergilediği ilişkiler açıklanmaktadır. Son bölümde ise Ankara 

ilinin Çankaya ilçesine bağlı bir mahalle olan Çukurambar’ın kentsel dönüşüm projeleri 

ile sosyal yaşama etkisi irdelenmiştir. 
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1.1 Literatür Çalışması 

Kentsel dönüşüm kavramı hakkında literatür çalışmalarına bakılacak olursa geniş bir 

tanım yelpazesiyle karşılaşılmaktadır. Kent ve uygarlık kelimelerinin bazı dillerdeki 

benzerlikleri, kent-uygarlık ilişkisini açıklamak için kullanılmaktadır. Latin dillerindeki 

uygarlık (civilisation) ile kent (civitas); Arapçadaki medeniyet kelimesinin bir kent adı 

olan Medine ile benzerlikleri dikkat çekmektedir (Keleş 2005). İbn-i Haldun Mukaddime’ 

deki “kentsel yaşam, toplumsal yaşamın, uygarlığın son aşamasıdır” ifadeleriyle kent ve 

uygarlık ilişkisine vurgu yapmaktadır (Uygun 2008). Kent kavramının içeriğinin 

belirlenmesinde uygarlık kavramının tarih boyunca etkili olduğu görülmektedir (Ertürk, 

1997). Bu sebeple, uygarlık ve insanlık tarihinin bir anlamda kentlerin tarihi olarak da 

görülebileceğini söylemek mümkündür (Torunoğlu 2007). 

Aristo kenti tanımlamada insanların iyi yaşam sürmelerinin üzerinde dururken (Simpson, 

1990); Adam Smith’in kent tanımında zanaat işlevi vurgusu bulunmaktadır (Karaman, 

2015). Literatüre bakıldığında farklı ölçütler doğrultusunda farklı kent tanımları yapıldığı 

görülmektedir. Kent, yaygın olarak ekonomik faaliyete göre tanımlanmaktadır. 

Ekonomik faaliyete göre yapılan tanımlamalarda, bir yerleşim yerindeki hâkim ekonomik 

faaliyetin tarıma dayalı olmaması, tarım dışındaki faaliyetlerin öne çıktığı yerler kent 

olarak kabul edilmektedir (Şahin 2019). 

Kentin tanımında benimsenen ölçüt farklı disiplinlere, bakış açılarına, ülkeden ülkeye ve 

hatta zamana göre değişmektedir. Kentin karmaşık, dinamik, çok boyutlu, sınırları 

belirsiz olması nedeniyle, gerek literatürde gerekse mevzuatta her zaman ve her ülke için 

geçerli olabilecek bir kent tanımının yapılması mümkün görünmemektedir (Toprak, 

2016). Kenti tanımlamak için harcanan tüm çabalara rağmen, asla tamamen mevcut ve 

bütünüyle güncel bir tanım yapılamayacağı gerçeğinden hareketle (Lefebvre 2015), 

kentin tarihsel süreç içindeki oluşumu ve gelişimini incelemek “kent” i daha anlaşılır 

kılacaktır. 

Çalışmanın bir diğer üzerinde durduğu konu olan konut arzı kavramı üzerine yapılan 

literatür çalışmaları da çok geniştir. Follain (1979), yeni yapılacak konutun arzını, yeni 
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yapılacak konutun bedelini, inşaat malzemelerinin bedelini ve işçilik maliyetlerini, faiz 

oranının birer fonksiyonu olarak görmüştür. Eğer konut talebi kademesiz olarak esnek 

olursa üretimde uzun vadede kalıcı maliyeti belirlediği fikrini öne sürmüştür. Talep, kalıcı 

uzun vadeli denge miktarını belirlemekte bu sebeple de yeni yapılacak konut arzı tutarını, 

konut ile gelir bedelleri direkt olarak etkileyememektedir (Coşkun 2016). 

Poterba (1984), kredi kısıtlamalarının ve girdilerin alternatif kullanılmasının, yeni konut 

arzını tanımladığını savunmuştur. Ayrıca yeni konut arzını, gerçek konut fiyatlarına ve 

alternatif konut projelerinin gerçek fiyat ve maliyet oranına uygun olarak analiz etmiştir 

(Coşkun 2016). 

Topel ve Rosen (1988), yeni konut arzını, konut yatırımı sebebiyle alınmış olan mevcut 

konut bedeli kararlarının uygunluğuna göre tanımlamıştır. Bu nedenle konut arzı, 

fiyatların yatırım için yeterli olduğu kısa ve uzun vadede eşittir. Aksi takdirde, konut 

arzına bağlı yatırım kararları, gelecekteki konut fiyat beklentilerine paralel olarak 

belirlenmiş olacaktır (Çete 2008). 

DiPasquale ve Wheaton (1994), konut arzının hareketlerini yedek ayar dönemi ile uzun 

vadeli denge bazında açıklayan bir yaklaşımda bulunmuşlardır. Bu nedenle, yeni konut 

arzının, yeni konut fiyatlarının, tarımsal arazi fiyatlarının, inşaat maliyetlerinin, kısa 

vadeli gerçek faiz oranlarının ve konut stokunun değişken olduğunu söylemişlerdir. Yani 

uzun vadede konut sayısının konut fiyatları ve gelir bedelleriyle bağıntılı olduğunu öne 

sürmüşlerdir (Çete 2008). 

Blackley (1999), yukarıda bahsedilen modellerin kombinasyonu olacak şekilde bir model 

oluşturmuştur. Bu bağlamda yeni konut arzını; yeni konut fiyatının, yapı malzemelerinin 

fiyatının, iş gücü maliyetlerinin, gerçek faiz ve beklenen faiz oranının bir değişkeni olarak 

varsaymıştır. Ayrıca model arazi fiyatlarını, konut kaynaklarını ve konut dışı inşaat 

fiyatlarının etkisini de kullanmıştır (Odabaş 2011). 
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1.2 Problemin Tanımı 

Konut piyasasının ekonomik sistemimiz üzerindeki etkisi, analiz nitelikleri ve ekonomik 

bağlantısını araştıran tez araştırmaları sınırlı sayıdadır. Bu konu üzerinde yapılan 

araştırmalarda konut değerinin, konut talebi ve konut arzını temsil eden veriler 

aracılığıyla çözümlendiği görülmektedir (Osmay 1999). Ayrıca Türkiye’de 2007 senesine 

kadar konut fiyatına ilişkin verilerin sayıca az olduğu bilinmektedir.  

Piyasalarda meydana gelen olumsuzluklar başka piyasaları da etkilemektedir. Bu da 

ekonomik sistemde oluşan olumsuz davranışların fazlaca artmasına yol açar.. Ekonomik 

yönde yaşanan olumsuz değişimler, konut ve finans piyasalarına etki etmekte aynı 

zamanda ekonomik açıdan dalgalanmalara neden olmaktadır.  

Çukurambar, Ankara ilinin Çankaya ilçesine bağlı bir mahalledir. Kızılay'a mesafesi 

takribi olarak 3,5 kilometredir. 2000'li senelere gelene kadar gecekondu bölgesi olarak 

nitelendirilen Çukurambar, kentsel dönüşüm sayesinde Ankara'nın en lüks semtlerinden 

biri olarak sayılmaktadır. 

1.3 Çalışmanın Amacı ve Önemi 

Türkiye’de kentsel dönüşüm ve kent kimliği konuları son zamanlarda daha sık gündem 

olan ve bir arada görülen kavramlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye’de 17.08.1999 

tarihinde meydana gelen büyük Marmara depreminin oluşturduğu tahribatların 

neticesinde yeniden kentleşme çalışmaları daha önemli bir hale gelmiştir ve bu süreç 

hızlandırılmıştır. Kentsel dönüşüm kavramı bu bağlamda; kentlerin fiziksel ihtiyaçlarının 

giderilmesi ve imkânların daha dengeli bir biçimde tüm toplumsal alana yayılarak 

geliştirilmesi anlamına gelmektedir.  

Kentler sağlıklı kentsel dönüşüm faaliyetleri sonucunda, yaşanması muhtemel olan tüm 

doğal afetlere karşı hazırlanmış, altyapı problemlerini çözmüş ve toplumun yaşam 

alanlarının iyileştirildiği mekânlara dönüştürülmüş hale gelecektir. Bunların yanı sıra 
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topluma verilen değer de şehrin kendi kimliği kadar önemli görülmektedir. Çünkü şehir 

toplumla iç içe bir yapıdadır. Bu sebeple şehrin ve toplumun kimlikleri herhangi bir 

şekilde zedelenmeden dönüşümün gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, 

şehirler estetik değerlerden uzak, insanlar da bu güzellikten yoksun olarak yaşamaya 

mahkûm kalacaktır.  

Bu çalışmanın amacı, kentsel dönüşümün hangi ihtiyaçlara hizmet vereceğini incelemek 

ve kentsel dönüşümün konut piyasalarına ve sosyal yaşama olan etkisini betimlemektir.  
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2. KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ 

Türkiye’de mevcut konut hacminin büyük bir kısmının imar mevzuatına uygun olmadan 

yapılan yapılardan oluştuğu yadsınamaz bir gerçektir. Tüm bireylerin hemfikir olduğu 

fakat yeni çıkarılan kanunlara karşın yine de engellenemeyen bu durum, çarpık 

kentleşmeye sebep olmaktadır.  Mevcut yapıların teknik kurallara uyulmadan,  kalitesiz 

bir şekilde inşa edilmesi afet riskini de meydana getirmektedir. Çarpık kentleşmeden 

kaynaklanan göze hoş gelmeyen görünümün kaldırılması, yaşanabilir daha çok alanın 

oluşturulması ve afet sebebiyle muhtemel risklerin en aza indirilmesi için planlı olarak 

müdahalenin yapılmasının gerekliliği “kentsel dönüşüm” ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. 

Açıklanan bu sebepler ışığında kentsel dönüşüm; fiziksel, sosyal ve kültürel olarak 

dejenere olmuş kentsel alanların kent ile bütünlüğünü sağlayarak daha kaliteli ve 

yaşanabilir özelliklere sahip mekanlar oluşturmaktır (Osmay 1999). 

2.1 Kentsel Dönüşümün Tanımı ve Amaçları 

Kentsel dönüşüm hakkında dile getirilmiş birçok ifade mevcuttur. Bu ifadeler 

incelendiğinde kentsel dönüşümün hedef ve plan yöntemlerine uygun değişiklik 

gösterdiği görülmektedir. Kentsel dönüşümde, bozulma ve çökme meydana gelen kent 

alanlarının maddi, sosyal, fiziki ve çevre koşullarının içerikli ve tamamlayıcı olarak 

değerlendirilmesi, iyileştirilmesi için uygulanan plan ve faaliyetlerin bütününü ifade 

etmektedir.  

Sosyal, kültürel, antropolojik, coğrafi ve ekonomik yönlerin arasındaki özel ilişkilerin ve 

çeşitli tarihsel dönemlerin bir ürünü olarak ortaya çıkan kentler, zamanla tükenme ve 

yıkım yaşayan canlı bir vücut gibidir (Sharghi, Jahanzamin, Ghanb & Jahanzamin 2018). 

Kentlerin, ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel bileşenlerinden birinde ya da birkaçında 

meydana gelen değişiklikler sebebiyle kentlerdeki denge ve uyumun bozulmasının 

sonucunda; kentlerin “mekânsal ve işlevsel gelişiminde bir duraklama ve gerileme 

sürecine” girmeleri kentler için hastalık dönemi olarak adlandırılmaktadır (Yenice 2014). 

Kentlerle ilgili sorunların çözülmesine yönelik politikalar, sanayileşmenin tarım 

karşısında üstünlük kazandığı ve kent nüfus artışının ivme kazandığı 18. yüzyıldan 
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itibaren ülkelerin gündemlerinde artan bir öneme sahiptir. Kentlerin sorunlarının 

çözülmesine yönelik kamu politikalarının önemli bir ayağını oluşturan kentsel dönüşüm 

(Babahan ve Güler 2015), sanayi kentinin ve sanayi kent toplumlarının ortaya çıktığı 

yıllardan beri (Keresztely, 2016) kentlerin hastalık dönemlerinin aşılmasında kullanılan 

bir yöntemdir. Çok boyutlu yapısıyla kentsel dönüşüm farklı disiplinler tarafından farklı 

içeriklerle tanımlanmaktadır. Farklı disiplinlerin yanı sıra kentsel dönüşüm tanımı 

ülkeden ülkeye, hatta tarihsel süreç içindeki uygulama farklılıkları açısından ülke bazında 

dahi değişebilmektedir. Ülkelerin kendi tarihleri içinde, kentle ilgili politikaların diğer 

tüm politikalar gibi yaşanılan dönemdeki siyasi ve ekonomik koşullar çerçevesinde 

şekillenmesine paralel olarak kentsel dönüşüm de farklı kapsam ve hedefler ile 

uygulanmaktadır (Üstün 2008). Kentsel dönüşüme ilişkin tanımlar, “vurguladıkları 

vizyon, amaç, strateji ve yöntemlerine göre” farklılaşmaktadır (Akkar 2006). Türk Dil 

Kurumu’nun “olduğundan başka bir biçime girme, başka bir durum alma, şekil 

değiştirme, tahavvül, inkılap, transformasyon” olarak tanımladığı (TDK) dönüşüm, 

değişimden farklı olarak “yapısal bir değişim” i ifade etmektedir (Tekeli, 2011). 

Dolayısıyla kentsel dönüşüm denildiğinde kentlere ilişkin yapısal bir değişimden söz 

edilmektedir. Kentsel dönüşüm kavramına ilişkin bir başka karmaşa ise kavramın 

Türkiye’ye özgü olması sebebiyle ortaya çıkmaktadır. Türkiye’de kentsel dönüşüm 

kavramı çoğu uygulama ve tanımı kapsayan bir çatı (Özay ve Demirbaş, 2017), bir 

şemsiye (Şahin S. Z., 2015) kavram olarak kullanılmaktadır.  

 

Şekil 2.1 Kentsel dönüşüm tanımları (Şahin 2015) 
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Şahin (2015), kentsel dönüşümün tanımına ilişkin karmaşıklığın netleştirilmesinde bir 

haritalama yöntemi kullanmaktadır. Kentsel dönüşümün tanımı onun bir müdahale biçimi 

olarak uygulanmasına ya da doğal olarak, kendiliğinden yaşanan bir dönüşüm olmasına 

göre değişebilmektedir. Kentsel dönüşüm bir müdahale biçimi olarak benimsendiğinde; 

“bir sonuç-erişilmesi beklenen ölçütler; bir süreç-sürecin aşamalarına ilişkin unsurlar; 

yerine getirilmesi gereken koşullar-bir vizyon içeriği” tanımlanmasında vurgu 

yapılmaktadır. Kültürel unsurların ve yerele özgü koşullara dayalı kapasite inşasının yanı 

sıra müdahalenin minumum olduğuna ilişkin vurguların yapıldığı kentsel dönüşüm 

tanımlarında, kentsel dönüşüm olgusunun doğal dönüşüm olarak, kendiliğinden 

gerçekleştiği kabul edilmektedir. Ancak, kentsel dönüşümün bir iktidar müdahalesi 

olarak ya da salt doğal bir süreç olarak kendiliğinden gerçekleştiğine ilişkin kesin bir 

ayrım yapmak mümkün değildir. Kentsel dönüşüme ilişkin farklı tanımlamalardan bir 

kısmı da kentsel dönüşümün belirgin bir soruna dayalı olarak birmeşrulaştırma süreci 

olarak algılanmasıyla şekillenmektedir. Afetler, gecekondular, canlandırılmasına ihtiyaç 

duyulan çeşitli sektörler birer sorun olarak algılanmakta ve kentsel dönüşüm bu sorunlara 

bir çözüm olarak meşrulaştırılmaktadır. Bu yaklaşımda, genellikle “varlığı 

istenmeyenler” in temizlenmesi, yok edilmesi, taşınması şeklinde uygulamalar 

görülmektedir. Örneğin; çöküntü alanlarının, gecekonduların temizlenmesi gibi 

uygulamalar çeşitli sorunları çözmede kullanılmaktadır. Bu yönüyle vurgulanan kentsel 

dönüşüm tanımı ve uygulamaları birtakım eleştiriler almaktadır. Sonuç olarak, kentsel 

dönüşüm tanımlarının bir kısmı da eleştirel tutumları benimsemektedir (Şahin S. Z., 

2015). 

Kentsel dönüşüm tanımları vurguladıkları vizyon, amaç, strateji ve yöntemlerine göre 

farklılaşmalarına; uygulama biçimleri, örgütlenme modelleri ve sonuçları bakımından 

çeşitlilik göstermelerine rağmen benzer konular üzerinde yoğunlaştıkları görülmektedir. 

Kentsel dönüşüm; 

• “Bölgenin içinde bulunduğu kent ile ulaşım bağlantıları, konut stoku, teknik ve sosyal 

altyapı ve çevresel problemler” ile ilgili fiziksel boyut, 

• “Fiziksel olarak kentsel gelişim, değişim ve korumayı yönlendiren kentsel tasarım 

sürecini içeren” tasarım boyutu” 
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• “Sağlık, eğitim, konut ve kamu hizmetlerine erişim, suç, toplumdan dışlanma, proje 

sürecine kamu ve özel sektörün, yerel halkın ve gönüllülerin katılımı gibi koşullarla 

ilgili” sosyal boyut, 

• “Seçilen alan ve çevresindeki iş olanaklarının nitelik ve niceliklerini yükseltmeye 

ilişkin” ekonomik boyut” ile 

• “Yerel karar verme mekanizmasının yapısı, yerel halkla ilişkiler, diğer çıkar gruplarının 

katılımı ve liderliğin türü gibi koşulları içeren” yasal/yönetsel boyut şeklinde birbiri ile 

örtüşen boyutlardan oluşmaktadır. 

• “Gecekondu bölgeleri, yüksek yoğunluklu kaçak apartmanların bulunduğu alanlar, 

doğal yıkım riski yüksek alanlar, kent merkezlerindeki çöküntü alanlar, tarihsel kent 

alanları, ekonomik ömrünü doldurmuş kent bölümleri” kentsel dönüşüm ile günün 

ihtiyaçlarına cevap verebilecek duruma getirilmektedir. 

Eskiyen, köhneyen kentsel alanların yenilenmesi, sosyal ve ekonomik bakımdan yeni 

değerler ve fonksiyonlar kazandırılması gibi çeşitli amaçları olabilen kentsel dönüşüm 

süreçlerinde, asıl önemli olan dönüşümün amacını iyi belirleyebilmektir (Keleş 2017). 

Özden  (2016), kentsel dönüşümün amacını; “birtakım sebeplerle çöküntüye uğrayan, 

köhneyen, eskiyen, bozulan, çeşitli felaketlerle yok olan ya da bu süreçlerin henüz 

yaşanmakta olduğu kentsel alanların yeniden hayata döndürülmesi” şeklinde ifade 

etmektedir. Kentsel dönüşümün sosyal, kültürel, fiziksel ve ekonomik boyutlarına ilişkin 

amaçları birbirinden bağımsız olmamalı; kentsel dönüşüm her bir boyuta ilişkin 

“çözümler arasında ilişkiler kuran bir stratejiler bütünü” olarak gerçekleştirilmelidir 

(Özden 2016). 

Teixeira (2010) kentsel dönüşümün genel amaçlarını “yeni faaliyetlerin ve işlerin 

yaratılması, yeni ekonomik faaliyetlerin artması, sosyal sorunların azaltılması, sosyal 

içermenin teşvik edilmesi, kentsel kalitenin iyileştirilmesi ve kentsel çevrenin 

iyileştirilmesi” olarak açıklamaktadır (Teixeira 2010). 

Kentsel dönüşüm ile ilgili kaynaklar gözden geçirildiğinde “kentsel çöküntü bölgeleri” 

tanımının belirtildiği görülmektedir. Kentsel çöküntü bölgeleri, dönüşüm geçirmemiş 

kentsel sistemlerdir. Kentsel çöküntü bölgeleri eskimiş ve yıpranmış araziler olarak 
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algılanmaktadır (Teixeira 2010). Bununla birlikte şehirlerin ve ülkelerin sosyo-ekonomik 

yapısını da gün yüzüne çıkardığı da bilinmektedir. 

Afet ya da savaş bölgeleri dışında kalan bir bölgenin çöküntü bölgesi olarak 

nitelendirilebilmesi için ilk olarak durağanlaşma evresi sonrasında ise köhneme ve 

eskime evrelerinin gerçekleşmesi beklenmektedir.  

Kentsel çöküntü bölgelerinin mülkiyete ilişkin pek çok sorunu bulunmaktadır.  Bu arazi 

çevresinde yaşam mücadelesi veren insanların maddi olarak sıkıntıda olmasının doğal bir 

sonucu olan inşa edilen yapıların düzenli bakım ve onarımlarının yapılamaması; farklı 

proje yatırımları için gereken kaynakların elde edilememesi, ikincil finansal kaynakları 

elde etmenin imkânsız olması, planlama sistemlerinin kısıtlı ve yetersiz olması kentsel 

çöküntü bölgelerinin mülkiyet sorunlarının büyük bir bölümünü oluşturmaktadır (Özden, 

2016). 

Gayrimenkul kaynaklarında eskime, doğal ve yapay yıpranma kaynaklı iki alt başlığa 

ayrılmıştır. Doğal yıpranma sebepleri, doğa koşullarının eskime üzerindeki etkisi ve 

doğal afetlerin bina yapımında kullanılan malzemelerin ömrünü kısaltmasıdır. Yapay 

yıpranmanın başlıca nedenleri ise kentsel, bölgesel ve ülke dinamiklerinden 

kaynaklanmaktadır. Yapay yıpranmayı tetikleyen hazırlayıcıları ise fiziksel eskime, 

işlevsel eskime, bölgesel, yerel eskime veya ekonomik eskime olabilir. Kentsel çöküntü 

bölgeleri; üretim, eğlence, eğitim veya sağlık gibi işlevlerin gerçekleştirilemediği güncel 

etkinliğe doğru şekilde katılamayan, çağdaş sistemlerde ortaya çıkan kentsel boşluklardan 

dolayı değerlendirilememiştir. 

Türkiye’de kentsel dönüşüm ihtiyacı, öncelikli olarak çöküntü riski taşıyan alanlarda 

ortaya çıkmaktadır. Bahsi geçen bölgelerdeki yapıların eskimesi ve çökmesinden daha 

önemli olan konu ise o bölgede yaşamaya çalışan insanların sosyo-ekonomik yapılarında 

meydana gelen çöküştür. Bu sebeple Türkiye’de dönüşüm gereksinimi duyulan 

bölgelerde, fiziksel yapının daha sağlam bir duruma getirilmesi ve çöküntüye neden olan 

problemleri yok edip en az düzeye indirilebilmesi için sosyal ve ekonomik politikaları 

belirleyip ona uygun teknikler geliştirmek zorundadır.  
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Türkiye’nin kentsel dönüşüm uygulamalarında başarayı yakalayabilmesi için en önemli 

nokta sosyal adaletin sağlanmasıdır. Sosyal adalet sağlandığında buna ilişkin sağlıklı bir 

ekonomik gelişme elde edilecek aynı zamanda beklenen katılım da kendiliğinden 

gerçekleşmiş olacaktır.  

Kentsel dönüşüm uygulamalarında ister kamu ve özel sektör ister mal sahipleri için olsun 

en önemli faktör değer artışıdır. Mülkiyet’e ilişkin değer artışına sebep olan, süreç değil 

mülkün değerindeki artıştır. Kentsel dönüşüm projesi de, kentin fiziksel yapısını 

değiştirip, yeniden düzenlenmesine yönelik olduğundan, bu durum o bölgede 

yaşayanların gelir dağılımlarına doğrudan etki etmektedir. Kentsel dönüşüm projeleri, 

çöküntü bölgelerinde yaşayan insanların dezavantajlı sayılması durumunda ve sosyal 

adaletin elde edilmesi için çok önemli bir araç görevi görmektedir. Kentsel dönüşüm 

projelerinde bu sorunlar üzerinde durulmaz ve sorunlar göz ardı edilirse, şehirlerin en 

önemli problemi olan gelir eşitsizliğinin iyice artması ve önüne geçilemeyecek bir hâl 

alması kaçınılmaz olacaktır. Bu nedenle kentsel dönüşüm uygulamalarında belirlenmiş 

kararlara halkın katılımına her zaman çok değer verilmektedir. 

Kentsel dönüşüm tanımları vurguladıkları vizyon, amaç, strateji ve yöntemlerine göre 

farklılaşmalarına; uygulama biçimleri, örgütlenme modelleri ve sonuçları bakımından 

çeşitlilik göstermelerine rağmen benzer konular üzerinde yoğunlaştıkları görülmektedir. 

Kentsel dönüşüm; - “bölgenin içinde bulunduğu kent ile ulaşım bağlantıları, konut stoku, 

teknik ve sosyal altyapı ve çevresel problemler” ile ilgili fiziksel boyut, - “fiziksel olarak 

kentsel gelişim, değişim ve korumayı yönlendiren kentsel tasarım sürecini içeren” tasarım 

boyutu, - “sağlık, eğitim, konut ve kamu hizmetlerine erişim, suç, toplumdan dışlanma, 

proje sürecine kamu ve özel sektörün, yerel halkın ve gönüllülerin katılımı gibi koşullarla 

ilgili” sosyal boyut, - “seçilen alan ve çevresindeki iş olanaklarının nitelik ve niceliklerini 

yükseltmeye ilişkin” ekonomik boyut” ile - “yerel karar verme mekanizmasının yapısı, 

yerel halkla ilişkiler, diğer çıkar gruplarının katılımı ve liderliğin türü gibi koşulları 

içeren” yasal/yönetsel boyut şeklinde birbiri ile örtüşen boyutlardan oluşmaktadır. 

Kentsel alanların çöküntü haline gelme sebeplerinde biri de sosyal sorunlardır. Kentsel 

dönüşümün amaçları fiziksel birtakım iyileştirmeler yapmaktan ibaret değildir. Bunun 
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yanı sıra, fiziksel koşullar ile sosyal sorunlar arasında güçlü bir ilişki kurarak sosyal 

iyileştirmeler yapmak da kentsel dönüşümün başlıca amaçları arasında yer almaktadır. 

Kentsel dönüşüm, kentsel dokunun dinamik yapısı sebebiyle ortaya çıkan yeni fiziksel 

ihtiyaçlarının yanı sıra sosyal, ekonomik, çevresel ve altyapısal ihtiyaçlarına da cevap 

vermeyi amaçlamaktadır (Akkar, 2006). Kentsel alanlar ekonomik canlılıklarını yitirme 

sebebiyle de çöküntü bölgeleri haline gelebilmektedir. Kentsel dönüşümün amaçlarından 

biri de; kentsel alanların yitirdikleri ekonomik canlılığı geri kazandırmaktır (Keleş, 2019). 

Kentlerin merkezden çeperlere doğru fiziksel olarak genişlemesiyle (Ayazlı, Batuk ve 

Demir 2011) ortaya çıkan kentsel yayılma/saçaklanma, kentlerin önemli sorunlarından 

biridir. Kentsel dönüşümün amaçlarından biri; kentsel saçaklanmayı önlemek ve 

dolayısıyla sürdürülebilirlik hedefine katkı yapmaktır. 

Kentsel dönüşüme ilişkin yukarıda ifade edilmiş amaçlara ek olarak (Keleş 2019), kentsel 

dönüşümün “kentlerin tarih, mimarlık ve kültür değerlerinin daha iyi korunabilmesi” ne 

ilişkin amaçlarının da olduğunu ifade etmektedir. Kentsel dönüşümün sayılan amaçlarının 

her birinin yan amacı olarak “kentsel dönüşüm aracılığıyla inşaat sektörüne, neticesinde 

de ekonomiye canlılık kazandırma” amacı olduğu belirtilmektedir (Keleş 2019). Kentsel 

dönüşüm eskimiş, çeşitli sebeplerle çöküntü alanlarına dönüşmüş kentsel mekânların 

sadece “hayata döndürülmesi” nden öte sosyal, ekonomik ve kültürel boyutlarda çeşitli 

amaçlar benimsemelidir. Ancak, doğal afet risklerinin, kaçak, sağlıksız, ömrünü 

tamamlamış ve altyapıları yetersiz yapıların bulunduğu ve dolayısıyla dönüştürülmesinin 

zorunlu ve acil olduğu durumlarda ekonomiye canlılık kazandırmanın sadece “bir yan 

fayda” olduğu unutulmamalıdır. Kentsel dönüşüme ülke ekonomisinde bir lokomotif 

görevi atfedilmesi pek çok boyutta olumsuz sonuçlara neden olabilmektedir. Konut 

sektörünün ekonomiyi canlandırıcı ve istihdam yaratıcı olarak değerlendirildiği yaklaşım 

Türkiye’de uzun yıllardır benimsenmektedir.  

Dönüşümün etkinlik bölgesi ve tabiatı gereği, bulunduğu kentin biçimine, bu bölgede 

yaşayan insanların toplumsal, fiziki ve maddi açıdan ümit vaat etmesine bununla birlikte 

kentin tüm geleneklerine etki ettiği bilinmektedir. Belirtilen nedenlerden ötürü sosyolog, 

ekonomist, mimar, mühendis, şehir plancı ve peyzaj mimarı gibi farklı disiplin 
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alanlarında uzmanlaşmış meslek erbaplarının proje üstünde beraber çalışması 

gerekmektedir.  

Kentsel dönüşümün dört temel amacı bulunmaktadır: (Göksu 2002). 

1. Sosyal ayrışma sebeplerinin uzmanlarca değerlendirilip yorumlanması ve oluşabilecek 

tüm olumsuz etkilerin ortadan kaldırılmasıyla kentsel alanlardaki yıkıntıyı önlemek, 

2. Kent dokusunun ortaya çıkmasında yapısal ve fiziksel değişkenlerin gereksinimlerine 

cevap vermek,  

3. Kentsel bolluk ile yaşam standartını yükseltmek için ekonomi alanında başarılı bir 

kalkınma planının oluşturulup uygulanması, 

4. Kent alanlarının verimli bir şekilde kullanılması ve gereksiz kentsel dağılmayı 

engelleyecek uzlaştırıcı stratejiler belirlenmesi. 

2.2 Kentsel Dönüşüm İhtiyacı 

Kentsel dönüşüm, başlangıçta olumlu bir kavram gibi yorumlanmasının aksine 

dönüşümün hayata geçirilme evresinde birden fazla hak ve özgürlüğü direkt olarak 

derinden etkileme potansiyeline sahip olduğu bilinmektedir. İnsanların barınma ihtiyacını 

karşılarken tercihlerinde hür olmamaları, yasal olan sınırlar çerçevesinde veya sonradan 

yasal olma özelliği kazanan yerleşim alanlarının zamanla değişen beklentileri 

karşılayamaması durumları bu alanlarda dönüşüm ihtiyacı doğurmaktadır.  

Kentsel yerleşimden beklenenler sırasıyla bir düzen içinde konumlanmaları, sağlıklı ortak 

yaşam imkânlarını sağlamaları ve estetik değerleri karşılayacak güzelliğe sahip 

olmalarıdır (Çolak 2013). Kentsel yerleşim bu üç ana ideali her zaman içinde 

barındırmaktadır. Fakat imar çalışmalarının hayata geçirilmesini engelleyen birkaç sorun 

vardır. Bunlardan birincisi sağlıklı ortak yaşam alanlarının oluşturulmaması, ikincisi 

estetik kentleşme maksadıyla oluşturulmamış yerleşim bölgelerinde kamu hizmetlerinin 

yerine getirilebilmesinde zorluklarla karşılaşılması son olarak da insanların ruhen ve 

bedenen sağlıklı yaşamasına olanak tanıyacak bir hayat imkânı sunulmamasıdır. Bu 
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problemlerin çözülebilmesi, sağlıklı ve mutlu bir toplum yaşamımın oluşturulabilmesi, 

düzenli, sağlıklı ve estetik şehirleşme özelliklerine sahip olan alanlarının yapılandırılması 

ile mümkün olacaktır. Özetle; düzenli, sağlıklı ve estetik kentleşme, toplumun temel 

ihtiyacı olması sebebiyle ortaya çıkmaktadır (Çolak 2013). 

Kentsel dönüşüm projelerinin başarısı, kentsel dönüşüm politikaları ve stratejik kurumsal 

örgütlenmelerinin doğru yürütülüp denetlenmesi sonucunda elde edilmektedir. Kentsel 

dönüşüm, özel sektörün, kamu sektörünün ve halkın katılımını savunan, bilhassa 

popülasyonun kalabalık bulunduğu yoksul bölgelerin iyileştirilmesine ve altyapının 

sağlıklı hale getirilmesini hedefleyen, vatandaşların yalnızca yaşadıkları yerlerin sağlıklı 

hale getirilmesini değil, aynı zamanda sanayinin ve sanayi ile beraber genel ekonominin 

de düzeltilmesini amaç edinen; bu sayede, kent merkezlerini, günümüz yaşam şartlarına 

uyum sağlayabilecek özelliklere kavuşturmak için ortaya konan bir planlama ve 

projelendirme çalışmalarının bütünüdür (Göksu 2002). 

Kentsel dönüşüm projelerinin uygulanması ile oluşan faydalar şu şekilde sıralanabilir: 

(Atkınson 2004) 

 

1. Kentsel çöküntü bölgesi haline gelmiş alanların geri kazanımını sağlamak,  

2. Kentsel çöküntü bölgesi haline gelmesi olası olan bölgelerin oluşmasını engellemek, 

3. Hareketliliğini yitirmiş bölgelerin eski canlılıklarına kavuşmasını sağlayarak tekrar 

toplumun aktif kullanımına sunmak, 

4. Toplum sağlığı açısından tehlike oluşturan bölgeleri ortadan kaldırarak bu bölgelerin 

yerine toplumun faydalanmasına olanak sağlayacak yeni bölgeler inşa etmek,  

5. Toplumun genel refah seviyesini artırmak, 

6. Sürdürülebilir kentleşme düzeni oluşturmak.   

Kentsel dönüşüm projelerinin bir başka özelliği ise kentsel dönüşüm problemini, fiziksel 

mekânlar haricinde ekonomik, çevresel ve toplumsal boyutlarını da kapsayan bütünleşik 

bir biçimde barındırmasıdır. Bu projelerde, kurumsal ve yasal örgütlenmelerle birlikte 
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geri bildirim, izleme ve değerlendirme süreçlerinin de planlanması gerekmektedir 

(Osmay 1999). 

2.3 Kentsel Dönüşüm Projelerinin Temel Unsurları 

Kentsel dönüşüm kavramının tanım ve amaçlarına değindikten sonra söz konusu 

kavramın ilkelerine de değinilirek konuya netlik kazandırılmalıdır.  Kentsel dönüşümün 

ilkeleri şu şekilde sıralanabilir: (Roberts 2016) 

• Bir kentsel alanın durumunun ayrıntılı bir analizine dayanmak, 

• Bir kentsel alanın fiziksel dokusunun, sosyal yapısının, ekonomik temelinin ve çevresel 

koşullarının eşzamanlı adaptasyonunu hedeflemek, 

• Sorunların dengeli, düzenli ve olumlu bir şekilde çözülmesi ile ilgili kapsamlı ve entegre 

bir stratejinin üretilmesi ve uygulanması yoluyla bu eşzamanlı adaptasyon görevini 

gerçekleştirme girişiminde bulunmak, 

• Sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda bir strateji ve bunun sonucunda ortaya 

çıkan uygulama programlarının geliştirilmesini sağlamak, 

• Yenilik stratejisini sağlık ve esenlik faaliyetleri gibi yerel bir bölgedeki diğer girişimlere 

yönlendirmek, 

• Arazi ve yapılı çevrenin mevcut özellikleri dâhil olmak üzere, doğal, ekonomik, beşerî 

ve diğer kaynakların mümkün olan her yerde kullanılmasını gerektiren açık operasyonel 

hedefler belirlemek, 

• Bir kentsel alanın dönüşümünde meşru bir menfaati olan tüm paydaşların katılımı ve 

işbirliğiyle fikir birliğini sağlamak, 

• Belirlenen hedeflere ulaşılması ve kentsel alanlara etki eden iç ve dış güçlerin değişen 

doğası ve etkisinin ölçülmesi ve izlenmesini sağlamak, 

• Başlangıç uygulama programlarının meydana gelen değişiklikler doğrultusunda revize 

edilmesi gerekliliğini kabul etmek, 

• Bir stratejinin çeşitli unsurlarının farklı hızlarda ilerleme kaydetme olasılığının farkında 

olmak, (Bu farkındalığın sağlanması, kentsel dönüşüm planında yer alan hedefler 

arasında geniş bir denge sağlamak ve tüm stratejik hedeflerin gerçekleştirilmesine izin 
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vermek için kaynakların yeniden yönlendirilmesini veya ek kaynakların sağlanmasını 

gerektirebilmektedir.) 

• Yenilenmiş bir alanın uzun vadeli yönetimi için hazırlık yapmanın önemini kavramak. 

(Bir ardıllık stratejisine ve ilerleme düzenlemelerine duyulan ihtiyacı ifade etmektedir.) 

Kentsel dönüşümde amaçlananın ve benimsenen yöntemin ne olduğunu fark etmeksizin 

yukarıda sayılan ilkeler her kentsel dönüşüm uygulanmasında göz önünde 

bulundurulmalıdır. 

Kentsel dönüşüm projelerinin uygulanması için bazı temel ilkeler vardır. Bunlar; 

1. Bütüncül Plan: Kentsel dönüşüm ile konut yenileme uygulamaları bir bütün olarak 

varsayılmalı ve bütünsel planlarda belirtildiği gibi yönetilmelidir. 

2. Uzun Süreli Olma ve Çok Boyutluluk: Kentsel dönüşüm ya da konut yenilenme 

uygulamaları, sadece fiziksel değil aynı zamanda ekonomik ve sosyal boyutları da 

barındıran çok elemanlı olacak biçimde tasarlanmalı ve faaliyete geçirilmelidir. 

Kentsel dönüşüm projeleri sürekliliği sağlayabilmek amacıyla daha uzun süreçlerin bir 

parçası olarak değerlendirilmelidir. Kentsel dönüşüm ve yenilenme sürecinin sosyal 

ve ekonomik potansiyeli artıracak, sürdürülebilir kalkınmayı sağlayacak vazgeçilmez 

bir unsur haline gelmesi gereken yeni iş alanları yaratacaktır (Göksu 2006). 

3. Katılım ve Karar Alma: Kentsel dönüşüm ve yenilenme aşamalarının gerçekleştiği 

bölgede yaşayan insanlar, alınan kararlar geliştirilirken, alınan kararları belli bir plana 

uygun yönetirken söz sahibi olmalıdır. Katılım modelleri, yaşayan nüfusun sosyal, 

kültürel ve ekonomik özelliklerine istinaden tasarlanmalı, bu yaklaşıma alışkın 

olmayan topluluğa karşı hoşgörülü olmalı ve yenilikçi sistemler geliştirilmelidir. İyi 

planlanmış katılım modelleri aracılığıyla, karar alma sürecinin kentsel dönüşümü ya 

da yenilenme süreçleri daha doğru yürütülecektir. Bu bağlamda sosyal bütünlük 

sağlanmış ve demokratik bir kültür oluşmuş olacaktır. 

4. Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik: Şeffaflık, kentsel dönüşüm ve yenilenme sürecinde 

oluşabilecek spekülasyonları engeller ve sorumluluk bilincini kuvvetlendirebililir. 

5. Uzmanlık: Bilgi birikimine ve deneyime sahip olan sayılı uzman tarafından kentsel 

dönüşüm ile yenilenme sürecinin yönetildiği takdirde çalışmalar olası tüm spekülatif 

ve politik müdahalelerden arındırılacaktır. 
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6. Yer Seçimi, Özgünlük ve Gereksinimler: Kentsel dönüşüm ve yenilenme yapılacak 

alanların seçimi ile ilişkili kararların, katılımcı bir yaklaşımla ele alınması 

gerekmektedir. Sınır ve model seçimini belirlemek için bilimsel kriterler kullanılmalı 

ve söz konusu alanların problemlerine yönelik veriler esas alınmalıdır. Böylece ilgili 

alanların spesifik özelliklerine ve ihtiyaçlarına paralel olarak planlanmaya karar 

verilmeli ve bu doğrultuda yönetilmelidir. 

7. Etaplama: Sürdürülebilir bir proje yönetiminin devamlılığı için belirli temel ilkeleri 

ihlal etmeden hedefe ulaşmak ve doğru bir etaplama yapmak her zaman gereklidir. 

Etaplamanın efektif olması projenin uygulanabilirliğini geliştirir. 

8. Uygulamanın İzlenmesi: Uygulama gerçekleştikten sonra kentsel dönüşüm ve 

yenilenme takip edilmesi zorunlu süreçlerdir. Yerel yönetimler, projelerin 

tamamlanmasından itibaren gerek görülürse yeniden projelerin hedefleri 

doğrultusunda katılımcı bir tutumla sürece müdahale etmelidir. Ayrıca projenin 

ilerlemesini kamuoyu ile düzenli olarak paylaşan bir yol izlemesi en doğru davranış 

biçimi olacaktır.  

Kentsel değişimin boyutlarından birini hiç şüphesiz demografik değişim oluşturmaktadır. 

Bugün dünya nüfusunun önemli bir kısmı kentlerde yaşamaktadır. 1950’de dünya 

nüfusunun %30’u kentlerde iken, 2010’da bu oran %50’yi aşmıştır (3,3 milyar insan). 

2030 yılında kentsel nüfusun %60’a, 2050’de ise %70’ye ulaşacağı tahmin edilmektedir. 

Böylece 2030’da dünyada 5 milyardan fazla kişi kentlerde yaşayacaktır. Önümüzdeki on 

yılda kentleşme trendi özellikle Çin ve Hindistan gibi ülkelerin büyük kentlerini 

etkileyecek gözükmektedir. 

Değişimin ikinci boyutu kentlerin işlevlerine ve özellikle ekonomik-üretim işlevlerine 

ilişkin olarak ortaya çıkmaktadır. Bugün artık tarım kenti veya sanayi kentinden söz 

etmiyoruz. Bu çerçevede kentlerin bazen tümüyle bazen bazı kasaba ve köyleri ile 

geleneksel işlevine ya da sektörel uzmanlaşmasına artık ihtiyaç olmadığına ve buna 

ilişkin mekânların atıl hale gelmesi nedeniyle dönüştürüldüklerine tanık oluyoruz. Bu 

işlevsizleşme kimi zaman sanayinin yer değiştirmesi ile kimi zaman madenlerin 

kapatılması kimi zaman ise bir askeri bölgenin taşınması ya da tren yolunun yahut da 

limanın işlevsiz kalması sonucunda gelişebilmektedir. 
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Değişimin diğer bir boyutunu ulaştırma ve iletişim teknolojisindeki ilerleme 

oluşturmaktadır. İletişim ve ulaşım teknolojilerindeki gelişmeler ve sağladıkları esneklik, 

mal-sermaye-insan akımlarının hızını artırmış, Ulaşımda ve iletişimde akış mekânı 

olmayı başaran yerler rekabet üstünlüğü elde etmekte, yatırımcıları – girişimcileri- 

yaratıcı sınıfı ve insanları çekmekte avantaj sağlamaktadır. Değişimin dördüncü boyutunu 

fiziksel değişimler oluşturmaktadır. Öncelikle kentsel dokuda veya yapılarda fiziksel 

olduğu kadar, işlevsel, ekonomik ve görsel açılardan da gerçekleşebilen eskimeyle 

başlayan bozulmalar dönüşüm gereği doğurabilmektedir. 

Değişimin beşinci boyutu kentin kullanıcılarının sosyolojik yapılarının farklılaşmasıdır. 

Sanayi öncesi kentte, toplumsal yapı katı bir tabakalaşmayla ayrılmıştır. Kenti yöneten 

üst gelir grupları daha kent merkezinde, alt gelir grupları ise kentin dışındaki konut 

alanlarında yer almıştır. 

Kentsel dönüşüm uygulamalarının ülkeler arasında farklılaşmaktadır ve bunda birkaç 

değişkenin altını çizmekte fayda vardır: Öncelikle ekonomik koşullar fark yaratmaktadır. 

Ülkelerin ulusal ekonomi pratikleri (ne derece sanayilerini yapılandırıp fordist bir 

ekonomi oldukları, ekonominin sektörel dağılımı vb.), sahip oldukları düzenleme tarzları 

(Refah devletinin kurumsallaşma düzeyi), refah mekanizmasını kuran kurumsal yapının 

güç dağılımı (örgütlü emeğin gücü vb.) ile ilişkili olarak ülkelerin kentsel dönüşüm 

stratejileri değişebilmektedir. Bu çerçevede örneğin refah devleti düzenlemelerinin güçlü 

şekilde kurumsallaştığı Batı Avrupa ülkeleri ve onlar içinde İskandinav ülkeleri ile 

tümüyle liberal ve piyasa ekonomisine dayalı bir iktisadi sistem ve düzenleme tarzı 

benimseyen Amerika arasında kentsel dönüşüme yaklaşım ve geliştirilen uygulama 

araçları konusunda farklılıklar olacağı açıktır (Roberts 2016). 

2.4 Kentsel Dönüşüm Projelerinin Yasal Dayanakları  

Kentsel dönüşüm projelerinde yerel yönetimlerin öncü olmasının akabinde kentsel 

dönüşümün uygulanması ve bu doğrultuda da yasal çerçeve oluşturulması gerekmektedir. 

Türkiye’de ilk kanuni düzenlemeler, kentlerin fiziksel durumlarını iyileştirmek, kaçak, 

sağlıksız ve düzensiz yapılaşmayı engellemeyi amaçlamıştır. Sonraki dönemde 
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Kanunlarda, yıpranan ve eskiyen tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların korunması amacı 

ön plana çıkarken, 1999 Marmara depremleri ve 2011 Van depreminin de etkisiyle son 

dönemde afet riskine ilişkin kanuni düzenlemeler ve kentsel dönüşüm uygulamaları 

gündemdedir (Aydınlı ve Kaya 2013). 

Kentsel dönüşümle ilgili kanunlara uygun oluşturan dayanaklar ise şu şekildedir:  

• 5393 sayılı Belediye Kanunu Madde-69: Belediyenin amacı; düzenli kentleşme 

şartlarına uygun hazırlık yapmak, bölgenin konut, sanayi ve ticaret alanlarındaki 

gereksinimlerini karşılamaktır. Belediye ile mücavir alan sınırları içinde, özel kanunlarca 

korunması gerekli görülen alanlar ve tarım arazileri hariç imarlı, alt yapılı arsalar 

üretmek; satmak, kiralamak, konut ve toplu konut yapmak, arazi satın almak, 

kamulaştırma yapmak, bu arsaları trampa etmek gibi projeleri bankalar ve çeşitli kamu 

kurum kuruluşlarıyla iş birliği yaparak ortak projeler gerçekleştirme hakkına sahiptir.  

• 5393 sayılı Belediye Kanunu Madde-73: Kentsel dönüşüm ve gelişim projelerinin 

gerçekleştirileceği alanlar, meclis üye sayısının oy çokluğuyla ilân edilir. Kentsel 

dönüşüm ve gelişim proje alanlarında yeniden inşa edilecek münferit yapılarda harçların 

dörtte biri alınır. Bir bölge, belediye ya da mücavir alan sınırları kapsamında bulunur ve 

en az 50 bin metrekareden oluşursa ancak o zaman kentsel dönüşüm ya da gelişim proje 

alanı olarak duyurulur. 

• 5216 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkındaki Kanun Hükmünde 

Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkındaki Kanun: 5216 sayılı Büyükşehir 

Belediyeleri Kanununda Büyükşehir Belediyeleri kentsel yenilenme hususunda yetki 

sahibi oldukları bildirilmiştir.   

• 5226 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve Çeşitli Kanunlarda 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun: Bu kanun, SİT alanları ile doğa koruma alanları 

haricindeki koruma alanlarını düzenlenmiş ve bu alanlara kentsel dönüşüm projelerinin 

uygulanması sağlanmıştır.  

• 5273 sayılı Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanunu’nda ve Genel Kadro ve Usulü 

Hakkındaki Kanunun eki Cetvellerin Toplu Konut İdaresi Başkanlığına Ait Bölümünde 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun: Belediyenin TOKİ ile beraber yürüttüğü kentsel 

alanlardaki çalışmaların sonunda düzenleme yapabileceği bu kanunla ortaya konmuştur.  
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• 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması 

ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun: 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel 

Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında 

Kanununun amacı (m.1), “Büyükşehir belediyeleri ile Büyükşehir belediye sınırları 

kapsamındaki 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 karsı önlem 

alınması, tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak 

kullanılması” dır (Genç 2003).  

• 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler 

ve 6785 Sayılı İmar Kanunu’nun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun: Bu 

kanunla gecekondu alanları için ıslah imar planını uygulama olanağı ortaya çıkmış ve 

dolaylı olarak kentsel dönüşüm projelerinin gerçekleşmesine imkân tanınmıştır.  

• Dönüşüm Alanları Hakkında Kanun Tasarısı: Son zamanlarda kent ve kamu yönetimi; 

yapı, afet, planlama ve imar mevzuatları hakkında bir düzenleme ortaya koymaktadır. Bu 

yeni yasal düzenleme arayışlarının bir bölümü halk tarafından yeterince tartışılmaksızın 

kısa sürelerde yasalaşıp yürürlüğe girerken, başka bir bölümü ise uzun süren tartışmalar 

sebebiyle yasalaşamamaktadır. Bu bağlamdaki en çarpıcı-çelişkili düzenleme arayışı, 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından hazırlanan Bakanlar Kurulu’nun 19.06.2006 

tarihinde kararlaştırdığı Dönüşüm Alanları Hakkında Kanun Tasarısı ile 

gerçekleştirilmiştir. Günümüzde uygulanmakta olan kentsel dönüşüm çalışmaları bu 

kanun tasarısına bağlı olarak yürütülmektedir  (Halıcıoğlu 2007).     

2.5 Kentsel Dönüşüm Projelerinin Uygulandığı Alanlar 

Kentsel dönüşüm projelerinin uygulanacağı bölgeler önceden kararlaştırılır. Kentsel 

dönüşüm projelerinde dönüşüm yapılacak alan sınırı, toplamda 5 hektardan küçük 

olmamaktadır. Belediye ile mücavir alan sınırlarındaki belediye, belediye meclisi ve 

mücavir alan sınırları dışındaki il genel meclisi, Büyükşehir Belediyelerinin ilgili ilçe ya 
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da il kademe belediyelerinin görüşleri alınır. Fakat proje uygulama alanları, Büyükşehir 

Belediye Meclisi tarafından salt oy çoğunluğu sonucu seçilmektedir. 

“Kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak 

şekilde bozulduğu yerlerde; planlama veya altyapı hizmetlerinin yetersiz olması, imar 

mevzuatına aykırı yapılaşmanın bulunması, altyapı veya üstyapıda hasar meydana gelmiş 

olması, sebeplerinden birinin veya bir kaçının bir arada bulunması halinde, üzerindeki 

toplam yapı sayısının en az %65’ i imar mevzuatına aykırı olan veya yapı ruhsatı 

alınmaksızın inşa edilmiş olmakla birlikte sonradan yapı ve iskân ruhsatı alan yapılardan 

oluşan alanlarda, uygulama bütünlüğü gözetilerek belirlenen alanlar” riskli alan olarak 

belirlenebilmektedir. Riskli alanlar “zemin yapısı” veya “üzerindeki yapılaşma” 

sebebiyle can ve mal kaybına sebep olma riski taşıyan alanlardır.  

Sınırları uygulama bütünlüğü gözetilerek belirlenmesi gereken riskli alanlarda 

uygulanacak kentsel dönüşüm projelerinde kontrol edilecek esas kriterler; 

• Afet risklerinin ortadan kaldırılması, 

• Tarihi ve kültürel birikimine sahip çıkılması, 

• Hâlihazırdaki mekânsal problemlerin çözülmesi ile kentsel dönüşüm bölgesinin 

gereksinimlerinin karşılanması ve çevresel kalkınmanın sağlanması, 

• Dönüşüm uygulamalarının uygun görülen yerlerde gerçekleştirilmesi, 

Riskli Alan olarak seçilmiş bölgenin; 

• Yapılaşmaya elverişli olmaması, 

• Bu alanda yürütülecek kentsel dönüşüm çalışmalarının hâlihazırda bulunan yapısal 

yoğunluğu eşitleyememesi, 

• Riskli alanda yaşayan hak sahiplerine ait imar hakkı transferlerinin mecburiyeti gibi 

durumlardan oluşmaktadır. 
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3. KONUT PİYASASI   

Konut, hane halkının genel servetinin büyük bir kısmını kapsamaktadır. Bu nedenle konut 

fiyatlarında ortaya çıkan değişimler, hane halkı gelir dağılımının yatırım ve tüketim 

yapacakları varlıkların üzerinde belirleyici rol oynamaktadır. Konut fiyatlarında meydana 

gelen bir değişim hem hane halkının marjinal sarfiyat eğilimlerini etkiler hem de güvence 

altında borçlanılan miktarı etkiler. 

Konut piyasası, toplumun barınma ihtiyacını karşılamaktadır. Bu da konut piyasanının 

sosyal bir boyuta sahip olduğunu göstermektedir. Mevcut sermaye stoğu kapsamında 

büyük mülkiyet sahibi olmak ve hane halkının sarfiyat giderleri içerisindeki konut 

giderlerinin mühim bir mülkiyete sahip olmasının ekonomik bir ölçüsü bulunmaktadır. 

Ayrıca finans ölçüsü, yatırımda araç olarak kullanılmaktadır. Pay ve hukuki teminat 

sağlamak bakımından hukuksal olarak karmaşık olsa da yaşam alanlarını düzenleyerek 

kültürel bir boyutu olduğu unutulmamalıdır (Öztürk ve Fitöz 2009). 

Konut piyasası; mal piyasası, hizmet piyasası ve finans piyasasıyla kıyaslandığında 

standart özellik yapısı bulunmayan konut, zımni rant, işlem maliyeti, yedek bulundurma 

masrafları, harçlar v.b unsurlar nedeniyle diğer piyasalardan ayrılmaktadır. Konut 

piyasalarında, konut sarfiyatı ile konut yatırımları üzerinde alınan kararlar başka 

piyasalarda olduğu gibi piyasa katılımcılarınca ortaya konmaktadır. Buradan, konut 

piyasası katılımcılarının hane halkı ve kurumsal yatırımcılar olduğu söylenebilir. Gerek 

hane halkı gerekse kurumsal yatırımcıların, konut satın alırken verdiği kararlar değişik 

amaç ve fikirleri barındırabilmektedir (Badurlar 2008). Konut piyasasındaki 

katılımcıların, piyasa şartlarındaki değişmelere verdikleri tepkiler, piyasadaki fikirleri ve 

üstlendikleri roller konut piyasalarının çalışmasında düğüm noktası görevi görmektedir.  

3.1 Konut Piyasasının Arz Yapısı  

Konut fiyatı seviyelerini ve dalgalanmalarını açıklayan ana değişkenlerden biri konut 

arzıdır. Konut arzının niteliklerinden bahsetmeden önce konut piyasasının birçok yönünü 
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incelemek gerekmektedir. Fakat konut ve konut fiyatları üzerinden konut piyasası 

dengesini tam olarak analiz etmek zordur. 

Konut stokunun artırılması; yeni konutların inşası, mevcut konutların bakımı, 

yenilenmesi ve geliştirilmesi ile sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra fiziksel birimlerin 

envanterden çıkarılması ya da kullanım şeklinin değiştirilmesi de konut stokunun 

artırılmasına yardım etmektedir. Ayrıca toplam konut stoklarının ve konut arzının 

analizinde çok değerli datalar elde edildiğinden mevcut konut stoklarının mülkiyet 

dönüşüm eğiliminin de dikkate alınması gerektiği belirtilmektedir (Crook 1998).  

Konut piyasasının arz yapısı konut kaynaklarına sahip kimseler için karmaşık bir karar 

alma sürecinin sonucudur. Bu bağlamda, konut arzının minimum yapısal niteliğini 

çözümlemek amacıyla incelenen birimler, sağlanan konutun tutarı, niteliği, konuttaki 

biriminin bakım, onarım, restorasyonu ile ilgili dönemdeki datalara erişmenin 

gerekliliğidir (Odabaş 2011). 

3.1.1 Konut arzını etkileyen faktörler  

Konut sektörü birçok işkolu ile güçlü ilişkilere sahiptir. Bir sektörde meydana gelen 

hareketlilik kendinden başka farklı sektörleri de canlandırmaktadır. Konut sektörü, 

genellikle yerli sanayiyi temel almakta ve aynı zamanda yüksek istihdam potansiyelini 

kapsamaktadır. Zaten GSMH’nın her zaman ihtiyaç duyulan bir parçası olmasının en 

büyük nedeni de budur. Konut sektörü ile farklı işkollarının sahip oldukları bağlantılar 

hep geriye dönüktür. Bundan kaynaklı olarak da konut sektöründe oluşan herhangi bir bir 

büyüme/yükselme GSMH’nın da büyümesine yardımcı olmaktadır. Makroekonomide de 

bahsedildiği gibi konutun değerini yükselten en önemli ögelerden biri de konuttan 

enflasyona karşı kalkan görevini üstlenecek şekilde yararlanılmasıdır. Yatırım yapmayı 

düşünen insanlar, sahip oldukları varlıkların reel değerini sürdürebilmek amacıyla 

enflasyon belirsizliğine rakip olacak şekilde konutu koruyucu bir etken olarak kabul 

etmektedirler. Goetzmann ile Volaitis 2006’da araştırma ve incelemelerinden elde 

ettikleri sonuç ışığında konutun uzun süreli enflasyona karşı koruyucu bir etken olduğu 

fikrine ulaşmışlardır. Konut alımları ise ekonomik belirsizliğin yaşandığı süreler boyunca 
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yatırımın başka bir seçeneği olarak kabul edilmektedir. Sadece ev sahibi olmak niyetiyle 

konut almak, konut sektörünü ifade etmek ve anlamlandırmak için yeterli 

görülmemektedir. Aynı zamanda konut, bir yatırım aracı olacak şekilde varsayılmaktadır. 

Böyle varsayılmasının da iki temel sebebi bulunmaktadır: Bunlardan ilki, konut altının 

alternatifi sayılması yani rasyonel ya da rasyonel değil yine de günümüz koşullarında 

konut, hem dokunulabilir hem de en güvenilir yatırım aracı olarak kabul görmektedir. 

İkincisi ise konut, ekonomik hareketsizliğin yaşandığı süreler boyunca başvurulan 

genişletici para politikasının olumsuz sonuçlarını azaltır. Çünkü düşük faiz oranları, her 

zaman konut alımını daha basit bir hale getirir. Konut yatırımları ile ev halkı yatırımları 

beraber hareket etmektedir. 

Konut hakkında ortaya konan ilk çalışmalarda, konut talebinin kimlikleyicileri olarak 

nüfus ve nüfus büyümesi, ortalama gelir ve hane halkının demografik yapısına uygun 

olacak şekilde ögelerden yararlanılmıştır. Konut talebi iki alt başlığı kapamaktadır: 

Tüketim amaçlı konut talebi ve yatırım amaçlı konut talebi. Karakteritik özelliklere sahip 

bir ev halkının tüketim amaçlı konut isteği; konut fiyatı, hane halkının elde ettiği 

kazançların toplamı, konut kiraları, konut haricindeki mal ile hizmet fiyatları, konutun 

sahip olduğu özellikler, konut kredisi faiz oranları ile ortaya konurken yatırım amaçlı 

konut talebi ise ev halkının elinde bulundurduğu konutun getirisi, yatırım araçlarının 

getirisi, hane halkının sahip olduğu kazançlar aracılığıyla belirlenmektedir.  

Konut taleplerinde değişikliklere yol açan sebepler aşağıdaki gibidir: (Crook 1998). 

• Günümüzdeki konut fiyatları, 

• Konut üretiminde kullanılan malzeme maliyetleri,  

• Bankaların konut kredisi faiz oranları,  

• Faal konut inşaatı yapan firma sayısı, 

• Sektördeki konut gereksinimi, 

• Gelecek senelerde gerçekleşmesi beklenen konut fiyatlarındaki değişim,  

• Bölgesel ve ülke çapında düzenleyici çalışmalar,  

• Yeni proje çalışmalarının yapılmasında alınan vergiler ve teşvik edici politikalar.  
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3.1.2 Konut arzının fiyat esnekliği  

Konut arz yasasında, konut fiyatlarını etkileyen unsurlarda bir değişim olmadığı takdirde 

arzın artışı, konut fiyatlarının yükselişine sebep olacaktır. Buradan yola çıkarak arzın 

konut fiyatlarına etkisini değerlendirip arzın fiyat değişkenliği ile hesaplandığı çıkarımını 

yapabiliriz.  Ayrıca arzın fiyat değişkenliğini analiz etmek için de arzı gösteren etmenlerle 

beraber,  ekonometrik analizlerden yardım alındığı bilinmektedir.  

Konut arzında beklenen fiyat değişkenliğine ilişkin yapılan analizlerde, değişken değerler 

hesaplanmış olsa bile çoğunlukla uzun vadeli fiyat değişkenliğinin yüksek olması kısa 

vadeli fiyat değişkenliğinin ise düşük olması kabul görmektedir (Dreiman 2004).  Yani 

uzun vadede konut değeri, yapım maliyetini etkileyen faktörler aracılığıyla belirlenirken 

ihtiyaç duyulan konut sayısı ise aile içi gelir ve nüfus yapısı gibi durumlar göz önünde 

bulundurularak belirlenmektedir. Konut arzının yakın vadede değer değişkenliğinin az 

oluşu, sıfır konut tedariği sağlayan kuruluşların kısa vadede konut talebindeki artışa yanıt 

bulamayışı, konut değerlerindeki yükselişin yakın zamanda sıfır konut arzı için gereken 

arazilerin bulunamamasına etki etmesi, iş gücü ve giderlerdeki azaltmalar aynı zamanda 

konutların bitirilme dönemlerindeki zaman aşımları gibi değişik durumlardan 

kaynaklanabilmektedir. 

Yakın vadede konutların bitirilmesi mevcut konut stoklarına oranla daha az miktardadır. 

Bu sebepten ötürü, sıfır konut arzının yakın vadede tamamen değişikliğe uğramadığı 

öngörülür. Böylece konut arzının değer değişkenliğinin yakın vadede fazlaca az olduğu 

varsayılmaktadır. Uzun vadede kuruluşlar konut arz kararlarını ilerleyen zamanlarda ki 

getiri durumuna bakarak alırlar. Bu bağlamda, uzun vadeli değer değişikliğinin yüksek 

olacağına inanılmaktadır (Kenny 1999 ve Odabaş 2011). 

Konut fiyatlarının belirlenmesi bölgeseldir ve konut ihtiyacına yönelik analizler bölgenin 

karakterini göstermektedir. Farklı alanlardaki yapım giderleri, arazinin topoğrafyası, 

bölgede yaşayan kişi sayısı ve belediyelerin yaşam alanlarıyla ilgili çalışmalarından 

kaynaklı ortaya çıkan kısıtlamalar, konut arzı değişkenliğinin yaşam alanlarına göre 

değişiklik göstermesinin nedenleri olarak gösterilebilmektedir. 
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Green’in  2005 görüşüne göre, nüfusun fazla olduğu yerlerde yaşayan insanlar ile modern 

çevre düzeni çalışmalarının fazla olduğu kesimlerde, konut arzı değişkenliğinin az 

olmasına karşın, az nüfusun olduğu ve çevre düzeni çalışmalarından dolayı kısıtlamanın 

az olduğu, hızlı gelişen bölgelerde konut arzı değişkenliği daha fazladır. Modern 

kesimlerde arazi yönetimi ile ilgili pek çok kısıtlayıcı engelin olması, arz değişkenliğinin 

de düşük olmasına sebebiyet vermektedir. Arazi yönetimine ilişkin çalışmaların ise konut 

arzı değer değişkenliği üzerinde olumsuz etki yarattığı söylenmektedir (Vermeulen & 

Rouwendal 2007 ve Odabaş, 2011). 

Talep durumunun gelir esnekliği katsayısı 0 ie 1 aralığında bir değere sahipse ve temel 

ihtiyaç kategorisinde bulunan ürünler de 1’den büyük bir rakam alıyorsa eğer; burada 

tüketim mallarının çoğunu lüks malların oluşturuyor demektir (Aydın 2003). Talebin 

gelir esnekliğini saptamanın en temel koşulu, satın alınacak ürünün gereklilik derecesidir. 

Gelişmiş olan ülkelerde, kişilerin gelir düzeyi yükseldikçe lüks ürünlerin talebinde de 

büyük bir artış yaşanır (Crook 1998). Bir yandan bu artış yaşanırken diğer yandan da 

temel ihtiyaş kategorisinde bulunan ürünlerin talebinde ki artış çok düşük seyreder.  

Örneğin; ortalama bir araba yerine lüks bir araç sahip olmayı tercih etmek sahibi olmak 

ya da keyfi yurtdışı seyahati gerçekleştirmek gibi aktivitelerin gelir esnekliği yüksek iken; 

sebze satın almak ya da otobüs ile seyahat etmeyi tercih etmek gibi aktivitelerin ise gelir 

esnekliği düşüktür. Bu sebeple talep esnekliği ölçülürken; tüketiciler tarafından hangi 

malın lüks, hangi malın zorunlu ihtiyaç şeklinde belirlendiğini saptayabilmek büyük 

önem taşımaktadır. Bu durum özellikle vergi düzenlemelerinin adaletli olmasını mümkün 

kılmaktadır. Çünkü gelir esnekliği durumu yüksek olan tüketim malları için istenilen 

vergiler geliri yüksek olan bireylerden; gelir esnekliği durumu düşük olan tüketim malları 

için ise istenilen vergiler gelir düzeyi düşük bireylerden talep edilmektedir (Aydın 2003). 

Talebin gelir esnekliğinin bilinmesinin bir diğer önemli nedeni ise; gelir esnekliği oranı 

sayesinde piyasaların ne şekilde çalışmayı sürdürdüğünü anlamayı kolaylaştırmaktadır. 

Çünkü talep ve fiyat değişkenleri ne kadar esnek ise; piyasalardaki değişen durumlara 

karşı da duyarlılık payında da aynı oranda artış görülmektedir (Güvenç 2005).  Bunun 

yanısıra gelir esnekliğinin tespit edilmesi; kurumların piyasalardaki hacimlerin ve diğer 

durumları önceden tahmin etmelerini sağlamaktadır.   
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3.2 Konut Piyasasının Talep Yapısı 

Konut piyasasınınn talep yapısı, konut değer seviyesini ve konut değerlerindeki 

değişkenliği belirleyen en önemli faktördür. Konut piyasalarındaki hareketliliği 

tanımlamak için konut istemini etkileyen tipik özellikleri açıklamak ehemmiyetlidir. 

Konut istemi, hane halkının satın alma ya da kiralama seçeneklerini serbestçe seçerek 

hayal ettiği biçimde ve nitelikte, pazardaki tüm işçilerin aynı koşullarda sahip olabileceği 

konut sayısını ifade etmektedir (Güvenç 2005).    

Bu bilgiler doğrultusunda konut istemini, konutu mülk edinme ve kiralama istemi olarak 

ikiye ayırmak daha etkili olacaktır. Toplam konut istemini ise pazara yetecek konut istemi 

ve pazara yetmeyen konut istemi olacak şekilde ayırmalıyız. Pazardan yeterli etkileşimi 

elde eden konut istemi, esas olarak hane halkının kendi isteğiyle açık pazara girişini, arzu 

ettiği miktar ve nitelikte konut almasını ifade etmektedir (Çoban 2012).  Pazardan yeteri 

kadar etkileşim elde edemeyen konut istemi de sadece konut gereksinimini 

göstermektedir. 

3.2.1 Konut talebini etkileyen faktörler  

Konut talebine etki eden faktörleri aşağıdaki gibi gösterebiliriz (Tiwari 2000):  

• Hâlihazır konutların değerleri,  

• Hane halkının elde ettiği kazanç ve hane halkının var olan maddi durumu,  

• Nüfus ve demografik yapı,  

• Hane halkının talepleri,  

• Bankaların konut kredisi faizi oranları,  

• İlerleyen zamanda meydana gelen konut değerlerindeki durum,  

• Ekonomiye ilişkin alınan tedbirler, mikro ve makroekonomik etkenler.  

Hâlihazır konut değerlerinden ayrı olan faktörler talep kaydırıcılar ya da talep 

açıklayıcılar olarak kabul edilmektedir (Odabaş 2011). 



 28   
 

3.2.2 Konut talebinin fiyat esnekliği  

Talep yasasını incelersek, değişmeyen ekonomik ve demografik koşullar söz konusu iken 

konut fiyatlarında bir artış yaşanması istem olan konut adedinde düşüşe sebep olduğu 

görülmektedir. Bu düşüş, istemin konut değerlerine olan tepkisidir. Konut talebi 

ölçümlemesi, fayda maksimizasyonu çerçevesinde sonuçlandırıldığında konut istemi 

kazanç aralığının dikkate değer bir referans olduğu bilinmektedir. , Konut talebi değer ve 

kazanç aralıklarına ilişkin tahminlere, konut pazarının doğru ölçümlenmesi adına gerek 

duyulur (Çoban 2012). 

Konutun değeri, konut istemini tayin eden ana faktördür. Konut talebinin değere etkisi 

çoğunlukla değişken değildir. Başka bir deyişle, hane halkı konut değerlerindeki 

değişikliklere karşı hassasiyet göstermez (Carliner 1973).  Çünkü hane halkı konutu bir 

gereksinim olarak görür. Bu sebepten hane halkı, konut değerleri arttıkça konut 

masraflarını ödemek için harcanabilir kazançlarından daha fazlasını harcama yönünde 

eğilim gösterir. 

Fiyat esnekliği, hane halkının mülkiyet seçeneğine, kazanç elde edimine bağlı olarak 

değişkenlik göstermektedir. Mülk konutlarda konut talebinin değer değişiminin kiralanan 

konutlardan fazla olması ve gelirin etkisi hesaba katıldığında iki yönde de pay seçimi 

fazladır (Carliner 1973). Bir başka araştırmada ise ilerleyen zamandaki fiyat esnemesinin, 

yakın zamandaki fiyat esnemesinden fazla çıktığı kesimlerde, hane halkı biçimlenmesi 

dâhilinde değişime meyilli olduğu çıkarımı yapılmıştır (Hanushek & Quigley 1980 ve 

Odabaş 2011). 

3.3 Konut Fiyatını Etkileyen Makroekonomik Değişkenler  

Konut değerlerini tayin eden etkenlerin analizinde temel kural; arz ve talep etkenlerinin 

analizinin yapılmasıdır. Bu etkenler teorik olarak dış parametreler şeklinde ifade 

edilmektedir. Arz talep parametreleriyle konut değerleri arasında yapılan analiz 

çalışmalarında bir tek doğrultuda temas ettikleri görülürken, başka araştırmalarda ise 
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temasın iki yoldan gerçekleştiği görülmüştür (Carliner 1973). Bu araştırmalara istinaden, 

bahsedilen etkenlerin konut değerlerini de etkilediği çıkarımını yapabiliriz. 

Söz konusu etkenler, arz ve talep doğrultusunda ikiye ayrılırlar. Bu ayrılma ile beraber 

yakın ve uzun dönemdeki etkilerine göre de sınıflandırılmalarının değer çözümlemeleri 

için fayda sağlayacağına işaret edilir (Carliner 1973). Banka faizi oranlarının 

ortalamasının uzun dönemde talep görmesini etkileyen faktörler; elden çıkarılabilir 

kazanç, nüfusun demografik olgusundaki farklılaşma, vergilendirmede değişimin 

olmayışıdır. Uzun dönemde arz olmasına etkileyen faktörler ise arazi ve yapım giderleri, 

hâlihazır konut fazlalığında onarım ve bakım, konut niteliğini fazlalaştıran eklemelerdir. 

Kısa dönemde arz olmasını etkileyen faktörler de hâlihazır arazilerin organizasyon yapısı, 

konut projelerinin organizasyonu, konut projelerinin yapım sürecindeki iş programına 

bağlı dönemler, masraf giderleri, konut satışında finans şartları ve konut pazarında likidite 

(paraya çevrilebilir) niteliktir. Bu faktörler dışında pazar kıstaslarıyla ilişkili tüm etkenler 

her zaman göz önünde bulundurulmalıdır.  

Çizelge 3.1’de konut değerleri üzerinde tesir eden arz ve istem doğrultulu etkenler 

şematize edilmiştir (Odabaş 2011): 

Çizelge 3.1 Konut fiyatını etkileyen unsurlar (Odabaş 2011) 

Konut Fiyatlarını Etkileyen Faktörler 
1. Ekonomik Faktörler 2. Demografik Faktörler 

Konut Fiyatları Kentleşme Oranı 
Gelir ve Tüketim Hanehalkı Büyüklüğü 
Konut Edinme Amaçlı Tasarruflar Nüfus Artışı 
Konut Finansman Sistemleri İç ve Dış Göç 
Konut Finansman Kredi Faiz Oranları  
Getiri Amaçlı Konut Talebi  
Konut İle İlgili Altyapı Maliyetleri  
Vergi ve Vergi İndirimleri  
Faiz Oranları  
Kredi Koşulları  
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3.3.1 Faiz oranları 

Bankaların konut kredisi faiz oranları, konut değerlerindeki değişimi gösterir. Bu değişim 

de arz ve talebi belirleyen bir etkendir (Odabaş 2011). Hane halkının konut olarak yaptığı 

birikimlerin borçlanılan fonlara bağlılığı, hane halkının kullanılabilir kazançları, hane 

halkının finansal pazarda istenilen miktarda borçlanabilmesi, uzun dönemde az faiz 

oranları ve bu faizlerin kullanılabilirliği uygun kredi koşulların sağlanmasına bağlıdır. 

Buna istinaden konut değerleri ve konut alımı ile elde edilen birikimlerin doğrultusunu 

belirlerken bankaların faiz oranları oldukça önem taşımaktadır. Konut fiyatlarında konut 

yapım maliyetleri çok değerlidir. Çünkü bankaların konut kredisi faiz oranlarında 

meydana gelen değişim, konut talebine ve hane halkının konut alımındaki parasal destek 

ihtiyacına etki edebilmektedir. Banka faiz oranlarının yüksek olması hane halkının 

borçlanma maliyetlerini fazlalaştıracağından, konut edinme talebinin azalmasına neden 

olur. Bu durum zamanla satılamayan konutların fiyatlarında düşüşe yol açar. Demek ki 

faiz oranlarıyla, konut bedelleri arasında olumsuz bir ilişki olduğu çıkarımı yapılabilir 

(Odabaş 2011). 

Hâlihazır kredi faizi oranları ile konut değerlerinin açıklanmasında, konut edinimlerinin 

yıllık maliyeti etkileyen faktörlerinin belirlenmesinin etkisi vardır. Pek çok kaynakta 

tahmini kiranın geliri, konut edinimlerinin senelik masrafı, çeşitli masraf faktörleri ve el 

koyulan yararları kapsayan altı farklı birleşenin toplamıdır. Senelik konut mülkiyet 

gideri; tamamlayıcıların belirlenmesinde, konutların fiyatlandırılmasında ve şu anki faiz 

oranlarını belirlemede etkilidir. Bazı kaynaklarda, kiraların belli olmayan gelirleri 

tanımlanırken ev sahibinin senelik harcamalarının özdeşleştiği altı farklı birleşenin 

toplamı olduğu söylenmektedir (Odabaş 2011): 

1. Konut dışında farklı bir yatırım getirisi senelik masrafı; konut bedelinin risk taşımayan 

faiz oranı ile çarpılması.  

2. Senelik konut harcı; konut bedeli ile konut harcı oranının çarpılması. 

3. Faydalı kabul edilen ve el konulmuş konut harcından düşürülebilir icralı konut kredi 

faizi 

4. Bakım ve tamir masrafları konut bedelinin bir oranıdır.  
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5. Zaman içinde muhtemel anapara getirisi.  

6. Riskli prim. 

Vadesiz hesap fonu ve icralı konutların borçlarındaki azalmaya neden olan faiz 

oranlarındaki düşüştür. Fakat yeni olan konutlarda talep artışının sebebi, faizlerin 

oranının düşürülmesi sağlam sarfiyat ürün masraflarının ise artırılmasıdır. Gelecekte 

konut bedellerinin düşmesi, çok sayıda konutun yapımı ile ilişkilidir. Buna bağlı olarak 

icralı konut kredileri taleplerindeki yükseliş, konut için yapılan yatırım taleplerini 

artırmaktadır. Taleplerde gözlenen bu yükseliş, konut bedelleri açısından sürekliliği 

desteklemektedir.   

Bunların neticesinde ise gelecekte konut bedelleri için olumlu bekleyiş algısı talep 

oluşmasına sebep olur ve konut piyasasında etkisini gösterir. Aynı zamanda konut 

bedellerin artmasında da bir baskı meydana getirir. Önemli bir masraf ögesi olarak 

değerlendirilen faiz oranları, konut inşa ederken gerekli olan finansı sağlar. Faiz oranları 

konut arz eğrisinde sol tarafa doğru yükselişe neden olurken konut tutarında ise düşüşe 

neden olur. Kuruluşların ve hane halkının sahip olduğu belli başlı mal varlıklarının 

etkilenmesi, faiz oranlarındaki değişim ve bankalardaki kredi taleplerinden 

kaynaklanmaktadır (Odabaş 2011). Yüksek faiz oranları, hane halkı içinde efektif kredi 

baskısını artırırken mal varlığında azalmaya sebep olur bu da bir önceki konuya örnek 

gösterilebilir. Ayrıca bu tip durumlarda konut bedellerinin düşmesi de söz konusudur.  

Böylelikle geri ödemelerde zorluklar yaşanır. Bu etkiler hesaba katıldığında simetrik 

olmayan sorunlar artış gösterir ve belirlenen kredi taleplerindeki düşüş gerçekleşir. Konut 

bedellerinin ve konut taleplerinin olumsuz yönde etkilenmesi de kredi şartlarını 

doğurmaktadır.  

3.3.2 Gelir 

Konut taleplerini belirleyen başlıca unsurlardan birisi hane halkının geliridir. İki farklı 

tamamlayıcıya göre hane halkının brüt geliri analiz edilmektedir. Bunlardan birisi, 
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mevcudiyetteki sermayesinden gelen gelir, diğeri ise iş gücüyle elde edilen gelirdir. 

Başka bir araştırmada, konut taleplerinde farklı etkilere yol açan tesadüfi gelir ve devamlı 

gelir olarak ayrılmış ve analiz edilmiştir (Odabaş 2011).  Gelir ölçüsünün ele alınış biçimi 

konut taleplerini analiz etmede önemli bir yer tutar. Gelir düzeyi; efektif gelir beklentisi 

ile kullanılabilir devamlı gelir, sağlam sarfiyat ürünleri ve konut giderlerine ilişkin 

hükümleri belirler. 

Hane halkının mal varlığı ve devamlı gelirinin değişmesi halinde kiralanacak konut 

hakkında hane halkının beklentilerini tanımlar. Fakat işsizliğin yol açtığı olumsuzluklar, 

hane halkının devamlı gelirle bağlantılı kararsızlık yaşaması ve gider harcamalarına 

yadsınamaz bir etkisi söz konusudur. Konut taleplerine ilişkin verilecek olan hükümlerde 

devamlı gelirin hesaba katılmasının daha yararlı ve doğru sonuç elde etmeye yarayacağı 

söylenmektedir. 

3.3.3 Enflasyon oranları  

Konut taleplerinin değişmemesine rağmen genel tutar seviyelerinde meydana gelen 

yükselişler enflasyon olarak belirtilir. Aynı zamanda piyasadaki paranın miktarı 

yükselirken milli para birimindeki ederin azalması ile de ifade edilmektedir. Enflasyonun 

konut bedelleriyle pozitif bir ilişkisinin olduğu varsayılmaktadır. İki kavramın hedge 

(tedbir) etkisi bakımından analiz edilmesine ihtiyaç duyulmaktadır (Aydın ve Vuslat 

2008). Hedge ölçü yapısını analiz ederken beklenen ya da beklenmeyen enflasyonu 

bileşenlerine ayırarak tek tek inceleme yapılması gereklidir. Konut yatırım harcaması 

sonucu sahip olunan gelirlerin, beklenen veya beklenmeyen enflasyonla birlikte hareket 

eden hedge yapısının göstergesi olduğu belirtilmiştir (Saltoğlu 2008). 

Enflasyon oranları ile konut fiyatları arasında kurulan bağlantılar hedge etkileri 

kapsamında değerlendirilmeye alınmaktadır. Hane halkının sahip oldukları maddi 

varlıkların; enflasyon parametrelerinin satın alma güçlerinde meydana getirdiği kayıplar 

nedeniyle katlanılan ürün maliyetlerini karşılayabilme durumundaki yeterlilik düzeyi 

enflasyona karşı hedge özelliği olarak tanımlanabilir. Beklenilen ve beklenilmeyen 

enflasyon bileşenleri Hedge özelliğinin ölçümünde ayrı ayrı değerlendirilmektedir 
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(Durkaya, 2002). Bu sebeple, konut sermayesinden elde edilen kazançların, beklenen ya 

da beklenmeyen enflasyona özgü davranışlar sergilemesi; hedge özelliğinin belirteci 

olacak şekilde varsayılır. Şayet konuttan sağlanan kazançlar, beklenen enflasyon ile 

beklenmeyen enflasyona bağdaşacak şekilde hareket ediyorsa bu durum konutun, tam 

hedge özelliğine uygun davranış sergilediğini gösterir (Saltoğlu 2007). 

Kaynaklarda, konutun enflasyona karşı gösterdiği hedge özelliği, kısa sürede sergilediği 

performans ve uzun sürede sergilediği performans ile birlikte ele alınmaktadır. Genellikle 

kısa süreli performans incelemelerinde, Fama-Schwert modeli esas alınmaktadır. Uzun 

süreli performans incelemelerinde ise koentegrasyon testleri ve değişkenlerine lişkin 

uzun dönem bağlantısı fark edilmektedir (Okumuş 2014).  Fisher hipotezi ile paralel 

olacak şekilde belirlenen ve yürütülen projelerde, varlık kazançlarının hareketi ile 

enflasyon oranında değişkenlik gösteren hareket arasında doğrusal bir bağlantı olduğu 

söylenmektedir. 

Talep ilişkilerinde fiyat ile gelir aynı oranda değişim gösterirse üzerinde konuşulan mala 

olan talepte de bir değişim yaşanmayacağı varsayılır fakat birtakım kurumsal özelliklerin 

konut talebinde değişime sebep olabileceği tahmin edilir. İpotekli konut kredileri 

hakkında belirlenen basamaklar bu konuya örnek verilebilir. Enflasyon oranı ile nominal 

faiz oranında ortaya çıkan büyüme, konuttan elde edilen reel hizmet akışında bir büyüme 

gerçekleşmemesine rağmen ipotekli konut kredisi için ihtiyaç duyulan ödeme 

seviyelerinin yükselmesine önayak olur. Şayet bu tip olaylarda hane halkı gelire bağlı 

tasarrufunun altında bir sonuç alırsa, hane halkı konut gereksiniminde reel bir düşüşe 

sebep olacağı öngürülür  (Okumuş 2014).   

Başka bir açıdan bakılacak olursa enflasyona bağlı birçok nedenin konuta olan talebi 

artırdığı gözlenmektedir. Bunlardan biri, konut fiyatlarındaki artışların vergi sonrası 

ipotekli konut kredisi faizlerini aşması durumudur. İpotekli konut kredisi faizi ile emlak 

vergilerinin gelirden indirilebilir olması, ev halkının nominal gelirlerde gerçekleşen 

artışlar sebebiyle daha yüksek marjinal vergi oranına ulaşması, vergilerin değerini 

artırmaktadır. Konut fiyatlarındaki artışların enflasyondan daha hızlı olduğu zamanlarda, 

konut sermayesi kullanım maliyeti azalacağından, ev halkının konut yatırımlarında 
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borçlanmanın kaldıraç etkisinden faydalanması ile mümkün olmaktadır. Bu ev halkının 

konut alımlarındaki finansman sınırlılıklarını aşmasına yardımcı olmuştur 

gözlenmektedir (Okumuş 2014).  
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4.  ÇUKURAMBAR VE SOSYAL YAŞAM 

Ankara şehrinin Çankaya ilçesine bağlı bir mahalle olan Çukurambar’ın merkezi 

Kızılay'a takribi olarak 3,5 km uzaklıkta olduğu bilinmektedir. Çukurambar, 2000'li 

senelere gelene dek gecekonduların oldukça fazla bulunduğu bir mahalle olmasına 

rağmen kentsel dönüşümle beraber yavaş yavaş Ankara'nın en değerli mahallelerinden 

birine dönüşmüştür. Çankaya Üniversitesi ile Ufuk Üniversitesi buradadır. Aynı zamanda 

TOBB ETÜ ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi buraya çok yakın bir mesafede 

bulunmaktadır. Çukurambar da ünlü markalanın ve ünlü firmalanın şubeleri mevcuttur. 

Geçirdiği bu değişimlerden ötürü artık buraya başka şehirlerden birçok insan gelmekte ve 

burada yaşamayı tercih etmektedirler. Metro hattının Çukurambar’dan geçmesi ve aynı 

zamanda Söğütözü metro istasyonuna da yakınınlığının bulunması nedeniyle bu 

mahalleye ulaşım eski zamanlara göre çok daha kolaydır.  

4.1 Kentsel Yaşam Kalitesinin Artırılmasında Kentsel Dönüşümün Rolü  

Kentsel dönüşüm ile kentsel yaşam kalitesi kavramları; mekânsal boyut içinde kabul 

edilen temel fonksiyonların, kişilerin ve kişilerin mevcut değişkenlerinin üstünde algıları 

ile birleşmektedir. Oluşturulan çevre hudutları, bölgede yaşamakta olan nüfusun 

hareketlerini tespit edip tanımlamakta oldukça etkilidir. Bu etkinlik, iki taraflı işleyen bir 

düzenek gibi kentsel dönüşümün gerekliliğinin ve kentsel yaşam standartlarının 

başkalaşmasının ortaya çıkmasına etki etmektedir. Özetle kentsel dönüşümün sonucu 

olan nüfus hareketliliğinin kentsel yaşam kalitesindeki değişimleri de beraberinde 

getirdiğini söyleyebiliriz (Okumuş 2014). Şekil 4.1’de kent alanlarının kentsel dönüşüm 

ihtiyacının fazla olduğu bölgelerde kentteki yaşam kalite düzeyinin alçak olması gibi 

sonuçlar görülmektedir. Kentsel dönüşümün uygulanmasından sonraki süreçte ise kent 

yaşam kalitesi ve kentsel dönüşüm ihtiyacı bir müddet sabit kaldıktan sonra, kentsel 

yaşam standartlarının artmasıyla kentsel dönüşüm için gereksinimin azalması beklenir. 

Fakat zaman takibinde görülüyor ki kentsel yaşam kalitesindeki artıran faktörler çevre ve 

popülasyonun fazla olmasıdır. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Ankara
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0l
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87ankaya
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0l%C3%A7e
https://tr.wikipedia.org/wiki/K%C4%B1z%C4%B1lay,_Ankara
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kilometre
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87ankaya_%C3%9Cniversitesi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ufuk_%C3%9Cniversitesi
https://tr.wikipedia.org/wiki/TOBB_ET%C3%9C
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Şekil 4.1 Kent yaşam standartı ve kentsel dönüşüm popülasyonla ilişki durumu   
(Okumuş 2014) 

Bir bölgenin kentsel dönüşüme olan ihtiyacını; kentin biçimsel dirençliği, kentin sosyal 

refahı üstünde etkisi olan kurumlar, toplum donatılarının yerinde olması, toplumun 

konuya yaklaşımı ve toplumun beklentilerinin tanımladığı kabul görmektedir. 

Bahsettiğimiz faktörlerin negatif olması hususunda kentte var olan yaşam standartlarının 

aşağıda, kentsel dönüşüm ihtiyaçlarının ise yukarıda olduğu analiz edilmiştir. Kapalı 

dönüşümü doğuran faktör nüfusun zaman içinde ortaya çıkan davranışlar bütünüdür. Bu 

durum Şekil 4.2’de sözü edilen temel noktalar etrafında dönen bir sistem olarak 

belirtilmiştir.  
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Şekil 4.2 Kent yaşam standartı kentsel dönüşüm ikili ilişki durumu (Okumuş 2014) 

Kentlerde yaşayan insan sayısı arttığı süre boyunca aynı oranda beklenti ve yeni talepler 

ortaya çıkmaktadır. Ayrıca eskimiş olan kent dokusunun değişime bağlı olması 

sonucunun toplumsal bir uyuşmayla beraber oluşturulması önemsenmektedir (Çelik 

2017). 

4.2 Kentsel Değişimin Kent Kimliğine Etkisi 

Toplumlarda birkaç yüzyıldır süregelen toplumsal ve mekânsal değişimler 

gözlenmektedir. Bu durum devletimizde de aynı şekilde işlemektedir. Osmanlı Devleti 

devrinde ortaya çıkan “batılılaşma” hareketleri cumhuriyetin ilanı ile birlikte 

“çağdaşlaşma” adı altında gelişmeye devam etmiştir. Bu süreç günümüzde de 

ilerletilmekte olup bilhassa kültürel değişimlerde etkisini daha fazla göstermekte aynı 

zamanda kültürel değişim mekânsal değişime de sebep olmaktadır. Bu değişim 

günümüzde “Küreselleşme” adı altında tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de etkisini 

göstermektedir.  
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Günümüzde insanlar iletişim ve etkileşim süreci kapsamında varlıklarını sürdürmektedir. 

Tarihin geçmiş dönemlerinde güçlü olanın güçsüz olanı hâkimiyet altına alması, 

emperyalist düşüncelerin yarattığı bir ortamdı. Emperyalist süreçlerin; miktara, silaha, 

tekniğe ve bilime bağlı olduğunu bilinirken şimdilerde ise bu süreçlerin temel olarak 

ekonomik güce bağlı olduğu ortaya konmuştur. Özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında 

gerçekleşen kentsel mekân dokularının tek düze biçimlenmeleri sebebiyle tek kültürlülük 

meydana gelmiştir. Kentsel mekânda moderniz ya da post-moderniz yaklaşımlarla 

oluşmuş benzeşik yapılara karşın, 1970’li yıllarda kentsel kimlik kavramının yanında 

“yerellik, geleneksellik ve korumacılık” kavramları gündeme gelmiştir (Ulu ve Karakoç 

2004). 
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Konutlar; kişilerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapılarak arz edilen 

mekânlardır. Modern yaşamda her bir bireyin; yaşamak istediği belirli bir konut talebi 

mevcuttur. Konut talepleri de diğer mal ve hizmetlerin taleplerinde gerçekleştiği gibi 

bireylerin gelirinden, beklentilerinden, zevk ve tercihlerden, tamamlayıcı ve ikame 

malların fiyatlarından etkilenmektedir (Okumuş 2014).   

Makro-ekonomik yönden bakılacak olursa; konut talebini yorumlamak için konut üretimi, 

teknoloji, finansman politikaları, örgütlü konut piyasası ve konut politikaları gibi sayısız 

etmen gözönüne alınmalıdır. Bu konu hakkında yapılmış olan ilk çalışmalarda konut 

talebini tanımlayan faktörlerin; nüfus, nüfus büyümesi, ortalama gelir ve hane halkının 

demografik yapısına ilişkin değişkenler olduğu ortaya konmuştur (Osmay 1999). 

Konut talebi ev halkının yaşam koşullarına uygun olan konutlarda oturmak amaçlı konut 

talebi ile yatırım amaçlı konut talebi olacak şekilde iki bölüme ayrılmaktadır. Tipik bir 

ev halkının yaşamak amaçlı konut talebi; konut fiyatı, hane halkının geliri, konut kiraları, 

konut haricindeki mal ve hizmetlerin fiyatları, konutun özellikleri, konut kredisi faiz 

oranları tarafından belirlenirken; yatırım amaçlı konut talebi ise sahip olunan konutun 

getiri oranı, diğer yatırım araçlarının getiri oranları, ev halkının serveti ve diğer etmenler 

aracılığıyla belirlenir. Diğer etmenler arasında konutun özellikleri, demografik faktörler 

ve sosyal talep vardır.  

Kentsel dönüşümün doğru yöntemle ve gerek görülen yerlerde uygulanması önem arz 

etmektedir. Bu yapıların oluşturdukları alanların mevcut yaşam şartlarını iyileştirilmek 

kentsel dönüşüşmün en önemli hedeflerindendir. Eski zamanlarda inşa edilmiş olan 

yapıların çarpık kentleşmeye yol açtığı ve hazineye ait olan bölgelerin işgal etmiş olması 

nedeniyle meydana gelmiş bozuk kent bölgeleri, kentsel dönüşüm projeleri sayesinde 

tekrar kentlere kazandırılmıştır. Bu çalışmaları uygulayabilmek için ilk olarak yersel ve 

fotogrametrik veriler elde edilmelidir. Sonrasında bu bölgeleri belirleyip kentsel 

dönüşümün gerekli görülen yerlerde uygulanması aşamasına geçilmelidir. Proje 

aşamasında ve uygulama aşamasında ise halkın bilinçlendirilmelidir. Bunun için de 
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dönüşüm yapılacak bölgelerin proje öncesi ve proje sonrası durumunu gösteren sayısal 

veriler ile üç boyutlu görsel veriler bulundurulmalıdır. Projeler, gelişen teknoloji ve 

bilgisayar uygulamaları sayesinde görsel olarak ortaya konur. Bu da kişilere yapılan sözlü 

açıklamalardan daha inandırıcı ve etkili bir sunuş şekli oluşturmaya katkı sağlar. 

Kentsel dönüşüm uygulamalarında, yataydaki düzensiz, çarpık ve çoğu bölgede mevcut 

riskli yapılaşmanın, bölgenin nüfus yoğunluğunu gereğinden fazla artırmayacak şekilde 

ve uygun bir düzeyde düşeye taşınması ihtimalinde, sabit kent dokusunun gerekli tüm 

donatı alanları ile beraberinde planlanarak daha modern ve yaşanılabilir bölgelere 

evrilebilecektir. Türkiye’de gerçekleştirilen birçok kentsel dönüşüm uygulamasında 

nüfus artışı yaşanmasının en büyük sebebi teknik eksikliklerden ziyade kentsel 

dönüşümde var olması gereken temel hedeflerden uzaklaşılmasıdır. Kentsel dönüşüm 

uygulamalarında temel hedef rant oluşturmak olmamalıdır. Fakat dönüşüm sebebiyle 

rantın meydana geleceği de yadsınamayacak bir gerçektir. Kentsel dönüşüm ile ortaya 

çıkacak bu “getirinin” dönüşümün gerçekleştiği alanda ve kent paydaşlarına yarar 

sağlayacak şekilde projeler geliştirmesi ve buna uygun olarak uygulanması sağlanmalıdır. 

Türkiye’de kentler, sosyal bilinçsizlik, ekonomik şartlar, yanlış yer seçimi tercihleri, aşırı 

nüfus yığılmaları gibi pek çok nedenden ötürü bir çöküş sürecine girmiştir. Bu çöküşün 

engellenmesi için ortaya konacak çözüm yolu ise kentsel dönüşüm projelerinin hayata 

geçirilmesidir. Kentsel dönüşüm projelerinin en temel hedefleri, kaçak yapılaşmanın 

önüne geçmek, kentin yapılaşma ve imar bakımından problemli olarak adlandırılan 

alanlarına çözüm üretmek, teknik ve sosyal altyapı problemleri olmayacak şekilde 

sağlıklı konutlar inşa etmektir. Kentsel dönüşüm projelerinin, kentlerin fiziki olarak 

sağlıklı hale getirilmesi amacıyla ortaya konduğu yadsınamaz bir gerçektir. Ayrıca kentin 

sosyal dinamiğini sürdürmesi için yalnızca kentsel dönüşüm projeleri yeterli 

olmamaktadır. Kentte yaşayan insanların da vatandaşlık bilincine sahip olması ve buna 

uygun davranışlar sergilemesi gerekmektedir.   

Türkiye’de kentsel dönüşüm insanlar tarafından; plan ve programların, mevcut duruma 

özgü strateji ve müdahale biçimlerinin sonucu olarak ortaya çıkan bir ihtiyaç değil; rant 

kaynağı olarak görülmektedir. Oysa; kentsel dönüşüm planlaması, ortaklıklar, katılım 
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ilkeleri ve dönüşüm sürecinin tasarımına paralel olacak şekilde uygulanmalıdır. Kentsel 

dönüşüm; kapsamlı ve alana özgü bir yaklaşım ile, yönetişim ve ortaklıklara açık olarak, 

mülkiyet konularına göre yönetilmelidir. Her ne kadar az olsa da Türkiye’de de bu 

yaklaşımla uygulanmış projeler vardır. Sivil halkın sorumluluğunun ve farkındalığının 

artması, daha katılımcı ve işbirlikçi bir planlama yaklaşımı oluşmasına neden olmaktadır. 

Bu yüzden kentsel dönüşüm sürecinin düzenli ve çok yönlü bir şekilde planlanması 

gerekirken aynı zamanda Türkiye’de insanlar bu konu hakkında bilinçlendirilmelidirler 

(Osmay, 1999). Kentsel dönüşüm planlarının uzun vadeli ve çok yönlü gelişiminin; 

bireyler, alan ile iş imkanları üzerinden yapılması gerekmektedir. Kişilerin potansiyelleri 

saptanıp becerileri, kapasiteleri ve beklentileri doğrultusunda refah düzeyine 

kavuşmalarını sağlayacak biçimde güçlendirilmeli ve yerel istihdam şartları ve imkânları, 

gelir yaratmak amacıyla yükseltilmelidir. Ayrıca, dönüşüm alanının çekiciliğini arttırmak 

için yatırımcı kişi ve firmalar bu bölgeye çekilmeye çalışılmalıdır.  

Dönüşüm çalışmaları “her koşula uygun” hazır çözümler yerine “koşula uygun” 

çözümlerin oluşturulmasına özgü katılımcı bir planlama yaklaşımı ile çeşitli 

etaplandırmaları kapsayacak biçimde yönetilmelidir. Fiziksel, ekonomik ve sosyal 

dönüşüm arasındaki ilişkiler ve süreç göz önünde bulundurulmalı, tek boyutlu 

teşebbüslerden uzak durulmalıdır. 
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