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Eserin tüm yayın hakları Esenler Belediyesi’ne aittir
Kitapta yer alan makalelerden yazarları sorumludur.

Kentsel dönüşüm Türkiye’de ve dünyada akademisyenlerin, kent plancılarının, mimarların ve yerel yöneticilerin uzun süreden beri gündeminde yer almaktadır.
Ancak kentsel dönüşüm tüm aktörleri ile birlikte akılcı
politikalarla ve bütüncül bir yaklaşım içerisinde geliştirilmelidir. Bu bütüncül yaklaşımın içerisinde, sosyal
yapının yerinden edilmeden, ekonomik ve fiziksel yapılanmanın iyileştirilmesi, dönüştürülmesi gerekliliği
daha önceki yapılan uygulamalardan öğrenilen derslerdendir.
Bu anlamda kentsel dönüşümün başarıya ulaşabilmesi
için bütüncül bir çalışma içerisinde akademisyenlerin,
uygulamacıların, yerel yönetimlerin bir arada bulunabilmesi amacıyla 5-6 Kasım 2013 tarihinde Esenler
Belediyesi Şehir Düşünce Merkezi tarafından “Kentsel
Dönüşüm” sempozyumu düzenlenmiştir.
Bu sempozyumun çıkarımları ve raporu olarak derlenen makalelerin bir kitap olarak ortaya çıkartılmasının
bundan sonra yapılacak uygulamalara ve teorik çalışmalara ışık tutacağı ve önemli metodolojik yaklaşımlar
sunacağını düşünmekteyiz.

Ebru ERDÖNMEZ & Aynur CAN

Sürdürülebilir Bir Şehir İçin
Kentsel Dönüşüm

Kentsel dönüşüm, bütün aşamaları insan tarafından
planlanan ve yönetilen bir uygulamadır. Her boyutuyla insanı ilgilendiren bu süreci yöneten, sahip çıkan,
engelleyen ve bu sürecin sonuçlarından etkilenen de
insan olduğu göz önüne alınacak olursa, kentsel dönüşüm uygulamalarının bütün yönleriyle insanla ilişkili
olduğu anlaşılacaktır.
Bizler yerel yönetim idarecileri olarak kentsel dönüşüm sürecini yönetirken, mimari ve sosyolojik yapı,
coğrafi ve topografik şartlar, tarihi ve kültürel birikim,
inanç değerleri ve yaşam anlayışı gibi birçok faktörün
göz önüne alınarak uygun çözümler üretilmesi gerektiği bilinciyle hareket etmekteyiz.
Farabî şehri bütün uzuvları eksiksiz çalışan bir vücuda
benzetmektedir. Eğer bu uzuvlardan birisi kesilip atılacak olursa, vücut, fonksiyonlarından birini veya bir
kaçını kaybedecektir. Kentsel dönüşüm de bu anlayışla
ele alınarak sosyo-kültürel yapının olduğu gibi korunması için azami gayret gösterilmelidir.
Kentsel dönüşüm sürecimizi yönetirken işin mana ve
idealine perspektif oluşturacak katkı ve çalışmaları
önemsiyor; başucu kaynağı olarak kabul ediyoruz. Bu
alanda gerçekleştirdiğimiz panel, sempozyum, atölye
çalışmaları ve yazılı eserlerin başta yerel yöneticiler olmak üzere tüm ilgililer için büyük faydalar sağlayacağı
inancındayız.

M. Tevfik Göksu
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KENT EKONOMİSİ ve KENTSEL DÖNÜŞÜM
Erdal Tanas Karagöl*
Değişime uğramış bir bölgenin ekonomik, fiziksel, sosyal ve çevresel koşulları bağlamında ortaya çıkan kentsel sorunlarına çözüm
önerileri sunma amacı taşıyan, kapsayıcı bir eylem ve vizyon olarak
tanımlanan kentsel dönüşüm, Türkiye’de hızla gelişen kentleşmenin beraberinde getirdiği problemler sebebiyle önemi her geçen gün
artan bir süreçtir.1 Temel amaçları olan barınma sorununa çözüm
ve yeni öneriler getirmek, ekonomik canlılığı sağlamak, atıl haldeki
alanların yeniden kullanımını sağlamak ve kent parçalarını yeniden
geliştirmek düşünüldüğünde, kentsel dönüşüm olgusuna verilen
ehemmiyetin gerekliliği anlaşılır.
Kentsel dönüşümün amaçları arasında en etkin rol, barınma sorunu üzerine yoğunlaşmıştır. Türkiye’de kırsaldan kente doğru olmak
üzere, tek taraflı önlenemeyen hızlı göç, barınma sorununu kentsel
dönüşümün birincil görevini oluşturmuştur. Kırsaldan kente göç
edenlerin ekonomik ve yaşamsal sorunlarının başında gelen barınma meselesi, çarpık yapılaşmayı beraberinde getirmiştir. Çarpık
yapılaşmanın sonucu da yapısal olarak dayanıksız olmasının yanı
sıra mekansal estetik kaygısı taşımayan tasarımların tüm kenti ku*
1

Prof.  Dr. / Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (erdalkaragol@hotmail.com)
Thomas,  S.,  2003,  “A  Glossary  of  Regeneration  and  Local  Economic  Development”,  Manchester:  Local  Economic  Strategy Center; aktaran Yrd. Doç. Dr.
Aziz ŞİŞMAN, “Kentsel Dönüşüm Uygulamaları”.
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şatması olmuştur. Bu nedenle kentsel dönüşüm, barınma kaygısını
ortadan kaldırmakla beraber daha az risk unsuru içeren, yapısal ve
görsel anlamda tatmin edici kentler oluşturmak amacını taşıyan
projeler olarak görülmektedir. Aynı şekilde, kentlerin hızlı değişim
sonucunda büyüyen ve bozulan dokusundan dolayı fiziksel, ekonomik, toplumsal, çevresel ve alt yapısal ihtiyaçlar göz önünde tutularak, kent parçalarının yeniden geliştirilmesini amaçlar.
12

Ekonomik canlılık, değişimin, gelişimin ve daha fazla talebin anahtarıdır. Bu nedenle kentsel dönüşümü, iktisadi faliyetten ayrı düşünmek mümkün değildir. Fiziksel ve toplumsal açıdan çöküntü
haline gelmiş kent parçalarında ekonomik canlılığı sağlamak, bunun için de yeni yöntemler geliştirmek kentsel dönüşümün bir diğer
amacıdır. Kentsel dönüşümün bölgeye sağladığı ekonomik canlılık
nedeniyle, refah ve yaşam kalitesi de artmış olacaktır. Daha önce
kullanılmış ve atıl olan bölgelerin yeniden kullanıma açılması,
kentsel büyüme ve yayılmayla gelen yeni sorunların önüne geçmek
için projeler üretmek de yine kentsel dönüşümün ulaşmak istediği
hedefler arasındadır. Tüm bu amaçlar, kentlerdeki yığılmaya ve bu
yığılmayla gelen sorunların, toplumsal yaralara dönüşmemesi açısından Türkiye’nin kentsel dönüşüm projelerine yoğunlaşmasının
gerekliliğini ortaya koymaktadır.
Kentsel Dönüşüm Ve Türkiye
Türkiye kentsel dönüşüm sürecini uzun yıllardır yaşamaktadır. Ancak, öncelikli sorun sürecin iyileştirmeye ve geliştirmeye yönelik
değil, sorunların artmasına ve yeni sorun alanlarının eklenmesine
hizmet etmesidir.2 Mimarlık ve şehircilik disiplinlerinin prensiplerinden bağımsız, temel yönlendiricinin siyasal, ekonomik, toplumsal
ve çevresel faktörler olması dönüşümün bir sorun haline gelmesine
sebep olmuştur. Aynı şekilde, kentsel dönüşüm proje örneklerinde
kişilerin gereksinimi dikkate alınmaksızın, kent dokusuyla uygun2

Ekinci, 2005; aktaran A.Şişman, D.Kibaroğlu, “Dünya’da ve Türkiye’de Kentsel
Dönüşüm Uygulamaları”, 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 1115 Mayıs 2009.
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luğu tartışılır uygulamalar da kentsel dönüşümün nasıl olması
gerektiği konusunda ciddi çalışmalara ihtiyaç duyduğumuzu açıkça
göstermektedir. Bu faktörlerin etkisiyle, Türkiye’de kentsel dönüşüm
uygulamaları iki sonuçla karşımıza çıkmaktadır:
1.

Kentsel dönüşüm sadece mülk sahibi olmayı amaç edinerek,
kentin sosyal, ekonomik ve kültürel dokusu dikkate
alınmadan, yapıların fiziksel olarak düzenlenmesi,

2.

Kentsel dönüşüm sonucunda ortaya çıkan mekanların
kentle hiçbir açıdan bir bağlılık kuramaması, kentin
dokusuna yabancı kalması.3

Türkiye’de kentsel dönüşümün Kalkınma Planları’nda geçirdiği evrim, bir anlamda Türkiye’nin kentsel dönüşüm tarihini de açıklamaktadır. I. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda üç amaç öne çıkmaktadır.
Gecekondulaşmada, iyileştirmenin (ıslah), bu yapıları ortadan kaldırmanın (tasfiye) ve yeni gecekonduların önlenmesi kentsel dönüşüm hedefi olarak belirlenmiştir. II. Beş Yıllık Kalkınma Planı ise, birincisinden farklı olarak gecekondu politikasının amaçlarını ortaya
koyarak, gecekondu yapımının önlenmesine odaklanmıştır. III. Beş
Yıllık Kalkınma Planı’nda, gecekondu sorunuyla herhangi bir önlem
veya uygulama önerisine rastlamamaktayız. IV. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda ise, ilk kez kentsel dönüşümün asıl manasıyla anlaşılmaya başlandığı görülmektedir. Gecekondu bölgelerinde kentsel
ve sosyal altyapı tesislerinin geliştirilmesi ve gecekondu yapılarının
kalite ve standartlarının yükseltilmesi hedeflerine yer verilmiştir.
Aynı amaca V. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda da rastlamaktayız. VI.
Beş Yıllık Planda ise, kendi evini inşa edene çekirdek konut tasarısı
önceliği verilmesi istenmektedir. Aslında bu tasarı bir başka deyişle,
gecekondulaşmayı artırmış ve bunun önünü açmıştır. VII. Beş Yıllık
Plan, gecekondu yasalarının günün şartlarına ve koşullarına uygun
olacak şekilde değiştirilmesini içerirken, kentsel dönüşüm gerçek
3

A.Şişman, D.Kibaroğlu, “Dünya’da ve Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Uygulamaları”, 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 11-15 Mayıs 2009
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anlamını VIII. Beş Yıllık Plan’da (2001 – 2005) bulmuştur. Bu planda, kentleşmeyle beraber kent ve kentlilik kültürünün oluşmasına
yönelik çalışmalara önem verileceği vurgulanmıştır. IX. Kalkınma
Planı’nda (2007-2013) kapsayıcı bir gelişme stratejisi içinde, küresel
rekabette metropolleri öne çıkaracak iş ve yaşam ortamının sağlanması öncelikli hedef olarak belirlenmiştir. Son olarak X. Beş Yıllık
Kalkınma Planı’nda (2014 – 2018), kentsel dönüşüm projelerinde
yenilikçi ve katma değer oluşturan sektörlere, yapıcı endüstriler ile
14 yüksek teknolojili ve çevreye duyarlı üretimi destekleyen uygulamalara öncelik verileceği belirtilmiştir.4
Kentsel Dönüşümün Kentleşmeye Pozitif
Ve Negatif Etkileri
Kentsel dönüşümle birlikte kentleşme olgusu bir tarafta olumlu
yönde etkilenirken, diğer yandan etkin ve rasyonel olmayan kentsel dönüşümün olumsuz yanları da yeni sorunlara yol açmaktadır.
Kentsel dönüşümün sonucu olarak ortaya çıkan daha büyük bir piyasa, pazarlama avantajlarını beraberinde getirmiştir. Kalifiye işgücünün artması, üretken faliyetlerin artması ve etkinleşmesi, aynı
zamanda verimlilik artışını da sağlamaktadır. İktisadi kalkınma için
gerekli olan sektörler arası geçişi kolaylaştırarak, hizmet ve sanayi sektörlerine işgücü arzı sağlayan göç, işgücü piyasaları ve ekonomi için olumlu bir süreç başlatmıştır.5 Bu da kentsel dönüşümle
mümkün olmuştur. Ekonomik faliyetlerin gelişmesi ve reel sektörün
büyümesi finans sektörünün de eş zamanlı gelişmesini sağlayacak,
bu şekilde birbirlerinin gelişimini karşılıklı olarak etkileyeceklerdir.
Aynı şekilde bu durum, kamu hizmetlerinde ve altyapıda önemli
iyileşmelere temel dayanak olacaktır.
Kentsel dönüşümün olumlu yansımalarının yanı sıra, etki analizinin verimli bir şekilde yapılmamasından dolayı olumsuz yansımaları da kaçınılmazdır. Kırsaldan kente önlenemez ve artan göçün so4
5

DPT, Kalkınma Planları.

Ozan Bahar, Fehime Korkmaz Bingöl, “Türkiye’de İç Göç Hareketlerinin İstihdam ve İşgücü Piyasalarına Etkisi”
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nucu, kalabalıklaşma maliyeti olarak karşımıza çıkmaktadır. Yoğun
nüfusun sebep olduğu kalabalıklaşma maliyeti, göz ardı edilebilecek
bir sorun değildir. Küresel ekonominin merkezi olan metropollerin
sürekli büyümesi ekonomik fırsatlar oluşturduğu için, nüfus artışı sürekliliğini korurken hızını arttırmakta, bu da kentlerin daha
da büyümesine yol açmaktadır. Ayrıca, yoğun nüfusla birlikte kira
maliyetlerindeki artış hem ekonomik hem de toplumsal sorunlara
yol açmaktadır. Konut krizi ekonomik olarak fiyatlara yansırken,
arsa spekülasyonları yasal olmayan işlere kapı aralamaktadır. Büyüyen kentlerin ekonomik açıdan artan maliyetleri iktisadi yönden,
enformel sektörün büyümesi toplumsal ve siyasal yönden ek yük
getirmektedir. Talep darlığı veya yapısal nedenlerden dolayı formel
sektörde yer bulamayanlar, enformel sektöre yönelmektedirler.6
Sonuç Ve Öneriler
1. Kentsel dönüşüm yalnızca eskimiş, hasara uğramış ve değer kaybetmiş yapıların iyileştirilmesini ve tasfiye edilmesini amaçlamaz.
Aynı zamanda, kent ekonomisinin sürdürülebilir kalkınma programları çerçevesinde yeniden yapılandırılması ve kent bilincinin ortaya çıkarılması asıl hedefleri arasındadır.
2. Kentsel dönüşüm projeleri, inşaat sektörünü harekete geçirmekte
ve inşaat sektörü de birçok sektörü istihdam açısından olumlu etkilemektedir. Bu nedenle kentsel dönüşüm, hem ülkenin çehresini
değiştirmeye hem de ekonomiye ivme kazandıracak uygulamalara
hizmete etmektedir.
3. Son yıllarda başlayan başta kentsel dönüşüm projeleriyle birlikte,
hayata geçirilen yeni projeler ülkeye yabancı sermayenin girişine
katkı sağlayacak ve ekonomiye canlılık getirecektir. İstanbul Finans
Merkezi bu projelerin ve amaçların gerçekleşmesi açısından hayati
önem taşımaktadır.
İstenilen sonuçların elde edilmesi ancak kentsel dönüşüm
6

Tarık VURAL, Ahmet ULUSOY, “Kentleşmenin Sosyoekonomik Etkileri”
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projelerinin etkinliğinin arttırılmasına bağlıdır. Bu etkinliği
arttıracak önerilerden bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz:
1. Kentsel dönüşüm projeleri, gecekondu halkının beklentilerine, çalışma koşullarına, inanç ve değerlerine uygun olarak geliştirilmeli
ve uygulanmalıdır.

16

2. Kentsel dönüşüm, yeni mekanlar oluştururken bunların yeni cazibe merkezleri olmasına ve turizm sektörüne katkı sağlamasına
öncelik vermelidir.
3. Düşük gelirli vatandaşların kentsel dönüşümle birlikte yaşadıkları sosyal ve ekonomik çevreden koparılması yeni sosyal problemlere
sebep olacağından, bu konuya özellikle önem gösterilmelidir.
4. Kentsel dönüşüm, kent bilincini ortaya çıkaran, orta ve uzun vadeli sürdürülebilir kalkınma programları çerçevesinde yapılmalıdır.
5. Karar aşamalarında halkın katılımı sağlanmalı, tarihi dokuların
korunmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca, kentin yeniden canlanması
ve her açıdan rekabet edebilecek bir düzeye getirilmesi de göz ardı
edilmemelidir.
6. Dikey yaşam alanlarının ortaya çıkarılmasıyla arsa maliyetlerinin
düşmesi, karlılık oranlarında artışa sebep olmaktadır. Bu durum o
bölgede yaşayanlara yansıtılmamalı, gelir adaletsizliğinin artışına
sebep olacak uygulamalardan kaçınılmalı ve bunun önüne geçebilmek için önlemler alınmalıdır.
7. Kentsel dönüşüm toplumsal öğelerden bağımsız olarak düşünülmemeli, estetik, sosyal bilinç ve sosyo-ekonomik adalet bağlamında
ortaya çıkabilecek olumsuz örneklere mahal verilmemelidir.
8. Kentlerle ilgili her düzenlemenin yalnızca kentsel dokuyu değiştirmediği, aynı zamanda toplumsal süreçleri de etkileyeceği unutulmamalıdır. Bu nedenle, kentsel dönüşüm, sosyokültürel yapı,
ekonomi, tarih, sosyoloji gibi disiplinlerin temel ilkelerinden yararlanılarak oluşturulmalıdır.
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Giriş
Bu çalışma estetik ölçütleri aramayı, sorgulamayı amaç edinmektedir. Bu doğrultu kendi içinde engin bir kavramsal denize açılmaktadır. Estetik, etkileşim alanı kadar soyutlama düzeyi oldukça yüksek
olan, doğurgan bir kavramdır. Kendisini görünür kılan medeniyet,
kültür ve kent kavramlarına doğrudan bağlanır. Bu hali ile estetik,
güç bir meseleyi çağrıştır.
Bu yazıda estetik kavramının açıklanmasına, kavramın kent bağlamının sorgulanmasına, İstanbul şehri üzerinden Türkiye’de kentsel
dönüşüm pratiğine fayda sağlamak üzere görüş ve öneri buketinin
sunulmasına gayret edilmektedir.
Güzel Üzerine Düşünme
Estetik, bilim alanında bir kavram olarak takdim edilmeden çok
önce, güzel üzerine zihinsel egzersiz zemininde yol almıştır. Tarihte
ilk medeniyetlerin Mezopotamya ve Mısır’da hayat bulan şehir temsillerinde, güzel, günlük hayatın doğal bir parçasıdır. Mimaride ve
sanat-zanaat ayrımına henüz konu olmamış ürünlerde izlenebilen
bir gerçekliktir. Ancak bilimsel alana altlık oluşturmak üzere güzel
üzerine ilk tartışmalar ve kayıt altına alınma, antik Yunan medeniyeti evresindedir. Platon’a atfedilen diyaloglarda güzeli sorgulayan
düşünsel egzersiz, “güzel güçtür” önermesi ile sonsuz açılır.
* Yrd. Doç. Dr. / Marmara Üniversitesi (aynurcan@marmara.edu.tr)
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Düşünürken zorlu bir çözümlemeye yokuş çıkaran güzel, yaşarken
çok basit değil midir? Güzeli hissetmek kendiliğinden oluverir. Bunun için uzun uzun düşünmeye, konuşmaya, sayfalarca yazmaya
da gerek yoktur üstelik. Bu his, hissediş biçimi herkeste ve her
yerde aynı mıdır? Değildir kuşkusuz. İnsan yeryüzünde zamana ve
mekâna tutunarak var olur. Bu varoluş kültür ve kültürel biçimler
ile izlenebilirken nasıl düşünüleceğini ve hissedileceğini vaaz eden
medeniyet kavramının içinden filizlenir. Böylece yeryüzü tarihinde
22 zaman ve mekân boyutunda farklılaşan medeniyetlerin okunabildiği bir renk cümbüşü seyredilebilir. Kişilerin bilgi, birikim, duygu
yoğunluklarına göre ve de ait olunan medeniyet dünyası veçhesinden güzelden alınan zevk veya tat farklılaşır. Güzele erişmede onu
bir zevk olarak duyumsamada beş duyu organı işlev sunar. Dünyasındaki serüveni fani oluşuyla bitmeye mahkûm olan insan beş
duyusunun penceresinden ruhunun ait olduğu âlemlere açılabilir.
Orada uhrevileşen bir görme biçimi ile seyir, temaşa ve haz vardır.
Estetik
Estetik, özgür sanatlar teorisi, aşağı bilgi teorisi, güzel üzerine düşünme sanatı ve akla benzer bir yeti bilimi olarak betimlenebilmektedir. Bu tanımları nesnelleştiren temel belirleyici unsur, estetiğin
duyusal bilgiye dayandırılmasıdır. Baumgarten duyusal (sensitive)
kavramını aşağı bilgi yetisinin ortaya koyduğu tasavvurları açık ve
seçik şeylerin ötesinde tasavvurlar bütünü olarak açıklamaktadır.
Zihni bilginin ölçüsü açık seçik olması, ödevi ise açık ve seçik tasavvurların ilgi ve bağlılığını ve doğruluklarını araştırmasıdır. Estetik
ise duyusal bilginin mantığı olarak karşılık kazanmaktadır. Doğruyu düşünmenin yolları ve doğruyu istemenin yollarını araştırmak
bir yana estetik, doğruyu hissetmenin yolunu yordamını bulmaya
odaklanmıştır. Böylece bulanık, muğlak ve kaygan bir zemindedir.
Bilimsel bilgiden bakınca görülen boyutu ile böyledir. Kendi içinden
bakarak belki de başka bir tanımlamaya gidilebilecektir.
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Estetik bilimi, zihni bilginin yetkinliğini hedefleyen mantığa benzer bir biçimde duyulur/duygusal bilginin yetkinliğine ulaşmak
amacındadır. Estetik bilginin yetkinliği “güzellik” kavramı ile ifade
edilmektedir. Yunan dilinde duyum ve duyulur algı anlamına gelen
“aisthesis” ya da duyu ile algılamak anlamında “aisthanesthai” kelimesi kökeninden iz süren, felsefe bilimi olarak yapılanan estetik,
kapsayıcı bir alanda duyusallık içinde oluşan güzellik olgusu ile ilgilenmektedir. (Tunalı, 1996: 11-22, Can, 2008: 346-347)
Modern estetik teorisinde özne ve nesne arasındaki estetik ilgi estetik haz kavramına yerini bırakır. Estetik hazzın veya zevkin yaşanmasında görme ve işitme duyumları öncelikli ve ayrıcalıklı bir yer
edinir. Entelektüel duyular olarak da adlandırılan bu iki duyu, bedenin maddeselliği ile olan ilgilerinin zayıf olmasından dolayı güçlü
bir etkiye sahiptir. Görme ve işitme duyumları ile insan çağrışım
yollu geçmiş zamanında gezinebilir ve bunu geleceğe taşıyabilir. Çocukluğu hatıralandıran bir ses, bir şarkı dinlediğinizde o sizi çocuk
zamanlarınıza götürebilir. Gördüğünüz bir renk, bir resim size deneyimlenmiş, eski duygularınızı yeniden tattırabilir. Böylece göz ve
kulak penceresinden insan âleminin tarih yolculuğuna çıkılır.
Modern estetik, Kant’ın derinlikli katkısı ile kavramsal olarak geliştirilir. Zevkler ve renkler tartışır ve tartışılmalıdır. Güzel kavramı
yeniden tanımlanır, yüce, trajik, komik vb. yeni kavramlar ile zenginleşir. Uzun süre bir sanat felsefesi olarak yol alan estetik, Heidegger ile birlikte aynı zamanda bir varlık soruşturması olarak anlam
kazanır.
Günümüzde estetiği kent bağlamında okumayı öneren yeni yaklaşımlar belirmektedir. Bunun arka planında dünyadaki kentleşme
düzeyinin ilerleyen zaman diliminde %70’lere ulaşacağı öngörüsü
ile modernitenin kenti alım-satım değeri olan bir tür metaya dönüştürmesinin payı olduğu ifade edilmelidir.
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Estetiğin Kent Bağlamı
Kentler medeniyetlerin üretici güçleri olarak kabul edilmektedir.
Yerleşiklik, değişim ve farklılığı bir araya getiren bu özel mekânlar,
aynı zamanda üretim biçimi ve teknolojinin dönüştürdüğü, kırsal
alandan belirgin biçimde farklılaşmaktadır. Konu estetik bağlamında ele alınırsa, kentler, bilim, sanat, felsefe ve hikmetin yaşatıldığı mekânlar olmuşlardır. Böylece estetik biçimlerin üretimin alanı
kentlerdir. Bunda ekonomi kadar insan çeşitliliğin payı vardır. Üre24 tilen artı değer kentlerde kültürel ve estetik biçimlere dönüştürülmektedir.
Sanayi kenti, sanayi öncesi kent ile belirgin bir biçimde ayrılır. Üretim biçiminin değişimi insan unsurunu ve kenti dönüştürmüştür.
Sonsuz ve doğal mekân arasında üretilen, insan eliyle inşa edilen
mekân veya mimari mekân da doğal olarak değişmiştir. İhtiyaçların değişimi biçimlerin değişimini zorunlu kılmaktadır. Geleneksel
şehir kodları çözülmüş ve sanayi toplumunun ihtiyaçları doğrultusunda kent yeniden düzenlenmiştir. Günümüz kent çağı (urban age)
olarak anılmakta, kentsel dönüşüm adı altında kentler gerek tarihi
şehir dokusu, gerek eskiyen yapıların yenilenmesi gerekse yeni yerleşim alanlarının üretilmesi açısından estetik ölçütlerin geliştirilmesi meselesi önem kazanmaktadır.
Konunun Türkiye pratiği ve İstanbul’un kendi bağlamında okunabilmesi ihtiyacı içinde kente müdahale etmede esas alınan hukuksal düzenlemeler araştırılmıştır. İstanbul’da tarihi şehir dokusunun
ürettiği estetik ölçüyü müstakil ölçekli korumayı öneren 2005 tarihli “5366 Sayılı ”Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında
Kanun” ile şehirde mevcut estetik ölçü ifade bulmaktadır. Bununla
birlikte 2012 tarihli 6306 Sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kentle ilgili düzenleme içeren diğer
kanunlardan ayrıcalıklı ve üstün tutulan konumu ile kente yönelik
estetik ölçütler önermektedir. Kanunun Amaç kısmını açıklayan ilk
maddesinde bu ölçütler ifade edilmektedir. Şöyle ki;
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“Bu kanunun amacı; afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki
riskli yapıların 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” .
Kanunun rezerv yapı alanı tanımlaması ile yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere, Toplu Konut İdaresi (TOKİ)’nin veya İdarenin
talebine bağlı olarak veya resen, Maliye Bakanlığı’nın uygun görüşü
alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenecek alanlardır.
Estetik Ölçütler
Kent mekân biçimsel gösteriminde seyredilen, temaşa edilen bir nesneye öznenin zihin ve gönül aynasında dönüşür. Kentlide bir akis
bulan renk, ses, koku, tatlar, söylemler, konfor ve rahatlık duyguları
bir anda estetik hazza yer açar. Böylece kent yeni bir anlama, kavrama, yaşama ve zevk alma nesnesi haline gelir. Kenti bu kavrayış
ve yaşayış biçiminde insan ontolojik bir bütündür. Ancak bu yolu
çözümlemede kolaylık sağlayıcı ön-arka ayrımı önem kazanır. Her
şeyin bir iç yüzü ve bir de dış yüzü vardır. Bu boyutlar farklı ifadelerle anlam kazanmaktadır. Şöyle ki:
›

Dış ve iç

›

Dışsal ve içsel

›

Biçimsel ve içeriksel

›

Ön yapı ve arka yapı

›

Birinci algılama ve ikinci algılama

›

Görünen ve görünmeyen

›

Maddi ve manevi

›

Fiziksel ve ruhsal

›

Mülk ve melekût olarak sayılabilir.

Böylece güzeli ifade eden kent yapısı çoklu veçhesi ile kavramaya
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açılır. Bu siluet değerinin ifadesi anıtsal ölçekli yapılarla sınırlı değildir. Silueti seyre dönüşen bir kent manzarası günün saatlerinde
farklı estetik temalara kapı açar. Gün doğumu ve gün batımından
sonra akşamın bitişiyle gökyüzü sahnesi ay ve yıldızlarla şenlenir.
Gören göz ve hisseden kalpler için estetik bir şölen yaşanabilir. Ya da
bunu hiç fark etmeyen insanlar da vardır. İşte bu farkı oluşturacak,
hazırlayacak estetik egzersiz üzerine düşünmek değer kazanmaktadır. Güzeli gören estetik görme biçiminin geliştirilmesi aşaması
26 görünen ve güzellik değerinin ifadesi iç ve dış ölçütleri ortaya çıkarır. (Can, 2008: 354-356) Bu ölçütler ağırlıklı olarak pozitif bilimler
içinde yer alan mimarlık ve şehircilik bilim dallarının geliştirdiği
alan içinden derlenmiştir. Böylece dışsal veya biçimsel ölçütler;
›

Görsel algı ve ölçek

›

Oran, orantı ve simetri

›

Uyum (ahenk), esneklik ve denge

›

Çoklukta birlik ve ekonomi

›

Doku niteliği ve çeşitliliği

olarak sayılabilir ve de çoğaltılabilir.
Bununla birlikte görünen alanda izlenen ve duygu ve düşünce boyutu ile içselleştirilebilen içsel-içeriksel ölçütler sayılmalıdır. Bu
ölçütler bir felsefe bilimi olarak ele alınan estetik felsefesi içinde
geliştirilmiştir. Şöyle ki:
›

İde, tür ve tipe uygunluk

›

İşlev ve yetkinlik

›

İfade ve karakter

Kentsel mimariyi estetik kavramaya açan ve bir tür sanat felsefesine
yol alan sübjektivizm güzergâhında kent bilimcilerin yaklaşımları
ile bu sistematik bakış açısı bulanık halden berraklığa yol alınmıştır. Weber’in bir yandan katı bir biçimde batı kenti tanımlaması
diğer yandan kentin sosyal ve psikolojik boyutunun ihmal edildiği
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savunması vardır. Kent sadece matematiksel hesapların ifadesi istatistik, diyagram vb. ile kavranılmayacak kadar engin ve derin bir
ormandır. Ağaçların gerçekliğinin seyrine takılan göz ormanı temaşa edemeyebilir. Chicago Okulu teorisyenleri kenti oluşturduğu yeni
insan doğası üzerinden okumayı önerirler. Lynch, kentin fiziksel
yapı bileşenlerini derlediği Kentin İmgesi çalışmasında yukarıda sıralanan iki boyutu bir biçimde harmanlar, sentezler ve indirgeyerek sadeleştir. Çevresel imgeyi üç bileşene ayırarak okumayı önerir.
(Lynch,2010: 1-10 ) Bunlar;
›

Kimlik

›

Yapı

›

Anlam bileşenleridir.

Anlam kategorisini açmakta yararlandığı imgelenebilirlik ve okunaklılık kavramlarına yer açmaktadır. Çevrenin imgesinin canlı bir şekilde tanımlanabilmesini, sağlam yapılandırılmasını ve kullanışlı bir biçimde kurulabilmesini sağlayan şeyler biçim, renk veya düzenlemedir.
Nesnelerin yalnızca görme duyusuna değil, diğer duyulara da keskin
ve yoğun bir biçimde verili oldukları durumlar okunaklılık kavramı
ile açıklanmaktadır. Okunaklılık kadar esneklik önem kazanmaktadır.
Bu çerçevede içsel anlamın ortaya çıkarılması söz konusudur.
Böylece güzel bir çevrenin bir takım özellikleri oluşur. (Lynch,
2010: 11) Bunlar;
»

Anlam ve dokunaklılık

»

Duyusal hazlar

»

Ritim

»

Uyaranlar

»

Seçenekler

olarak çoğaltılabilir. Bu bağlamda insanın çevresel algısını genişletmesi ve derinleştirmesi için uzun süreli biyolojik ve kültürel bir
gelişimden geçmesinin gerekliliği hatırlatılır.
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Sennett, batı kentinin köklerine antik Yunan medeniyetinin taçlandırdığı Atina’da insanların duygularını mekânda ifade edebildikleri
özlemini ifade ederken Amerikan kentine bir eleştiri oku yönlendirir.
(Sennett, 1999: 13) Bu sorular insancıl kenti arayışın ifade biçimleridir. Şimdilerde sürdürülebilir kent sorunsalı ile ifade bulmaktadır.
Güzel Bir Çevre İçin İstanbul’dan Bakınca
28

Güzel ve güzelliği arayışta İstanbul bağlamı soru soran ve de bir
açmazı tanımlayan bir mesel’e dönüşmektedir. Osmanlı medeniyetinin 16. ve 17. yüzyıllarda mimari biçime dönüştürdüğü şehrin
kimlik ve karakterini temsil etmektedir. Bu haliyle estetik ölçütlerini
izleyebildiğimiz güzel şehir nesnesi yazın alanına konu edilmemiştir. Yazılmayan bu güzel şehir mekânsal biçimlenmesi, tüm estetik
ölçütlerinin içinden halen temaşa edilebilmektedir. Ancak şehrin
postmodern tavrını ortaya koymada kültürel kökleri ile bağ kuran
ve bu çağın ruhunu yakalayan biçimsel üretimler önem kazanmaktadır.

Şekil 1 Masal şehir İstanbul

Gün batımı manzarasında bu masalsı güzel şehrin gecesini
Kandilli’den bakarak Gece adlı şiiriyle yorumlayan Yahya Kemal Beyatlı, şehrin estetiğini darası alınmış söze dönüştürür.
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Kandilli yüzerken uykularda
Mehtabı sürükledik sularda…
Bir yoldu parıldayan, gümüşten
Gittik… Bahs açmadık dönüşten
Hülya tepeler, hayâl ağaçlar…
Durgun suda dinlenen yamaçlar…
Mevsim sonu öyle bir zaman ki
Gaaip bir musikiydi sanki

29

Gitmiş kaybolmuşuz uzakta
Rüyâ sona ermeden şafakta
İstanbul diğer yönüyle Boğaziçi kıyılarında 19. yüzyıl mimarisini değişen yönetim merkezinin modernleşme deneyimi ile ürettiği biçimi
ile farklı bir okumaya konu olmaktadır. Bu alanın ardında yükselen
21. yüzyıl mimari biçimleri ise şehre yeni bir yüz getirmiştir. Yüce
kavramının içeriğini tarihi İstanbul’un masalsı karakteri ile farklı,
19. yüzyıl modernleşme tecrübesi ile farklı, 21. yüzyıl biçimlenme
tercihi ile farklı bir “yüce” olarak okumak, bu kavramı İstanbul bedeninde çok boyutlu çalışabileceğimize işaret etmektedir.

Şekil 2 Gerçek kent İstanbul
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Güzel bir çevre için gerekli koşul ve özellikleri içeren çerçevenin alt
bileşenleri şöyle sıralanabilir.

30

›

İnsan ölçeği

›

Okunaklı olma

›

İmgelenebilir olma

›

Esneklik, ucu açık olma, sonsuza açılma

›

İçsel anlamın ortaya çıkarılması

›

Anlam ve dokunaklılık

›

Duyusal hazlarla harmanlanma

›

Kültürel kodların dışa vurumu
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Sonuç
Mimarlık ve medeniyet arasında çok güçlü bir ilişki olduğu bilinci
ve yaklaşımı içinde mekânın biçimlendirilmesinde yeni bir görme
ihtiyacı hissedilmektedir.
Türkiye’de teori ve pratik arasındaki açıklık, Batı medeniyetinin temel kabul ve doğruları ile olumlanmış tek yönlü teorik kavrayış,
Doğulu medeniyetin günümüz kentini çözümlemede yorum değeri
kazanmış kavramsal temel ve birikimden yoksun oluşu ile cılızlığı,
disiplinler arası uzak mesafeler, hayatın her alanına sızmış ideolojik
renk önümüzde engel ve engebeler.
Sesleri ve renkleri ahenge kavuşturmak, ruhu sükûnete, zihni hikmete, toplumumuzu üzerinde uzlaşı olacak ortak bir zemine taşımak, mutabakat oluşturmak, çetin bir sual bizim için bugünlerde.
Bu suale iyi cevaplar kadar yeni ve özgün yorumlarla karşılık vermeliyiz. Ki böylece bulanıklık ve karışıklık gözden kaybolup yerini
gönül aydınlığı ve zihin açıklığına bırakabilsin. Tüm bunlar için ise
ihtiyacımız olan şey, hız kesmek, durmak ve şehre yeniden, yepyeni
bir gözle bakmak.
Ancak görünen o ki şehri ve kendimizi deneye deneye aramaya devam edeceğiz. Uzun süren denemeler evresi önümüz.
Deneme var, yanılma yok.
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KENTSEL DÖNÜŞÜMDE TAŞINMAZ DEĞERLEME
Erol Köktürk*
Kuramsal Çerçeve1
Kentsel Dönüşüme Yaklaşım
Kentsel dönüşümle, kentlerde yaşanan ve ülkeden ülkeye, kentten
kente farklılaşan nedenlerden kaynaklanan olumsuz süreçlere karşı
konulması hedeflenmektedir. Kentsel dönüşüm, bugünlerde ve gelecek yıllarda, yerel yönetimlerin, ama aynı zamanda hükümetlerin
merkezi görevlerinden birisidir. Kentsel dönüşüm, yıkmaktan daha
fazla bir şeydir. Bu kentleşme aracı, bütüncül bir kentsel gelişmenin
süreci olarak algılanmak ve uygulanmak zorundadır. Kentsel dönüşüm, kentsel sosyal altyapıyı (konutlar, kültür, sosyal yaşam, spor,
ulaşım vs) etkilemektedir. Bu araçla, kentlerde ortaya çıkan yeni demografik ve sosyal süreçlerin, günün gelişen koşullarıyla uyumlandırılması kaçınılmaz olmaktadır. Bununla birlikte kentsel dönüşüm,
başta bölgede, ama aynı zamanda kentin bütününde yaşayan tüm
insanların yaşam kalitesinin kapsamlı biçimde iyileştirilmesini sağlamalıdır. Bunun için, kiracıların, konut sahiplerinin, belediyenin
*
1

Prof. Dr. (kokturk.erol@gmail.com)
Konunun kuramsal çerçevesi, 4 kaynaktan (Reuter 2006, Schwenk 2006,
Goldschmidt-Taubenek 2010, Ministerium des Innern des Landes Brandenburg 2005) yararlanılarak, Almanya koşullarındaki yaklaşımlar bağlamında
ele alınmaktadır.
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ve teknik altyapı hizmeti girişimcilerinin iş birliğine gerek vardır
(Meerheim).
Kentsel dönüşümler kapsamında bölgelerin sınıflandırılması için
somut tanımların ve önlem önerilerinin geliştirilmesi, kentsel gelişim tasarımlarının ortak yönüdür. Örneğin Almanya’da kentsel
dönüşüm projelerinde genellikle dört faaliyet sınıfından yola çıkılmaktadır (Reuter 2004):
38

•

Koruma Bölgeleri: (Kentin kurulduğu bölgeler, tarihi anıtlar bölgesi. Konut işlevinin korunması ve bütünlenmesi) Konut varlığının ve kentsel imajın ağırlıklı olarak korunması. Modernleştirmenin ve restorasyonun sürdürülmesi. Tekil yıkma ve
çekirdekten uzaklaştırma önlemleri.

•

Yeniden Yapılandırma Bölgeleri: (Kısmen zarar görmüş ve yapısal
olarak zayıf eski yapılanma bölgeleri. Yeniden değerlendirme ve güçlendirme) Büyük yıkma önlemleri, koruma önlemleri ve geriye
kalan yapı stokunun kullanımının değiştirilmesi. Bölgenin karakterinin büyük oranda korunması. Tekil yeni yapım önlemleri. Ulaşım alanlarının kapatılması olanaklı değildir.

•

Yeniden Geliştirme Bölgeleri: (Bugün kısmen oturulan Doğu
Almanya bölümündeki büyük yerleşmeler. Bir işlevsel kent bölgesinin korunmasında konutların azaltılması) Kapsamlı yıkım.
Yapıların az bir kısmının korunması, boşalan alanların yeni
yapılaşma (bağımsız evler, işletmeler, ticaret) ya da dinlenme ve boş zaman kullanımı için hazırlanması.

•

Yıkım Bölgeleri: (Önemli oranda boş duran konutların olduğu
Doğu Almanya büyük yerleşim alanları. Kapsamlı yıkım) Tüm
yapıların yıkılması, eğer gerekli ise, var olan altyapıda uyarlama amaçlı yıkımı. Yeni yapım orta erimli öngörülmemektedir.
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Kentsel Dönüşüm ve Taşınmaz Değerlemesi
Kentsel dönüşüm önlemleri, proje alanındaki taşınmazların değer
gelişimiyle sıkı ilişki içindedir. Kentsel yapılanmalarda ortaya çıkan
olumsuz değişimin üstesinden gelinmesi için başvurulan önlem
olarak kentsel dönüşüm, konutların boş kaldığı ve kullanılmayan
ticari işletmelerin arttığı kentlerdeki ve yerleşmelerdeki taşınmaz
değerlerinin düşüşüne karşı etkili olmalıdır ve örneğin fazladan konut stokunun yıkılmasıyla, en azından piyasanın belli bir düzleme
oturmasına katkı sağlamalıdır.
Yasal kentsel dönüşüm önlemlerinin uygulanması, ilgili taraflar
(belediye, hak sahipleri, yatırımcılar/yükleniciler, sivil toplum) arasında uzlaşmayı gerektirmektedir. Taşınmaz sahiplerinin kentsel dönüşüm sürecine katılmak için hazır olmaları, büyük oranda, taşınmazlar için, özellikle arazi ve arsa için uygun değer yaklaşımlarının
ortaya konulmasına bağlıdır.
Taşınmaz ve arazi değerleri, kentsel dönüşüm sözleşmelerinin hazırlanmasında ve uygulanmasında gerekli olurlar. Örneğin,
•

Malikler arasında yüklerin denkleştirilmesi için,

•

Kentsel dönüşüm için bağlayıcı planlama yapılması durumunda planlamanın neden olduğu zararların (mağduriyetlerin) denetlenmesi için,

•

Kentsel sağlıklaştırma bağlamında, örneğin sağlıklaştırmaya bağlı kentsel dönüşüm uygulamalarının neden olduğu
değer değişikliklerini sınırlandırmak için veya

•

İlgili konut firmalarının muhasebeleştirmeye ya da
kredilemeye yönelik zorunluluklarının yerine getirilmesi
için.

Sözleşmelerin hazırlanması ve satın alma kararlarının kolaylaştırılması için, gerekli durumlarda, katılımcı konut firmalarının özgün
ölçütlerine göre veya yerel ölçekteki bakış açısıyla makul değerlerin
belirlenmesi gerekebilir.
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Sözü edilen amaçlar için, kentsel dönüşümün aktörleri, hem güncel
piyasa verilerine hem de özel durumları dikkate alan toprak değerlerine gerek duyarlar. Ancak kentsel dönüşüm alanlarında taşınmaz
değerlemesi çok kolay gerçekleştirilemez. Çünkü taşınmaz değerlemesi
kurulları (bizde şirketleri) veya taşınmaz değerlemesi uzmanları,
ilgili değerleme altlıklarını, özellikle de karşılaştırma fiyatlarını hazır
bulamazlar ve yapılardaki boşluk durumları ve kentsel dönüşümle ilgili
taşınmazların nitelik saptamaları kolay gerçekleşmez (Reuter 2006).
40

Önemli kentsel işlev kayıpları olan kentsel alanlarda ve yerleşim
bölgelerinde, taşınmaz fiyatları, özellikle de toprak fiyatları, uzun
zaman dilimleri açısından izlendiklerinde, karşılaştırma dayanakları olarak genellikle seyrektirler. Tipik alım-satım fiyatlarının azlığı
veya tümüyle yoksunluğu durumları söz konusudur. Olasılıkla (henüz) var olan toprak genel değerleri her zaman güncel piyasa durumunu yansıtmazlar. Kullanılamaz duruma düşmüş ve zarar görmüş
alanların gelecekteki kentsel gelişmesinin bazı bölgelerde belirsiz
oluşunu, ağırlaştırıcı olarak buna katmak gerekir.
Eksik alım-satım fiyatlarından dolayı, resmen kentsel dönüşüm
alanları olarak saptanmış olan konut alanlarındaki taşınmaz değerlerinin biçilmesi, genellikle doğrudan (direkt) fiyat karşılaştırmasıyla sağlanamaz. Toprak genel değerleri de yalnızca sınırlı olarak
kullanılır. Bu, genel değerler satış fiyatları yardımıyla değil, tersine
taşınmaz değerleme uzmanlarının yaptıkları değerlemelerle yürütülürse, söz konusu olacaktır.
Bu nedenlerle birçok soru akla gelebilmektedir:
•

Karşılaştırma değerleri olarak satış fiyatlarına başvurmak
zorunda kalmadan piyasa değerleri nasıl biçilebilir?

•

Hangi koşullarda planlamanın içeriği değerlemede ipuçları
vermektedir?

•

Değerlemede hangi bilgilere dayanılabilir, hangi sonuçlar
kabul edilebilir ve hangileri dayanak gösterilebilir?
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Şekil 1

Terimler
Başlama değeri, DB (Startwert, SW), nitelik olarak, kentsel dönüşüm faaliyetlerinin başlamasından önceki var olan durumu yansıtır.
Bunun biçilmesi, genel olarak veya diğer önlemlere bağlı toprak değerlerinin tersine kentsel dönüşüm önlemlerinden etkilenen toprak
değer gelişiminin sınırlandırılmasını olanaklı kılar. Başlama değeri,
bir parselin ya da kent alanının bir kentsel dönüşüm önleminden
önceki kentsel durumunu yansıttığı için, bu değerin oluşan durumla ilgili, fonksiyonel ve yapısal kayıptan dolayı açıkça genel toprak
genel değerinin altında kalması beklenmelidir.
Hedef değeri, Dh (Zielwert, ZW), kentsel dönüşüm faaliyetlerinin
tamamlanmasından sonra planlamaya uygun parsel niteliğini temel
almalıdır.
Eğer toprak değerinden başka güncel kullanılabilirliği olan yapılı
bir taşınmazın piyasa değerinin saptanması gerekiyorsa, güncel taşınmaz değerinin saptanması için yöntemsel olarak yalnızca maliyet yöntemi önerilir, ama gelir yöntemi önerilmez. Karşılaştırma
yönteminde yalnızca, eğer karşılaştırma ölçütü tek başına yapısal
tesislerin piyasa değerindeki payı ile ilişkili ise önerilir.
Yapılı taşınmazların başlama değeri ve hedef değeri için, bunların
özel durumda (her keresinde) güncel toprak değeri olarak saptanıp
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saptanamadıklarına açıklık getirmek gerekir.
Özel durumda hangi toprak değerinin hesaplanması gereği, kentsel
dönüşüm olayındaki özel değer saptama sorununa bağlıdır. Parsel değerleri için değerleme kurullarına, özellikle kentsel dönüşüm bölgelerindeki toprak genel değerlerini güncelleştirme görevi düşmektedir.
Yöntemler
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Kentsel dönüşüm bölgelerinde toprak değerinin saptanması, yapısız karşılaştırma taşınmazları için satış fiyatlarıyla ve uygun toprak
genel değerleriyle karşılaştırma yoluyla, karşılaştırma yöntemi kullanılarak gerçekleşir. Fiyat karşılaştırmasının sonucu, toprak değeri
için karşılaştırma değeri olur. Karşılaştırma taşınmazlarının değerleme nesnesiyle, toprak genel değerinin fiyat sözleşmesi zamanındaki veya değerleme günündeki genel değer koşullarının değerleme
günündeki konjonktürle yeterli uyumu gösterip göstermemesine
göre, fiyat karşılaştırması doğrudan ya da dolaylı olarak uygulanır.
Doğrudan fiyat karşılaştırmasında özgün karşılaştırma fiyatları ve
toprak genel değerleri değişmeden kullanılabilirler. Bu, uygulamada
çok sık ortaya çıkmaz. Dolaylı fiyat karşılaştırmasında, karşılaştırma fiyatları ve toprak genel değerleri, değerleme nesnesinin niteliğine ve değerleme gününün konjonktürüne uyarlanmalıdır. Bu,
uygulamada kuraldır.
Kentsel dönüşüm uygulamalarında, ilke olarak, belediyelerin taşınmaz değerlemesinin tüm sorunlarında yerel değerleme kurullarından yardım almalarının gerekli olduğundan hareket edilmelidir.
Kentsel önlemlerin tümünde, taşınmaz değerleri önemli bir rol oynamaktadır. Her zaman saydam olması gereken taşınmaz dolaşımının güvencelenmesi, bir amaç olmalıdır. Bu, daha fazlasıyla özel
kentleşme hukuku için geçerlidir. Çünkü burada belediyeler, kamu
hukuku önlemleriyle, düzenleyici olarak kentsel gelişmeye müdahale etmektedirler. Taraflar için her zaman saydam olan bir fiyat ve
değer belirlemesi, belediyeler, vatandaşlar ve yatırımcılar arasında
gerekli bir işbirliği için önemli altlıkları oluştururlar.
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Toprak Değerleri Neden Gereklidir?
Toprak değerlemeye ilişkin gereklilik şu noktalarda toplanmaktadır:
•

Yapısal kullanımlar için imar hakları değişiklikleri veya iptaller nedeniyle ödenti istemleri,

•

Mülkiyet koşullarının gerçekçi değerlendirilmelerine ve önlemlerin uygulanmasına yönelik gerekçelendirme dayanakları,

•

Özel şehircilik tüzesinin diğer araçlarıyla kentsel
dönüşümün geliştirilmesi durumları (sağlıklaştırma bölgelerinin, gelişim alanlarının saptanması) veya bunların sınırlandırılması.

Değerleme İçin Nedenler
•

Planlamanın neden olduğu mağduriyetlerin denetlenmesi

•

Önlemleri uygulamak için gerekçelendirme

•

Özel kentleşme tüzesine göre önlemlere ilişkin bağlam

•

Muhasebe ve kredi avantajlarını karşılamak

Arazi Değerlerine Olan İstem
•

Arazi değerlerinin güncellenmesi

•

Önlemlere bağlı toprak değerleri (kullanıma ve planlamaya
uygunluk)

Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Toprak Değerlerinin Değişimleri
•

Toprak değeri, bağlayıcı planlama kararlarının değişmesiyle
veya konum faktörlerinin gerçekten değişmesiyle özellikle
değişir.

•

Toprak fiyatları enformel planlamalar (kentsel dönüşüm
planları) nedeniyle değişmezler, tersine piyasanın imar planının gerçekleştirilmesine verdiği tepkiye göre değişirler.
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•

Kentsel dönüşüm sözleşmeleri, içerdiği temel hükümler ve
yükümlülükler nedeniyle toprak piyasasına etkili olabilirler.

•

Planlama kararlarının değişmemesi durumunda, toprak piyasasına kısa süreli etkiler, ne alan bazında ne de noktasal
bazdaki yıkımlarda beklenmelidir.

•

Kentsel dönüşüm alanlarının konum potansiyeli (sonraki
kullanım olasılıkları) biçimlendirici toprak değer bileşenini
oluşturur.

•

Toprak değerlemesi için indirgeme (deduktiv) yönteminin
kullanılmasında, gerçekçi kullanım senaryolarına yönelmek
gerekmektedir.

44

Toprak Değer Gelişimine Etkiyen Faktörler
Öncelikle bir kentsel mekân bütününün parçası olarak her
alanın kentleşmenin çerçeve koşullarının değişmesiyle niteliğinin
belirlenmesi söz konusudur. Bunun etkileri kentleşmenin genel
gelişmesinde kendisini gösterirler.
Kentsel gelişme aşamalarının sınıflandırılması, Şekil 2’de gösterilmiştir. İmar mevzuatına göre özel kentleşme önlemleriyle etkili olan
gelişim (sarı ile belirtilen) zaman olarak sınırlıdır. Bu bağlamda bunun başlangıcı 1 ile gösterilen zaman (genellikle hazırlanan önlemlerin uygulanma kararı günü) ve bunun bitişi 2 numaralı zaman
(genellikle bir uygulamanın biçimsel olarak sona ermesi) olarak
tanımlanmaktadır.
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Şekil 2: Kentsel Gelişme Aşamalarının Sınıflandırılması

Toprak Değerleri

Şekil 3: Kentsel Gelişme Aşamalarında Toprak Değerleri

Toprak değerlerinin gelişimi, taşınmaz piyasasının özel veya kamusal önlemlere nasıl tepki verdiğine göre oluşur. Tanıma göre, toprak
değerleri, parselle ilintili olarak öncelikle planlama verileri ve gerçek
özellikler; çevreyle ilintili olarak da konumun niteliğiyle belirlenir.
Ayrıca, toprak değerleri, konjonktürle ilgili bir gelişime de bağlıdır.
Bir parselin veya bir bölgenin toprak değer gelişimi, temel olarak,
bir planlama müdahalesinin imar koşullarında (imarın türünde ya
da ölçüsünde) değişikliğe neden olup olmadığına bağlıdır. Buna uygun olarak İmar Yasası’na göre taslak veya bağlayıcı bir uygulama
imar planı, özel kentleşme hukukuna göre önlemlerin ilgili kentleşme hedeflerine yöneltilmesi için temel bir düzenleyici araçtır.
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Örneğin, 3 numaralı zamandaki herhangi bir planlama müdahalesi,
bir uygulama imar planı hazırlanması kararıyla bir imar durumunun türünün ve ölçüsünün değiştirilmesi gerekiyorsa, bu durumda
toprak değer değişmesi bağlayıcı bir imar planının kullanımının söz
konusu olmadığı durumdan farklı bir işleyişi doğurabilir.
Özel kentleşme hukukuna göre önlemlerin kapsamında yer alan düzenleme ve imar faaliyetleri, toprak değerinin gelişmesi için daha
fazla önemlidir. Çünkü bu faaliyetlerle bir bölgedeki yapısal ve iş46 levsel zayıflıklar giderilmektedir. Böylece bu bölgelerde, düzenli bir
yapısal iyileşme, gerekli durumlarda genel kent mekânı konum değerlendirmelerinde de iyileşme sağlanmaktadır.
Şekil 4’te, örnek olarak önlemlere bağlı konum değeri iyileştirmesi,
bölgedeki yapıyı düzenleyen müdahalelerin etkisi olarak açıklanmaktadır. Bu düzenleme ile, önlemlerin başlamasından önce toprak
değerinin kabul edilen düşüşüne karşı olumlu bir etki yaratılmaktadır.

Şekil 4: Önlemlerin Toprak Değerlerine Etkileri_Konum Değeri Faktörü

Toprak değerine etki, aşağıdaki grafikteki (Şekil 5) gibi ortaya çıkabilir. Bu şekil bir düşük bölgeleme için örneklenmiştir. 		
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a durumu, planda var olan durumdaki toprak değer gelişiminin gidişini; b durumu, bir uygulama imar planı taslağının hazırlanması
kararından ve taslağın oluşturulmasından sonraki planlama müdahalesinin olası etkisini göstermektedir. Burada piyasa, güven içinde,
bir uygulama imar planının uygulanmasına, planın olgunlaşmasından ve kesinleşmesinden önce düzenli olarak tepki verir. Buna
uygun olarak, a ve b durumlarında, aşağıda dDTo ile tanımlanan,
toprak değerine 1 ve 2 önlem zamanları üzerinden beklenen etkiler
farklı olurlar.

Şekil 5: Önlemlerin Toprak Değerlerine Etkileri_Plan Kararları Etkeni

Toprak Değer Gelişimine İlişkin Kentsel Dönüşüm Tabanlı Model
Kentsel dönüşüm önlemlerinin gerçekleştirilmesi temel olarak, yıkım
ve yeniden değerlendirme olarak sınıflandırılabilir. Amaç, ilgili bölgeleri önemli fonksiyon kayıplarından kurtarmak için, sürdürülebilir
kentsel mekânların ve yapıların üretilmesidir. Bu bağlamda kent özeklerindeki eski ve tarihi yapılanmaların ya korunmaları gerekir ya da
artık gerek duyulmayan yapıların yeni bir kullanıma kavuşturulmaları gerekir. Yeni bir kullanıma kavuşturulmaları artık olanaklı olmayan
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yapılar için yıkım yapılabilir. Bu bağlamda, yıkımdan sonra oluşan boş
alanlar sürdürülebilir kentsel bir gelişmeye kavuşturulur veya bunlar
kentsel sözleşmeye bağlı olarak bir ara kullanıma sahip olurlar.
Bazı önemli seçenekler Şekil 6’te verilmektedir:
Kentsel Dönüşüm Önlemleri (Yıkım + Yeniden Değerlendirme)
Genel

Gereksinmelere Uygun Kullanıma Kavuşturma

Kentsel Başka Türlü Kullanım Olanaklı Değilse Yıkma
48

Gelişme Boş Alanları Geliştirme/Ara Kullanım Üretme
Kent Özeğindeki Eski Yapı Stokunun Korunması
Şekil 6: Yapısal Kullanımın Kentsel Dönüşüme Özgü Değişimleri

Kentsel dönüşüm için önemli olan değerleme olayları, taşınmaz değerleme uzmanlarının önüne şu ödevleri koymaktadır:
•
•

Bölgenin gerçek niteliğine ve piyasa koşullarına göre toprak
genel değerlerini saptamak,
Gerekmesi durumunda, kentsel dönüşüm önlemlerinin uygulanmasından önceki ve sonraki niteliğe uygun olarak
toprak yaklaşık (genel) değerleri olan Db/Dh’yi belirlemek.

Şekil 7: Aranan Toprak Değerlerinin Modelde Betimlenmesi
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Değerlemenin sürekli olarak dg (değerleme günü, Wertermittlungsstichtag, wst) olarak nitelenen belirli bir zamana dayandığına dikkat etmek gerekir. Aranan düzeltilmiş toprak genel değerinin (DdTG)
niteliği, bu zamana dayanır. Konjonktürel etkiler, yani genel değer
koşullarının gelişimi şimdiye kadar dikkate alınmadığı için önlemlere bağlı toprak değer değişimleri (dDTo) önceki şekil 7’de doğrudan
okunabilirler. Şekil 4’e dayanılarak, belirtilen senaryodaki kentsel
dönüşüm önlemleri sürekli bir değer yükselmesine neden olurlar; h
zamanında (önlemlerin tamamlanması) dTob-h ile en fazla yükselme
yaşanır.
Toprak Değerlemeye İlişkin Yöntemlerin Tasarlanması
Genel kabul gören yaklaşım, toprak değerlerinin belirlenmesi için
karşılaştırma yönteminin kullanılmasıdır. Kentsel dönüşümün ağırlıklı bölgeleri, genellikle fiyatın düşük olduğu yerler olduğu için,
aslında bu alanlarda uygun karşılaştırma değerleri kolay kolay bulunamaz.
Gerekli toprak değerlerinin, özellikle de toprak genel değerlerinin belirlenmesi için, değerlemeyi savunulabilir biçimde yapabilmek amacıyla alternatif yöntemlerin denenmesi gerekmektedir. Almanya’da,
yapılan araştırmalar ve tezler sonucu, kentsel dönüşüm için uygunluğu bakımından farklı yöntemler ele alınmaktadır.
Uyarlama için, Seele’ye göre ve (onu bütünleyen) Reuter’e göre,
kabaca sınıflandırılırsa, aşağıdaki olasılıklar oluşur (Reuter 2006):
•

Örn. farklı katkı tüzesi durumundaki altyapı masrafları
veya bağımlı yapılardaki temizleme masrafları gibi, nedenine göre kanıtlama gerektirmeyen basit eklemeler ve eksiltmeler, (belirgin fiyat karşılaştırması),

•

Örn. yapısal kullanımın ölçüsünde farklar olması durumunda, dönüşüm katsayıları veya konjonktür farklılıklarının
denkleştirilmesi için toprak fiyat endeksleri gibi, konuma
ve türe özgü taşınmaz piyasasının tipik kullanım durumları
ESENLER ŞEHİR DÜŞÜNCE MERKEZİ
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için satış fiyatlarından istatistiksel yollarla türetilen faktörler (istatistiksel fiyat karşılaştırması),
•

Örn. konum farklılıklarının denkleştirilmesi için kiralar
veya toprağın farklı gelişme durumlarının saptanması için
geliştirme ve etkili kılma masrafları gibi, genel bilgiye ve
deneyime göre karşılaştırma fiyatının –değerleme nesnesinin- toprak fiyatı bakımından önemli faktör uygulamalarıyla (faktör fiyatları) uygun biçimde ilişkilendirilmesi (indir-
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gemeli fiyat karşılaştırması),
•

Örn. göreceli konum farklılıklarının konum ölçütleri yardımıyla kestirilmesi veya bir geçit hakkıyla yüklü olmasından
dolayı değer indiriminin gerekçeli temellendirme yoluyla
kestirimi gibi, özel piyasa bilgisine ve deneyime göre (özgür
kanı oluşturma yoluyla) uygulanabilir gerekçelendirmeyle
kestirilen artırımlar ve eksiltmeler (uzman yaklaşımlarının
benzeştiği fiyat karşılaştırması).

Yöntemsel sorunlara ilişkin uzmanlık tartışmasının bir çıkarımı
olarak, değerleme uzmanlarının kentsel dönüşüm uygulamalarında
değerleme gereksinimini karşılamak için tümüyle yeni yollara başvurmalarının gerekmediği vurgulanmalıdır. Çoğu kere çözüm önerileri iki farklı yaklaşıma indirgenmektedir (Schwenk 2006):
1.

İndirgeme (dedüktif) yaklaşımları temelinde dolaylı
karşılaştırma yönteminin kullanılması,

2.

Uzman yaklaşımlarının benzeştiği (intersubjektif) fiyat
karşılaştırması.

Bunlarla ilintili diğer yöntemler olarak şunlar sıralanabilir:
•

Hesaplama (Kalkulatorisch) Yaklaşımları (Kalan Değer
Yöntemi),

•

Kira Destek Yöntemi (Mietsäulenverfahren),
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•

Dallandırma Yöntemi (Zielbaummethode2),

•

Konum Değeri Yöntemi.

Ülkemiz Koşulları
TOKİ Kentsel Dönüşüm Projelerinde Arsa m² Karşılığında Verilen
Konut m² Miktarları3
Kent

Proje Alanı

Oran

Ankara
Ankara
Ankara

Güneypark
Dikmen IV-V
Güneytepe

5:1
2,5:1 & 4:1
4:1

Ankara
Ankara
İstanbul
İstanbul
Bursa
Bursa
Bursa
Bursa
Bursa
Çankırı
Sakarya
Sakarya

Yeni Mamak
Ulus Tarihi Kent Merkezi
Ayazma – Tepeüstü
Kayabaşı
Doğanbey
Dericiler-Sıcaksu
Santral
Mollaarap
Yalovayolu
Yeni Merkez
Dörtyol Sanayi
Küpçüler

4:3 & 4:2
Özel Değerleme
2,5:1
5:1
2:3
1:1
1:1
2:1
0,94:1 & 0,75:1
2:1
10:3
2:1

Bu tabloda değer yoktur, miktarlar vardır. Dönüşüm oranları miktarlar üzerinden hesaplanmaktadır (genellikle de yüzölçümler).

2
3

Zielbaummethode, bir yarar değeri analizinin, değerlerin dönüştürülmesi
üzerinden düzeltilmiş bir biçimidir.

TOKİ, Kentsel Dönüşümde Model Arayışları, TOKİ Araştırma Dizisi 8, Ankara,
2011.
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MEVZUAT
Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun
Kanun Numarası: 6306
Kabul Tarihi: 16.5.2012
Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 31.5.2012 Sayı: 28309
52

Yayımlandığı Düstur: Tertip: 5 Cilt: 52
Uygulama İşlemleri
Madde 6- (1) … Bu şekilde belirlenen uygulama alanında cins değişikliği, tevhit ve ifraz işlemleri Bakanlık, TOKİ veya İdare tarafından
resen yapılır veya yaptırılır. Bu parsellerin malikleri tarafından değerlendirilmesi esastır. Bu çerçevede, parsellerin tevhit edilmesine,
münferit veya birleştirilerek veya imar adası bazında uygulama yapılmasına, yeniden bina yaptırılmasına, payların satışına, kat karşılığı veya hasılat paylaşımı ve diğer usuller ile yeniden değerlendirilmesine sahip oldukları hisseleri oranında paydaşların en az üçte
iki çoğunluğu ile karar verilir. Bu karara katılmayanların bağımsız
bölümlerine ilişkin arsa payları, Bakanlıkça rayiç değeri tespit ettirilerek bu değerden az olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılır.
m. 6 / (2) Üzerindeki bina yıkılmış olan arsanın maliklerine yapılan
tebligatı takip eden otuz gün içinde en az üçte iki çoğunluk ile anlaşma sağlanamaması hâlinde, gerçek kişilerin veya özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetindeki taşınmazlar için Bakanlık, TOKİ veya
İdare tarafından acele kamulaştırma yoluna da gidilebilir. Bu Kanun
uyarınca yapılacak olan kamulaştırmalar, 4.11.1983 tarihli ve 2942
sayılı Kamulaştırma Kanununun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki iskân projelerinin gerçekleştirilmesi amaçlı kamulaştırma
sayılır ve ilk taksit ödemesi, mezkûr fıkraya göre belirlenen tutarların beşte biri oranında yapılır. Tapuda mülkiyet hanesi açık olan
taşınmazlar ile mirasçısı belirli olmayan, kayyım tayin edilmiş, ihtiESENLER ŞEHİR DÜŞÜNCE MERKEZİ
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laflı veya üzerinde sınırlı ayni hak tesis edilmiş olan taşınmazların
kamulaştırma işlemleri aynı madde hükümlerine tabidir. Bakanlık,
TOKİ veya İdare; kamulaştırma işlemlerinin yürütülmesi için mirasçılık belgesi çıkartmaya, kayyım tayin ettirmeye veya tapuda kayıtlı
son malike göre işlem yapmaya yetkilidir.
m. 6/ (5) Bakanlık;
c) Aynı alanlara ilişkin taşınmaz mülkiyetini anlaşma sağlanmak
kaydı ile menkul değere dönüştürmeye,
m. 6 / (7) Bu Kanun çerçevesinde dönüştürmeye tabi tutulan taşınmazların, üzerindeki köhnemiş yapılar da dâhil olmak üzere, muhdesatı ile birlikte değer tespiti işlemleri ve dönüşüm ile oluşacak taşınmazların değerlemeleri Bakanlık, TOKİ veya İdarece yapılır veya
yaptırılır.
Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun
Uygulama Yönetmeliği
(Resmi Gazete Tarihi: 15.12.2012; Değişiklik, Resmi Gazete Tarihi:
02.07.2013)
Amaç ve Kapsam
Madde 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 16.05.2012 tarihli ve 6306
sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca, riskli yapılar ile riskli alan ve rezerv yapı alanlarının
tespitine, riskli yapıların yıktırılmasına, yapılacak planlamaya, dönüştürmeye tabi tutulacak taşınmazların değerinin tespitine, hak
sahibi olacaklarla yapılacak anlaşmaya ve yapılacak yardımlara, yeniden yapılacak yapılara ve 6306 sayılı Kanun kapsamındaki diğer
uygulamalara ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
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Değer Tespiti ve Uygulama Alanında Hak Sahipliği
Taşınmazların Değerinin Tespiti
Madde 12 – (1) (Değişik: RG-02.07.2013-28695) İlgili kurum, uygulama alanındaki taşınmazların sınırını, yüzölçümünü ve cinsini
gösteren haritayı veya krokiyi yapar veya yaptırır ve bu taşınmazların maliklerini ve bunların adreslerini tespit eder veya ettirir.
54

(2) Taşınmazın değeri; ilgili kurum bünyesinden en az üç kişiden
teşkil olunacak kıymet takdir komisyonları marifetiyle veya hizmet
satın alınmak suretiyle tespit edilir.
(3) Taşınmazın değeri; taşınmaz değerleme konusunda uzman kişi,
kurum veya kuruluşlardan bilgi alınarak ve mahallin emlak alım satım bürolarından alınacak bilgilerden de faydalanılarak, 04.11.1983
tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 11 inci maddesindeki esaslara göre tespit edilir.
Uygulama Alanındaki Taşınmaz Maliklerinin Hakları ve Tapuya
Tescil İşlemleri
Madde 13– (3) İlgili kurumca verilecek konut veya işyerinin inşaat
maliyet bedeli; uygulama alanında gerçekleştirilecek yapım ihaleleri
sonrası gerçekleşen, ihale bedeli, arsa edinim bedeli, proje giderleri,
yıkım ve nakliye giderleri, taşınmaz değerinin tespiti masrafları, zemin iyileştirme giderleri ve müşavirlik giderleri gibi giderler dikkate
alınarak hesaplanır.
(6) Bakanlık, Kanunun 3 üncü maddesi kapsamında Bakanlar Kurulu kararıyla veya Maliye Bakanlığınca Bakanlığa tahsis edilerek
tasarrufuna bırakılan taşınmazlar da dâhil olmak üzere, uygulama
alanında bulunan bütün taşınmazlar üzerinde her tür harita, plan,
proje, arazi ve arsa düzenleme işlemleri ile toplulaştırma yapmaya;
bu alanlarda bulunan taşınmazları satın almaya, ön alım hakkını
kullanmaya, bağımsız bölümler de dâhil olmak üzere taşınmazları
trampaya, taşınmaz mülkiyetini veya imar haklarını başka bir alana
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aktarmaya; aynı alanlara ilişkin taşınmaz mülkiyetini anlaşma sağlanmak kaydı ile menkul değere dönüştürmeye; kamu ve özel sektör
işbirliğine dayanan usuller uygulamaya, kat veya hasılat karşılığı
usulleri de dâhil olmak üzere inşaat yapmaya veya yaptırmaya, arsa
paylarını belirlemeye; 23.06.1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti
Kanunundaki esaslara göre paylaştırmaya, payları ayırmaya veya
birleştirmeye ve Türk Medeni Kanunu uyarınca sınırlı ayni hak tesis
etmeye yetkilidir.
Riskli Yapıların Bulunduğu Parsellerde, Riskli Alanlarda ve Rezerv
Yapı Alanlarında Yapılacak Uygulamalar
Madde 15– (Başlığı ile birlikte değişik: RG- 02.07.2013-28695)
(2) Riskli yapılarda, Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca, parsellerin tevhit edilmesine, münferit veya birleştirilerek
veya imar adası bazında uygulama yapılmasına, yeniden bina yaptırılmasına, payların satışına, kat karşılığı veya hasılat paylaşımı
ve diğer usuller ile yeniden değerlendirilmesine bütün maliklerce
oybirliği ile karar verilememiş ise, riskli yapının değeri, Sermaye
Piyasası Kuruluna kayıtlı olarak faaliyet gösteren lisanslı değerleme
kuruluşlarına tespit ettirilir ve maliklerden birinin istemi üzerine,
noter vasıtası ile yapılacak tebligat ile bütün malikler toplantıya
çağrılır. Toplantıda yürütülecek uygulamalar konusunda riskli yapının değeri de gözetilerek bütün maliklerce oybirliği ile anlaşmaya çalışılır. Oybirliği ile anlaşma sağlanamaması halinde yapılacak
uygulamaya sahip oldukları hisseleri oranında paydaşların en az
üçte iki çoğunluğu ile karar verilir. Bu karar tutanağa bağlanır ve
karara katılan maliklerce imzalanır. Bu karar, karara katılmayanlara ve toplantıya iştirak etmeyenlere noter vasıtasıyla tebliğ edilir ve bu tebliğde, onbeş gün içinde bu kararın kabul edilmemesi
halinde bağımsız bölümlerine ilişkin arsa paylarının, Bakanlıkça
tespit edilecek veya ettirilecek rayiç değerden az olmamak üzere
anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılacağı,
paydaşlara satış gerçekleştirilemediği takdirde, bu payların, rayiç
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bedeli Bakanlıkça ödenmek kaydı ile tapuda Hazine adına resen
tescil edileceği bildirilir.
(3) Anlaşmaya katılmayan maliklerin bağımsız bölümlerine ilişkin
arsa payları; 15/A maddesinde belirtilen usule göre, arsa payı değeri
üzerinden anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile
satılır. Paydaşlara satış gerçekleştirilemediği takdirde, bu paylar, rayiç bedeli Bakanlıkça ödenmek kaydı ile tapuda Hazine adına resen
tescil edilir ve en az üçte iki çoğunluk ile alınan karar çerçevesinde
56
değerlendirilmek üzere Bakanlığa tahsis edilmiş sayılır veya Bakanlıkça uygun görülenler TOKİ’ye veya İdareye devredilir. Bu durumda,
paydaşların kararı ile yapılan anlaşmaya uyularak işlem yapılır.
Açık Artırma Usulü ile Satış
Madde 15/A– (Ek: RG- 02.07.2013-28695)
(1) Riskli binaların yıkılmasından sonra arsa haline gelen taşınmazların yeniden değerlendirilmesi konusunda, sahip oldukları hisseleri
oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile alınan karar, anlaşmanın şartları ve riskli yapının Sermaye Piyasası Kuruluna kayıtlı olarak faaliyet gösteren lisanslı değerleme kuruluşlarına tespit
ettirilen değeri Müdürlüğe bildirilir.
(2) En az üçte iki çoğunluk ile alınan karara katılmayan maliklerin
bağımsız bölümlerine ilişkin arsa paylarının rayiç değerini tespit
etmek ve satış işlemini gerçekleştirmek üzere, Müdürlük bünyesinde, biri başkan ikisi üye olmak üzere, en az üç kişiden oluşan Bedel
Tespiti ve Satış Komisyonu teşkil olunur. Rayiç değer, maliklerce
Sermaye Piyasası Kuruluna kayıtlı olarak faaliyet gösteren lisanslı
değerleme kuruluşlarına tespit ettirilen riskli yapının değeri de gözetilerek bu Komisyonca belirlenir.
(9) Açık arttırma ile satışa iştirak eden tek bir paydaş olması halinde, belirlenen rayiç değerinden az olmamak üzere bu paydaşın
vereceği teklif geçerli kabul edilir.
(10) Satış bedelinin yatırılmasından sonra, satış işlemi, tapuda yeni
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malik adına tescil yapılmak üzere, Müdürlükçe ilgili tapu müdürlüğüne bildirilir. İlgili tapu müdürlüğünce tescil işlemi tamamlandıktan sonra, payı satılan ilgiliye durum bildirilir.
Kamulaştırma Kanun
Kanun Numarası: 2942
Kabul Tarihi: 04.11.1983
Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 08.11.1983, Sayı: 18215
Madde 8 – (Değişik: 24.04.2001 - 4650/3 md.)
İdarelerin, bu Kanuna göre, tapuda kayıtlı olan taşınmaz mallar
hakkında yapacağı kamulaştırmalarda satın alma usulünü öncelikle
uygulamaları esastır.
Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Esasları
Madde 11– (Değişik: 24.04.2001 - 4650/6 md.)
15. madde uyarınca oluşturulacak bilirkişi kurulu, kamulaştırılacak
taşınmaz mal veya kaynağın bulunduğu yere mahkeme heyeti ile
birlikte giderek, hazır bulunan ilgilileri de dinledikten sonra taşınmaz mal veya kaynağın;
a.

Cins ve nevini,

b. Yüzölçümünü.
c.

Kıymetini etkileyebilecek bütün nitelik ve unsurlarını ve her
unsurun ayrı ayrı değerini,

d. Varsa vergi beyanını,
e.

Kamulaştırma tarihindeki resmi makamlarca yapılmış
kıymet takdirlerini,

f.

Arazilerde, taşınmaz mal veya kaynağın kamulaştırma
tarihindeki mevkii ve şartlarına göre ve olduğu gibi
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kullanılması halinde getireceği net gelirini.
g. Arsalarda, kamulaştırılma gününden önceki özel amacı
olmayan emsal satışlara göre satış değerini,
h.

Yapılarda, (…) resmi birim fiyatları ve yapı maliyet
hesaplarını ve yıpranma payını,

i.
58

Bedelin tespitinde etkili olacak diğer objektif ölçüleri,

esas tutarak düzenleyecekleri raporda bütün bu unsurların cevaplarını ayrı ayrı belirtmek suretiyle ve ilgililerin beyanını da dikkate
alarak gerekçeli bir değerlendirme raporuna dayalı olarak taşınmaz
malın değerini tespit ederler.
Taşınmaz malın değerinin tespitinde, kamulaştırmayı gerektiren
imar ve hizmet teşebbüsünün sebep olacağı değer artışları ile ilerisi için düşünülen kullanma şekillerine göre getireceği kâr dikkate
alınmaz.
Kamulaştırma yoluyla irtifak hakkı tesisinde, bu kamulaştırma sebebiyle taşınmaz mal veya kaynakta meydana gelecek kıymet düşüklüğü gerekçeleriyle belirtilir. Bu kıymet düşüklüğü kamulaştırma bedelidir.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)
Gayrimenkul Değerleme: (SPK Seri: VIII Tebliğ No: 35, Değişik: Seri:
VIII, No: 58 sayılı Tebliğ ile) Bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin
veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların belli bir tarihteki muhtemel
değerinin bağımsız ve tarafsız olarak takdir edilmesidir.
SPK mevzuatında tanımlanan “Menkul Kıymetler” şunlardır:
•

Ortaklık veya alacaklılık sağlayan,

•

Belli bir tutarı temsil eden,

•

Yatırım aracı olarak kullanılan,

•

Dönemsel gelir getiren,
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•

Misli nitelikte,

•

Seri biçiminde çıkarılan,

•

İbareleri aynı olan ve

•

Koşulları Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen,

kıymetli evraktır.
Hisse senedi ortaklık hakkı sağlayan menkul kıymetlere, tahvil de
alacaklılık hakkı sağlayan menkul kıymetlere örnek olarak verilebilir. Menkul kıymet dışında kalan ve şartları Kurul’ca belirlenen diğer
evraklar da diğer sermaye piyasası araçlarını oluşturur. Nakit, çek,
poliçe, bono ve mevduat sertifikası sermaye piyasası aracı değildir.
Gayrimenkul Sertifikası, belirli bir gayrimenkul projesini gerçekleştirmeyi üstlenenler tarafından, inşa edilecek veya edilmekte olan
taşınmaz projelerinin finansmanında kullanılmak üzere ihraç edilen menkul kıymetlerdir. Nominal değerleri eşit ve hamiline yazılı
olarak ihraç edilirler.
İpotekli Sermaye Piyasasi Araçla, İpotek teminatlı menkul kıymetler,
ipoteğe dayalı menkul kıymetler, ipotek finansmanı kuruluşları tarafından ihraç edilen hisse senedi dışındaki sermaye piyasası araçları ve konut finansmanından kaynaklanan alacaklara dayalı olarak
veya bu alacakların teminatı altında ihraç edilen diğer sermaye piyasası araçlarıdır.
Dikmen Vadi Projesi Deneyimi
Sayın Murat Karayalçın’ın (Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, 1989-1993), Dikmen Vadi Projesi deneyiminden hareketle Türkiye’deki kentsel dönüşüm projeleri için kullanılabilecek dört kavramdan söz edilebileceğini belirtmektedir4: Dönüşüm ölçüsü, dönüşüm
katsayısı, dönüşüm değeri ve dönüşüm denklemi.
Dönüşüm Ölçüsü: Kentsel dönüşüm projeleri için alınacak kararlar4

Karayalçın, Murat, Kentsel Dönüşüm Projeleri İçin Kavramlaştırma Önerileri ve
Dikmen Vadi Projesi Deneyimi, Konut Sempozyumu, İTÜ Taşkışla, 04.12.2009.
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da kullanılabilecek bir birimdir. Proje çalışmalarındaki hemen her
türlü hesaplama için esas alınan bu birim, kentsel dönüşüm alanında bulunan gecekonduların ve gecekondu arsalarının ortalamasını
temsil eden bir büyüklüktür. Bu, kentsel dönüşüm alanındaki gecekonduların dağılımı için hazırlanacak bir çan eğrisi ile bulunabilir.
Dönüşüm ölçüsü, kentsel dönüşüm projeleri için bir tür para birimi
gibidir. Proje alanında, doğal olarak, saptanan ölçünün üzerinde
olan ve altında kalan gecekondu arsaları bulunmaktadır. Projenin
60 yürütücüsü, ölçünün üzerinde olanlara para öder, ölçünün altında
kalanlardan para alır; o yolla ve o anlamda gecekondu sahiplerinin
türdeşliğini sağlar (Denklik terimi aslında daha doğru, EK).
Dikmen Vadi Projesi için dönüşüm ölçüsü 350 m2’dir. Bu, Proje alanındaki hak sahipleri için hazırlanmış bir çan eğrisi yoluyla bulunmuştur. Bunun pratik anlamı, 350 m2’lik gecekondu arsası olan hak
sahibinin hiç borçlanmadan yeni konut sahibi olabilmesidir.
Dönüşüm Katsayısı: Bir birim gecekondu yerine kaç birim yeni
konut yapılacağını gösteren kavramdır. Birimler gecekondu sayısı
ve yeni konut sayısı olarak gösterilebileceği gibi, alan büyüklükleri
olarak da gösterilebilir (Değer yok! EK). Örneğin Dikmen Vadisinde
bulunan 1.844 gecekondu yıkılacak ve yerine 4.573 konut yapılacaktır. Burada 1’e, 2.5 gibi bir ilişki bulunmaktadır. Ancak katsayının
“gecekondu sayısı-yeni konut sayısı” üzerinden hesaplanması yetersizdir. Katsayının arsa üzerinden hesaplanması, konut alanlarının
yanı sıra, hem ticari alanların hem de konutun ve ticari yapılanların
değerini yükseltecek olan toplumsal donatı alanlarını ve yeşil alanları kapsayabilmesi açısından daha uygundur.
Dikmen Vadi Projesi’nde yaklaşık olarak 100 m2’lik bir alana yapılmış bir gecekondunun dönüşümüyle, 270 m2 yeni inşaat alanı elde
edilmesi öngörülmüştür. Yani 1 m2 gecekondu alanına karşılık 2.7
m2 yeni inşaat alanı elde edilecektir. Dönüşüm katsayısı 2.7’dir. Dikmen Vadi Projesi’ne göre yeni elde edilecek 270 m2’lik inşaat alanının dağılımı şöyledir:
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90 m2

Gecekondu sahibine verilecek konut,

140 m2 Satılacak konut,
36 m2

Toplumsal donatı,

4 m2

Ticaret alanı.

Dikmen Vadi Projesi, ayrıca bir gecekondunun dönüşümüyle 350
m2’lik yeşil alan elde edilmesini de öngörmektedir.
Dönüşüm katsayısı, kentsel dönüşüm projeleri için hazırlanacak
planların ve yapılabilirlik çalışmalarının en temel kavramıdır.
Dönüşüm Değeri: Proje alanında yapılacak konutların ve ticari
yapıların piyasa fiyatlarının toplamıdır. Gecekondu sahiplerine yapılacak ödemeler, verilecek konut ya da ticari alanların değeri ve
proje gerçekleşene kadar ödenecek kira tutarı düştükten sonra net
dönüşüm değeri elde edilir. Aslında, yukarıda değinildiği gibi satışa
konu olmamakla birlikte, proje alanında yaratılacak toplumsal donatı alanlarının ve yeşil alanların da dönüşüm değeri hesaplanırken
dikkate alınması hem yararlı hem de gereklidir. Çünkü toplumsal
donatı alanları ve yeşil alanlar konutların ve ticari yapıların piyasa
fiyatlarını etkileyecektir. Toplumsal donatı alanları ve yeşil alanlar
ne kadar çoksa konutların ve ticari yapıların fiyatları da yüksek
olacaktır. Ayrıca toplumsal donatı alanlarını ve yeşil alanları, satışa konu olmasalar bile nitelikleri gereği kentsel yaşamın değerini yükseltecekleri için yaratılacak dönüşüm değerinin önemli bir
kalemi olarak görmek gerekmektedir. Bunların piyasa fiyatlarının
olmaması, değerlerinin olmadığı anlamına gelmez. Tersine bunlar
kentin değerine ve derecelemesine çok ciddi katkıda bulunurlar. Bu
nedenlerle dönüşüm değerinin hesaplanmasında daha doğru sonuçlar alabilmek için toplumsal donatı alanlarında ve yeşil alanlarda,
belirlenecek gölge fiyatlarının kullanılması düşünülmelidir.
Projede yapılan değişiklikler ve güncel fiyatlardaki farklılıklar nedeniyle, 1991 yılında onaylanmış olan Yapılabilirlik Çalışmasının
verilerinin bugün için kullanılması doğru olmamakla birlikte bir
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fikir vermek için Dikmen Vadi Projesi’nin yaklaşık 600 milyon DM
tutarında bir brüt dönüşüm değeri yaratmasının öngörüldüğünü
belirtmek gerekir.

62

Dönüşüm denklemi proje öncesindeki gecekondu alanlarının, dönüşüm katsayısı ile çarpılarak, proje sonrasındaki dönüşüm büyüklüğüne eşitlenmesidir. Kuşkusuz bu eşitlemede fiziki büyüklük
üzerinden kurulan denklemin, başka değişkenlerden yararlanarak,
parasal olarak da kurulabileceğini belirtmek gerekir.
Dile getirilen dört kavramın (dönüşüm ölçüsü, dönüşüm katsayısı,
dönüşüm değeri ve dönüşüm denklemi) tümü özü itibarıyla siyasidir. Kullanılacak sayılar ve katsayılar, aslında verilecek siyasal kararların sayısal ifadeleridir.
Evet, gerilemiş, çökmüş, yetersiz kalmış bir alan yenilenecektir,
dönüştürülecektir. Bu arada da Türkiye’nin bugünkü koşullarında, arsanın çok pahalı olduğu bir ortamda, çok büyük bir değer
yaratılacaktır. İşin özü, “bu değerin, dönüşüm alanında yaşayan
hak sahipleri, dönüşüm projesinin sorumluluğunu ve o arada
finansmanını üstlenen kent yönetimi ve ‘kentin geneli’ arasında
nasıl paylaştırılacağı?” konusudur. Burada ‘kentin geneli’ ifadesi ile,
yaratılacak yeşil alanlar veya toplumsal donatı alanları ya da aynı
amaçla kentin başka yerlerinde uygulanacak projeler için belli bir
pay ayrılması anlatılmak istenmektedir. Dönüşüm denkleminin sağ
yanında yer alan büyüklükler, bu soruya verilecek yanıtı göstermektedir. Yani, fiziki ya da parasal olarak, yaratılacak değerin ne kadarı
gecekondu alanındaki hak sahiplerine, ne kadarı belediyeye ve ne
kadarı kente ayrılacaktır? Burada ölçü, belediyenin en çok o projenin finansman maliyetini karşılayacak düzeyde pay alması, geri
kalanının da hak sahipleri ve kentin geneli arasında paylaştırılması
şeklinde olmalıdır. Belediyenin başka etkinliklerinin ya da örneğin
TOKİ gibi kuruluşların etkinliklerinin finansmanının bu projelerden
çıkarılması yoluna gidilmemelidir.
Kentsel dönüşüm projeleri o yörede egemen olan üretim ilişkilerini
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değiştirme durumunda değildir. Kentsel dönüşüm projelerinin böyle
bir amacı yoktur, olamaz da. Üretim ilişkilerinin ekonomi politiği,
kentsel dönüşüm projesinden daha başka araçların kullanılmasını, daha ayrı düzenlemelerin yapılmasını gerektirmektedir. Ancak
kentsel dönüşüm projeleri, üretim ilişkilerinde olmasa da bölüşüm
ilişkilerinin yeniden düzenlenmesinde son derecede etkili olabilecek
araçlardır. Genelde konut sahipliğinin bir toplumda gelir dağılımının iyileştirilmesinde, eğitim ve sağlık kadar, hatta kısa dönemde
belki de onlardan daha çok etki yapacağı bilinmektedir. Bu duruma bir de yalnızca tek başına konut sahipliği yoluyla değil öteki
yollarla da yaratılacak kentsel değerden daha fazla pay alabilme
olanağı eklenirse, kentsel dönüşüm projelerinin o yörede egemen
olan bölüşüm ilişkilerini iyileştirebileceği daha da güçlü olarak ileri
sürülebilir.
Kentsel dönüşüm projelerinin egemen bölüşüm ilişkilerini iyileştirilebilmesi olanaklıdır, ama kesin değildir. Hatta tersi de olabilir. Evet,
dönüşüm alanında hak sahibi olan gecekonducuya sonuçta yeni ve
‘modern’ bir konut verilecektir. Ancak bu konutun büyüklüğü, nitelikleri, ne zaman verileceği ve nerede verileceği bilinmeyebilir ya da
en azından tartışmalı olabilir. Daha da önemlisi, çeşitli nedenlerle,
o arada özellikle tasarım yanlışlıkları yüzünden, kentsel dönüşüm
projesi uygulaması kesintiye uğrayabilir. Örneğin piyasa koşulları
kötüleşmiştir, kriz çıkmıştır, idari yargıya gidilmiştir, belediyenin
kaynağı tükenmiştir; belediye yönetimi zaten pek de hevesli değildir
ve bir gerekçe bularak ya da göstererek projeden vazgeçmiştir vb. Bu
bağlamda asıl vahim olanı, belediye yönetiminin dönüşüm değerini
paylaştırma kararının o yörede egemen bölüşüm ilişkilerini daha da
kötüleştirecek biçimde alınmasıdır. Gündelik ifade ile kent rantlarının birilerine peşkeş çekilmesidir.
Günümüzde var olan mevzuatın Dikmen Projesi’ndeki kavramlaşmanın çok gerisinde olduğu özellikle vurgulanmalıdır.
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Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (TDUB)
Kentsel Dönüşüm Konusundaki Değerleme Faaliyetleri Hakkında
Birliğimiz ile T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yetkilileri Arasında
Yapılan Görüşmelere İlişkin Bilgi Notu
Geçen hafta içinde Birliğimiz Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri olarak T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı Hizmetleri Genel Müdürü Sn. Vedad Gürgen΄e toplu bir nezaket ziyaretinde bulunulmuştur.
Bu ziyaret sırasında dile gelen hususları ayrıntılı olarak görüşmek
64
üzere oluşturulan özel bir heyet ile 11 0cak 2013 tarihinde Sn. Genel
Müdür ile yeni bir görüşme daha gerçekleştirilmiştir.
Gerek ilk görüşmede, gerek ikinci görüşmede, Genel Müdür Sn.
Vedad Gürgen΄e Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından listeye
alınmış değerleme kuruluşlarının ve Birliğimiz üyesi değerleme
uzmanlarının tâbi olduğu tüm mevzuat bilgileri aktarılmıştır. Ayrıca
Birliğimizin üyeleri ve değerleme şirketlerinin iletişim bilgilerini
ve Birliğimizin Disiplin ve Değerlendirme süreçlerini içeren bir
dosya Altyapı Hizmetleri Genel Müdürlüğüne takdim edilmiş ve
uygulamaya yönelik hususlar ayrıntılı olarak belirtilmiştir.
Söz konusu görüşmeler sonucunda;
- Kentsel dönüşüm düzenlemeleri kapsamındaki değerleme faaliyetlerinin tamamının SPK tarafından listeye alınmış değerleme şirketleri ve Birlik üyesi uzmanlar tarafından gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü,
- Mevzuatın gerektirdiği çok özel bir durum ve zorunluluk olmadığı
sürece Kamu görevlileri marifeti ile bu alanlarda değerleme yaptırılmasının düşünülmediği,
- Bu nedenlerle, Kentsel Dönüşüm Kanunu ve ilgili düzenlemelerin
tümünde değerleme hizmetlerinin, hizmet alımı şeklinde yapılacağına dair bir ifadeye yer verildiği,
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- Değerleme faaliyetlerine yönelik ihale dokümanlarının bu anlayışa
uygun olarak hazırlanmasının planlandığı,
- Kentsel dönüşüm kapsamında değerlendirilecek alanlar ve yapılarla ilgili olarak değerleme ücretlerine dair fiyat tarifesinin oluşturulmasının ve değerleme standartlarının belirlenmesinin Birliğimizce
ele alınmasının gerekliliği,
- Bu süreçte yaşanabilecek darboğazları ve sorunları gidermek üzere
sürekli iletişim içinde olunması ve ihtiyaç duyulması halinde komisyon oluşturulması,
- Birlik üyelerinin ve lisanslı değerleme şirketlerinin kentsel dönüşüm uygulamalarının ilgili vatandaşlara anlatılmasında rol oynaması ve vatandaşlara yakın durması gerektiği,
hususlarında görüş birliği oluşturulmuştur.
Bu çerçevede, önümüzdeki süreçte Birliğimiz üyelerinin ve lisanslı
değerleme şirketlerinin kentsel dönüşüm kapsamında verilecek değerleme hizmetlerine hazırlıklı olması, Birliğimiz nezdindeki iletişim kayıtlarını güncel tutması ve varsa kentsel dönüşüm kapsamındaki değerleme faaliyetlerine dair görüş ve önerilerini Birliğimize
iletmesi büyük önem taşımaktadır.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği
Bu konuda zaman içinde, işbirliği yönünde bir gelişme olmamıştır.
6306 Sayılı Yasa Uygulaması
Türkiye geneli, 12.10.2013 tarihi bakımından, 97 Karar’da, 148 bölge5, Bakanlar Kurulu tarafından Resmi Gazete “riskli alan” olarak
duyurulmuştur:
5

Bu rakam 2013 yılı sonuna kadar 107 Bakanlar Kurulu kararında 158 alana
çıkmıştır.
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Sıra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Kent
İstanbul
Ankara
İzmir
Adana
Bursa
Erzincan
Gaziantep
Samsun
Trabzon
Afyonkarahisar
Ağrı
Eskişehir
Kahramanmaraş
Kütahya
Sakarya
Tokat
Burdur
Giresun
Aksaray
Amasya
Artvin
Aydın
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzurum
Gümüşhane
Hatay
Karaman
Kocaeli
Mardin
Niğde
Şanlıurfa
Van
Yalova
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6306 Uygulamalarının Teknik Yönden Değerlendirilmesi
Yukarıdaki tabloda yer alan bazı alanlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ihale edilmiştir. İhalesi yapılan yerlerde karşılaşılan
konumuzla ilgili bazı sorunlar şunlardır:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 6306 sayılı yasa kapsamında yürüttüğü projelerde, gerek yasanın gerekse uygulama yönetmeliğinin
yorumlanmasında zorluklarla karşılaşıldığı görülmektedir. Daha
önce Belediye, TOKİ vb. kurumların kendi mevzuatları çerçevesinde
yaptıkları kentsel dönüşüm projeleriyle, 6306 sayılı yasa uygulamaları arasında çeşitli farklılıklar bulunmaktadır. Örneğin hak sahipliği tespitinde “malik” dışında tanımlamalar yapılmıştır.
Teknik şartnamelerde hak sahipliği tespiti için şu ifadeler kullanılmıştır: Hak sahibi araştırması/tespitinin yapılması (6306 sayılı Kanun
kapsamında hak sahibi, anlaşma ile tahliye edilen, yıktırılan veya kamulaştırılan yapıların malikleri ve malik olmasalar bile bu yapılarda kiracı
veya sınırlı ayni hak sahibi olarak en az bir yıldır ikamet ettiği veya bunlarda işyeri bulunduğu tespit edilenlerdir).
Yasanın uygulama alanlarında bütün parseller ile içerisindeki binalar tek tek gezilmekte, her hane ziyaret edilerek şartname gereği istenen bilgiler toplanmakta ve hak sahipliği tespitleri yapılmaktadır.
Mevzuat çerçevesinde tanımlanmış hak sahipliği dışında akraba,
işgalci, mülteci vb. durumlarla karşılaşılmaktadır. Bu durumlarla
ilgili İdare’den görüş sorulduğunda net yanıtlar alınamadığı görülmektedir. Yerinde var olan durum saptanmakta, İdare’nin yaklaşımına göre proje sonunda bu durumun netleşeceği düşünülmektedir.
Hak sahipliğini belirleyen formların oluşmasında şunlara dikkat
edilmektedir:
Çalışma alanında yer alan ve “tescil harici” olan, kadastro ada ve
parsel numarası olmayan arazilerde yapılaşmış olan bazı binalar,
tespitlerde mevki bazında kapalı alan çevrilerek işleme tabi tutulmaktadır.
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Taşınmaz adres bilgileri, araziden, belediye ve büyükşehirden sağlanan içeriklerden olanaklı olan en güncel sonuca ulaşılarak icmale ve
formlara kaydedilmektedir.
Taşınmazlar üzerindeki konut, okul, cami vb. yapıların inşaat alanları, proje kapsamında yeni oluşturulan halihazır haritalardan taban
alanı ve arazi tespitlerinden derlenen kat adetleri çarpımı dikkate
alınarak hesaplanmaktadır. Halihazır haritalarda (sosyal sorunlar
vb. nedenlerle) ölçülmemiş kısımlarda, varsa CBS verilerindeki “yapı
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katmanı” dikkate alınmaktadır.
Taşınmazlarda yer alan müştemilat, ağaç vb. bilgileri için beyan,
gözle sayım ve yaklaşık ölçüler esas alınmaktadır.
Sosyal sorunlar nedeniyle bazı parsellerde araziden bilgi alınmasına
izin verilmemekte, bazısının da fotoğraf çekilmesi engellenmektedir. Bu
yüzden formlarda yapı, ağaç, foto vb. eksiklikler ortaya çıkmaktadır.
Tapu Verileri: Temel olarak TKGM’den iletilen “Tapu Sicil Uygulama
Yazılımı (TSUY)” verileri kullanılmaktadır. Bundan sonra ilgili Tapu
Müdürlüğü’nden “pdf formatlı takyidatlı tapu kayıtları” sağlanmaktadır. TSUY verilerinde, normalde pasif kayıtların yer aldığı satırlar,
proje alanı haricinde kalan kayıtlar ve pdf ile uyumsuz kayıtlar belirlenmektedir.
Kadastro Verileri: Temel olarak, TKGM’den iletilen “Kadastro Veri
Konsolidasyonu Projesi”nden sağlanmaktadır. Buradaki veriler,
TKGM’den iletilen “Tapu Sicil Uygulama Yazılımı” ile eşleştirilmekte
olup, saptanabilen hata ve eksikler ilgili Kadastro Müdürlüğü arşivinden yararlanılarak düzeltilmeye çalışılmaktadır. Bu verilerde,
kapalı alan bilgisi halen bulunamayan parseller belirlenmektedir.
Proje alanı ile kesişen parseller belirlenmektedir.
MERNİS Verileri: Temel olarak, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri (NVİ)’den
iletilen “Ulusal Adres Veritabanı” kayıtlarından sağlanmaktadır.
Proje alanı içindeki adres yapısı ile eşleşemeyen kayıtlar ortaya çıkmaktadır.
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İcmal ve hak sahipliği formları oluşturulurken şu kriterlere dikkat
edilmektedir:
1. Paylı mülkiyete geçmeyen (elbirliği mülkiyet) maliklerinin formlarına “elbirliği mülkiyet” kaydı yazdırılmaktadır. Varlıklar, tüm
paydaşlara birlikte yazılmakta, dolayısıyla herkes için (elbirliğiyle)
toplam değer hesaplanmaktadır. Hukuken payları belli olmadığı
için, taşınmaz için hesaplanan değer, ortaklaşa hepsine yazılmış olmaktadır.
2. Aşınma oranları 2.12.1982 Gün ve 17886 Sayılı Resmi Gazete’den,
bina birim fiyatları da Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2013 yılı yapı
yaklaşık birim fiyatlarından alınmaktadır.
3. Tapu kayıtlarında yer alan muhdesat bilgileri formlara işlenmektedir. O parselle ilgili tüm tasarruflarda muhdesat sahiplerinin durumları, İdare tarafından ilgili mevzuata göre dikkate alınmalıdır.
4. Arazileri işgal ederek yapı, müştemilat, duvar yapan veya ağaç
diken işgalcilerin listesi tablolar biçiminde sunulmaktadır. Bir tabloda, kamuya ait tescil harici alanlardaki işgaller, diğerinde kamuya
veya özel/tüzel kişilere ait tapulu taşınmazlardaki işgaller yer almaktadır.
4.1. İşgal edilen tapulu arazi kamuya ait ise bu tür parsellerin, kamu
kurum ve kuruluşu niteliğindeki maliklerine, arsa değerine esas
payları hesaplanarak formlarda yazılmaktadır.
4.2. İşgal durumu tapulu özel kişi mülkiyetlerinde gerçekleşmiş ise
o parseldeki tüm yapı, müştemilat, duvar ve ağaçların toplam değere esas hakları maliklere verilmekte, ancak formlarına “işgalci”
olduğuna ilişkin beyan notları yazılmaktadır.
4.3. Kamunun özel kişilerle birlikte paydaş olduğu tüm parsellerde
işgalci bulunsun bulunmasın, değerlemeye esas taşınmazların hesapları, kamuya ve özel kişilere payları oranında hesaplanarak yazılmaktadır. Ayrıca bu gibi parsellerde kamuya ait pay olduğu notu
formlara yazılmaktadır.
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4.4. İlgili mevzuata göre; işgalcilerin beyanlarının doğruluğu, ancak
ilgililerin İdareye uzlaşma sürecinde, resmi belgelerle başvuruları
veya hukuki mahkeme kararlarıyla saptanabilir. Bu duruma kadar,
İdare tarafından işgalli parseller için herhangi bir hak ödemesi yapılmaması, ancak resmi tespitlerden sonra özel kişilerin alacakları
değerlerin yeniden gözden geçirilmesinde kamu yararı vardır.
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Bir 6306 sayılı yasa uygulamasında Riskli Alan Taşınmaz Değerleme
Yöntemi aşağıdaki biçimde planlanabilir ve uygulanabilir:
1. Taşınmazların “kadastro durumları”nın ve “takyidatlı tapu
kayıtları”nın Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bilgi Sistemi
(TAKBİS) ve yerel kayıtlardan sağlanması,
2. Fiili kullanımlara ilişkin bilgilerin, Hak Sahipliği İcmalleri’nden
sağlanması,
3. Taşınmazların üzerinde yer alan yapıların geometrik bilgilerinin
halihazır haritadan sağlanması,
4. Taşınmazların üzerinde yer alan ağaç, duvar vb. ek unsurların
halihazır haritadan ve Hak Sahipliği İcmalleri’nden temini,
5. Taşınmazların arsa değerlerinin belirlenmesi için Kütle (Toplu)
Değerleme yapılması.
Sonuçta,
a. Taşınmazlardaki her türlü yapıya ilişkin birim değerler, 24 Nisan
2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Mimarlık ve Mühendislik
Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2013 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ” tablosundan alınmaktadır.
b. Taşınmazların yapı amortisman hesaplarına ilişkin birim değerler,
2.12.1982 gün ve 17886 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tablo’dan
alınmaktadır.
c. Taşınmazlardaki ağaçlara ilişkin birim değerler, bölgede endüstriyel
orman veya tarım faaliyeti icra edilmiyorsa, vatandaş beyanları ve kendi aralarındaki devir, ziyan rayiçleri dikkate alınarak hesaplanmaktadır.
ESENLER ŞEHİR DÜŞÜNCE MERKEZİ

Sürdürülebilir Bir Şehir İçin
Kentsel Dönüşüm

d. Kat adetleri, alanlar vb. taşınmaz bazındaki değişkenler, Hak Sahipliği İcmalleri’den derlenmektedir.
e. Arsa değerlerinin belirlenmesi için kamu veri kaynaklarından derlenen ve piyasa emsallerinden oluşturulan istatistiksel modeller ile
elde edilen toplu değerleme sonuçları kullanılmaktadır.
Sonuç ve Değerlendirme
Yurt dışı uygulamalar incelendiğinde, hem kavramsal olarak, hem
de kentsel dönüşüm amaçlı taşınmaz değerlemeleri olarak, süreçlerin çok gerisinde yer aldığımız bir gerçektir.
Bu nedenle mevzuatın, edinilen deneyimler ışığında, gelişmiş ülkelerdeki kapsama kavuşturulması vurgulanmalıdır.
Tersi durumda, uygulamada birçok soruna ve mağduriyet neden
olunacağı bugünden görünen bir gerçekliktir.
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Dönüşüm ve Kentsel Koruma Hukuku
E. Füsun Alioğlu*
Dönüşüm ve Kentsel Koruma Hukuku
Ülkemizde, kentsel dönüşüm mevzuatının kültürel mirası nasıl
kapsadığı konusunu ele almadan önce kültürel mirasın korunması
konusunda hatırlanması gereken birkaç başlığa değinmek yerinde
olacaktır.
Dönüşüm ve Koruma Kültürü
İnsanlık tarihi, değişim ve dönüşümün kaçınılmaz olduğunun örnekleri ile doludur. Değişim ve dönüşümler bazen toplumun üretim
ve tüketim mekanizmalarının özelliklerine bağlı olarak gerçekleşmiştir. Üretme, tüketme alışkanlıkları, teknikleri değiştikçe yaşamın
her alanı da bundan etkilenmiştir. Örneğin avcılık-toplayıcılık döneminin yerleşik düzene evrilmesi yüzyılları bulmuş, tarım toplumu
önemli bir farklılık getirmiştir. Aynı şekilde sanayi devriminin yarattığı olanakların oluşturduğu yeni düzen, içinde bulunduğumuz
dönemin temel belirleyicisi olmuştur. Değişim ve dönüşümler bazen
toplumun önemli parametrelerinden birinin farklılaşması ile de olabilmiştir. Örneğin çok tanrılı inanç kültüründen tek tanrılı inanç
kültürüne geçiş sancılı aynı zamanda dönüştürücü rol oynamıştır.
Tek tanrılı dinler arasındaki rekabet ya da aynı dine mensuplar arasındaki mezhepsel ayrılıklar da değişim ve dönüşümde önemli pay*

Prof. Dr. / Kadir Has Üniversitesi (fusun.alioglu@khas.edu.tr)
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lara sahiptir. Dönüştürme kapasitesi olan bir başka etken savaşlar,
istilalarla gelen yeni egemenlerdir. Dünyada fethe bağlı olarak geniş
topraklara sahip Pers, Helen, Roma, Osmanlı vb güçlerin ele geçirdikleri yerleşmeleri nasıl da kendi kültürel özellikleri doğrultusunca
biçimlendirdikleri bilinmektedir. Hangi nedenle olursa olsun değiştirme, dönüştürme kapasitesi olan etkenler, toplumun somut ya da
somut olmayan verilerinin az, çok ya da radikal biçimde farklılaşmasına neden olmuştur.
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Değişim ve dönüşüm daima karşı düşünceyi, eylemi de ortaya çıkarmıştır. Özellikle yaptırım gücü yüksek ve zamana karşı yarışan
dönüştürücü etkenler toplumsal direnmeyi karşısında bulmuştur.
Direnenler, gizli ya da açık kendisine, toplumuna ait kültürel veriyi, hafızayı muhafaza etme çabasında olmuştur. Koruma kültürü
tam da bu ortamlarda ortaya çıkmıştır. Yaratılan tahribata karşıt
bilinçli görüşler, eylemler ilk kez Batı Avrupa’da görülür. Roma
İmparatorluğu’nun yıkılması sonrasında farklı bir düzen egemen
olmaya başlarken, kent devletleri ortaya çıkmakta, Hıristiyanlık
Pagan kültürü yok etmekte, Eski Yunan ve Roma’ya ait yapılı çevre
tahrip edilmektedir. Özellikle ruhban sınıfının egemen olduğu bu
düzende, yeni yapılar inşa edilirken antik dünyaya ait mimari miras
yapı malzemesi deposu olarak görülmekte ve talan edilmektedir. Bu
dönem, “…sanat eserleri yeni anlayış içinde el değiştirirken tahrip edilmekte çok kere kasıtlı bir şekilde ihmale uğramaktadır…” (Erder, 1975,
s. 8) olarak tanımlanmaktadır. Fakat, aynı zamanda da Avrupalıların eski Yunan ve Roma mirasına duydukları hayranlığın yarattığı
farkındalık ile “koruma bilinci”nin temelleri atılmıştır. Avrupalı
mimarların, tarihçilerin, sanatçıların, aydınların, entelektüellerin
ilgileri, çabaları, yüzyıllarca süren devinimler sonrasında “koruma
Kültürü” günümüzdeki niteliğine kavuşmuştur (Koruma kuramının
tarihsel evrimi için Bkz.: Erder, 1975.; Jokilehto, 2006).
Koruma olgusu kavramsal içeriğini uzun bir süreçte kazanmıştır.
Özellikle yanlış kararlara ve uygulamalara bağlı olarak ortaya çıkan tahribat ile kaybedilen değerler karşısında “neyi, niçin, nasıl
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korumalı” sorularının yanıtı aranmıştır. Batı Avrupa ülkelerindeki
deneyimler 19., 20. ve 21.yüzyıllarda çeşitli sözleşme, tüzük ve kartaları ortaya çıkarmıştır. Bu belgelerde öne çıkan en önemli görüş,
günümüzün gereksinimlerini gelecek kuşakların dün ve bugün
üzerindeki bilgi edinme, kullanma vb haklarından ödün vermeden
gerçekleştirilebilmektir. Başka bir deyişle uzak ya da yakın geçmişten bugüne ulaşmış taşınır, taşınmaz ya da somut olmayan kültürel mirasın içerdiği verilerin emanetçisi olunduğunun kabulüdür.
Bu kabul emanetçiye, kültürel mirasın üretildiği ortamın sosyal,
ekonomik, kültürel yapısı, üretim teknolojisi vb hakkındaki bilginin gelecek kuşaklara aktarılabilme sorumluluğunu yükler. Bu sorumluluk, kentin tarihsel topografyasında, kentsel dokunun mekan
organizasyonunda, kentin mahalle, sokak, parsel yapılanmasında,
mimari mirasın tasarım özelliklerinde, malzeme ve yapım teknolojisinde, tüm yapısal ayrıntılarında, kentsel dokunun sosyo-kültürel
yapısında olabilen, el ile dokunulabilen ya da sadece duygusal, düşünsel olarak algılanabilen kültürel mirasın önemine vakıf olmayı
gerektirir.
Türkiye’de Kültürel Miras Mevzuatı
Avrupa’da “koruma kültürü” olgunlaşırken, Osmanlı topraklarında
korumaya yönelik ilk bilinçli yaklaşımlar 19.yüzyılın sonlarından
itibaren başlar. Osmanlı yöneticileri tarafından, özellikle mevzuat
konusunda çalışmaların yapıldığı bu dönemde, 1869, 1874, 1884,
1906 Asar-ı Atika, 1889 Müze-i Humayun, 1912 Muhafaza-ı Abidat
nizamnameleri çıkarılmış, 1917’de Muhafaza-ı Asar-ı Atika Encümeni Dairesi kurulmuştur. Batı Avrupa’daki gelişmeler etkisinde
oluşturulan bu yasal çerçevede eski eser tanımı yapılmış, kazılar
ve yıkımlar karşısında müzelerde koruma, belgeleme konuları ele
alınmıştır. Yasal mevzuat çalışmaları, 1930 Belediyeler Yasası ile
1933 Tarihli Belediye Yapı ve Yolları Kanunu’nda koruma konusu
yer verilerek devam ettirilmiştir. 1931’de Eski Yapıların Korunması
Komisyonu, 1951 yılında Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu (GEEAYK) kurulmuş, koruma ölçütleri belirlemiş, önemli
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kararlar almıştır. 1964 tarihli Venedik Tüzüğü’nün benimsenmesi,
1975 Avrupa Mimari Miras çalışmaları ile Türkiye’de, koruma anlayışını çağdaş niteliğe kavuşturma çalışmaları başlamıştır. Önce
1973’te 1710 sayılı Eski Eserler Yasası daha sonra 1983’de 2863 sayılı Kültür ve Tabiat varlıklarını Koruma Kanunu çıkarılmıştır (Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerindeki koruma mevzuatı için bkz.:
Mumcu, 1969.; Mumcu, 1971.; Madran, 2002)
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Dönüşüm Kanunu ve Kültürel Mirasın Korunması
Kentsel dönüşüm ile ilgi yasal mevzuata bakıldığında 16.05.2012
Tarihli 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun son düzenleme olarak görünmektedir (Bkz.:
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/05/20120531-1.htm).
Kanunun amacı “…afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların 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…” olarak tanımlanmaktadır. Bu ifadeden, kanunda “korunması
gerekli kültür varlığı”nın temel bir konu olarak görülmediği anlaşılmaktadır. Bu yaklaşım, kanun ve kanunun uygulama yönetmeliğinin bütününe yansımıştır. Kanunun, Birinci Bölüm, Tanımlar’da
yer alan Madde 2’de
“…c) Rezerv yapı alanı: Bu Kanun uyarınca gerçekleştirilecek
uygulamalarda yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere,
TOKİ’nin veya İdarenin talebine bağlı olarak veya resen, Maliye
Bakanlığının uygun görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenen alanları,
ç) 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,
d) Riskli yapı: Riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömESENLER ŞEHİR DÜŞÜNCE MERKEZİ

Sürdürülebilir Bir Şehir İçin
Kentsel Dönüşüm

rünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski
taşıdığı ilmî ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapıyı…
ifade eder…”
denilmektedir. Kanunun temel anlayışını gösteren amaç ve tanımlarda sadece risk, gayrimenkul, iyileştirme, tasfiye, yenileme kavramları üzerinden bir değerlendirme yapılmaktadır. Bununla da yetinilmeyip, Üçüncü Bölüm, Uygulanmayacak Mevzuat başlığında,
Madde 9’da, diğer bazı kanunların yanı sıra kültürel mirasa ilişkin
kanunların da adı anılmakta,
“…f) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun…
h) 16/6/2005 tarihli ve 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel
Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak
Kullanılması Hakkında Kanunun…
i) Geri görünüm ve etkilenme bölgeleri bakımından 18/11/1983
tarihli ve 2960 sayılı Boğaziçi Kanununun,
bu Kanunun uygulanmasını engelleyici hükümleri ve diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz…”
ifadesine yer verilmektedir. Başka bir deyişle kentsel dönüşüme
tabi tutulacak alanlarda 6306 sayılı kanun tek yetkili mevzuat durumuna getirilmektedir. Nitekim İkinci Bölüm, Uygulama, Tesbit ,
Taşınmaz Devri ve Tescil başlığında, Madde3’te,
“…Riskli yapıların tespiti, Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde masrafları kendilerine
ait olmak üzere, öncelikle yapı malikleri veya kanuni temsilcileri
tarafından, Bakanlıkça lisanslandırılan kurum ve kuruluşlara
yaptırılır…”
İfadesi ile de dönüşümün gerçekleşeceği alandaki riskli yapıların
tespitinin kime yaptırılacağı açıkça beyan edilmektedir. Burada da
kültürel miras konusunda çalışan kamu kurum ve kuruluşlarının
adının anılmamaktadır.
ESENLER ŞEHİR DÜŞÜNCE MERKEZİ
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Kültürel miras karşısında ne yapılabileceğine dair tek ifade, Üçüncü
Bölüm, Uygulanmayacak Mevzuat başlığında, Madde 9’da
“…2863 sayılı Kanun ve 5366 sayılı Kanun kapsamındaki alanlarda uygulamada bulunulması hâlinde alanın sit statüsü de gözetilerek Kültür ve Turizm Bakanlığının görüşü alınır…”
şeklindedir. Bu kabul ile kültürel miras sorunsalı çözümü bir “görüş alma” durumuna indirgenmektedir.
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Kanun gibi 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği’nde de aynı
anlayış sürdürülmektedir (Bkz.: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/12/20121215-1.htm). Yönetmeliğin Tanımlar ve Kısaltmalar başlığında Madde 3’te,
“…e) Rezerv yapı alanı: Kanun uyarınca gerçekleştirilecek uygulamalarda yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere, Toplu
Konut İdaresi Başkanlığının veya İdarenin talebine bağlı olarak
veya resen, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenen alanları,
f) 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,
g) 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
veya yapıları,
ğ) Taşınmaz: 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni
Kanununun 704 üncü maddesi uyarınca taşınmaz mülkiyeti
kapsamına giren arazi, tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen
bağımsız ve sürekli haklar ile kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümleri…
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ı) Uygulama alanı: Bakanlar Kurulu kararıyla kararlaştırılan
riskli alan ile Bakanlıkça belirlenen rezerv yapı alanını ve riskli
yapının veya yapıların bulunduğu alanı…”
ifadesi geçmekte kültür varlığı, tabiat varlığı, sit, doğal sit, arkeolojik sit vb kültürel mirasa bu bölümde de yer verilmemektedir. Bu bağlamda, doğal olarak, dönüşüm alanlarının tespitinde
uygulanması gerekli yöntem tanımlamasında da kültürel mirası
dışlayan yaklaşım devam ettirilmektedir. Yönetmeliğin, İkinci Bölüm, Rezerv Yapı Alanı ile Riskli Alanın Tespiti başlığında, Madde
4’te, rezerv yapı alanının tespitinin,
“…a) Alanın büyüklüğünü de içeren koordinatlı hâlihazır haritasını,
b) Alanın uydu görüntüsünü veya ortofoto haritasını,
c) Alanda bulunan kamuya ait taşınmazların listesini…”
kapsaması gerektiğine dikkat çekilmektedir. Başka bir deyişle tespit
etmek, tescil etmek, belgelemek, envanter oluşturmak vb kültürel
mirasa ilişkin uygulamalarda kullanılan kavram ve yöntemlere yer
verilmemektedir. Yönetmeliğin, Üçüncü Bölüm, Riskli Yapıların
Tespitinde Görev Alacak Kurum ve Kuruluşlar başlığında Madde
6’da;
“…Riskli yapı tespit raporunun hazırlanmasında görev alacak
mühendislerin, ilgili meslek odalarına üyeliklerinin devam ediyor
olması, mesleklerinde fiilen en az beş yıl çalışmış olmaları, Bakanlıkça açılan eğitim programlarına katılarak en az bir katılım
belgesi almış olmaları ve bu hususları belgelendirmeleri gerekir.
Lisans başvurusunda bu belgelerden başka herhangi bir belge istenmez…”
ile Teknik Heyetlerin Teşkili başlığında, Madde 9’da;
“…Teknik heyet, üniversitelerden bildirilen dört üye ile en az ikisi
inşaat mühendisi olmak üzere, Bakanlık teşkilâtında görev yapan üç üyenin iştiraki ile yedekleri ile birlikte yedi üyeli olarak
teşkil edilir…”
ESENLER ŞEHİR DÜŞÜNCE MERKEZİ
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İfadelerinde kültürel miras uzmanlarından söz edilmemektedir.
Koruma alanının, koruma uzmanı mimar, şehir plancı, arkeolog,
sanat tarihçi vb disiplinlerden oluşabilen çoklu yapısının gözetilmediği görülmektedir. Yönetmelikte kültürel miras, sadece, Altıncı
Bölüm, Planlama Süreci başlığında Madde 18’de yer alan;
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“…(5) Uygulama alanında, 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile 16/6/2005
tarihli ve 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz
Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun kapsamında kalan alanlardan bulunması
hâlinde, alanın sit statüsü de gözetilerek, Kültür ve Turizm Bakanlığının görüşü alınır. (Ek ibare:RG-2/7/2013-28695) Kültür
ve Turizm Bakanlığı görüşünü otuz gün içerisinde bildirir…”
İfadede anılmaktadır. Burada, kültür varlığı konusunda sorunların
otuz gün içerisinde çözümlenebileceği varsayılmaktadır.
Değerlendirme
Yakın zamanlara kadar, koruma mevzuatının en önemli kanunu, çeşitli değişikliklerle günümüze gelen 21.07.1983 tarih ve 2863 sayılı
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu idi. Bu kanun, tüm sorunlu karar ve uygulamalara karşın korunması gerekli kültürel mirasa ait örgütlenmesi, ilke kararları, yönetmelikleri ile ülkemizde, koruma konusundaki en yetkin yapılanma olmuştur. Kanunun en önemli
özelliklerinden biri tüm imar kanunları üstünde bir yetkiye sahip
olması idi. Bu nitelik, 2005 yılında yürürlüğe giren 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması
ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun ile yitirilmiştir. Çünkü
özellikle İstanbul’un tarihsel alanlarında, önemli ayrıntılarından biri
hız olan dönüşümler, değişimler planlanıyordu. Ancak 2863 sayılı
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kolaylaştırıcı olamayacak bir strüktüre sahipti. Buna karşı çözüm olarak 5366 sayılı kanun
ivedilikle çıkarılmış, sorunsuz, engelsiz, hızlı değişimin yolu açılmıştır. Bu yeni mevzuat ve örgütlenmesi, değişimin biçimini ve aktörleESENLER ŞEHİR DÜŞÜNCE MERKEZİ
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rini de tanımlamaktadır. 5366 sayılı kanun, başlığında da belirtildiği
gibi yenileme odaklı bir yaklaşımı amaçlamaktadır. Nitekim, bu kanun çerçevesinde çalışacak koruma kurulun adı da “yenileme kurulu”
olarak kabul edilmiştir. Bu yasa ve örgütlenmesi, 2863 sayılı Kültür
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na (KTVKK) üstün kılınmıştır.
Başka bir deyişle 2863 sayılı yasa halen yürürlükte olmakla birlikte,
içinde korunması gerekli kültür varlığı olan bir alan, “yenileme alanı”
olarak ilan edildiğinde, burada artık 2863 sayılı yasa değil 5366 sayılı
yasa geçerli kılınmıştır.
Kültürel mirasa ilişkin bu yeni yapılanma, hızlıca gerçekleştirilmesi hedeflenen kentsel değişim ve dönüşümü kolaylaştırıcıdır. Ancak
daha hızlı ve kolay bir yol 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların
Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Yönetmeliği ile elde edilmiştir. Bu kanun ve yönetmeliği kültürel mirası en az kapsayan hatta
kapsamayan bir yasal düzenlemedir. Çünkü kanunda, dönüşüm
alanları tarihsel verilerden bağımsız düşünülmüş, amaç, kapsam ve
uygulama yöntemlerine de bu anlayış yansıtılmıştır. Eğilimi böylesine belirlenmiş kentsel dönüşüm, yaygınlık ve hız kazandığı takdirde
tarihsel kalıntılara sahip tüm alanların yok olma tehdidi ile karşı
karşıya olacağı çok açıktır.
Bu bildiri somut kültürel mirasa odaklanmıştır. Somut olmayan
kültürel mirasın nasıl bir yok edilme sürecine tabi tutulmakta olduğu konusu burada ele alınmamıştır. Geçen yüzyılda, gelişmiş
ülkelerdeki uygulamalar, kentsel dönüşümün, eski kentlerin, eski
kent çevrelerindeki plansız yerleşmelerin sosyal, ekonomik, fiziki
çöküntülerine karşı geliştirilmesi gereken çok boyutlu yaklaşımlar içermesi gerektiğini göstermiştir. Halbuki, 6306 sayılı Afet Riski
Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Yönetmeliği, soylulaştırmayı öngören, sadece ekonomik ve fiziki boyut ile
sınırlı değişim, dönüşüm yaklaşımlarını öngörmektedir. Bu anlayış,
geri dönülemez tahribatlara neden olmaktadır ve olacaktır. Sadece
kültürel mirası yok edilmekle kalmayacak aynı zamanda toplumsal
kaosa da neden olabilecektir. Dileğimiz sürdürülebilir koruma anESENLER ŞEHİR DÜŞÜNCE MERKEZİ
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layışını benimseyen, mevcut sosyal yapıyı gözeten, somut ve somut
olmayan korunması gerekli değerlere ayrıntılı ve bütünsel olarak
bakabilen, planlayan ve yöneten mevzuat ve örgütlenmelerle demokratik nitelikli dönüşümlerin benimsenmesidir.
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ÇARŞI VE AVM
89

Köksal Alver*
Giriş
Her çağın ve hatta dönemin kendine özgü bir mekân tasavvuru ve
uygulamasından söz edilebilir. Çağlar ve dönemler mekânlarıyla
daha bir öne çıkar, mekânlarında yansır. Çağlar ve dönemler
mekânlarla simgelenir. Bir mekân, çağına ve dönemine ilişkin, o
çağın hayat tarzına, davranışlarına, düşünme ve eylem biçimine, ritüellerine, değerlerine, zihniyetine ilişkin kesin veriler sunabilir. Bu
yüzden bir mekân tahlili, aynı zamanda bir çağ ve dönem (zaman)
tahlilidir. Mekânsal birimlerin, çağlar boyunca geçirdiği değişime,
ulaştığı farklı biçimlere bakıldığında, mekân ile çağın yaşama biçimi arasında kimi paralelliklerin kurulacağı rahatlıkla söylenebilir.
Evin, çarşının, yolun, sokağın, eğlence mekânlarının, okulun zaman
aynasındaki dönüşümü, insan ve toplumun da ne kadar dönüştüğünü göstermesi açısından kayda değer. Hayatlı ev ile residence,
arasta ile alışveriş merkezi, gökdelen ile tek katlı kerpiç bina, bulvar
ile sokak arasındaki benzerlikler, farklılıklar, karşıtlıklar mekânın
dönüşümü, buna bağlı olarak zihniyet dönüşümüne ilişkin önemli
ipuçları verebilir.
Çarşı ile AVM'de belli bir tasavvurun, dünya görüşünün, yaşam
biçiminin, konjonktürün, mekân ve şehir algısının dışa vurumu,
yansıması ve somut örneğidir bu bağlamda. Her iki mekân da
temelde iktisadi bir kuruluştur; alışveriş, ticaret, tüketim, para gibi
*

Prof. Dr. / Selçuk Üniversitesi (kalver@hotmail.com)
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ana unsurlar etrafında yapılaşmaktadır. Bu unsurların meydana
getirdiği toplumsallığı barındırmakta, kendince yeni sosyal ilişkilerin ortaya çıkmasına imkan tanımaktadır. Benzer yönlerinin yanı
sıra çarşı ile AVM’yi farklılaştıran, ayrıştıran özellikler de yok değildir. Her ikisinin farklı çağrışımları mevcuttur; aynı şeyler değildir.
Ne ki yukarıda zikredilen ana unsurlar her ikisinin de temelinde yer
almaktadır. Dolayısıyla o unsurlara insanın verdiği cevap, çarşı ve
AVM’yi biçimlendirmektedir.
90

Çarşı Nedir?
Çarşı, kentsel organizasyonun temel birimidir. Kent ne kadar mahalle ise bir o kadar da çarşıdır, pazardır. Kenti var eden mekânlar
arasında ev ve dükkan önceliklidir. Kentin kurucu unsurları arasında ticaret ve alış veriş bulunmaktadır. Temel ihtiyaçlardan daha üst
boyuttaki ticari ilişkilere kadar bütün bir kenti kuşatan ve donatan
dinamik, çarşı etrafında dönmektedir.
Çarşı, işlerin, alışverişin, ticaretin, iktisadın hayat verdiği bir yapılar
kompleksidir. Değişik üniteleri bir araya getiren bir kavramdır.
İçinde kapalı çarşıları, pazarları, bedestenleri, arastaları, dükkanları,
tezgahları barındıran bir ünite. Her bir birimin kendine özgü özellikleri ve sembolik değerleri mevcuttur. Ama her birinin temelinde
yer alan düşünce hemen hemen aynıdır: üretim-tüketim ilişkisi, kar
güdüsü, para kazanma algısı.
Çarşı mahalleden yani evlerin meydana getirdiği toplumsal
ortamlardan farklıdır. Mahalle ev temelli bir kuruluştur, çarşı ise iş
ve dükkan temelli bir kuruluş. İşin, paranın, alışverişin mekânı olan
çarşı, farklı bir toplumsallığa ve iletişime meydan verir. Mahalledeki
toplumsallık ile çarşının toplumsallığı farklılaşır. Bu ortamların
yaşama üslubu, dili, söylemi, bakış açısı ve manevi havası birbirinden farklıdır. Mahalle ne kadar sükunet ise çarşı o denli gürültü-patırtıdır; çağıl çağıl kaynayan bir yerdir. Mahalle ne kadar ev temelli
değerlerin etrafında bir hayat üretirse, çarşı o denli paranın, işin,
ticaretin, kar ve zarar düşüncelerinin etrafın bir hayat üretir.
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Çarşının esası iş ve işçiliktir. Çarşı bir iş üretme mekânı, bir ürün
verme çabasıdır. Toplum ve insan hayatının sürdürülmesi bakımından gerekli şeylerin üretildiği, satıldığı, elden ele dolaştırıldığı canlı
bir evrendir çarşı. Evleri ve hayatları donatan nesnelerin üretim ve
satış yeridir çarşı. Bu durum çarşıya farklı bir özellik katar ve çarşıyı kentsel merkez haline getirir. Hayatın en önemli hususlarından
biri olan faydayı kurumsallaştırır. Çarşı, faydalı olanla hemhal olur,
hayata fayda katar.
Çarşının mütemmim cüzü esnaftır. Dükkân ve esnaf, çarşının kurumsal yapısı için temeldir. Bu husus, toplumsal planda yeni bir
ilişki ağının doğmasına yol açar. Esnafın kendi arasındaki iletişime
ilave olarak esnaf-müşteri ilişkisi de belirginleşir. Aynı zamanda esnafın özellikleri, kültürü, yaklaşımı, duruşu ve diğer hususiyetleri
çarşı kültürü içinde yer alır. Esnaf bütün yönleriyle belirli kurallara
ve değerlere göre yer bulur çarşıda. Ürettiği mal ve müşteriye karşı
tavrı belirlenmiştir. Lonca ve ahilik, esnafın hangi ritüelleri nasıl
sergileyeceğini belirler örneğin.
Çarşı ilginç bir şekilde şehrin merkezini imler. Çarşı hep merkezdedir,
bizzat kendisi de merkezdir. ‘Çarşıya inmek, çarşıya çıkmak’
deyimleri esasen şehrin merkezine olan yolculuğu hatırlatır. Çarşı
merkezi, şehrin anıtsal binalarını, yönetim merkezlerini, bürokratik yapılarını, ticari yapıları, büyük camileri ve medreseleri, hanları, plazaları, otelleri, büyük kavşakları, geniş yolları içerir. Şehrin
büyüklüğünü gösterir taşır: çarşı, bir büyük dünyadır, bir büyüklük imgesidir. Zenginlik, çokluk, hız, kalabalık, farklılık, çeşitlilik,
yükseklik, lüks, şatafat, tüketim hep çarşıdadır. Bu yönleriyle çarşı
insanı ve hayatı kendine çeker: şaşmaz bir merkez olur. İlginçtir,
şehrin idari merkezleri de genelde çarşı civarında yer alır. ‘Hükümet
Konağı’ bunu belgeler mesela. Yahut Valilik, Belediye. Bu kurumlar
insanların zorunlu bir şekilde kendisine gelmesini gerektirir. Çarşının merkeziliğini bu kurumlar biraz da beslemiş olur.
Çarşı aynı zamanda bir toplumsallaşma birimidir. İnsan ilişkilerinin
yoğun akışına sahne olur çarşı. Ayrıca toplumun değişik kesimleri
ESENLER ŞEHİR DÜŞÜNCE MERKEZİ

91

Sürdürülebilir Bir Şehir İçin
Kentsel Dönüşüm

çarşıda yer alır; hemen herkes çarşıda görünür. Toplumda ne kadar
tip, insan, grup, yapı varsa onların insanları çarşıdan geçerler, orada
konaklarlar, orada yeni bir kültürü var ederler: esnaf, din adamları,
bürokratlar, yöneticiler, deliler, çocuklar, kadınlar, işsizler ve hemen
herkes oradadır. Yoğun bir insan kümesini barındıran çarşı, çeşni bir
kültür üretir ve bu kültürü insanlar kanalıyla toplumun diğer bölgelerine yayar. Çarşının ürettiği kültür, bütün bir şehre yayılır ve tanınır. Çarşı bir gözlem, sohbet, tanışma imkanı verir. Çarşı kültürünün
92 temelinde insan ilişkileri bulunur. Bir etkileşim alanıdır çarşı.
Çarşı çoğul ortamıyla tıpkı hayatı temsil eder. Herkes ve her şey oradadır; hayat da herkes ve her şeyi içerir. Tehlike ile güvenlik, yoksulluk ile zenginlik, sağlık ile kötürümlük, güç ile acizlik, küçüklük ile
büyüklük, temizlik ile kirlilik hep iç içe, yan yana, karşı karşıyadır.
Hayat bütün bunları, bütün bu hallerini insanlarını üretir ve içerir.
Çarşı da öyledir. Onun için AVM gibi tek boyutlu, belirlenmiş, sınırlandırılmış, kategorize edilmiş, rasyonelleştirilmiş değildir. Kendi
içinde rasyonel bir işleyişi elbette vardır, kendi içinde belirlenmiş
ritüelleri ve değerleri yer almaktadır. Ne ki, çoğunlukla bir kurguyu
ve aşırı rasyonelleşmeyi temsil eden AVM gibi değildir çarşı. O daha
çok hayata benzer; AVM ise hayatmış ve gerçekmiş gibi sunular
filmlere benzer.
AVM Nedir?
Yeni zamanların hallerini temsil eden Alışveriş Merkezleri (AVM)
mekân ile insan ve toplum arasındaki bağları yorumlamada işlevsel
bir yerde durmaktadır. Pek çok yönden tahlili yapılan AVM, küresel
toplumun yaşama ve düşünme hallerinin bir laboratuarı olarak öne
çıkmaktadır. İnsanı kendinde toplayan, bir araya getiren, onu biçimlendiren, ona yeni tutumlar kazandıran aktif bir mekan olan AVM,
kendi başına bir gösterge olarak sıyrılmaktadır. Gerek mekân-insan
arasındaki karmaşık ilişkiyi, gerekse mekânsal formların işlevselliğini
yorumlamaya izin veren güçlü bir göstergedir. Dahası başta söylendiği gibi koca bir çağı ve o çağın hallerini gösteren bir mekân-gösterge.
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Bu gösterge, hem kentsel hem de mekânsal açıdan yorumlanabilir.
Kentsel bir form olan AVM, kâh kent merkezine, kâh kent çeperlerine kendini sağlam bir şekilde diken bir anıttır. Bir çarşı olmanın ötesinde etkinliği ve merkeziliğiyle dikkat çeker. Başlı başına
bir kentsel formdur, ancak yoğun bir nüfus ve ekonomik faaliyetle
kendini tanımlayan kente dahildir. Bir yönüyle de kenti kendinde
toplama iddiasındadır, bir kent olma iddiasıyla kurulmaktadır. Tıpkı
kent gibi AVM de merkez olduğunu dile getirmektedir. Nüfus akışının da o yönde olduğu izlenebilir. Kentin merkezini dönüştürebilme,
kente yeni merkezler oluşturabilme gücünden dahi söz edilebilir.
Örneğin kentin çeperlerine kurulan AVM’lerin büyük bir trafik akışına sahne olduğu görülmektedir. Etrafına ise kısa zamanda uydu
kentler konumlanmaktadır. Böylece yeni bir merkez kimliğiyle öne
çıkmaktadır.
Mekânsal form olarak AVM, bir mimari öğedir. Yeni çarşı yeni bir
mimari ile arzı endam etmektedir. Bir anlamda çağı temsil eden bir
mimari çizgiyle kendini sunan AVM, görsel bir olgu haliyle kentlere
yerleşmektedir. AVM en başta göze hitap eder; temaşayı ve bakışı besler. Kendini sunar. Müşteriyi etkiler, gözü açar, gönlü çeler.
Dükkânlar, vitrinler, sergiler, ilanlar, süsler, değişik yerlere yerleştirilen biblolar hep bakışı öne çıkarır. Büyüleyici bir mekân olan AVM,
süse dolayısıyla göze önem verir. Enine boyuna, ince ince düşünülen
bir tasarımın gerçekleşmesidir. Tüketicinin rahatlığını hedefleyen
bir mekân tasarımıdır. Müşterinin saatlerini, günün büyük bir bölümünü burada geçirebilmesi için tasarlanmış bir mekân. Mekânın
güvenliği, sterilliği, hijyenikliği, ferahlığı bu amaca dönüktür.
Penceresiz kapalı mekân olarak tasarlanan AVM, kendini etrafından
yalıtan bir özelliğe sahiptir. Dışa kapalı, dışarıyla kendisi arasında
kapılar ve kalın duvarlar vardır. Dışarıdaki dünyadan farklı yeni bir
dünyadır burası. Dışarısı buraya sirayet edemez; öylesine kapalı, öylesine ayrıksıdır. Daima temiz, hijyenik, ferahtır. Her mevsim ve her
gün böyledir. Mevsimlerden, iklimden, vakitten etkilenmez. Dışarıda
fırtına kopmuş olabilir, AVM gayet sakindir, huzurludur, rutindir.
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Dışarısı cehennem sıcağında kavruluyor olsa bile AVM, serin havasıyla müşterisinin gerginliğini almaktadır. Kapalılığı onun hijyenik yönüyle birlikte güvenilirliğini de pekiştirir. Dışarıdaki tehlikeli
dünyadan da bağımsızdır AVM; güvenlik onun temel düsturudur.
Her tarafı keskin gözlerle, kameralarla gözetlenmekte, güvenlik elemanları ise kol gezmektedir. Kişi burada güvenle gezebilir, aylaklık
yapabilir, bir kent gezgini flaneur gibi hissedebilir kendini. Kenti,
kaldırımı, parkları güvensiz bulan flaneur, AVM’yi kendine mekân
94 tutabilir. Davet gayet açık ve anlaşılırdır.
Tüketimin AVM’nin kurucu unsurlarından biri olduğu aşikârdır.
Ana ritüeldir burada tüketim. Alışveriş çarkını tüketim lehinde
hızla ve durmaksızın döndüren bu mekânlar, dönüştürücü bir rol
üstlenir. Tüketim alışkanlıkları, tüketici davranışları ve bizatihi tüketim üzerinde etkili olduğu gözlenir. İnsana yeni tüketim halleri
ekler, ona yeni tüketici davranışlar kazandırır. Bu en fazla tüketimin
ihtiyaç kavramıyla arasının açılmasında izlenir. Büyük oranda insan zihnindeki ağırlıklı yerini kaybedecek şekilde ihtiyaç kavramı
yeniden yorumlanır. Her şey ihtiyaçtır bu yeni dizayna göre, dahası
fazla olan da ihtiyaçtır. Zaten tüketim, bir toplum oluşturabilecek,
yeni bir toplumsallaşmayı gerçekleştirecek gücü de buradan alır. Tüketim toplumunda ihtiyaç kavramı anlamını kaybeder, onun yerine
meta fetişizmi gelir. Meta bağımlılığı, hatta meta fetişizmi metaların yığını tüketim çarkını hızla döndürür. AVM tam da bunu kendince isabetli bir şekilde gerçekleştirdiği için cazip hale gelir, canlanır, dolup taşar.
Tüketim ve tüketici davranışlarını yeniden yorumlayan AVM, tüketicilerin kimliğini de belirlemektedir. İlkece her kesime açık olduğu
ifade edilen AVM’nin gizli bir ayrım uyguladığı, toplum kesimleri
arasında fark gözettiği söylenebilir. AVM yeni bir tüketim kültürü
oluşturmaktadır; bu kültür belli ritüeller ve araçlar paralelinde gelişmektedir. Tüketici davranışları, kıyafetleri, hal ve hareketleri, kültürleri, refleksleri baştan belirlenmektedir. AVM kendine özgü bir
tüketici yaratmaktadır. Tüketici profili de değişmektedir. Erkek tek
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tüketici değildir; erkekten daha fazla kadın ve çocuk yeni çarşının
müdavimidir. Çocuk da bir saygın müşteridir burada. Alışverişinin
daha eğlenceli hale gelmesi için de parklar, oyun alanları, yeme-içme mekânları, gösteriler, oyuncaklar, palyaçolar hazırdır. Çocuk yeni
çarşının müdavimi olduğu kadar kârlı bir müşterisidir.
Bir gündelik hayat pratiği olarak AVM, kendini sadece alışveriş ile
tanımlamaz. Kimi ihtiyaçların alındığı bir yer olmanın çok ötesinde,
yeni bir mantıkla kurgulanır. AVM, bir yaşam ve eğlence merkezi
sloganıyla kendini öne çıkarır. Klasik çarşı formunu aşan bu durum,
insanı başka ritüellere, eylemlere davet eder. Boş vakitlerin geçirildiği, eğlenilen, buluşulan, muhabbet edilen, sportif ve sanatsal etkinliklere dahil olunan bir mekândır. Toplumun değişik kesimlerinin
toplandığı bir arenadır. Her yönüyle cezp edici bir dünya, arzuyu
körükleyen bir mekân olan bu arenada, neyin ve hangi değerlerin
hayatta kalıp kalmadığı, arenadan hayata neyin götürülüp götürülmediği gene zaman aynasında yansımaktadır. Yeni çarşı, insana
yeni haller ve tutumlar ekleyerek kendi gücünü ve ömrünü arttırmayı denemektedir. Tüketim toplumunun ritüelleri de gönülden bu
desteği vermektedir. Varoş, merkez, çeper, bölge ayırt etmeksizin
AVM’nin bütün bir kenti sarıp kuşatmasını bu destekle açıklamak
mümkün.
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Sonuç
Çarşı ile AVM kendilerine özgü iktisadi, mekânsal, kültürel,
toplumsal ve kentsel formdur. Her iki mekân da kendi çağlarının,
yaşam biçimlerinin, düşünce iklimlerinin yayında biçimlenir ve
ona göre anlam bulur. Benzer yönlerinin yanı sıra çarşı ile AVM’yi
farklılaştıran, ayrıştıran özellikler dikkatle incelenmelidir. Birbirine
benzeyen, birbirinden farklılaşan hususlar ise her iki mekânın özgün yönlerini ele vermektedir. Sonuçta temelde birer iktisadi kurum
96 olarak yapılaşan çarşı ile AVM, farklı yönleriyle, değişik görünümleriyle çok katmanlı birer toplumsal simge olarak yer bulmaktadır.
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Abstract
Urban regeneration as a way of transforming societies from industrial age to knowledge age has been dominant in the built environment agenda in the last 4 decades in the UK. The policies and strategies put in place have had various impacts on both urban structures
and society. This paper reviews the key policies and strategies adopted in the UK from 80s to date. This review reflect that how lesson
learnt and experiential learning over the decades have impacted on
the urban regeneration policies and models such as neoliberal approach and sustainable communities to achieve the ultimate goal of
urban regeneration, which is the knowledge society and its subsequent knowledge based economy.
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1. Introduction
In this report, Urban Regeneration policies and programmes are critically reviewed in order to highlight key points and lessons learnt
from UK’s regeneration experience in the last three decades. The
regeneration strategies are often expressed in terms of a targeted
vision and goals to achieve improvements in failing areas. These
areas are frequently although not always characterised as built
environments which had, hitherto experiencing a decline, enjoyed
102 relative prosperity. The reasons for the change to areas that suffer
decline are very diverse, but often they have either been superseded
by more popular areas, are not longer fit for purpose due to shifts in
the economy, or contain structures or services which are no longer
desirable. Reduction of property values often leads to further decline
as occupation pattern change and confidence drains from the area.
Urban regeneration strategies are then developed to overturn the
existing policy context and create new and different conditions to
attract fresh inward investment and stimulate renewed confidence
for the area.
Various urban regeneration strategies have been adopted in the UK
over a period of more than 100 years to improve the living standards of deprived communities. However, this paper will only focus
on the last three decades (1981-2010). For example, in examining
the impact of the delivery mechanisms during a two decade period (1981-2000), Rhodes et al (2005) estimate that the public sector
spend on regeneration policy measures was close to £10bn, which in
turn attracted a £38bn spend by the private sector and other agencies. The estimated outputs of this investment were nearly 18000
hectares of reclaimed land, 22million square metres of floor space,
350000net jobs and close to 195000 new housing units.
Delivery bodies were created to help to implement each successive
initiative. Examples include Regional Development Agencies, Urban
Regeneration Companies, Urban Development Corporations and Local Economic Partnerships. These are all variations on the theme of
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cross sectoral co-operation where different key actors work together to create delivery mechanisms and institutional structures, with
complementary roles and responsibilities.
Historically, British governments have hesitated between addressing
deprivation on a pan-regional scale, and pin-pointing specific problems in much smaller areas. Some strategies offered resources as
part of a central government allocation, while others required civic
authorities to competitively bid for funds leaving both winners and
losers. Some programme focused on one element of a failing area
such as housing or commercial space, whereas other attempted a
more integrated approach. Some examples of urban regeneration
programmes include; City Challenge, Single Regeneration Budget
(SRB) Programme, the Single Pot Programme, and Neighbourhood
Renewal, Housing Market Renewal Pathfinders.,
The City Challenge program was primarily focussed on the economic regeneration and physical development of areas with a lot less
emphasis on community and socio-economic improvements. This
was offered to local authorities on a competitive basis. The Single
Regeneration Budget programme which followed this was designed
to offer relief in four regeneration spheres: social, economic, environmental, and physical. These were to be addressed simultaneously
but this proved to be complicated to execute in a single programme.
The next programme, the Neighbourhood Renewal (NR) initiative
simply focussed on social issues with an emphasis on local economic regeneration. This programme did not deal with the physical
or environmental improvements which were addressed in the separate Housing Market Renewal Pathfinders. As the name suggests,
HMRI only sought to address problems of housing condition and
provision, and particularly market failure in the North of England
where an over-provision of undesirable housing forced local prices
to below viable levels. HMRI was also a limited programme with
just over a dozen areas designated for assistance. And commercial
regeneration investment was funnelled through Regional DevelopESENLER ŞEHİR DÜŞÜNCE MERKEZİ
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ment Agencies (RDA) which used formerly separate budgets such
as derelict land grant and European regional development funds to
stimulate growth in eligible local economies.
The incoming Coalition government ended NR and HMRI in favour
of a less centrally co-ordinated strategy. The ‘Localism’ model relies
on grouping of local business, local government and community
representatives to collaborate to plan changes in the local economy.
To achieve that, Local Enterprise Partnerships (LEPs) were set up
104
and serve as a mechanism to invest in regeneration, albeit with lesser resources compared with the RDAs.
2. Neoliberal Approach
The election of Margaret Thatcher in 1979 revealed an emerging
belief that the state was not able to be the primary actor in the
redevelopment of cities. Instead, the approach moved to a reliance
on market forces guiding the private sector to invest, with the state
intervening only as far as it created the conditions for the private
sector to step in (Neoliberal approach). The main reason for this was
that the public sector was seen as substantially inefficient in the
delivery of urban regeneration.
A new principle of Thatcherite reforms was introduced to determine
the amount of funding from central government to local authorities. The maintenance and re-development of local authority housing
estates (known as council housing) had been funded through the
Housing Improvement Programme (HIP). However, the reforms introduced a new competitive bidding approach which invited councils
to put forward proposals for the redevelopment of individual estates
and areas. The new regime pitted local authorities against each other to secure funding by putting their most deprived areas into the
competition, making it a kind of ugliness contest (Jones and Evans,
2008). The principle of area-based competitive bidding became the
model for more general funding for urban regeneration from mid
1980s.
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Competitive bidding became a feature of British regeneration policy for the next 30 years. While a market driven approach became in common in 80s, private investors saw the levels of poverty
and exclusion related to the deprivation as too much of a risk. The
short-term nature of their interventions limited the value of such
interventions because the solution to such deep-seated social, economic and environmental problems needs long-term strategic thinking. Market-driven approaches lacked such thinking and while the
approach worked for some commercial and leisure schemes, it was
less effective deprivation in inner city and domestic urban contexts
(Fearnley, 2000).
In many cases urban regeneration programmes carried out with neoliberal approaches were sectoral in their scope, focusing on some
aspects of urban rehabilitation such as physical improvement of housing, renovation of individual buildings or improving the urban
environment. These programmes had a limited impact on the spatial interrelations of urban distress (LUDA e-compendium, 2005).
For example, the City Challenge scheme addressed the physical redevelopment of some prioritised areas of council housing, but failed in
its broader remit to foster the economic redevelopment of the whole
area. Fearnley (2000) examined a City Challenge funded scheme based
in the Stratford area of Newham in East London, which was seen by
the government as one of the most successful of urban regeneration
projects. The Stratford Scheme had some significant successes in the
overall increase in housing satisfaction, and decreases in reported crime and fear of crime in the area. However, it was less successful in
terms of economic regeneration of the area such as employability of
local residents and attracting employers to invest in the area to increase the number of jobs available for locals. This was found to be because the scheme was mainly focusing on issues that were easy to tackle
such as physical renewal of housing stock but did not encompass the
investment needed to increase the capacity of the residents to become
more employable which would in turn lift them out of poverty.
ESENLER ŞEHİR DÜŞÜNCE MERKEZİ
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2.1. Institutional Mechanism - Urban Development Corporations
(UDC)
The neoliberal approach of the 80s and 90s also had major implications for how authorities were able to control regeneration. Previously elected members would decide where and how to spend local
government allocation. However, the Thatcher government did not
view Councils as competent to act as developers and created new bodies to develop inner-city areas often against local authority wishes.
106
The term used for these bodies were ‘quangos’ or quasi-autonomous
national/non-governmental organisations. These government funded agencies held considerable power and were only accountable
to the relevant central government ministry. One of the most important quangos set up under Thatcher were the Urban Development Corporations (UDC) introduced with the Local Government
Planning & Land Act 1980 and Urban Development Corporations
(UDCs). The aims were to improve urban regeneration projects by
(ODPM 2004; Jones and Evans, 2008):
•

bringing land and buildings into effective use

•

encouraging the development of existing and new industry
and commerce

•

creating an attractive environment; and

•

ensuring that housing and social facilities are available to
encourage people to live and work in the area

The commitment to better housing and social facilities often relied on a trickle down approach. That is to say, if the local economy
is efficient and successful, social benefits will naturally follow for
surrounding areas of deprivation. The measures were undertaken
in the form of public/ private partnerships and the role of the local
government was by passed and handed to the UDCs Boards (Jones
and Evans, 2008).
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The UDCs were established in inner city in an attempt to stimulate
a process of physical and economic renewal. London Docklands and
Merseyside were the first two founded in 1981, followed by 11 others. These were fixed-term organisations and were all terminated
by mid-90s, with the exception of Laganside Development Corporation in Belfast, which ran until 2007. (Jones and Evans, 2008)
London Docklands Development Corporation (LDDC) was one of
the most well known UDC, investing heavily in new infrastructure projects to help lever in major new private office developments.
Despite the collapse of the office property market in the late 1980s,
which left Canary Wharf looking dangerously like a white elephant,
there is a little doubt that this had a transformative effect on many
UDC landscapes including the physical infrastructure and economic activity. After the termination London Docklands Development
Corporation (LDDC) in 1998, Florio and Brownhill (2000) reviewed
the UDC model using LDDC as the case study. They noted that the
primary problem was that much o the change represented the redevelopment of the area, and not regeneration because the underlying
socio-economic problems in the surrounding areas were not tackled.
Furthermore, the developments actually increased social polarisation by creating islands of extreme wealth while leaving large neighbouring populations suffering in poverty. In addition, as it can be
noted from the aforementioned aims, there was an absence of any
sense that the UDC attempted to foster community revival or actively work with existing communities within their areas. This underlined a common complaint by local authorities at this time that the
UDC model was divisive by effectively engaging in state-sponsored
gentrification and building infrastructure to attract a new wealthier population, rather than engaging with the needs of the existing
community.
The UDC model was revived in 2003 and called Urban Regeneration Companies. This time they were more inclusive and were much
more closely allied to the interests of the local authorities. Urban
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Regeneration Companies (URCs) were considered a major policy instrument for delivering the aims of the Urban White Paper (DETR,
2000). Based on three pilot URCs established in 1999, 21 new URCs
were then established in England as well as one in Wales and five
in Scotland and one in Northern Ireland. Unlike the urban development corporations, they were not set up with the assumption that
the local authorities failed and therefore needs to be bypassed. Essentially these are strategic partnerships funded by CLG (Communi108 ties and Local Government) with the relevant regional development
agency and local authority (Jones and Evans, 2008).
The underlying reason was that the URC would set up a masterplan
for the regeneration of a specific area. Public sector partners could
then use this masterplan to prioritise the redevelopment of the key
infrastructure. This would then attract private capital to realise the
rest of the plan. URCs were simply acting to bring the agents or
stakeholders together with a clear focus on physical redevelopment
rather than community renewal (LUDA E-Compendium, 2005).
The URCs were involved in significant projects. For example Liverpool Vision that was one of the first URCs, and was involved in the
dramatic transformation of the Ropewalks district into a cultural
quarter and the vast Paradise Street redevelopment into the commercial core.
Often working in tandem with a Sustainable Communities Plan
they had fewer resources to work with but served to bring public
and private interests together.
3. Integrative Community Based Urban Regeneration Approach
The Community Based Approach emerged from the challenge the
multiple-deprivation of large urban areas in cities. The approach
calls for the development of an integrated strategy of cross-cutting
initiatives, based on equal opportunities and the right of access to
an acceptable standard of living. It develops the collaborative platform, consensus, capacity, strategic alliances and coalitions needed
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for stakeholders to partner with one another and take the lead in
representing their views on the problems such deprivation causes
and what actions are required to solve them. Examples of policy
strands that sought to encapsulate this in recent British history include Sustainable Communities Plan, and the Neighbourhood Renewal programme (LUDA Compendium, 2005).
This form of horizontal integration is also seen to be strengthened by citizens and businesses getting together as a community to
transform the delivery of public services, agreeing levels of service provision through vertical agreements running at all (i.e. local,
regional and national) levels of government. This approach integrates both bottom-up and top-down initiatives and strategies and
has the advantage of harnessing the diverse nature of the problems
that deprivation poses for citizens, cities and government alike. This
more inclusive approach can help to identify not only physical problems, but also social, economic and environmental issues relating to
job opportunities, employment and work, public services, housing,
transport and mobility, education and health, open space and clean
air (LUDA Compendium, 2005).
Community-led regeneration was encouraged from an understanding that former programmes based on traditional ‘top-down’ approaches to urban distress offered only ad-hoc, short-term responses
to the problems often failing to work beyond the point when the
funding ran out. The rejection of top-down approaches was replaced by the notion of ‘middle-out’ which focussed on change agent
that were located closer to the point of delivery of the regeneration
programme. Such an agenda put targeted communities at the centre of the initiative. It also made them responsible for developing the
integrated, strategic and cross-cutting measures needed for communities to combat urban distress.
The community-based approach also promoted inclusive, competitive and environmentally sustainable discussions on how to spend
funding. This has the potential to promote a collaborative platform,
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consensus building, strategic alliances and coalitions that many see
as necessary pre-requisites for stakeholders to trust each another.
However, for a community-based approach to be truly effective, the
voices that come from the non-professional representatives need to
be confident and well-informed. The potential for active stakeholders to fill this role can be inhibited by and lack of confidence, skills
or time among other factors. To remedy this, some regeneration
projects have invested in capacity-building programmes to enable
110
community members to optimise their opportunities and fulfil their
potential within the wider partnership. These stakeholders include
civic authorities representing citizens, business owners and those
working locally in the third sector such as charities, social landlords
and social enterprises. This diverse group, providing it works effectively, can provide the coalition of interests to sustain the urban
regeneration process as an on-going partnership between civic authorities (LUDA Compendium, 2005).
Another aspect that contributes to the success of the community-based approach is partnership. The significance of partnerships lies in
their ability to overcome divisions that previously undermined the
urban regeneration process. This is achieved by placing the values,
norms and rules of the civic authorities at the centre of the partnerships and using them to not only embrace citizens, businesses and
government, but develop the bonds required to bind them together
in an inclusive manner.
As Partnerships become more established in regeneration, a number of criteria for success have emerged. After reviewing a number
of pre-conditions for successful partnerships Diamond and Liddle
(2005) put forward the following list:
•

Clear aims and objectives

•

Established shared criteria

•

Agreed mechanisms to review and monitor progress
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•

Work out mechanisms to establish trust between agencies

•

Find ways to delegate tasks to specific groups

•

Clearly indicate the roles and responsibilities of staff, and
explain why these tasks are important

Finally, leadership issues are particularly important for communitybased models because of the need to maintain momentum and encouragement without jeopardising the wide-scale inclusivity necessary
to keep all parties working together. As every community context
is different, there is no simple or immediate model for leadership,
however , the findings of some EU funded Research and Technical
Development (RTD) projects such as LUDA and INTELCITIES, running in parallel to the LUDA project point out that while the community-based approach is more able than others to sustain urban
regeneration, the civic authorities emerging from the partnerships
developed for such purposes place too much weight on the collaboration and consensus building of social capital. The work of these
programmes suggests that while social capital has the capacity to
bond stakeholders and embrace the interests of citizens, businesses
and government sectors alike in an inclusive manner, these values
still need to be normalised and set as rules to bind the multitude
of agencies participating with one another in sustaining the urban
regeneration process.(INTERACT: www.interact-network.org)
It is questionable whether citizens or business with either a personal or corporate commitment to social responsibility can carry the
weight of the community’s expectations as to the environmental
sustainability of the districts and neighbourhoods undergoing regeneration. (PLUS: http://www.plus-eura.org)
The civic authority, which is best able to govern over the social inclusiveness of sustainable urban regeneration, is local government.
As such it is the strategic alliances, coalition of interests and partnerships citizens and businesses enter into with local government
that ought to lead the process of sustainable urban regeneration.
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This process of democratic renewal establishes the values, norms
and rules for cities to follow in combating urban distress and making the urban regeneration process sustainable (DISCUSS: www.
iclei.org.europe.discus).
3.1. Area Based Initiatives
Area Based Initiatives (ABI) was used by the UK governments to
tackle the problems associated with urban deprivation. These ini112 tiatives were typically time-limited programmes designed to address a particular issue within a locality or a combination of problems. The use of area-based initiatives to tackle social deprivation
always provoked diverse reactions among practitioners. They were
either viewed as important means of democratic renewal, community engagement and practical problem solving in deprived areas
or were portrayed as a diversion from more fundamental polices to
tackle the root cause of inequality and deprivation (HOCCU, 2003).
Examples of ABI in the UK include the Single Regeneration Budget,
which was aimed at deprived sections of local authorities, and New
Deal for Communities.
Rhodes (et al 2005) identified three problems with the ABI approach. First, while the idea of focusing investment and resources on an
area makes intuitive sense, the actual processes that are supposed to
drive change are poorly understood. For example, it was predicted
that the process of trickle down will occur, but in practice there is a
danger that ABIs merely displace investment from elsewhere in the
city. Secondly, the tools used to evaluate ABIs were poorly developed,
partly due to the tendency of these initiatives to address a range of
problems, from the provision of new infrastructure to job creation
and crime prevention. Thirdly, and related to the diversity of problems addressed, there is a lack of data available to fully assess key
goals against their outcomes. These problems led to some argument
that ABI regeneration was largely superficial and failed to address
the underlying socio-economic problems of cities, merely displacing
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them (Jones and Evans, 2008).
3.2. From Single Regeneration Budget to New Deal for Communities
The Single Regeneration Budget (SRB) programme was introduced
in April 1994 and its main purpose was to be a catalyst for local regeneration. SRB attracted other resources including private, public
or voluntary and helped to improve local areas. The SRB provided
resources to support regeneration initiatives in England which were
then implemented by local Partnerships. It was an important instrument in the Government’s drive to tackle social exclusion and promote equality. Its priority was to enhance the quality of life of local
people in areas of need by reducing the gap between deprived and
affluent areas, and between different groups. This included addressing the disadvantage experienced by ethnic minority communities
(ODPM 2006).
The SRB schemes had to demonstrate that they met one or more of
the eligible overall objectives such as improving the employment
prospects, education and skills of local people; addressing social
exclusion and improving opportunities for the disadvantaged; promoting sustainable regeneration, improving and protecting the environment and infrastructure, including housing; supporting and
promoting growth in local economies and businesses; and reducing
crime and drug abuse and improving community safety (ODPM
2006).
When SRB was introduced, it was heralded as a radical new approach to urban and rural regeneration in the UK. Its key characteristics and the way in which it represented a departure from previous
urban policy initiatives can be summarised as follows:
•

SRB formalised partnership working between local authorities, other public agencies, and the private and voluntary
sectors, and made it a mandatory requirement to access
regeneration funding;
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•

There was a new emphasis on initiatives that encouraged
the competitiveness of localities and industry and which
attempted to link the mainstream economy and deprived
communities;

•

SRB introduced the competitive funding system, representing a shift from allocating resources to priority urban areas based on levels of need;

•

SRB was also seen to introduce a ‘new localism’, whereby
local priorities and local need determined programmes.
Further, there was a renewed emphasis on engaging with
local communities

At a regional level, the SRB was an important in delivering the Regional Development Agencies’ goals of economic development, raising
skills and regeneration. First evaluations showed that the SRB proved useful in drawing together central and local agencies and the
follow-up changes in its management were tackling previous weaknesses. However, not all government departments and agencies took
on board the issues and the lessons learned (Hall & Mawson, 1999).
SRB took some of the more successful aspects of the old City Challenge Programme such as the emphasis on partnerships, competitive bidding for resources, multiple objectives and a multi-sectoral
approach to regeneration. Hence, there is a considerable amount
to be learned from the experience of both local and national evaluation of the City Challenge. For example Fearnley (2000) argues
that ‘the timescale imposed by the policy and its output-driven nature gave the programme focus and impetus to achieve targets, but also
made certain kinds of projects, which could bring with them much ‘early
wins’, particularly attractive. In this frame physical development tended
to take precedence, with their ability to rapidly affect local perception
and the appearance of local area, and to meet the short term criteria by
why City Challenge Programmes were judged successes’. Fearnley (2000)
also highlighted that it was unrealistic and ambitious to anticipate
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changes in aspects like unemployment, crime and health because
they require more long-term investment and cannot be dealt with
in isolation from regional and structural factors.
During the 1990s, the strategies moved from Neo-liberal approach
towards community based urban regeneration and neighbourhood renewal under the frame of the national strategy ‘Bringing Britain Together’ which was published in 1998. In 2000 a proposed
framework for the National Strategy for Neighbourhood Renewal
was published drawing on recommendations made by various policy action teams. In 2001 the government launched its Action Plan
through the Neighbourhood Renewal Unit (NRU), responsible for
the administration and coordination of the comprehensive national
strategy. One of the key programmes of the NRU is the New Deal
for Communities (NDC). The programme helped several of the most
deprived neighbourhoods in the country. It aimed to bridge the gap
between some of the poorest members and the rest of society. By
focusing resources on small deprived areas, and working with other
initiatives operating in the area, it sought to achieve maximum impact (LUDA E-Compendium, 2005).
NDC was piloted in 39 neighbourhoods of some of the 2000-3000
communities suffering from multiple deprivations. The NDC only
applied to those neighbourhoods containing between 1,000 and
4,000 households. The local authority areas eligible for funding
were selected using the 1998 Index of Multiple Deprivation and a
regional quota system.
The specific problems of each area were unique, but each NDC
partnership looked for outcomes that would make a real impact on
people living in the neighbourhood. This was achieved by tackling
five key themes: poor job prospects, high levels of crime, educational under achievement, poor health, problem with housing and the
physical environment.
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NDC was based on partnerships that arose from the community. The
programme supported inclusive local partnerships which identified
the priority needs of their area and developed appropriate regeneration strategies. The government intended that the NDC partnerships
should work with departments and agencies to deliver sustainable
change through a coordinated approach. Partnerships included key
local bodies and organisations, public agencies, local businesses, voluntary bodies and local people (LUDA Compendium, 2005).
116

Inhabitants living in any of the 39 NDC neighbourhoods who wanted to bid for funding had to contact their local NDC partnership
and then follow the application procedures. Each partnership had
its own procedures – they were not centrally controlled. Funding
was only available for projects benefiting that neighbourhood. More
importantly, a proposed project would not be funded unless it could
show that it contributed to one or more of the key priorities in the
individual NDC partnership’s Delivery Plan.
A major positive result was the programme intention to promote
inclusion, specifically for ethnic minority groups and youth. Surveys of the views of local residents were an important participation
tool for the partnerships. By placing inhabitants at the centre of the
programme, the government was giving an innovative opportunity
for residents to achieve sustainable change in the shaping of their
neighbourhoods (Ryde & Reeve, 2003).
NDC was a big step forward towards community involvement and
empowerment. However some criticisms of the programme emerged too. These suggested, for example, that residents found the
programme too complicated to understand, that there should have
been better coordination between partnerships, that good examples
should have been shared, and that there was a lack of a clear strategy about what types of services to provide to improve quality of
life (LUDA E-Compendium, 2005).
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Sustainable Communities Approach
If the community-based model is integrated, strategic and crosscutting then it should also be a sustainable approach to urban regeneration. However, it is necessary to be cautious of such simplistic representations because unlike the community- based approach
sustainable urban regeneration adds a number of additional criteria
to the recipe for regeneration. This includes sustainable forms of building and maintenance, a focus on multiple transport modes that
do not rely on private car ownership, equitable governance structures, universal access to the entire range of services, and improving
quality of life factors such as a narrowing of health disparities and
instances of crime compared to more affluent areas.
The origins of sustainable urban regeneration are actually complex
and can be traced to a range of sources, including: the World Commission on Environmental Development, the Rio Earth Summit, the
Rio+10 Earth Summit (Johannesburg), Agenda 21, the 1996 Habitat
II conference, and the Aalborg Principles (1944, 1998 and 2004).
While the principles established by these international efforts are
similar to those of URBAN II, sustainable urban regeneration has a
different challenge. It requires communities to collaborate and build consensus. It requires strategic alliances and coalitions to form,
developing the capacity for stakeholders to participate in and lead
the urban regeneration process, which consequently requires that
integrated strategies and cross-cutting measures do more than defining the nature of the problem. Furthermore, requires the community to develop a vision of the regenerated urban district and
neighbourhoods. This vision then provides the policies for making
urban regeneration sustainable.
In turn these policies provide a basis for planning the regeneration
as well as programming and implementing projects. Together these
actions help to relieve stress and make the regeneration process sustainable. Making urban regeneration sustainable is a major challenge because it has to take account of the following:
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•

Sustainable development is concerned with the ecological
integrity of the environment and idea of fairness for all,
emerging from the notion of economic and social justice.

•

Sustainable urban development only provides a framework,
set of protocols and assessment methods to evaluate the
ecological integrity of the environment

•

The respective communities using the said framework, protocols and assessment methods for evaluating sustainable
(urban) development, tend only to be concerned with balancing economic growth with environmental quality.

•

In contrast to sustainable urban development, sustainable
urban regeneration attempts to combat the distress that results from decline of districts and neighbourhoods. It also
tackles the lack of economic and social development in these
areas. The task of sustainable urban regeneration is to turn
decline into growth and sustain this by balancing economic
and social development with the environment. To succeed,
ecological integrity must be balanced with the principle of
‘fairness for all’. In so doing it is possible to align the market
economy with socially inclusive decision-making.

118

The key thing about sustainable urban regeneration is that it turns
the substantive logic of what precedes it on its head. This is because
urban distress is the result of decline and lack of growth in the areas
undergoing regeneration—not the product of it. This in turn focuses
attention on balancing economic competitiveness with social inclusion to see how they can be aligned to assure ecological integrity of
urban areas. Responding to this challenge, there is a broad consensus emerging about the meaning of sustainable urban regeneration.
This suggests that sustainable urban regeneration means:
•

Breaking with the legacy of the past and putting communities at the centre of the response to the urban distress;
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•

Collaborating with stakeholders, building the consensus
needed for them to integrate with one another as part of
a strategic alliance developing coalitions which cut across
the issues;

•

Using the ‘community of practice’ as a platform for identifying both the problems which urban distress causes and the
possible solutions;

•

Providing a vision for the prospective regeneration themed
around the economic, social and environmental issues of
concern to the community;

•

Using the outcomes of this vision as a policy statement about the future development of the area;

•

Allowing participants in the plan-making process to build
scenarios which express the different development options
available;

•

Subjecting the scenarios to an assessment and appraisal
process;

•

Programming the regeneration, setting out what needs to
be done, by whom and when, as part of the community’s
long-term commitment to combat urban distress;

•

Implementing the projects required to achieve the vision;
and,

•

Monitoring the impact of the programme and evaluating
the effect the implementation of the regeneration projects
have upon the quality of life.

The following sub-sections focus on collaboration, consensus-building and capacity-building for cities to develop in order to make
urban regeneration sustainable.
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4.1. Local Strategic Partnerships
During the New Labour period (2005 onwards) in the UK, there was
an emerging division between community led policies, which were
tagged as renewal and changes to the physical infrastructure, which
were called as regeneration. This change divided the holistic notion
of economy, society and environment conception of regeneration.
The separate discourse of community/social renewal came from the
120 Neighbourhood Renewal Unit setup in 2001. This associated Neighbourhood Renewal Fund (NRF) provided £1.875bn in 2001-06
to 88 of the most deprived authorities in England, with a further
£1.05bn allocated in 2006-08 to the 86 most deprived authorities
(Neighbourhood Renewal Unit, 2007). The most important scheme
operated by NRU was the New Deal for Communities (NDC). The
idea was that NDC partnerships were set up at local level to produce
a local response to tackle five key indicators of social deprivation:
unemployment, crime, educational under achievement, poor health
and problems with housing and the physical environment (Jones
and Evans, 2008).
However, NDC were criticised highly because there was considerable
underspend of resources while the intention was to set up targets
and actions locally, which were rejected at national level. Imrie and
Raco (2003) discussed “Communities are often “shoehorned” on to
local policy initiatives according to central government guidelines...
limiting the effectiveness of programmes on the ground”. There remains a tension in policy on community renewal between the rhetoric of bottom-up community empowerment and the setting of very
rigid, centrally-driven priorities for what issues can and cannot be
tackled.
This continuing tension in community policy is reinforced by the
creation of Local Strategic Partnerships (LSP) model. LSPs were originally limited to the areas which qualified for NRF resources, but
this quickly expanded to include most areas of England with LSP boESENLER ŞEHİR DÜŞÜNCE MERKEZİ
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undaries matching those of local authorities. The core group of LSPs
had considerable power as the main conduit through which NRF
passes into those 86 most deprived local authority areas. These bodies were not democratically elected, but were instead run by representatives from partner organisations, particularly local authorities,
local police authorities, health and education sectors together with a
variety of other state and non-state actors (Jones and Evans, 2008).
LSPs work around the notion of “floor targets”, a term established
in the Treasury’s Spending Review of 2000 to set minimum standards on a variety of social indicators for deprived areas in order to
narrow the gap between these and less deprived areas. This type of
indicator driven target setting became a familiar part of Labour policy making and those floor targets became the key part of the LSPs’
operations. The idea of floor targets then became more formalised
into Local Area Agreements (LAA). From 2007, LSPs were required
to operate through LAAs, which essentially represent an agreement
between central government and the local authority and the LSP
as to what the priorities for action were in a given area. Although
joined up thinking between different agencies was worthy and ensuring that socially deprived areas were targeted for improvements in
education, health, and public safety entirely sensible, the extent to
which LSPs would truly respond to local needs, rather than chasing
floor targets set nationally is arguable (Jones and Evans, 2008).
4.2. Housing Market Renewal
A key delivery mechanism for the sustainable communities plan was
the Housing Market Renewal Pathfinders. This strategy recognised
that housing was the cause of a number of different problems in
areas typically considered to be in need of regeneration. For those
area in the north of England where there was an over-provision of
terraced, two-bedroom stock, voids, poor states of repair, and abandoned properties contributed to a spiral of out-migration in certain
areas. In addition, the lack of a diverse range of housing size and
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type meant that it was difficult to attract new people into some
areas which in turn made recruitment for some employers difficult
to achieve.
To remedy these problems nine areas in the Midlands and North
of England were designated in 2002, where it was deemed that the
housing market was near collapse with abandoned houses and a
decayed physical environment. The pathfinders began operation in
2003 with a remit to restart the housing market by making the
122 area more attractive through physical reconfiguration. On the one
hand, this was quite an enlightened initiative, recognising the very
different challenges faced in certain parts of the country compared
to the high demand south east.
In the period of 2004-08, £1.2bn was allocated to the Market Renewal Fund, with an expectation from Pathfinders to draw in resources from the Neighbourhood Renewal Fund and the New Deal
for Communities, both of which were targeted at the social side of
regeneration. Cameron (2006) argued that Pathfinders shifted from
a particular concern with housing abandonment to a more general drive to modernise housing areas. For example, fitting in with
broader regional economic policy rather than prioritising the particular needs of individual communities/areas. CABE (Community
of Architecture and Built Environment) (2005) reviewed that how
the Pathfinders were progressing and it was revealed out that the
Pathfinders were rather inconsiderate about the way that certain
properties were demolished. Any programme initiated by Pathfinders were seeking to physically reconfigure an area and bring in
new residents was always open to the charge that it indicated little
more than gentrification and this criticism was strongly pointed at
the Pathfinders.
In addition, the concentration on housing stock meant that, while some areas improved in terms of choice and desirability of living conditions, they were not accompanies by better retail, leisure,
transport employment opportunities. At best these improved areas
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became dormitories to other areas economic benefit. At worst they
failed to attract back residents in the same numbers that were obliged to leave when their homes were renovated or demolished.
While the HMRI scheme became undermined by the economic
downturn in from 2008, and lost political support in 2010, the new
coalition government did recognise that British housing stock was
in a poor state of repair, and much it was not energy efficient. To
remedy this it devised the Green Deal, a programme established
to enable private firms to offer domestic and business occupant’s
energy efficiency improvements to their properties without the need
for immediate capital investment. The scheme invites private companies to carry out the work with capital from a funding body which
then recoups the investment from the property occupant. Repayments are made by occupants in instalments from the saving that
are made from the resulting lower energy bills (DECC 2010).
The Energy Bill, introduced on 8th of December 2010, sets out the
broad framework for the Green Deal that includes the establishment
of a new finance mechanism (EEP 2011). The Green Deal financing
mechanism defines this initiative and offers the opportunity for
consumers to repay through energy bills by spreading the cost over
a given period of time. There are four key steps that are followed
in the implementation of the Green Deal. They are: unlocking customer demand, accredited assessment, accredited installation and
repayments.
Fundamentally, the Green Deal is an investment for the Green Deal
and at the most basic level it identifies that the improvement in
the property, related systems and use by the occupants, will create
savings in the energy bill that will pay back the investment in the
improvements as well as a return for the investor.
A significant amount of work has already been done to put in place
the necessary qualifications, specifications for all Green Deal Advice
certification bodies, organisations and advisors, and the tools and
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methodologies to produce assessments to support Green Deal in the
domestic and non-domestic sector (DECC 2012). The scheme is due
to be launched in the autumn of 2012 and it remains to be seen
whether occupants and domestic owner-occupiers in particular, are
going to be attracted to the initiative.
5. The Knowledge-based Regeneration Approach
Economic policies to unleash the latent or internal potential of cities
124 can be split into four related categories.
•

Improving the knowledge base

•

Encouraging enterprise

•

Education and training

•

Empowering local businesses

Although these elements of economic policy together, it is worth
addressing each in turn. The UK government embraced the idea
of the knowledge based economy in the White Paper Our Competitive Future: Building the Knowledge driven Economy (DTI, 1998).
The paper argued that all businesses should have “to marshal their
knowledge and skills to satisfy customers, exploit market opportunities and meet society’s aspirations for a better environment” (DTI,
1998). Two models were specified in which the UK policy attempted
to harness high value and knowledge based industries were encouraging links between universities and industry, and cluster policy.
In 2004, the UK government announced a ten year science and innovation investment strategy to help UK exploit commercial opportunities offered by new technologies such as micro and nanotechnologies because the potential economic benefit to the UK can be
considerable with the creation of high value jobs and industries.
Many cities were seeking to develop and attract these types of new
technologies through expanding the higher education sector and
encouraging knowledge transfer between universities and high-tech
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industries. The international model for this approach to economic
regeneration is well known: located on the outskirts of San Francisco, Stanford university played a vital role in educating the internet
entrepreneurs who went on to make Silicon Valley, which is one of
the most economically successful regions in the world.
The other model to encourage knowledge based economic development was the cluster policy. The DTI (2004) defined clusters as “concentrations of competing, collaborating and interdependent companies and institutions which are connected by a system of market and
non-market links”. The idea underpinning clusters is that similar
industries will locate in close proximity to one another in order to
facilitate various linkages, for example, through the exchange of
ideas, goods and workers. The DTI defined three critical success factors, which clearly echo the wider views of the knowledge economy:
the presence of functioning networks and partnerships; a strong
innovation base with supporting R&D activities, and the existence
of a strong skill base. Connectivity between cities within regions is
increasingly seen as one way in which to promote clustering since
it can make labour more mobile and boost the efficiency of competition by increasing the areas across which companies can operate.
As major stakeholders in urban regeneration, the RDAs often apply
the logic of clusters to developments in cities. This can make the
form of new business parks such as biotech-parks or attempting
to create high-tech corridors along key transport conduits. While
clearly influential in policy, the logic of clusters were also criticised
with the key questions such as if it is possible to generate new cluster of industry, given the need for a range of “soft networks and the
lifestyle demands of the creative classes and ii) the types of industry
that are being attracted. While every city desire a biotech cluster,
only few achieve funds to support existing but less trendy clusters,
associated with e.g. logistics and manufacturing industry
Policy makers were interested in how businesses start up and grow
and Small and medium-sized enterprises (SMEs) were important
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drivers of economic growth. Over the last 20 years, these businesses
created two thirds of all new jobs, more than two thirds of the innovation in the economy and embraced two thirds of the differences in
economic growth rates in industrialised countries (Walburn, 2005).
Jacobs (1985) argued that only cities have potential to innovate, as
they are the only places capable of substituting goods and services
that they involves the realisation that only cities can generate a critical mass of supply chains and consumer demand for products and
126 services. For example, London is in the south east of England, where
the most prosperous region in the UK. This region produces around
33% more significant innovations than in Europe, including 20% of
the national research and design budget, having a strong presence of both research institutions and enterprises. The key needs of
this sector were access to skilled workers, proximity to international
airports and general standard of living factors such as quality of
housing and schools (Simmie et al, 2002).
In addition, the White Paper on Enterprise, Skills and Innovation
(DTI, 2001) linked the importance of science and innovation to regional and national economic growth, with the need to raise skills as a
key issue. A number of initiatives were announced to invest in innovation and new technologies, including e-business and the need to
foster an environment for enterprise. For example, the White Paper
on Competing in a Global Economy: The Innovation Challenge (DTI,
2003), stated that: “The creativity and inventiveness of our people is
our country’s greatest asset and has always underpinned the UK’s
economic success. But in an increasingly global world, our ability to
invent, design and manufacture the goods and services that people
want is more vital to our future prosperity than ever (DTI, 2003).”
Creating the conditions for enterprise is extremely hard, involving a
suite of educational, financial and other support services and schemes. New facilities are often located in central regeneration schemes such as the Moorgates Croft Business Centre in Rotherham.
Common barriers to entrepreneurship were identified as:
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•

The involvement of too many agencies and institutions

•

Changing names and remits of institutions and lack of policy coherence

•

Discontinuity of funding

•

Problems of access to finance

One solution to these problems involves Community Finance Initiatives, a kind of charitable lending to enterprises that would be
considered too high risk in accessing traditional bank loans (Bryson
and Buttle, 2005). While regeneration which focuses on bringing
investment from outside can be measured in terms of tonnes of
concrete, jobs created or private funds, it is harder to measure the
outputs of schemes designed to unleash local enterprise (Jones and
Evans, 2008).
Early urban policy in the UK focused on the need for job creation and
opportunities. For example, the Department of Employment White
Papers Employment: the Challenge for the Nation (1985a) and Lifting the Burden (1985b) emphasised the importance of creating jobs
and a skilled labour force. The papers set out a neoliberal agenda of
enterprise and competitiveness for labour policy, which was then reinforced by the Employment Department Group White Paper People,
Jobs and Opportunity (1992). In order to address the needs for the
labour market, Training and Enterprise Councils (TECs) were set up
in 1990 through which public money was channelled into re-skilling
and entrepreneurial programmes.
TECs were partnership driven but strongly influenced by the needs
of private industry, advancing the neoliberal agenda of “improved
competitiveness, for individuals and businesses” (Hart and Johnston,
2000). However, these policies were criticised for prioritising private
economic development to the exclusion of other important factors,
such as health, environmental quality, and the needs of community
groups. When the Labour Government took power in 1997, they
ESENLER ŞEHİR DÜŞÜNCE MERKEZİ
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retained the neoliberal approach to employment policy but amalgamated it with a concern for including the groups in society who
were excluded from the main stream economic activity.
In 2001, the Learning and Skills Council (LSC) was set up in order
to facilitate social inclusion agenda and help socio-economically disadvantaged groups who were relatively unskilled and dependent on
benefits. The LSC was a non-departmental public body replacing the
former TECs. LSCs had a budget, for example, in 2006-07 of £10.4bn
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to cover adult education outside the Higher Education Sector. In
general LSCs were aiming the followings:
•

Raise participation and achievement by young people

•

Increase adult demand for learning

•

Raise skills levels for national competitiveness

•

Improve the quality of education and training delivery

•

Equalise opportunities through better access to learning

•

Improve the effectiveness and efficiency of the sector

Their scope and remit were led by the needs of the industry. For
example, LSCs ran the National Skills Academies as a respond to
employer needs to deliver the skills required in the major economic
industries. LSCs dealt with formal educational courses and awards,
but often failed to capture the skills existing in a workforce and
struggled in comprehensively responding the rapidly changing demands of businesses.
The EU was also committed to a ten year strategy of reform for
Europe’s product, capital and labour markets. The aim was to create
a Europe by 2010, which would be the most competitive and dynamic knowledge based economy in the world, capable of sustainable
growth with more and better jobs and greater social inclusion (DTI,
2003).
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The UK government’s commitment to aligning knowledge with economic growth revealed itself in urban regeneration projects incorporating new university buildings, halls of residence and libraries
into development projects. Similarly, many cities designated learning and knowledge quarters, such as MediaCityUK in Manchester,
in an effort to encourage knowledge intensive land uses in specific
parts of the city.
The ability to attract and foster private businesses is a key measure
for economic regeneration, and the role of the private sector grown
through partnerships in the delivery of urban regeneration. There
is a range of ways such as PFI (Private Finance Initiative) in terms
of working with planners to deliver developments. Their level of
involvement also increased at the local level though, as neoliberal
policy initiatives seek to empower businesses to take ownership of
their own business environment.
Another model that was imported from the United States was the
Business Improvement Districts (BIDs). BIDs are locally based initiatives allowing groups of businesses and property owners to improve
their urban environment. Generally, a group of businesses agreeing
to pay a voluntary tax to address key problems in the local urban
environment or improve it in ways that goes beyond the remit of the
local state. This can involve improvements to buildings and streets
to enhance the residential, commercial or retailing values of the
area. Further, it can also include more general improvements to security like extra street lighting, maintenance of communal areas
and facilities and in some cases promotions and special events (Jones and Evans, 2008).
BIDs are evaluated with strict indicators, such as proportionate to
the benefits received, equitable, affordable and generating significant business-sector responsibility (Ratcliffe et al, 1999). The key
advantage of BIDs was that they devolve the power to the local level,
allowing a more responsive mechanism for addressing problems
and seizing opportunities. They also generate higher levels of buyESENLER ŞEHİR DÜŞÜNCE MERKEZİ
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in amongst stakeholders as everyone contributes and create a secure
source of funding (Mitchell, 1999). BIDs were criticised that it transferred power over the public sphere into private hands, through the
private financing of services that are traditionally provided by the
state, which can subsequently generate spatial inequalities. However, BIDs model has been implemented in 16 different countries on
four different continents (Ward, 2006).
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KAMUSAL ALAN ODAKLI DÖNÜŞÜM
Zekiye Yenen*, Ebru Erdönmez**, Ali Kılıç***

Bu bildiride; Kamusal alan ve kamu yararı bağlamında kamusal
alanların kentsel dönüşüme ivme kazandırabilecek bir işlev olarak
kentsel dönüşümdeki rolü tartışılarak, kamusal alan kavramı ile
kentsel dönüşüm kavramı irdelenecektir.
Kamusal alan kavramı, kent içindeki rolü ve kamu yararı
Kamusal alan 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren bazı düşünürler tarafından kavramsallaştırılmıştır. Günümüzde kamusal alan
kavramsal boyutu ile ele alınırken, sosyolojik açılımlar ile de bir
bütün olarak irdelenmektedir. Kavramın tarihte ve bugün nasıl tarif
edildiği ise yaşanan değişimi ortaya koymaktadır.
Kamusal alan, kenti anlamamıza kavramamıza olanak sağlayan
dolaşım, estetik, sosyal, tarihsel, biçimsel, aidiyetlik niteliklerine
dayalı çok boyutlu yapısı ile birer kimlik alanıdır. Kamusal alanların bu çok boyutlu yapısı herhangi bir ölçekteki yerleşmeyi anlamamıza ve yorumlamamıza olanak sağlamaktadır.
Kentler; toplumların ve bireylerin bir arada bulundukları ve sosyalleştikleri, her türlü sosyal ve kültürel sınıftan, farklı etnik gruplardan, birbirinden çok farklı özelliklere sahip insanların bir araya
geldiği, toplumun birbirinden başkalaşan kesimleri için bir buluşma alanı rolü üstlenen mekanlardır. Caddeler, parklar ve meydanlar;
kültürel farklılıkların bir araya geldiği, kişilerin kendilerini, inançlarını, düşüncelerini birbirlerinden farklı olarak ortaya koydukları ve
*
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*** Yrd. Doç. / Dr. Yıldız Teknik Üniversitesi (kilica@yildiz.edu.tr)

ESENLER ŞEHİR DÜŞÜNCE MERKEZİ

137

Sürdürülebilir Bir Şehir İçin
Kentsel Dönüşüm

belki de insanların ilk defa karşılaştıkları, hareketlerin ve düşüncelerin
yer aldığı alanlardır. Bu mekanlarda bireyler kendi iç dünyalarından
çıkarak kendilerinden farklı ve yeni düşüncelerin varlığını görme olanağına sahiptirler.
Zukin, kamusal alanı, daha geniş bir açıdan bakarak bu mekanları oluşturan ve kullanan çeşitli kamusal ya da bireysel çıkarların (taleplerin)
algıladığı sürekli değişen bir durum olarak değerlendirmiştir. Zukin’in
138

belirttiği gibi kamusal kültür ve kamusal alan sosyal olarak kurulmuşlardır.
Kentlerin insanların toplumsal yaşamı üzerindeki etkileri önemlidir.
Sokaklar, meydanlar, parklar, açık alanlar kentlinin toplanacağı, birbirleriyle karşılaşacağı kaynaşacağı, bireysel ve birlikte kendini ifade edecekleri, kentli kültürü yaratacakları özgürlük ve toplumsal - davranışsal
uzlaşma alanlarıdır. Kent mekanları ve bu mekanlara yüklenen anlamlar toplum ve bireyler arasındaki iletişimin en önemli unsurlarındandır.
Bu açıdan kentler kamusal aktiviteyi dolayısıyla da kamusal mekanları barındıran, toplumsal yaşantıyı besleyen ve yönlendiren bir konuma sahiptir. Bu bağlamda Arendt (1969) kamusal alanları, bir kentte
yaşayan topluma doğrudan yada dolaylı olarak çevresel, sosyal ve ekonomik faydalar sağlayan yada sağlama potansiyeli olan tüm alanlar
olarak tanımlamıştır.1 Sennett’e göre ise kamusal alan, kentin ruhu ve
ambiyansıdır. Bu alanlar kenti dönüştürmek ve yeniden biçimlendirmek için önemli bir araçtır.
Kamusal alan serbest kullanımı olan ve kamusal niteliği ifade eden erişilebilir alanlar olup, bireyin fiziksel ve özgür olarak orada yer alabilmesiyle kamusal nitelik kazanır, kontrollü girişi olan veya bazı gruplara
ayrılan alanlar kamusal alan niteliği taşımazlar, bu bağlamda değerlendirildiğinde kamusal alanlarda mülkiyet önem kazanmaktadır.
1

(Arendt, 1969), Tan P., Boynik S. (ed.) içinde, 2007, “Olasılıklar, Duruşlar, Müzakere: Güncel Sanatta Kamusal Alan Tartışmaları”, Bilgi Üniversitsi Yayınları,
İstanbul.
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Resim 1. Soender Bulvarı, Danimarka.

Frazer’e, göre (1991), kamu yararı fikri kamu üyelerinin sözü edilen
ortak iyiyi müzakere aracılığı ile keşfedecekleri ya da yaratacakları
varsayımına dayanır. Bu müzakereler süreci içinde katılımcılar kendi çıkarları peşinde koşan özel bireyler toplamı olmaktan kurtulur,
ortak yararı için birlikte hareket etme yeteneği kazanmış kamusal
ruhlu bir kolektif haline dönüşürler. Bu görüşe göre, özel çıkarların
politik kamusal alanda yer alması uygun değildir. Özel çıkarlar,
olsa olsa, tartışmaların akışı içinde dönüşüp asılacak olan kamusal
müzakerenin politika öncesi başlangıç noktasını oluştururlar.2

2

Kurt, E., (2007), “Kamusal Alanda Sanat ve Kentsel Mekana Etkileri
İstanbul’da Heykel Uygulamaları İrdelemesi , Yüksek Lisans Tezi, Kentsel
Tasarım Anabilim Dalı, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
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Resim 2. Bremerhaven Limanı, Almanya.

Arendt’e (1969) göre ise, kitle toplumunda bu ortak olarak paylaşılan
dünya -kamusal alan- bireyleri bir araya getirme, onları birbirleriyle ilişkilendirme ya da birbirlerinden ayırma gücünü yitirmiştir.
Bunu bir masanın çevresinde oturan insanların ortasından masanın
kaldırılmasına benzetir. Masanın kaldırılmasıyla, karşı karşıya oturan insanlar elle tutulabilir bir şeyle birbirlerinden ayrılmak yerine,
artık tümüyle “ilişkisizleşmiş” olurlar.3 Kavramsal anlamda bu şekilde değişen kamusal alan ve kamu yararı kavramının mekansal anlamda değişimi kentte yaşanan dönüşüm projeleri ile açıklanabilir.
Mevcut merkezlere kentsel projeler yoluyla estetik ve ekonomik
değer kazandırılması; birer ulaşım düğümüne indirgenmek yerine,
bu alanlara kentin çeperlerinden erişilebilirliğin arttırılması; kentlilerin kollektif belleklerinde öne çıkan tarihsel, kültürel, mekânsal,
mimari değerlere yeniden değer kazandırılması kentlerin kamusal
yaşamının canlandırılmasında kent yönetimlerince uygulanmaya
konması beklenen politikalardır. Dünyada bugün birçok kentte bu
tür uygulamalar yapılmaktadır. Ancak, bu uygulamaların ardındaki temel düşünce kent merkezlerine salt ekonomik değer kazandır3

Tan P., Boynik S. (ed.) içinde, (2007), “Olasılıklar, Duruşlar, Müzakere: Güncel
Sanatta Kamusal Alan Tartışmaları”, Bilgi Üniversitsi Yayınları, İstanbul.
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mak olduğunda bu alanlar öncelikli olarak spekülatif amaçlı özel
yatırımlara tahsis edilebilmekte, sonuçta kentin kamusal alanları
özelleştirilebilmekte, bu ise alt gelir gruplarının kent merkezinden
uzaklaştırılmasıyla (gentrification) sonuçlanmaktadır.4
Kentsel Dönüşüm
Kentsel dönüşüm en basit anlamıyla, kentsel alanların var olan durumundan başka bir biçime girmesi, başka bir durum almasıdır (Ercan M., 2012). Thomas (2003) kentsel dönüşümü kentsel sorunlara
çözüm üretmek amacıyla değişime uğrayan bir bölgenin, fiziksel,
sosyal, ekonomik ve çevresel koşullarına bir çözüm üretmek amacıyla kapsamlı bir vizyonu içeren bir eylemler bütünü olarak tanımlamıştır. Lichfield (1992), kentsel dönüşümü, dönüşüm sonucunda
elde edilecek sonuçlar üzerinde bir uzlaşma olarak tanımlamıştır.5
Roberts(2000), kentsel dönüşümü, kapsamlı ve bütünleşik bir vizyon ve eylem olarak, bir alanın ekonomik, fiziksel, sosyal ve çevresel
koşullarının sürekli iyileştirilmesini sağlamak olarak tanımlamaktadır. Roberts (2000), kentsel dönüşümün
•

Toplumsal çökme ve bozulma,

•

Kentlerin değişim ihtiyacı,

•

Kentsel refah ve yaşam kalitesinin arttırılması,

•

Gereksiz kentsel yayılmanın önlenmesi,

•

Toplumsal koşullar ve politik güçlerin ürünü olan kentsel
politikaların karşılanması,

olarak beş temel amaca hizmet etmek üzere ortaya çıktığını ifade
etmiştir.
4
5

Birsel, Cana, (2004), “Yeni Dünya Düzeninde Çözülen Kentler Ve Kamusal
Alan: İstanbul›da Merkezkaç Kentsel Dinamikler Ve Kamusal Mekan Üzerine
Gözlemler”, www.metropolistanbul.com

Polat, S., Dostoğlu N., (2007), “Kentsel Dönüşüm Kavramı Üzerine: Bursa’da
Kükürtlü ve Mudanya Örnekleri”, Uludağ Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık
Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 1.
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Günümüzde kentsel alanların en etkin biçimde kullanımına ve gereksiz kentsel yayılmadan kaçınmaya yönelik stratejilerin geliştirilmesi. Sürdürülebilirlik hedefi ile bağlantılı olarak, kentlerde daha
önce kullanılmış ancak günümüzde kullanım dışı kalmış kentsel
alanların tekrar kullanımını sağlayan ve kentsel büyümenin ve
yayılmanın engellenerek kompakt ve erişilebilir kent makroformu
oluşturmada kentsel dönüşüm projeleri oldukça önem kazanmıştır.
142

Kentsel dönüşüm, toplumsal koşullar ve politik güçlerin ürünü olarak kentsel politikanın şekillendirilme ihtiyacını karşılamayı amaçlamaktadır. Günümüzde kentsel alanların üretilmesi ya da yeniden
geliştirilmesi çok paydaşlı bir planlama ve tasarım süreciyle gerçekleştirilmektedir. Kentsel dönüşüm projelerinde, kamu ve özel sektör
katılımı yanı sıra, özellikle sivil toplum örgütleri ve toplumun farklı
kesimlerinin katılımını sağlayan bir planlama anlayışı benimsenmekte; kentsel politikanın çok-aktörlü müzakere süreçleriyle şekillenmesi gerekliliği kabul edilmektedir.6
Kentsel dönüşümün Roberts’ın tanımladığı beş temel amaç içinde ülkemizdeki kentsel dönüşüm projeleri dikkate alındığında en
çok ihmal edilen boyutlarının kentsel alanların etkin bir biçimde
kullanılarak kentsel yayılmanın önüne geçmek ve daha kompakt
bir yerleşme makroformu elde etmeye yönelik amacıyla, toplumun
farklı kesimlerini kapsayan çok paydaşlı ve katılımı içeren bir planlama anlayışının olmaması olduğu görülmektedir.
1970’ler sanayinin desantralizasyonu,
yenileme ve iyileştirme projeleri
Kentsel dönüşüm, 1970’lerde Amerikan ve İngiliz kentlerinde sanayinin desantralizasyonu sonucunda terkettiği alanların kente
kazandırılmasına ekonomik, sosyal ve çevresel boyutları ile birlikte fiziksel dönüşümü de içeren yenileme ya da iyileştirme projeleri
olarak ortaya çıkmıştır. Bunlar özellikle kıyı bölgelerinde, kentte
6

Akkar, Z. M., (2006), “Kentsel Dönüşüm Üzerine Batıdaki Kavramlar, Tanımlar,
Süreçler ve Türkiye”, spo.org.tr/resimler/ekler/2aee86157/b4a40b_ek.pdf
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yaşayanların kullanamadığı kıyı bölgelerinin yeniden kazanımına
ilişkin projelerdi. Bu projeler 1980 sonrası küreselleşme ve neoliberal politikalar sonrası gündeme gelen kentsel dönüşüm projelerinde
kullanılan kamu + özel sektör birlikteliğine dayalı modelin öncüleri
olmuştur.
1970’lerde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm, yenileme ve yeniden
geliştirme projeleri kamusal alan, kamusal kullanım ve kamu yararı odaklı geliştirilirken, içinde ekonomik değer katacak kullanımlarda barındırmaktaydı.

Resim 3. Baltimore, Inner Harbour, Amerika.

1980’ler Küreselleşme ve ekonomik odaklı dönüşüm projeleri
1980’ler küresel sermayeyi çekmek hedefli ekonomik odaklı kentsel
dönüşüm projelerine sahne olmuştur. Kentler arası yarış ve prestij
sağlamaya yönelik kentsel dönüşüm projeleri gündeme gelmiştir.
Kamu + özel sektör ortaklığına dayalı kentsel dönüşüm projelerinde kamu özel sektör için bu alanları çekici hale getirecek altyapıyı
oluştururken, özel sektör sınırlı kamusal hizmetler (özel kamusal
alan statüsü) ile yoğun mix kullanımları içeren projeleri gerçekleştirmiştir. Bu bağlamda 1980’lerde kentsel dönüşüm sosyal ve kamusal odaklı bir değer yaratmak yerine ekonomik değer ortaya koyan
bir pazarlama aracına dönüşmüştür.
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Resim 4. Londra, Doclands, Canary Wharf, İngiltere.

Resim 5. İstanbul, Haydarpaşa, Türkiye. 1990’lar sürdürülebilirlik ilkesine dayalı dönüşümler

1990 sonrası, kentsel dönüşüm politikalarının sürdürülebilirlik ilkesi ile buluşturulduğu dönemdir. Bu dönemde ekonomik kalkınma
ve toplumsal adalet ile birlikte çevrenin korunması, geliştirilmesi
ve kaybedilen çevresel değerlerin kazanımına yönelik sürdürülebilir
kentsel dönüşüm kavramı ortaya çıkmıştır. Sürdürülebilir kentsel
dönüşüm projelerini teşvik edecek yasal, kurumsal araçlar ile tedbirlere yer verilmiştir. Kamu + özel sektör birlikteliği farklı toplumsal
katmanların da hem proje, hem de uygulama aşamasında bir araya
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getirildiği geniş katılıma dayalı bir dönüşüm projesine dönüşmüştür. Günümüzde ise kentsel dönüşüm projeleri çevrenin kaybedilen
değerlerinin kazanımı ve çevrenin korunması ve geliştirilmesi odaklı yürütülmektedir. Bu bağlamda kamusal açık mekanlar ve bu mekanların konum, nitelik ve niceliksel değerleri kentsel dönüşüm
projelerinin temelini oluşturmaktadır.
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Resim 6. Malmö, Bo01, İsveç.

Resim 6. Malmö, Bo01, İsveç.

Wheeler, sürdürülebilir kentin imkânsız olduğu, ancak kentlerin sürdürülebilirlik yolunda neler yapması gerektiğini 9 maddede özetlemiştir:
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•

Kompakt, etkili arazi kullanımı: Arazi kullanım denetimleri ile kentleri kompakt tutarak, tarım arazisini, ekolojik
habitatı ve kent yakınındaki açık alanları korumak,

•

Daha az araba kullanımı, daha çok erişilebilirlik: Karma
kullanımı destekleyerek, köy-kentler yaratarak işlevleri
yakınlaştırmak, daha çok yayaya ağırlık vermek, bisiklet
yolları planlamak ve toplu taşıma öncelik vermek,

•

Etkin kaynak kullanımı, daha az kirlilik ve atık: Enerji
tasarrufu ve dönüşümün sağlanması, enerji tasarruflu
elektrikli eşyaların seçimi, ‘kirleten öder’ prensibi ile ağır
cezaların konulması,

•

Doğal sistemlerin restorasyonu: Parkları genişletmek, bos
alanları ve eski sanayi alanlarını parklara ve hobi bahçelerine çevirmek,

•

İyi barınma ve yasam çevreleri oluşturmak: Ucuz konut seçenekleri, insanların açık alanlara, toplanma mekânlarına,
ticarete, toplu tasıma vb. faaliyetlere kolay erişimini sağlayan konut alanları ve mahalleler tasarlamak,

•

Sağlıklı sosyal ekoloji: Evsizlere çare bulmak, ırkçılığı
önlemek vb.

•

Sürdürülebilir ekonomi: Yerel sahipliliği, yerel kontrolü, yerel yatırımı, yerel kaynakların kullanımını ve yerel
pazarın oluşmasını desteklemek, çevre temizliği, dönüşüm, toplu tasım, ucuz konut, organik gıda üretimi gibi
sürdürülebilirliği destekleyici konularda çalışan şirketleri
desteklemek.... gibi,

•

Halkın katılımı: Açık görüşlü yöneticilerin yerel planlama
ve tasarıma halkın katılımını sağlayarak, küresel, bölgesel
ve yerel sürdürülebilirliği zihinlere yerleştirmek,

•

Yerel kültürü korumak: Geleneksel el sanatları, dil, ritüel,
kültürel pratikler ve yapı teknikleri, yerli malı kullanımını
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desteklemek, geleneksel mimariyi ve malzemeyi koruyarak
devam ettirmektir.7
Gelişmekte olan ülkelerde, kentsel nüfustaki hızlı artış kentsel yayılmaya yol açmış, konut alanları, işyerleri ve sosyal-kültürel alanlar
arasındaki uzaklıkların artmasına neden olmuştur. Bu tür işlevlerin
yatayda yayılması, kentsel hizmetlerin ve altyapının o noktalara götürülmesini güçleştirirken bazı değerli toprakların kaybolması da
söz konusu olmuştur. Bu nedenle sürdürülebilir gelişme ile kent
formu arasında kuvvetli bir ilişki bulunmaktadır. Son yıllarda,
gelecek nesillere yaşanabilir kentler bırakmak için kentsel sürdürülebilirlik konusunda çeşitli planlama yaklaşımları ve stratejileri
ortaya konmuştur.
Kompakt kent sürdürülebilir gelişmede kabul edilen bir kent formu olarak ortaya çıkmaktadır. Desantralizasyon ise kentsel yayılmayı getirdiğinden daha olumsuz bir gözle bakılmaktadır. Kompakt
yerleşimler, nüfusu daha az olan yerlerde kentsel sürdürülebilirlik
açısından bir yaklaşım olarak benimsenirken, kent planlamasında
kontrollü bir kentsel gelişmeyi sağlayan bir araç olarak ortaya çıkmaktadır. Yeşil kuşakla ayrılan kendi kendine yeten kompakt yerleşimlerde, alt merkezlerde karma kullanımlar, çevre dostu kamu
ulaşım ağının yaygınlaştırılması, yerel iş olanaklarının desteklenmesi, başta açık alanlar olmak üzere kamusal alanların biçimi,
büyüklüğü, konumu ve diğer işlevlerle ilişkisi oldukça önemlidir.
Malmö, Bo 01 dönüşüm projesi
Sürdürülebilir dönüşümün en önemli uygulamalarından birisi
İsveç’in Malmö kentinde gerçekleştirilen Bo-01 Projesidir. Bu dönüşüm projesinde iki temel kavram esas alınmıştır. Bunlardan birincisi; sürdürülebilirlik, ikincisi; ekolojik - teknolojik kent kavramıdır.
Tersane işlevinin terk etmesiyle boşalan kıyı alanının yeniden kente
7

Halili, B. F., Faiz M., (2011), “İsveç-Malmö Bo01 Alanı”, YTÜ, FBE, Kentsel
Kıyıların Planlanması ve Dönüşümü yüksek lisans dersi kapsamında yapılan
araştırma, YTÜ, FBE.
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kazandırılmasına yönelik dönüşüm projesinde 1990’larda Malmö
Üniversitesi’nin bu alana taşınması bölgeyi ateşleyen temel bir unsur olmuştur. Dönüşüm alanında yüksek bir yaşam düzeyi yakalamak için ekoloji ve sürdürülebilirlik ile çeşitlilik anahtar kelimedir. Bu bağlamda temiz toprak, teknoloji, sokak, cadde, park gibi
kamusal alanların varlığı ve kalitesi alanın kimliği ve kalitesinde
önemli rol oynamıştır. Alanda biyolojik çeşitliliği sağlamak için kullanılan pek çok su ögesi ve yeşil alan aynı zamanda kent kimliğinin
148 de önemli bir parçası olarak kullanılmıştır.

Resim 7. Bo01, kıyı parkı ve su elemanı.

Londra Thames nehri dönüşüm projesi
Londra Thames Nehri etrafındaki sanayi ve tersanelerin desantralizasyonu sonucunda boşalan alanların yeniden kente kazandırılmasına yönelik ekonomik odaklı 1980 yılından itibaren başlayan
kapsamlı dönüşüm projelerinin ardından ikinci bir dönüşüm projesi
ise 2000’li yıllardan itibaren başlatılan geniş kapsamlı sürdürülebilir ekolojik odaklı dönüşüm projeleridir. Bu geniş kapsamlı ekolojik
odaklı dönüşüm projesinde, kent ile doğanın ilişkisini yeniden kurgulamak, dolayısıyla kenti yaşanabilir kılmak ve bu bağlamda görsel bir karakter geliştirerek Thames Nehri’nin öyküsünü yenilemek
amaçlanmıştır. Kayıp alanların yeniden keşfedilmesi, yerleşmelerin
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ile açık alanlar ve nehir ile bağlantılarının güçlendirilmesi bu öykünün yenilenmesinde anahtar rol üstlenmişlerdir.
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Resim 8. Thames Nehri sürdürülebilir ekolojik dönüşüm projesi.

Thames Nehri’nin öyküsünü yenilemeye yönelik dönüşüm projesinde;
•

Sürdürülebilir ekonomik büyüme

•

Çevresel yenilenme ve düşük karbonlu ekonomi,

•

Yerleşmelerin bağlantılarının güçlendirilmesi,

•

Eğitim ve yetenek,

•

Batı Londra’nın yeniden biçimlendirilmesi

•

Thames Nehri’nin yeniden doğuşu

•

Yüksek kaliteli ve değere sahip bir yeşil peyzaj

Temel hedefler olarak belirlenmiştir.8 Sürdürülebilir ekolojik odaklı
bu dönüşüm projesinde 7.2 km uzunluğundaki 3 ilçe ve 6 bölge
parkını birbirine bağlayan yeşil sürekli bir omurga oluşturmayı
hedefleyen “parkland” projesi bu geniş kapsamlı dönüşüm projesinin başlangıç projesi olmuştur.
8

Farrell.T, (2011), “London Estuary Region” , Ecological Urbanism, Ed., Mostafavi, M., Doherty, G., Lars Müller Publishers, 2011, Germany.
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Resim 9. Parkland dönüşüm projesi, Londra.

1980 sonrası İstanbul’da gerçekleştirilen dönüşüm projeleri
1980 sonrası İstanbul’da Avrupa’da gözlenen olağan süreçlere dayalı bir desantralizasyondan çok, kent içinde sanayinin zorunlu
desantralizasyonuna dayalı bir dönüşüm gözlenmiştir. Bu dönüşümün odak noktası da 1984 yılından itibaren Haliç bölgesi olmuştur. Haliç bölgesinde sanayinin yol açtığı çevresel kirliliğin ortadan
kaldırılması ve kent ile Haliç kıyısı arasındaki ilişkinin açık alanlar
ve kültürel kullanımlar ile güçlendirilerek bir “kültür vadisinin”
oluşturulması amaçlanmakla birlikte bu dönüşümün en önemli aracı
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olan üst ölçekli bir planın hazırlanmaması ve bu plan olmaksızın
parçacıl tasarım projeleri ile uygulama yapılması sonucunda kullanımların konumları ve büyüklüğü birbirleri ve gerisinde yer alan
kullanımlar ile mekansal ve işlevsel ilişki kuramamaları sonucunda
kent ile kıyı arasındaki bütünlük sağlanamamıştır. Bölgenin konumu, sosyal ve mekansal özellikleri dikkate alınmadan gerçekleşen
uygulamalar sonucunda Haliç Bölgesi geçmişten günümüze gelen
ve bölgenin kimliğini ve karakterini oluşturan izlerini de hızla tüketmektedir. Bir kültür vadisi olarak belirlenen kimliğin, bu kimliğin parçaları olan eğitim, kültür, açık alanlardan oluşan kamusal
alanların bütünsel bir planın parçaları olmadığından hem kendi
içinde hem de etkilemesi ve etkilenmesi gereken geri bölgelerle ilişki
kuramadığı ve bu bağlamda üstlenmesi gereken öncü görevini yerine getiremediği görülmektedir. 1980’ler sonrası kamusal kullanım
odaklı bir kültür vadisi oluşturma amaçlı başlayan Haliç bölgesinde 2010 yılından itibaren bölgenin fiziksel ve mekansal özellikleri
ile kimliği ve karakterini olumsuz etkileyecek “ekonomik potansiyelini” öne çıkarmaya yönelik parçacıl dönüşüm projelerinin gündeme
geldiği görülmektedir.

Resim 10. Haliç Tersanesi ve Venedik Askeri Tersanesi.
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Resim 10. Haliç Tersanesi ve Venedik Askeri Tersanesi.

Dünyanının en eski tersanelerinden ikisi Venedik ve İstanbul Haliç
bölgesinde yer almaktadır. Venedik’te yer alan tersane tamamen
mekansal, yapısal ve bölgesel karakterine uygun eğitim ve kültürel
işlevlere dönüştürülürken, Haliç tersanesi ise mekansal, yapısal ve
bölgesel karakterini zedeleyecek bir biçimde yoğun karma işlevleri
barındıran bir proje kapsamında, alanın ve mekanın ekonomik potansiyelini öne çıkaracak bir yaklaşımla gündeme gelmiştir.
1980 -2000 yılları arasında yerel yönetimler eliyle gerçekleştirilen
dönüşüm projeleri (yeniden canlandırma) 2000’li yıllardan sonra
merkezi kurumlar vasıtasıyla elde edilen büyük ölçekli dönüşümlere
evrilmiştir. Önceki dönemlerde kaynak sorunu nedeniyle gerçekleşemeyen projelerin, kamu arazilerinin satışı ve tahsisi ile çözümlenmeye çalışılmıştır.
Bu süreçte gerçekleşen dönüşüm projelerinde;
•

Katılımın sınırlı olduğu,

•

Sosyal boyutunun ihmal edildiği,

•

Kentin çeperlerine yayılmayı engelleyici rolünün aksine,
kentin çeperlerine «rezerv yapı alanı» adı altında yayılmanın gerçekleştirilmesi ve bunun sürdürülebilir bir
kentsel dönüşüm ilkesine aykırı olduğu,
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•

Bağımsız parçacı planlara dayalı çevre yapılaşma koşulları dışında çevresiyle bütünleşmeyen bir nitelik taşıdığı,

•

Çevresel ve ekolojik boyut içermediği,

•

Ekonomik odaklı modellere dayalı olarak geliştirildiği,

•

Genellikle mevcut ve yetersiz kentsel altyapı üzerinde
kamusal alanların nitelik ve niceliklerini olumsuz etkileyecek bir biçimde geliştiği,

•

Yetersiz kamusal alanlara dayalı bu kentsel dönüşüm ve
gelişmelerin

•

Kentin başta kıyılar olmak üzere doğal alanlarını olumsuz bir biçimde etkilediği görülmektedir.

Ülkemizde gerçekleşen ve gerçekleşmesi beklenen dönüşüm projeleri
niteliksel değerlerinden çok niceliksel değerlerinin ön plana çıktığı
görülmektedir. Bu bağlamda dönüşüm projelerinde yaratılacak değer sadece inşaat alanı büyüklüğüne indirgenmiştir. Bunun örneklerini Bursa – Doğanbey uygulaması ve İstanbul – Fikirtepe plan
örneklerinde görmek mümkündür. Doğanbey’deki uygulamada
145.000 m2 büyüklüğündeki toplam inşaat alanının 505.000 m2’ye
çıkarılarak yaklaşık 4 kat arttırıldığı buna karşılık alanın niteliksel kalitesini temsil eden ve niteliksel kalitesinin artmasındaki en
önemli kriter olan kamusal alanların oldukça ihmal edildiği, mevcut
kişi başına kamusal alan büyüklüğüne dayalı standartların düştüğü
izlenmektedir.
Fikirtepe’de parsellerin birleştirilerek büyütülmesi koşutunda ortalama 1.86 olan emsalin 4.14’e kadar çıktığı, buna karşılık donatı
alanlarının konum ve büyüklüklerinin, donatı alanlarının niteliksel
ve niceliksel değerleri gözetilmeksizin “+” yapılaşma değeri getirilerek, belirsiz bir biçimde oluşturmaya dayalı plan kararlarına dayalı
bir dönüşüm süreci izlenmektedir.
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Resim 11. Bursa-Doğanbey, dönüşüm öncesi ve sonrası.

Resim 12. Fikirtepe uygulama imar planı.

Sonuç olarak;
•

Kamusal alanlar, sürdürülebilir kentsel dönüşümün en
önem verilmesi gereken, ancak en çok ihmal edilen konusudur.

•

Kamusal alanlar, toplumsal yaşamı destekleyen ve yönlendiren kullanımlardır.

•

Kamusal alanlar, kenti ve mekanı anlamamızı ve yorumlamamızı sağlar.
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•

Kenti biçimlendirmek ve dönüştürmek için ideal bir araçtır.

•

Kamusal alanlar, kentin geçmişi ile bağlantı kurmamızı
sağlayan, onları besleyen ona kimlik kazandıran kullanımlardır.

•

Kamusal alanlar, kentsel dönüşüm alanlarının kentle ve
kentin diğer parçaları ile ilişkisini, bağlantısını sağlayan,
güçlendiren alanlardır.

•

Kamusal alanlar, çevrenin kaybedilen değerlerinin kazanımı ve çevrenin korunması ile geliştirilmesinde önemli bir
rol üstlenirler.

•

Marmara Denizi ve İstanbul’un kuzeyinde yer alan doğal
alanların tüm kentin yaşam kalitesini temsil ettiğinin
farkına varılması gerekmektedir.

•

Bu bağlamda kamusal alanların sürdürülebilir kentsel
dönüşümdeki rolünü güçlendirmek için dönüşüm alanları
sürdürülebilirlik ilkesi bağlamında bütünsel bir plan içinde
ele alınmalı, konumu, ilişkisi (hem birbirleriyle, hem de
çevresiyle) yeterliliği, sürekliliği değerlendirilmelidir.

ESENLER ŞEHİR DÜŞÜNCE MERKEZİ

155

Sürdürülebilir Bir Şehir İçin
Kentsel Dönüşüm

Kaynaklar
Arendt, 1969, Tan P., Boynik S. (ed.) içinde, 2007, “Olasılıklar, Duruşlar, Müzakere: Güncel Sanatta Kamusal Alan Tartışmaları”, Bilgi
Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
Kurt, E., (2007), “Kamusal Alanda Sanat ve Kentsel Mekana Etkileri İstanbul’da Heykel Uygulamaları İrdelemesi, Yüksek Lisans Tezi,
Kentsel Tasarım Anabilim Dalı, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
156

Tan P., Boynik S. (ed.) içinde, (2007), “Olasılıklar, Duruşlar, Müzakere: GüncelSanattaKamusal Alan Tartışmaları”, BilgiÜniversitsiYayınları, İstanbul.
Polat, S., Dostoğlu N., (2007), “Kentsel Dönüşüm Kavramı Üzerine: Bursa’da Kükürtlü ve Mudanya Örnekleri”, Uludağ Üniversitesi,
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 1.
Birsel, Cana, (2004), “Yeni Dünya Düzeninde Çözülen Kentler ve
Kamusal Alan: İstanbul’daMerkezkaçKentselDinamiklerVeKamusalMekanÜzerineGözlemler”, www.metropolistanbul.com
Lichfield, D. (1992), “Urban Regeneration fort he 1980’s”, London
Planning Advisory Commitee, London.
(Ercan M., 2012).
Fraser, N. (1992), “Rethinking the Public Sphere in Habermas and
the Public Sphere”, der. C. Calhoun, Cambridge Mass and London :
MIT Press 1992.
Roberts, P. (2000), “The Evolution, Definition and Purpose of Urban
Regeneration in: Roberts, Peter, Sykes, Hugh (eds): Urban Regeneration. A Handbook, London.
Halili, B. F., Faiz M., (2011), “İsveç-Malmö Bo01 Alanı”, YTÜ, FBE,
Kentsel Kıyıların Planlanması ve Dönüşümü yüksek lisans dersi kapsamında yapılan araştırma, YTÜ, FBE.

ESENLER ŞEHİR DÜŞÜNCE MERKEZİ

Sürdürülebilir Bir Şehir İçin
Kentsel Dönüşüm

Akkar, Z. M., (2006), “Kentsel Dönüşüm Üzerine Batıdaki Kavramlar, Tanımlar, Süreçler ve Türkiye”, spo.org.tr/resimler/
ekler/2aee86157/b4a40b_ek.pdf
Zukin, S., (1995), “The Culture Of Cities”, Typset by AM Marketing,
Printed and bound in Great Britain by MPG Books Ltd, Bodmin,
Cornwall
Sennett, R. (çev. Durak, S., Yılmaz, A.),(2013), “Kamusal İnsanın Çöküşü”, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
Farrell.T, (2011), “London Estuary Region”, Ecological Urbanism, Ed.,
Mostafavi, M., Doherty, G., Lars Müller Publishers, 2011, Germany.

ESENLER ŞEHİR DÜŞÜNCE MERKEZİ

157

Sürdürülebilir Bir Şehir İçin
Kentsel Dönüşüm
Kentsel dönüşüm Türkye’de ve dünyada
akademisyenlerin, kent plancılarının, mimarların ve yerel yöneticilerin uzun süreden beri
gündeminde yer almaktadır.
Ancak kentsel dönüşüm tüm aktörleri ile
birlikte akılcı politikalarla ve bütüncül bir
yaklaşım içerisinde geliştirilmelidir. Bu bütüncül yaklaşımın içerisinde, sosyal yapının
yerinden edilmeden, ekonomik ve fiziksel
yapılanmanın iyileştirilmesi, dönüştürülmesi
gerekliliği daha önceki yapılan uygulamalardan öğrenilen derslerdendir.
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