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ÖZET 

Sanayi devrimi ve Dünya SavaĢları ile baĢlayan kentleĢme süreci, 1980 

sonrasında üretim sistemi ve ekonomideki değiĢimle birlikte daha da artmıĢtır. Sadece 

ulusal değiĢimler değil, küreselleĢme aktörü de kentleĢmenin hızını ve yönünü 

etkilemiĢtir. Kentlere akın eden nüfus büyük kentsel sorunları da beraberinde 

getirmiĢtir. Hızlı ve çarpık kentleĢmenin önündeki en büyük sorun konut sıkıntısı 

Ģeklinde doğmuĢtur. Ġnsanlar bu sorunlarına gecekondular yaparak çözüm bulmaya 

çalıĢmıĢtır. ĠĢte bu süreçte yerel yönetimler önemli bir aktör olarak kentleĢmede yerini 

almıĢ, önemli görevler üstlenmiĢtir. Uyguladıkları kentsel dönüĢüm projeleriyle kentlere 

yeni kimlikler kazandırmıĢ, konut sıkıntılarına çözüm bulmuĢ, çarpık kentleĢmeyi 

önlemeye çalıĢmıĢtır. Kentsel dönüĢüm projelerini hayata geçirirken kent halkının 

yaĢamını da büyük ölçüde etkilemiĢtir. Gecekondularda yaĢamaya alıĢmıĢ insanlar, 

yüksek yapılı binalar arasında kentlileĢme olgusuyla tanıĢmıĢlardır. Gerek mimari 

gerekse sosyo-kültürel iliĢkiler yönünden büyük değiĢimlerle karĢılaĢan insanlar yeni 

yaĢam tarzına uyum sağlamakta zorlanmakta, yalnızlık ve dıĢlanmıĢlık duygularına 

kapılmaktadırlar. KomĢuluk iliĢkilerindeki azalma, beton binalar, bireysel hareket 

edememe gibi olumsuzluklar bu durumu büyük ölçüde tetiklemektedir. Tüm bu eksilere 

karĢı temiz, düzenli, güvenli ve sosyal aktiviteler bakımından birçok olumlu yönüyle de 

kentleĢmeye katkıda bulunmaktadır. Ancak günümüzde konut eksikliğini gidermeye 

çalıĢan yerel yönetimler farkında olmadan sadece kentleĢmeye bu yönüyle yaklaĢmakta 

değiĢen kimliğinin olumlu ve olumsuz yönleriyle ilgilenmemektedir. Daha da önemlisi 

bu tür uygulamalarda kiĢilerin katılımına çok yer verilmemesidir.  

Türkiye’ de özellikle Ankara, Ġstanbul ve Ġzmir gibi büyük Ģehirlerde kentsel 

dönüĢüm projeleri yoğun Ģekilde uygulanmaktadır. Gökçek Yasası ve finansmanını 

kendi sağlaması gibi yönleriyle büyük ilgi uyandıran Kuzey Ankara Kentsel DönüĢüm 

Projesi bu konuda güzel bir örnek olarak incelenebilir. Havalimanı yolu üzerinde olması 

ve geniĢ bir alanı kapsaması bu projenin önemini artıran sebepler arasındadır.  
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SUMMARY 

Urbanization process, which began with the Industrial Revolution and the World 

Wars, accelerated more with the changes in production system and economy after 1980. 

Not only national changes, but also the actor of globalization affected the speed and 

direction of urbanization. The population rushing to the cities has brought with 

themselves serious urban problems. The biggest problem of rapid and non-planned 

urbanization has been residential. People have been trying to overcome this problem by 

building shanty houses. Within this process, local authorities have claimed their role as 

an important actor in urbanization, undertaking significant tasks. Urban transformation 

projects implemented by these authorities have brought to the cities a new identity, 

solved residential problems, and tried to prevent non-planned urbanization. 

Implementation of urban transformation plans has also affected the lives of urban 

people in a serious way. Those who had been used to live in shanty houses got 

acquainted with urbanization phenomena among tall buildings. The people, who are 

faced with serious changes regarding both architectural and socio-cultural relations, are 

having difficulties in adapting to the new life style, and they’re surrendering to 

emotions like solitude and alienation. Negative facts, such as decaying neighborhood, 

concrete buildings, being unable to act individually, triggers this situation to an 

important extent. In spite of these negativities, they have been contributing to 

urbanization in various positive aspects regarding hygiene, order, security and social 

activities. Nowadays, however, local authorities unwittingly approach urbanization with 

this aspect only and they are not concerned with the positive and negative aspects of the 

changing identity. More importantly, public participation is merely allowed in such 

implementations.  

 

In Turkey, urban transformation projects are being implemented intensively 

especially in big cities like Ankara, Ġstanbul and Ġzmir. Northern Ankara Urban 

Transformation Project, which has been drawing attention to itself with aspects such as 

Gökçek law and self-financing, is a good example to look into. The fact that it is on the 

way to the airport and it covers a large area is among the reasons that increase this 

project's significance.     
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GĠRĠġ 

Ekonomik, sosyal ve siyasi değiĢim süreci kentlerdeki yaĢamı sürekli olarak 

etkilemekte, kentin yenilenmesi ve planlanması ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Sadece 

ulusal değiĢimler değil küreselleĢme de bu ihtiyacı hızlandırmakta ve 

Ģekillendirmektedir. Özellikle geliĢmekte olan ülkelerin büyüyen kentleri hızlı bir 

değiĢim sürecine girmekte, bu durum ise kentsel dönüĢümü ön plana çıkarmaktadır. Bu 

kavram yerel yönetimlerin ve planlamanın en önemli problemlerinden birisi haline 

gelmektedir.  

GeliĢmekte olan ülkeler arasında yer alan Türkiye’de de aynı sorunlar 

gözlenmektedir. 1950’li yıllardan itibaren çoğalan göç unsuru kentsel sorunların 

oluĢumundaki ana etken olarak göze çarpmaktadır. Kentlere akın eden bu nüfus ne 

yazık ki birçok sorunu da beraberinde getirmiĢtir. Bu sorunlar arasında belki de en 

önemlisi hızlı kentleĢme süreci sonucu oluĢan çarpık kent görüntüsüdür. Ġlk etapta 

dikkate alınmayan bu durum ardında büyük sorunları da beraberinde getirmektedir. 

Günümüzde de hala devam etmekte olan konut sıkıntısı yerel yönetimleri ve özellikle 

de belediyeleri toplu konutlar arz etmeye yönlendirmektedir. Sosyal açıdan son derece 

yararlı görünen bu çalıĢmalar zamanla kent kimliğini ve kentlerde barınanların 

yaĢantısını etkilemeye baĢlamaktadır.  

ĠĢte bu sorunları ele alan çalıĢma üç bölümden oluĢmaktadır. Birinci bölümde 

kent ve kentleĢme kavramı tanımlanmakta, ortaya çıkıĢ süreci ve sebepleri 

irdelenmektedir. Bu aĢamada kent ve kentleĢme kuramlarına yer verilerek 

kıyaslamalarda bulunma imkânı tanınmaktadır. 

Ġkinci bölümde ise kentleĢme kavramı Türkiye ölçeğinde ele alınmakta, ortaya 

çıkıĢ süreci ve sebepleri irdelenmektedir. Kentlerin Ģekillenmesinde büyük rolü olan 

kentleĢme politikaları yıllar itibariyle incelenerek kentleĢme sorunları dile 

getirilmektedir. 

Son bölümde ise kent kimliği kavramı tanımlanarak, bu kavramı belirleyen 

unsurlar kısaca açıklanmaktadır. Son günlerde oldukça sık karĢılaĢılan ve gittikçe önemi 

daha da artan kentsel dönüĢüm projelerinin kent kimliği üzerindeki etkisi ele alınmakta, 

paralellik oluĢturması açısından bu projelerin sıklıkla uygulama alanı bulduğu Ankara 

ili araĢtırma konusu olarak seçilmiĢtir.  
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

KENT VE KENTLEġME 

 

1. KENT KAVRAMI  

1.1. Kent Tanımları 

GeçmiĢten günümüze çeĢitli biçimlerde tanımlanan kent kavramı hakkında 

evrensel bir tanımlama yapılamamakla birlikte kent; 

“Kentler tarımsal olmayan üretimin yapıldığı ve daha önemlisi hem tarımsal 

hem de tarım dıĢı üretimin dağıtımının kontrol fonksiyonlarının toplandığı, belirli 

teknolojik geliĢme seviyelerine göre büyüklük, heterojenlik ve bütünleĢme düzeylerine 

varmıĢ yerleĢme biçimleridir.”
1
 

“Kent, en azından insanlığın toplumsallaĢmasıyla ilgili temel yaratımlarına 

kaynaklık eden tamamen insan ürünü toplumsal töz, sahici kültür alanı olarak saygı 

görür. Bu gelenekte kent, doğadan ayrılmıĢ toprak parçası, adetler ve mitlerden ayrılmıĢ 

rasyonalite, kardeĢlik yemininin bir arada tuttuğu arkaik gruptan ayrılmıĢ bireyler olarak 

görülür. Ġdeal olarak bakıldığında kent, törelerin, irrasyonalitenin ve doğal olumsallığın 

iniĢ ve çıkıĢlarının ölümcül penceresinden bir tür insani yakınlığın alanıdır; Özetle, 

egemen yurttaĢın kendi benliğini ve kiĢisel geleceğini belirlemede özgür olduğu 

toplumsal alandır.”
2
 

“Kent; sanayi, ticaret, hizmet gibi ekonomik etkinliği olan, tarımsal ürünler de 

dahil olmak üzere her türlü ürünün dağıtıldığı, sınırları belirlenmiĢ bir alanda 

yoğunlaĢmıĢ nüfusun sosyal bakımdan tabakalaĢtığı, mesleksel rollerin artarak 

farklılaĢtığı, dikey ve yatay hareketliliğin yaygın olduğu, çeĢitli sosyal grupları 

barındıran, sivil toplumun organize olduğu, merkezi ve yerel yönetimi temsil eden 

yönetsel, hukuksal vb. kurumların bulunduğu, bölgesel ya da uluslar arası iliĢki ağlarına 

sahip, kendine özgü bir yaĢam biçiminin ve bilincinin geliĢmekte olduğu heterojen bir 

toplumdur.”
3
 

                                                 
1
  Kıray, Mübeccel, ÖrgütleĢemeyen Kent Ġzmir, Sosyal Bilimler Derneği Yayını, Ankara 1972, s. 1. 

2
  Pirene, Henri, Ortaçağ Kentleri, ĠletiĢim Yayınları, Ġstanbul 1994, s. 28. 

3
 Bal, Hüseyin, Kentsel Yapı ve KentlileĢme Süreci, Fakülte Kitabevi, Isparta 2003, s. 23. 
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“Kent, mesleki örgütlenmenin ön plana çıktığı, sosyal baskı mekanizmasının 

sınırlandığı, bireyin “ben” olarak toplumsal iliĢkilerde yer aldığı örgütlü toplumdur.”
4
  

“Kentler, insanlar için vazgeçilmez önem taĢıyan, felsefe, din ve sanatların vücut 

bulduğu, varolduğu, yaratıldığı yerlerdir.”
5
 

“Kent; mekân ve zaman içindeki insan yerleĢmesinin belli özellikler taĢıyan bir 

özel durumu olarak anlatılabilir. Bu durumu tanımlayabilmek için, önce genel durumu, 

baĢka bir deyiĢle insan yerleĢmesini, bu yerleĢmeyi karakterize eden bütün öğeleri, 

değiĢkenleri tanımlamak; sonra bu değiĢkenlerin tek tek ve birlikte hangi değerleri 

almaları durumunda insan yerleĢmesinin bir kent olarak tanımlanması gerekir.”
6
 

Bu tanımlardan anlaĢıldığı üzere, kentin evrensel bir tanımını yapmak güçtür. Bu 

farklılığın arkasında kent kavramına değiĢik disiplinlerden bakılması yatmaktadır. 

Gerçekten de tanımları incelediğimiz zaman kent kavramının nüfusa göre, ekonomik 

ölçütlere göre, yönetsel sınır ölçütüne göre, sosyologlara göre, coğrafyacılara göre, 

toplum bilimcilere göre farklı tanımlara konu edindiğini görmekteyiz.  

1.2. Kentlerin Ayırt Edici Özellikleri  

Kentlerin temel özelliklerini ortaya koyan ayırt edici nitelikleri Ģunlardır:
7
  

1.2.1. Üretim: Kentler tarımsal nitelikli olmayan üretimin ağırlıklı olarak 

yapıldığı yerlerdir. Ayrıca kentler çevredeki üretim, toplama ve dağıtma iĢlevlerini de 

yüklenmiĢlerdir. Kısaca kentler, üretim özelliğine uygun olarak tarımsal olmayan 

üretimin yapıldığı çevredeki tüm üretimin denetlendiği ve dağıtımının koordine edildiği 

yerlerdir.
8
 Ayrıca kentlerde tarımsal üretimden daha ileri bir üretim düzeyi olan sanayi 

sektörü ve hizmet sektörü geliĢmiĢtir.  

1.2.2. Büyüklük: Kırsal kesimden kopan nüfusun toplandığı yer olan kentlerin 

belli bir nüfus büyüklüğüne eriĢmiĢ olması gerekir.  

1.2.3. Yoğunluk: Bu özellik, sınırlı bir mekânda kesintisiz yapılaĢma ve yüksek 

yoğunluktaki bir yerleĢmeyi tanımlamaktadır. Hızla büyüyen kentlerde merkeze yakın 

oluĢ ve ulaĢım maliyetlerinden kaçınma isteği, merkez ve merkeze yakın olanlarda daha 

                                                 
4
  Tatlıdil, Ercan, KentleĢme ve Gecekondu, Ege Üniversitesi Yayınları, Ġzmir 1989, s. 386. 

5
  Kartal, Kemal, Ekonomik ve Sosyal Yönleriyle Türkiye’de KentlileĢme, Adım Yayıncılık, Ankara 

1992, s. 25–26. 
6
  Suher, Hande, KentleĢme ve KentlileĢme Politikaları, Tüses Yayınları, Ġstanbul 1991, s. 20. 

7
  Göymen, Korel, Türkiye’de Kent Yönetimi, Boyut Yayınları, Ġstanbul 1997, s. 38. 

8
  Ertürk, Hasan, Kent Ekonomisi, Ekin Kitabevi, Bursa 1995, s. 51. 
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yüksek yapıların yapılmasına yol açmaktadır. Böylece dar bir alanda daha fazla nüfusun 

yoğunlaĢması söz konusu olabilmektedir.
9
 

1.2.4. TürdeĢ Olmama: Kenti köyden ayıran temel özelliklerden biri olan 

türdeĢ olmama özelliğinde, geleneksel aile yapısının çözülerek yerini çekirdek aile 

yapısının alması, geleneksel iliĢkilerin çözülüp, bireysel iliĢkilerin ön plana çıkması söz 

konusudur. Yani kentlerde bireyler türdeĢ olmayan bir yapı içinde yer almaktadırlar.  

1.2.5. Toplumsal BütünleĢme: Rüstem Erkan’a göre Kentlerde;  

- Nüfus büyük oranda örgütlenmiĢ, karmaĢık iĢbölümüne ve yüksek uzmanlaĢma 

düzeyine eriĢilmiĢtir.  

- Yerel değerlerin yerini, ulusal değerler veya evrensel değerler almıĢtır.  

- Eğitim düzeyi kırsal kesimdeki eğitim düzeyinden daha iyidir. Çocuk bakım ve 

eğitiminde aile dıĢı kurumlar geliĢmiĢtir.  

- Statüler aileden gelmeyip, bireylerin kendi çabaları ile kazanmaları söz 

konusudur.  

Farklılık noktalarına göre köy ve kentlerin özelliklerini bir tabloda 

özetleyebiliriz.
10

 

            Farklılık Noktası  Köy’ ün Özelliği  Kent’in Özelliği 

MESLEK 
Hemen tümü 

tarımsal üretim 

Sanayi, Ticaret, 

Yönetim 

ÇEVRE 
Doğal çevre  

ağırlıklı 

Yapay çevre 

ağırlıklı 

TOPLUM 

GENĠġLĠĞĠ VE 

YOĞUNLUĞU 

GeniĢlik az. 

Yoğunluk düĢük. 

GeniĢlik fazla. 

Yoğunluk fazla. 

NÜFUS 
Etnik ve psiko 

sosyal açıdan 

TürdeĢ olmayan 

nüfus. 

                                                 
9
  Ertürk, s. 52-53. 

10
  Ertürk, s. 52. 
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türdeĢ. 

TOPLUMSAL 

FARKLILAġMA 
DüĢük. Yoğun ve karmaĢık      

TOPLUMSAL 

HAREKETLĠLĠK 

DıĢa kapalı ve 

hareketsiz. 
Hareket fazladır. 

TOPLUMSAL 

ĠLĠġKĠ SĠSTEMĠ 

Az sayıda ve dar bir 

iliĢki. 

GeniĢ alanda ve 

geniĢ bir iliĢki. 

 

1.3.. Kentlerin Ortaya ÇıkıĢını Açıklayan Teoriler  

Kent olgusunu açıklayan teorilerden bazıları belirli temel bir nedene bağlı olarak 

değerlendirme yapmakta iken, bazıları ise birden fazla nedenin karĢılıklı etkileĢimini 

göz önüne alarak değerlendirme yapmaktadır.  

Kentlerin ortaya çıkıĢını belirli bir temel nedene bağlı olarak açıklayan kuramsal 

yaklaĢımlar; artı ürün hidrolik toplumsal kavramı, ekonomik kuramlar, askeri kuramlar 

ve dinsel kuramlar olarak tanımlanır.
11

  

1.3.1 Hidrolik Toplum Kavramı ve Artı Ürün  

Bu kuram çerçevesinde toprağın değeri ve iklim koĢulları önem kazanmaktadır. 

Toprak ve iklim koĢullarının uygun olduğu durumlarda artı ürün ortaya çıkar. Sırasıyla 

artı ürün elde edilmekte, sosyal tabakalaĢma ve kentleĢme ortaya çıkmaktadır.
12

  

Artı ürün ile kentleĢme arasındaki iliĢki nüfus aracılığıyla kurulur. Nüfus artıĢı 

artı ürünün yatırıma dönüĢtürülmesine ve dolayısıyla da kentleĢmenin hızlanmasına yol 

açar.  

1.3.2. Ekonomik Teoriler  

Bu teoriye göre kentler; nüfusun tarım dıĢı kesimlerde yoğunlaĢtığı yerleĢmeler 

olarak tanımlanmaktadırlar.  

Kentlerin ticari hayatın merkezi olması Roma sonrası döneme denk gelmektedir.  

                                                 
11

  Pirene, s. 45. 
12

  Aslanoğlu, Rana, Kent, Kimlik ve KüreselleĢme, Ezgi Kitabevi, Bursa 2000, s. 17. 
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1.3.3. Askeri Teoriler  

Mısır Hiyerogliflerinde etrafı çevrili daire ile ifade edilen kent simgesindeki 

duvarlar insanların savunma amacıyla bir araya geldiğini gösterebilir.
13

 

Ġnsanların savunma ihtiyaçlarını karĢılamak için bir araya gelmeleri kentleri 

askeri teoriler bakımından değerlendirilenlerin hareket noktası olmuĢtur.  

1.3.4. Dinsel Kuramlar  

Kentleri belirli temel bir nedene bağlı olarak değerlendiren teorilerden 

sonuncusu dinsel teorilerdir. Bu bakımdan din; insanların bir araya gelip kent hayatına 

dâhil olmalarındaki temel etkenlerden biridir.  

Ġbn-i Haldun göçebe yaĢantıdan yerleĢik yaĢantıya geçiĢte din olgusuna önem 

vermektedir. Göçebe yaĢantısının yenilenmesi ve yerleĢik yaĢantı için geçerli olan 

sosyal kontrol mekanizmaları dinle sağlanmıĢtır.
14

  

Kentlerin ortaya çıkıĢını birden fazla nedenin karĢılıklı etkileĢimini göz önüne 

alarak değerlendirme yapan kuramlar; Childe Kuramı, Sjoberg Kuramı ve Lampard 

Kuramıdır.  

1.3.4.1. Childe Kuramı  

Toplumların coğrafi yapısı, demografik yapısı, kültürü, kentleri ortaya çıkaran 

sebeplerin ve kentlerin ortaya çıkıĢ Ģekillerinin birbirinden farklı olmasına sebep 

olmuĢtur.  

Doğu toplumlarında, özellikle Mezopotamya ve Nil Yöresi, Ege Adalarında 

ortaya çıkan kentlerin ihtiyaç duyduğu hammaddeleri karĢılıyordu. Bu ortaya çıkan 

kentler ise tarım dıĢı faaliyetlere yönelmiĢtir. Egeli toplumlar maden çıkarma ve bu 

madenlerden çeĢitli aletler üreterek yeni bir geliĢmenin temelini atmıĢlardır. Yunan 

Ģehirleri, deniz aĢırı ticaret yoluyla da giderek zenginleĢmeye baĢladı ve bölgede kendi 

                                                 
13

  Aslanoğlu, s. 20. 
14

  Aslanoğlu, s. 20. 
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çevre imkânlarının besleyebileceği nüfusun üç dört misli nüfus besleyebileceği hale 

geldiler.
15

 

1.3.4.2. Sjoberg Kuramı  

Sjoberg, kentlerin ortaya çıkıĢı için üç koĢulun gerekli olduğunu ifade 

etmektedir. Bunlar; uygun ekolojik taban, teknoloji, sosyal örgütlenme ve geliĢmiĢ bir 

erk yapısıdır.  

Ekoloji: Arkeolojik bulgular, ekolojik açıdan uygun yerlerde, iklim ve toprak 

özelliklerinin bitki ve hayvan yaĢantısı için uygun olduğu yerlerde yeryüzünün ilk 

kentlerinin ortaya çıktığını göstermektedir.  

Teknoloji: Teknolojinin geliĢmesi beraberinde insanların tarımsal 

faaliyetlerinden ayrılıp, kent hayatının gerektirdiği iĢleri yapmalarını sağlamıĢtır.  

Sosyal Örgütlenme: Kentlerin ortaya çıkıĢı ile ilgili diğer bir nokta geliĢmiĢ 

sosyal örgütlenmedir. Özellikle siyasi ve ekonomik düzlemlerde örgütlenme kentleĢme 

tutumunu sağlayan en önemli etkenlerden birisidir.
16

  

1.3.4.3. Lampard Kuramı  

Lampard, kentlerin ortaya çıkıĢını ekolojistlerin geliĢtirdiği kavramsal çevreye 

uyarlamıĢtır. Lampard, kentlerin kökenini nüfus yoğunlaĢması – teknolojik kapasite – 

örgütlenme – çevre değiĢkenlerinin belirlediği bir iliĢkiler çerçevesinde 

sorgulamaktadır. Lampard’a göre bu çerçeve içinde belirleyici olan yiyecek 

toplamadan, yiyecek üretimine geçiĢtir. Kentlerin doğuĢu sosyal bir süreç olarak 

tanımlanmaktadır. Lampard, kentlerin kökenine iliĢkin evrensel bir hipotez 

geliĢtirmenin son derece güç olduğunu belirtmektedir.
17

 

1.4.. Kentlerin VaroluĢ ve GeliĢme Nedenleri  

Kentlerin varoluĢuna iliĢkin açıklamaların temelinde, genellikle ekonomik 

nitelikli nedenler olduğu görülmektedir.  

Kentlerin varoluĢ ve geliĢmesindeki ekonomik nitelikli ilk etken doğal 

kaynakların eĢitsiz dağılımı ve ulaĢım olanaklarındaki farklılıklardır.
18

 Bölgelerin 

                                                 
15

  Erkan, Rüstem, KentleĢme ve Sosyal DeğiĢme, Bilim Adamı Yayınları, Ankara 2002, s. 39. 
16

  Pirenne, s. 48. 
17

  Arslanoğlu, s. 23. 
18

  Ertürk, s. 40. 
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birbirinden farklı nitelikte ve miktarda doğal kaynaklara sahip olması, o bölgenin diğer 

bölgelere kıyasla daha fazla göç almasına sebep olur. Bu olgu da beraberinde o 

bölgenin, kentin daha fazla geliĢmesine neden olmaktadır.  

Kentlerin varoluĢ ve geliĢmesindeki ekonomik nitelikli ikinci etken ölçek 

ekonomilerinin varlığıdır.
19

  

Kentlerin varoluĢ ve geliĢmesindeki ekonomik nitelikli üçüncü etken, tarımda 

ölçek ekonomilerinin veya verim artırıcı koĢulların varlığıdır.
20

  

Tarımda makineleĢme beraberinde emek arzını ve istihdamı azaltmıĢtır. Bunun 

doğal sonucu olarak kırlarda istihdam edilemeyen fazla nüfusun kente göçü söz 

konusudur. Yani kırda çözülme olurken, kentte yoğunlaĢma olmaktadır. Kentlerdeki 

nüfus yoğunlaĢmasının zaman ve mekân boyutlarına denk düĢecek biçimde kentlerde iĢ 

olanakları yaratan sanayi ve hizmet kuruluĢlarının oluĢması gerekir.
21

  

1.5. Kentlerin Büyümesini Ele Alan YaklaĢımlar ve Ġdeal Kent Büyüklüğü  

1.5.1. Merkezi Yerler Kuramı 

Bu kuram, kentlerin büyüme sürecinde ortaya çıkan kademelendirmeyi 

amaçlamaktadır.  

Merkezi Yerler Kuramına göre kent; çevre alana merkezi nitelikli mal ve 

hizmetleri sağlayan bir merkezdir. Bir ekonomideki kent merkezlerinden hiçbirisi 

ülkenin tümüne mal ve hizmet sağlayacak düzeyde olamayacağından, ülkedeki kentler 

bir hiyerarĢi içinde bulunacaktır. Bu büyüklük hiyerarĢisi bir yandan mal ve hizmetler 

arasındaki bir hiyerarĢinin varlığını yansıtırken, diğer yandan da herhangi bir mal ve 

hizmet piyasasının geniĢliğinin alt ve üst sınırları olduğu gerçeğini vurgulamaktadır.
22

  

1.5.2. Sıra Büyüklük Kuramı 

Kent Büyüklüklerinin birbirine oransal dağılımını kapsayan sıra büyüklük 

yaklaĢımına göre; bir ülkedeki herhangi bir kentin nüfusu ile ülkenin en büyük kentinin 

nüfusu arasında bir iliĢki vardır.  

1.5.3. Tek Büyük Kent 

                                                 
19

  Ertürk, s. 41. 
20

  Ertürk, s.41. 
21

  Kartal, s.35. 
22

  Ertürk, s. 131. 
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Ülkedeki kentleĢme sürecinde meydana gelen akımlar sonucu nüfusun çok az 

sayıdaki kente yoğunlaĢmasıyla ülkenin nüfusu tek bir kente doğru yönelmektedir.  

Tek Büyük Kent yasasına uygun kent büyümesi olgusu genellikle, ekonomik 

büyüme sürecinin kalkıĢ aĢamasında olan ülkelerde görülebilmektedir. Böylece ilgili 

ülkede belirli bir merkezde yığınlaĢmadan sağlanan ekonomik yararlar ve üstünlükler, 

büyüme sürecini hızlandırıcı bir iĢlev görmektedir. Ancak kent büyümesinde bu kuralın 

geçerli olduğu ülkelerde, bölgelerarası ekonomik dengesizliklerle birlikte önemli 

toplumsal sorunlar ortaya çıkabilmektedir.
23

  

1.6. Kentlerin Tarihsel GeliĢimi  

1.6.1. SanayileĢme Öncesi Kentler  

Tarihçilerle, toplum bilimciler kentlerin ortaya çıkıĢına uygarlıkların doğuĢu 

gözü ile bakarlar. Antik çağın en büyük kenti bir buçuk milyon nüfuslu Roma idi. Eski 

Yunan ve Roma Kentleri uygarlık ürünüydüler. Ortaçağ kentlerin surlarla çevrili 

kentleri, bir güzel görünme etkisiyle, içlerine kapanık kentler olmuĢlardır.
24

  

1.6.1.1. Antik Çağda Kentler 

Kentlerin tarihsel geliĢimi sürecinde içerisinde geçirdikleri aĢamalar kentleĢme 

olgusunun açıklanmasını kolaylaĢtıracaktır. Ġnsanlık tarihinin geliĢimi içerisinde bir 

yerleĢim biçimi olarak kentlerin antik çağa kadar uzandığı görülmektedir. Bu çağda 

kentler genellikle akarsu ve göl kenarlarında kurulmuĢtur. Bunun nedeni bu bölgelerin 

tarıma elveriĢli olmalarıdır.
25

  

Ġlk kentsel yerleĢim yeri yaklaĢık olarak M.Ö. 2500 yıllarında verimli 

Mezopotamya vadisinde ortaya çıkmıĢtır. Mezopotamya’yı Mısır’da Nil, Hindistan’da 

Ġndus ve Çin’de Sarı Nehir kentleri izlemiĢtir. Ġnsanlık tarihinde kentlerin geliĢimi daha 

sonra ortaya çıkmıĢtır. Çünkü kentlerin geliĢimi yiyecek kaynaklarının fazla olmasına 

bağlıdır. Ġnsanlar sadece, tarımın nüfusun yaĢaması için gerekli olan yiyecekten daha 

fazlasını ürettiği zaman çiftçilik yapmaktan vazgeçmiĢtir. Yani tarımda sağlanan artı 

değer sayesinde insanlar kentsel alanlarda yaĢama olanağı bulmuĢtur.
26

  

                                                 
23

  Ertürk, s. 135 – 136. 
24

  KeleĢ, RuĢen, KentleĢme Politikası, Ġmge Kitabevi Yayınları, Ankara 1990, s. 137. 
25

  Özer, Ġnan, Toplumsal DeğiĢme ve Kent Olgusu, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 

Sivas 1984, s. 23. 
26

  Özer, s. 28. 
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Ġnsan topluluklarının tarımla uğraĢtıkları bu dönemde üretim güçlerinin 

geliĢmesiyle kabile ve soy birlikleri Ģeklinde örgütlenen topluluklar belli bir doğa 

kesimini yerleĢme amacıyla kullanmaya baĢlamıĢlardır. Bu dönemde topluluk 

üyelerinin aynı toprak üzerinde bir arada yaĢamaları yerleĢme birimleri olarak “site”leri 

ortaya çıkarmıĢtır.
27

  

Ġlk kent merkezlerinin Mezopotamya’da, Mısır’da, Çin’de yani farklı bölgelerde 

ortaya çıkmasının nedeni; tarıma elveriĢli çevre Ģartlarının uygunluğudur. Ege ve 

adalarında tarıma uygun fazla toprağın bulunmaması sebebiyle, yeraltı kaynaklarının 

yoğun olduğu yerlerde merkezileĢme baĢlamıĢ ve doğal olarak bu bölgeler ilk kentlerin 

çekirdeğini oluĢturmuĢtur. 

Ancak ilk kent merkezleri olan antik sitelere tam anlamıyla kent merkezleri 

demek olanaklı değildir.
28

 Bu siteler tarımsal niteliğini koruyan toplulukların yerleĢtiği 

merkezler olmaktan öteye geçememiĢlerdir.
29

  

Antik sitelerin güçlü bir yapıya sahip olmamaları, bu yapıların çözülmelerine 

sebep olmuĢ, böylece ortaçağ kentleri ortaya çıkmıĢtır.  

1.6.1.2. Ortaçağda Kentler 

Antik sitelerin çözülmesiyle oluĢan feodal toplum aĢamasında, yaĢamın kırlara 

çekilmesine bağlı olarak toplumsal yapı kırsal etkinlikler üzerinde örgütlenmiĢtir. 

Feodal toplumun yerleĢme biçimi mülk sahibi olan senyör ve çevresinin yaĢadığı 

korunaklı Ģatolarla, üretimin iĢgücü olarak toprağa bağlı bulunan serflerin barındığı 

yerleĢmelerden oluĢmuĢtur. Senyör Ģatoları gelecekteki kentlerin çekirdekleri olarak 

belirirken, köylülük yerleĢmeler kır topluluklarının hareket noktası olmuĢtur.
30

  

Ortaçağ Kentleri birer savunma kenti Ģeklinde kurulmuĢtur. ġehirlerin etrafı 

surlarla çevriliydi. Bu kentler genellikle içine kapalı kentlerdi. Ancak ülkelerin 

birbirinden farklı olan karakteristik özelliklerinden dolayı kentleĢme hızı, niteliği 

ülkeden ülkeye farklılık gösteriyordu. Batıdaki kentler sayı, nüfus, nüfuz bakımından 

Doğu Avrupa’dakilerden daha hızlı geliĢiyordu. Ortaçağ’da Ġslam ülkelerinde ise 

                                                 
27

  Sencer, Yakut, Türkiye’de KentleĢme, Kültür Bakanlığı Yayını, Ankara 1979, s. 13. 
28

  Erkan, s. 40. 
29

  Sencer, s. 4. 
30

  Sencer, s. 14. 
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kentlerin geliĢmesinde ticaretin rol oynadığını görmekteyiz. Ġslam Kentlerinin ise cami 

ve pazaryeri çevresinde geliĢtiğini görmekteyiz.
31

  

Ortaçağda 10. yüzyılın ikinci yarısından baĢlayarak ticaret canlanmaya 

baĢlamıĢtır. Tacirlerin, gezginci yaĢamları, karĢı karĢıya kaldıkları çeĢitli riskler, 

yağmanın, soyluların ikinci derece geçim kaynağı olduğu bir çağda, baĢlangıçtan 

itibaren seyahat ettikleri nehirler ya da doğal yollara üzerinde belli aralıklarla kurulmuĢ 

olan surlarla çevrili kasabaların korunmasındaki zorluklar yeni yerleĢim yerleri 

aramalarına yol açtı.
32

  

Ortaçağ sonlarında biliĢimin teknolojiye uygulanmasıyla üretim güçleri ve 

dağıtım teknikleri alanında da büyük ilerlemeler sağlanmıĢtır. Bu ilerlemenin yarattığı 

aĢama sanayi devrimidir.
33

  

1.6.2. GeçiĢ Dönemi Kenti 

GeçiĢ dönemi kentinde sanayi öncesi kentin mekân yapısının etkileri yok 

olmuĢtur. Kent merkezinin çevresinde bir yanda konut alanları varlığını sürdürürken, 

diğer tarafta artan sanayi ve ticaret iĢlevlerine koĢut olarak depolama ve merkez geçiĢ 

alanları ortaya çıkmıĢtır. Orta gelir grubu merkezin çevresinde yer alır. Kent 

çevresindeki alanlarda bir taraftan inĢaat sektöründe ortaya çıkan canlanma sonucunda 

alt kentleĢme görülürken, aksi yönde alt gelir grubuna ait gecekondular yer almaktadır. 

Ağır sanayi alanları kentin çevresindedir.
34

 GeçiĢ dönemi kentinde sanayi öncesi kentin 

mekânsal yapısı değiĢmiĢtir ancak; tam anlamıyla sanayi kentinin özelliklerini 

taĢımadığını görmekteyiz.  

GeçiĢ dönemi kentinde, ekonomik ve teknolojik geliĢmelere uyum sağlayarak 

hızla değiĢen sosyal yapı unsurlarının yanı sıra, bu değiĢime direnen unsurlar 

bulunmaktadır. Böylece geleneksel kesimden modern sanayi kentine geçiĢ sürecinde bir 

ikili yapı ortaya çıkmaktadır. Ayrıca bu kentlerde, modern kesimdeki geliĢmenin kırdan 

göçenlere yeterli iĢ olanağı sağlayacak düzeyde olmaması sonucunda marjinal kesim 

ortaya çıkmaktadır.
35

  

                                                 
31

  KeleĢ, RuĢen, KentleĢme ve Konut Politikası, Ankara Üniversitesi SBF Yayınları, Ankara 1984, s. 

71. 
32

  Piranne, s. 71. 
33

  Erkan, s. 45. 
34

  Aslanoğlu, s. 42. 
35

  Ertürk, s. 110 – 111.  
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Sjoberg ise geçiĢ dönemi kentini, sanayi kentine dönüĢüm sürecinde 

değerlendirmiĢtir. Geleneksel yapıdan modern yapıya dönüĢümü sağlayan toplumsal 

mekanizmaların sanayi kentini ortaya çıkaracağı varsayılmaktadır.
36

 Ancak geçiĢ 

halindeki kentte, kentte yaĢayanların sanayileĢmekte olan ortalama uyumunu sağlayan 

kimi uyum mekanizmaları ortaya çıkmaktadır. Bu mekanizmaların temel iĢlevi 

Ģunlardır: a) Bu mekanizmalar aracılığıyla kırsal kesimden göç eden birey karmaĢık 

kentsel ortama uyum sağlamaktadır. Akraba ve hemĢerileri kentsel yaĢam tarzının 

gerekleri konusunda kente göç edenlerin eğitilmesinde etkili olmaktadır. b) Bu 

mekanizmalar kente yeni gelen göçmenin kırsal kesimle iliĢkilerini sürdürmesine de 

yardım eder. c) Bu mekanizmalar sayesinde kentsel yaĢamın etkilerinin kırsal yaĢama 

da yansıması mümkündür.
37

  

Uyum mekanizmaları kiĢinin toplumla bütünleĢmesini sağlayabilmektedir. 

Ancak Sjoberg’e göre uyum mekanizmaları ile sanayi kentinin gerektirdiği 

toplumsallaĢmanın sağlanamayacağını belirtmektedir.  

1.6.3. SanayileĢme Dönemi Kentler  

16. yüzyılın ikinci yarısının sonlarına doğru Ġngiltere’de doğan ve insanlık tarihi 

için önemli aĢamalardan biri olan Sanayi Devrimi’nin kentler üzerindeki etkileri çok 

fazladır.  

Sanayi Devrimi; küçük, zanaat, tezgâh ve atölye üretimlerinin yerine teknik 

buluĢ ve makinelerde yeni enerji kaynağı buhar gücünün harekete geçirdiği, buharlı 

gemilerin ve makinenin insan, rüzgâr, su, hayvan enerjisinin yerini almasıdır.
38

  

Sanayi Devrimi ile birlikte çağdaĢ sanayi devrimi tekniğinin hızla geliĢmesi 

büyük ve derin toplumsal değiĢmelere yol açtı. Bu teknik ve toplumsal geliĢmelerin iĢçi 

sınıfını da oluĢturması yeni yaĢama ve çalıĢma koĢullarının ortaya çıkması, baĢka bir 

deyiĢle yeni üretim iliĢkilerinin yaratmıĢ olduğu yeni durum kentlerin hızla 

çoğalmalarına ve nüfuslarının artmasına yol açmıĢtır.
39

  

Sanayi kentlerinin en dikkat çekici yönü, bir yönetimsel ve dinsel özeğin değil, 

daha çok bir ticaret ve sanayinin olduğu çevrelerde ortaya çıkmalarıdır. Bu kentlerde, 

                                                 
36

  Pirene, s. 58. 
37

  Aslanoğlu, s. 39 – 40. 
38

  Talas, Barlas, Büyük Kent Sorunlarına Toplu BakıĢ, Ankara 1977, s. 29. 
39

  Erkan, s. 46. 
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hem sosyal yaĢamın örgütlenmesinde, hem de toprağın kullanımında yüksek derecede 

bir ihtisaslaĢma ve iĢbölümü açıkça gözlemlenebilir. ĠhtisaslaĢma, ürüne göre değil, 

üretim sürecine göre yeni bir biçim almıĢtır.
40

 Sanayi öncesi kentlerde fazla yaygın 

olmayan iĢbölümü ve ihtisaslaĢmanın sanayi dönemi kentlerde yaygın olarak 

kullanıldığını görmekteyiz. ĠĢbölümü ve uzmanlaĢma hizmet kalitesini artırarak daha 

fazla kiĢiye istihdam olanağı sağlamıĢtır. Bu durum beraberinde kentlerin daha modern 

bir yapıya ulaĢmasını sağlamıĢtır.  

Sanayi Devrimi’nin ilk ortaya çıktığı yer alan Ġngiltere’de sanayileĢme ile 

birlikte kırsal nüfus hızla büyüyen kent merkezlerine yönelmiĢ ve kentler artık nüfusu 

barındırmaya yetmediğinden, bir yandan olanca büyürken öte yandan da kent 

merkezleri daha fazla insanı barındıracak biçimde değiĢikliğe uğramaya baĢlamıĢtır.
41

 

Sjoberg’in kuramsal çerçevesinde sanayi kenti, ticaret ve sanayi merkezidir. Bu 

kentte idari ve dini iĢlevler önemini yitirmiĢtir. Kentsel mekân büyümüĢ, yollar 

geniĢlemiĢ, yapılar yükselmiĢtir. Sanayi öncesi kentten farklı olarak üst ve orta gelir 

grubu, kent çevresine yerleĢmiĢ, merkez ve konut alanları arasında kalan alanda geçiĢ 

bölgesi ortaya çıkarak belirginleĢmiĢ, alt tabaka ve istenmeyen unsurlar burada yer 

almıĢtır. Sanayi kentinde ekonomik yaĢantı çok geliĢmiĢtir. Kent hayatı artan sosyal 

hareketlilik sonucunda yerellikten giderek uzaklaĢmaktadır.
42

  

Toplumsal alıĢkanlık bu kentlerde sanayi önceki kentlerdekinden daha yüksek 

düzeydedir. Sanayi öncesi kentlerde prestijli olmayan birçok uğraĢlar, sanayi kentinde 

büyük rağbet kazanmıĢtır.
43

 

2. KENTLEġME 

2.1. KentleĢme Kavramı  

SanayileĢme ve ekonomik geliĢmeye koĢut olarak, kent sayısının artması ve 

kentlerin büyümesi sonucunu doğuran, toplum yapısında artan oranda örgütlenme, 

iĢbölümü ve uzmanlaĢma yaratan; insanların davranıĢ ve iliĢkilerinde kentlere özgü 

değiĢikliklere yol açan bir nüfus birikim sürecidir.
44

  

                                                 
40

  KeleĢ, s. 74. 
41

  Karabey, Haydar, Kentsel Olgu, Ankara 1980, s. 56. 
42

  Aslanoğlu, s. 32. 
43

  KeleĢ, 2002, s. 139.  
44

  KeleĢ, s.140. 
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KentleĢme tüm ülke çapındaki değiĢimleri, nüfus ve kaynak akımlarını, 

ekonomik ve soysa açıdan ortaya çıkan ciddi dönüĢümleri kapsar. Kentin ekonomik, 

sosyal, idari ve siyasi fonksiyonlarının olduğu ve dolayısıyla kentleĢmenin bir değiĢimin 

ifadesi olduğu ortaya çıkmaktadır.
45

  

KentleĢme her Ģeyden önce demografik bir olaydır. Kent nüfusunda meydana 

gelen doğal artıĢ ve göç kent nüfusunun büyümesinde etkilidir. Bu büyüme beraberinde 

nüfusun tarımdan endüstri ve hizmet kesimine kaymasını ve kentsel iĢgücünü artırarak 

ekonominin etkinlik kazanmasını sağlamaktadır.  

Modern anlamda KentleĢme Sanayi Devriminin ve bu devrimle birlikte geliĢen 

sanayileĢme sonucunda ortaya çıkmıĢtır. Bu bakımdan kentleĢme, modern çağımızın 

temel karakteristik olayıdır. Çünkü daha önceleri dünyanın tüm bölgelerinde nüfusun 

büyük bir çoğunluğu, kırsal topluluklarda ve köylerde yaĢıyordu. Sanayi Devrimi, 

kentsel alanlarda geniĢ iĢçi kitleleri için büyük bir talep yarattı. Böylece kırsal 

alanlardan kentsel alanlara büyük bir nüfus akımı olmuĢtur.
46

  

KentleĢmeyi olumlu bir süreç olarak değerlendirenlere rağmen, toplumsal 

ekoloji kuramını savunanlar tarafından kentleĢme olumsuz bir süreç olarak 

değerlendirilmektedir.  

Bookchin’e göre, kentleĢme olumlu iliĢkiler ve değerler üreten kenti ve kırsal 

kesimi ölümcül bir Ģekilde tehdit eder. KentleĢme sadece coğrafi bir geniĢleme olmayıp, 

aynı zamanda kent yaĢamının insani niteliğini yitirmesi, tarımsal yaĢamın doğal 

halinden uzaklaĢtırılması anlamına gelen tehdidi içerir.
47

  

2.2. KentleĢmenin Temel Özellikleri  

- KentleĢme olgusunun en belirgin yönlerinden birincisi, bir toplumsal değiĢme 

ve yeni bir biçimlenme süreci olmasıdır. KentleĢmeyle nüfus, geliĢtirdiği yeni toplumsal 

iliĢkiler ve örgütlenmeyle giderek yeni bir topluluk oluĢturmaktadır. Kır 

topluluklarından farklı ve onlara aykırı özellikleriyle kent, her Ģeyden önce geniĢ ve 

karmaĢık bir yapıya sahiptir.
48

  

                                                 
45

  Görmez, Kemal, Kent ve Siyaset, Gazi Kitabevi Yayınları, Ankara 1997, s. 11. 
46

  Fıratlı, Erkan, Türkiye’de KentleĢme: Ankara Örneği, Nüfus Hareketleri Açısından Bir Ġnceleme, 

Ankara 1999, s. 58. 
47

  Bal, s. 7. 
48

  Suher, s. 3. 



 17 

 

- KentleĢme olgusunun ikincisi, yönetimsel bir örgütlenme sürecini içermesidir. 

KentleĢme sürecindeki hızlanmaya paralel olarak kentlerdeki büyüme de hızlanmıĢtır. 

Hızla büyüyen kentlerde sorunlarda hızla artıĢ göstermektedir. Böylece artan sorunlara 

çözüm bulmak amacıyla yeni yönetimsel örgütlenmelere gidilmektedir.
49

 Köylerde 

yönetimin yeterince örgütlenmemesine rağmen, kentte yönetim çok organlı ve merkezi 

bir Ģekilde örgütlenmiĢtir.  

- KentleĢme olgusunun üçüncüsü, kentleĢme demografik bir olaydır. Kent 

nüfusundaki artıĢın iki ana kaynaktan doğduğu açıktır. Bunlardan birincisi, doğum – 

ölüm farkının yarattığı doğal artıĢ, ötekiyse göçlerdir. Ancak kent nüfusundaki 

yoğunlaĢmada doğal artıĢtan çok, kente yönelik göçlerin önemli bir rol oynadığı 

açıktır.
50

 KentleĢme beraberinde ekonomik kesimlerin etkin nüfus içindeki payında bir 

değiĢme olması sonucunu getirmektedir.  

- KentleĢmenin dördüncü temel özelliği de insan davranıĢ ve iliĢkilerinde 

kentlere özgü değiĢikliklere yol açan bir süreç olmasıdır. Bu bağlamda kentleĢme bir 

toplumsal değiĢim ve biçimlenme sürecini de kapsamaktadır.
51

  

- KentleĢmenin beĢinci temel özelliği de kentleĢme sürecinin, kırda çözülme 

olayının bir sonucu olarak, kentte yoğunlaĢma sonucunu yaratan ve aynı zamanda kır ve 

kent arasında nüfus ve kaynak akımlarına yol açan bir süreci içeriyor olmasıdır.
52

 

2.3. KentleĢme Nedenleri  

Ekonomik nedenler, teknolojik nedenler, siyasal nedenler ve sosyo-psikolojik 

nedenler baĢlığı altında incelediğimiz kentleĢme nedenlerini birbirinden tam olarak 

ayırmak olanaklı değildir. Bu dört etmen kümesi birbirine bağımlı ve birbirleriyle 

etkileĢim içinde yer almaktadır.  

2.3.1. Ekonomik Nedenler  

Ekonomik nedenlerin temelinde kırsal kesimdeki yapısal dönüĢümler ve 

kentlerdeki ekonomik faaliyetlerin artması olgusu yatmaktadır.  

Tarımda modern üretim araçlarının kullanılması, makinenin tarıma girmesi, 

tarımsal üretim sürecinin her aĢamasında ilkel yöntemlerin terk edilmesi, buna karĢılık, 

                                                 
49

  Ertürk, s. 13. 
50

  Suher, s. 3. 
51

  Ertürk, s. 12.  
52

  Ertürk, s. 19.  
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üretimi etkileyen yeni girdilerin artan oranda kullanılması, tarımda gereksinime duyulan 

insan gücü miktarını azaltmaktadır. GeliĢmekte olan ülkelerde ĢehirleĢmeyi, tarım 

tekniklerindeki ilerlemeler Ģekillendirmektedir.
53

  

Ekonomik faktörler içinde ele alınabilecek diğer bir etkende kentlerdeki sanayi, 

ticaret ve hizmet sektörünün geliĢmiĢ olması ve buna bağlı olarak marjinal sektörler 

olarak adlandırabileceğimiz, iĢ olanaklarının ortaya çıkması, köyden kente göçü cazip 

hale getirmektedir.
54

 

Özetle; tarımda meydana gelen yenileme hareketleri ve kentte meydana gelen 

ekonomik üstünlükler daha fazla bireyi kırsal kesimden kentlere çeker. Dolayısıyla 

kentleĢmenin en önemli nedenlerinden birincisi ekonomik nedenlerdir.  

2.3.2. Teknolojik Nedenler 

KentleĢmeyi sağlayan ekonomik nedenlerle birlikte kentleĢmenin hızlanmasında 

rol oynayan temel nedenlerden bazıları teknolojiktir. Artan ürünün kolay ve ucuz 

taĢınmasını sağlayan teknolojik geliĢmeler, kentleĢmenin hızlanmasında önemli bir role 

sahiptir.
55

  

Teknolojik geliĢmeler, ulaĢım ve iletiĢim alanında büyük yenilikler getirmiĢtir. 

Böylece, köylerden kentlere ulaĢım kolaylaĢmıĢ, bu hem kentle iliĢkiyi artırmıĢ hem de 

göçü kolaylaĢtırmıĢtır.
56

  

Özetle; gerek sanayi devriminin getirdiği yenilikler gerekse iletiĢim alanında 

meydana gelen değiĢmeler kentlerde yaĢam düzeyinin daha da yükselmesine neden 

olmuĢtur. Dolayısıyla teknolojik nedenler kentleĢmenin önemli sebeplerinden biridir.  

2.3.3. Siyasal Nedenler 

ÇeĢitli düzeylerde verilen siyasal kararlar, yönetim yapısının özellikleri, hukuk 

kurumlarından bazıları ve uluslar arası iliĢkilerde kentleĢmeyi özendirici nitelik 

taĢıyabilir. Gezme, yerleĢme ve ticaret özgürlüklerini kısıtlayan yasaların kaldırılması 

da kentleĢme üzerinde etki yapar. Ayrıca kimi kentlere, siyasal kararlarla baĢkent 

statüsü verilmesi bazı bölgeleri ekonomik anlamda serbest bölge ilan etmek gibi 

                                                 
53

  Ġspir, Eyüp, ġehirleĢme ve Meseleleri, Ocak Yayınları, Ankara 1986, s. 21. 
54

  Ġspir, s. 24.  
55

  Ertürk, s. 22. 
56

  Ġspir, s. 21.  
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nedenler kentleĢmeyi hızlandıracaktır. Örneğin Ankara 1920’lerde 20.000 nüfuslu bir 

kent iken baĢkent olduktan sonra nüfusu hızla artmıĢtır.
57

  

Özetle; kentleĢme üzerinde etkili olan politika uygulamaları kentleĢme 

hareketini etkilemektedir.  

2.3.4. Sosyo – Psikolojik Nedenler  

Sosyo – psikolojik etmenler köy ile kent yaĢam düzeyleri ve biçimleri arasında 

farkları göstermede kullanılmaktadır. Burada genellikle kentlerin çekici özellikleri ön 

plana çıkmaktadır. Bu özellikler bireyleri kırsal alandan kente göçü teĢvik etmektedir.
58

  

Özetle, bireyler için bir doyum alanı olan kent ortamı, bireylerin beklentilerine 

cevap verebilecek bir yaĢam alanı olarak, büyük kitlelerin umutlarını 

gerçekleĢtirilebilecekleri mekânlar haline gelmiĢtir.  

2.4. KentleĢme Politikaları  

Ülkeden ülkeye farklı biçimlerde uygulanan kentleĢme politikaları sebebiyle, 

bazı durumlarda kentleĢmenin olumsuz özellikleri söz konusu olabilmektedir. Böylece 

ülkelerde kentleĢmeden kaynaklanan ekonomik, toplumsal, siyasal ve sosyo-psikolojik 

sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu sorunları en aza indirebilmek için kentleĢmeyi olumlu 

yönde etkileyebilecek politikaların uygulanması gerekmektedir.  

2.4.1. Serbest Piyasa DüĢüncesine Dayalı Politika  

Bazı ülkeler, kentleĢmenin hızını ve biçimini arz ve talep yasalarının etkilerine 

açık tutmak eğilimindedirler. Nitekim böyle bir uygulamada temel görüĢ olarak 

kentleĢmenin hızını ve biçimini etkilemenin güç ve maliyetli olduğu savunulmakta ve 

kentleĢme sürecine müdahale edilmemesi öne sürülmektedir.
59

  

Ancak kamu otoritesinin, kentleĢme sürecine müdahale etmeyerek, bu süreci 

kendi baĢına bırakması kentleĢmeyi olumsuz etkilemektedir. Nitekim günümüzde kamu 

otoriteleri kentleĢme sürecine çeĢitli araçlarla müdahale ederek, bu sürecin 

olumsuzluklarını gidermeye çalıĢmaktadırlar.  

 

 

                                                 
57

  Erkan, s. 71. 
58

  Erkan, s. 72.  
59

  Ertürk, s. 28.  
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2.4.2. Nüfusu Kırda Tutmaya Yönelik Politika  

Tarımsal üretimde daha çok makine daha az insan kullanılması, ürün türlerinin 

değiĢtirilmesi ve entansif tarıma geçilmesi, toprak kullanım ve mülkiyet miras düzenine 

bağlı olarak iĢletme sayılarının azaltılarak iĢletme iriliklerinin artırılması ve tarım 

kesimiyle ilgili teknik ve sosyal altyapı sistemlerinin oluĢturulması, ülkenin içinde 

bulunduğu geliĢmiĢlik düzeyiyle, ülkede geçerli olan ekonomik sistemle ve devletin 

izlediği politikalarla yakından ilgilidir.
60

  

Bu politikanın baĢarılı olabilmesi için yapılması gereken en önemli Ģey tarıma 

dayalı sanayilerin geliĢmesinin teĢvik edilmesi ve emek yoğun sanayilerin kırsal 

kesimde kurulmasını sağlayacak teĢvik politikalarının uygulanmasıdır. Bu sayede 

kentleĢme süreci olumlu etkilenerek, dengeli kentleĢme sağlanabilir.  

2.4.3. YaygınlaĢtırma Politikası  

Bu politika, nüfusun bir veya birkaç büyük kentte yığılması yerine bütün yurt 

düzeyine dağılmasını ve yerleĢme yapısına dengeli bir biçim vermeyi amaçlayan bir 

politikadır. Bu politika ile ekonomik ve insan kaynaklarının bütün coğrafi bölgelere 

dağılmasına çalıĢılmaktadır. Köy, kasaba ve küçük kentlerin sanayileĢtirilmesi; büyük 

metropollerin yeni sanayilere kapatılması bu politikaya örnek verilebilir. 
61

 

Bu politikanın uygulanmasındaki temel amaç; bir kentin aĢırı büyümesinin 

yarattığı yaĢam zorluklarının azaltılması ve kentler arasındaki geliĢmiĢlik düzeyinin en 

aza indirilmesidir. 

2.4.4. Yoğun KentleĢme  

Nüfus fazlasının tamamının ya da bir bölümünün kente akması önlenemiyor ise 

ya da gerekli görülüyorsa, bu durumda kentte yoğunlaĢma ile ilgili bir takım 

politikaların oluĢturulması gerekecektir.
62

  

Her toplumun teknolojik geliĢme ve sanayileĢmesi farklı hız ve biçimlerde 

olmaktadır. Buna bağlı olarak, her toplumda kentte yoğunlaĢma olayı farklı görünüm ve 

sorunlara sahiptir. Kentlerde yoğunlaĢmayı tümüyle piyasa mekanizmasının iĢleyiĢine 

                                                 
60

  Kartal, s. 33.  
61

  Ertürk, s. 30.  
62

  Tekeli Ġ., Gülöksüz Y., Okyay T., Gecekondulu, DolmuĢlu, ĠĢportalı ġehir, Cem Yayınları, Ġstanbul 

1976, s. 20. 
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bırakmıĢ ülkelerdeki sorunlarla, bu yoğunlaĢmayı kamu politikaları ile yönlendiren 

ülkelerdeki sorunlar da birbirinden farklı nitel ve nicel boyutlara sahiptir.
63

 

Bu politika ile ulaĢılmak istenen amaç yaygınlaĢtırma politikasının tersine 

kentleĢmenin büyük Ģehirlere kaydırılarak büyük metropoller yaratılmak istenmesidir. 

Ancak bu durumda nüfusun büyük bir kısmı ülkenin birkaç büyük kentinde 

toplanmaktadır. Ġlk dönemlerde ekonomik açıdan bazı üstünlükleri olan bu politika, 

daha sonraki dönemlerde toplumsal sorunları beraberinde getirmektedir.  

2.4.5. Ortayol Politikası  

Ortayol politikası ile bir yandan ekonomik rasyonellik sağlamaya çalıĢılırken, 

diğer yandan toplumsal adalet ilkeleri yerine getirilmeye çalıĢılmaktadır. Bu bağlamda 

da yaygınlaĢtırma gereği benimsenmekle birlikte, kalkınma için büyük kentlerin varlığı 

da zorunlu kabul edilmektedir. Böylece de ekonomik etkinliklerin ve nüfusun en büyük 

kent dıĢındaki bazı kent merkezlerinde yoğunlaĢtırılmasına çalıĢılmaktadır.
64

  

Bu politika ile ulaĢılmak istenen amaç, ekonomik faaliyetlerin ve nüfusun, en 

büyük kent dıĢındaki bazı kent merkezlerine aktarılması yatmaktadır. Diğer bir ifadeyle 

çekim ve büyüme merkezleri oluĢturulmak istenmektedir.  

Herhangi bir ülkede uygulanacak kentleĢme politikasının hangisi olacağı 

kuĢkusuz o ülkenin kendi özel koĢullarına bağlıdır.
65

  

2.5. KentleĢme Kuramları 

Bir kentbilim kuramının, kent adı verilen toplulukların neden var oldukları, 

temel yapılarının ve öğelerinin neler olduğunu, nasıl büyüdüklerini, mantığa uygun 

sözler ve simgelerle açıklamaya çalıĢan bir düĢünce sistemi olması gerekir.
66

  

2.5.1. Geleneksel Kuramlar 

Bu kuramlar kent büyümesini ve kent yapısını açıklamaya çalıĢan geleneksel 

kuramlardır. Daha çok çevrebilim (ekoloji)den kaynaklanan bu kuramlarda, kentlerin 

yalnız belirli çevrebilim ilkelerinden etkilenerek büyüdükleri kabul edilir.  
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  RuĢen, KeleĢ, Kentbilim Ġlkeleri, SBD Yayını, Ankara 1976, s. 177. 
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  Ertürk, s. 31 
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  Özer, Ġnan, KentlileĢme ve Siyasal Katılma, HÜ. ĠĠBF Dergisi, C. 8, S.1, Ankara 1990, s. 78. 
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  KeleĢ, s. 113 
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2.5.1.1. Ortak Merkezli Çemberler Kuramı  

Bu kurama göre, kentlerin içyapısı, ortak özekli, iç içe çemberlerin birbirinden 

ayırdığı iĢlev bölgelerinden oluĢur.
67

 

 

  

                               1.Özeksel iĢ ve ticaret bölgesi 

                                                            2.GeçiĢ bölgesi 

                                                            3.ĠĢçilerin oturduğu alanlar 

                                                            4.Yüksek ölçümlü oturma alanları 

                                                            5.Banliyöler  

 

 

 

 

2.5.1.2. Dilimler Kuramı  

Dilim Teorisi daha çok ana ulaĢım yolları doğrultusunda Ģehrin geleceğini ve 

çevre kentlerinde buna göre dağılacağını kabul eder. Bu teori gereğince, ucuz konut 

alanlarının tam zıt yönünde ve ana ulaĢım yolları üzerinde orta ve üst gelir düzeyinin 

yaĢandığı çevre kentler geliĢme göstermiĢtir.
68

 Dilimler Kuramı, az geliĢmiĢ ülkelerin 

kentleĢmesine daha çok uymaktadır.  
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  KeleĢ, s. 121 
68

  Ġspir, s. 137. 
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2.5.1.3. Birden Fazla Merkezli Büyüme Kuramı  

Bu teori, tek bir merkez yerine birçok merkez etrafında ĢehirleĢmenin olacağını 

ve çevre kentlerde buna göre dağılma göstereceğini kabul eder.
69

  

Bu kuram, daha önceki iki kuramın, topraktan yararlanma biçimlerini 

açıklamaya yetersiz olmalarından kaynaklanmıĢtır. Buna göre, kentsel geliĢmeler tek bir 

özeğin değil, fakat birkaç ayrı çekirdeğin çevresinde yer alır. Bu nedenle, kentlerin 

çoğunda topraktan yararlanma biçimlerine göre 6 farklı bölge belirir. 1. Özeksel iĢ ve 

ticaret bölgesi, 2. Hafif Sanayi Bölgesi. 3. Ağır sanayi bölgesi. 4. Oturma bölgesi. 5. 

Kültür Özekleri, 6. Yörekentler.
70

  

Çok merkezli Ģehir tipi olarak da tanımlanan bu modele yapılan eleĢtirilerin 

temelinde, bu modelin Ģekillendirilmesi sürecinde kentsel ortamdaki sınıf iliĢkilerinin 

göz ardı edilmesi yatmaktadır.
71

  

2.5.1.4. MerkezleĢen Yerler Kuramı 

ÖzekselleĢen yerler kuramından, günümüzün kentlerinin ve kent sistemlerinin 

oluĢumunun açıklanmasında bugün de yararlanılmaktadır. Kuramın özü Ģudur: Bir 

                                                 
69

  Ġspir, s. 137. 
70

  KeleĢ, s. 124 – 125. 
71

  Erkan, s. 206. 
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kentin büyümesi, o kentin hizmet iĢlevlerinin uzmanlaĢmasına bağlı olduğu halde, 

özekselleĢen bir yerin ne ölçüde hızlı büyüyeceğini, hizmet alanı içinde sunulan kent 

hizmetlerine olan istem belirler. Yalnız bir kentin büyümesi değil, fakat birden çok 

sayıdaki kentsel özeğin zaman içinde bölge ve ülke ekonomisi çerçevesinde 

düzenlenmesi söz konusudur.
72

 

2.5.2. Toplum Bilimcilerin Kent Kuramları  

2.5.2.1. Karl Marx 

Bir ülkede, iĢbölümünün, sanayi ve ticareti tarımdan ayırdığını ve bunun 

sonucunda da, kırsal alanlarla kentlerin, her birinin çıkarları arasında bir zıtlık baĢ 

gösterdiğini öne sürer. Bu nedenle, kente iĢbölümünün arttığı bir yerleĢim gözü ile 

bakar, köye karĢı tavır alır. Köysel yaĢam, Marx için “aptalca” bir yaĢamdır. GeliĢme ve 

kurtuluĢ, Marx’a göre köylülükten kurtulmaya dayanır.
73

  

Bu amaçla Marx; yoksulluğun ancak, toplumun bir bütün olarak dönüĢümü 

sonucunda giderilebileceğini savunur.  

2.5.2.2. Durkheim 

Durkheim; kenti Marx’ın ileri sürdüğü kapitalist süreçlerle doğrudan olan 

iliĢkisinin yerine iĢbölümü, örgütlenme gibi kapitalist üretim sürecinin ve iliĢkilerinin 

yansıyan yönlerini açıklama yoluna gitmiĢtir.
74

 

Kenti “iĢbölümü” kavramıyla ele alan Durkheim’e göre toplumda iĢbölümü, 

“özdeksel yoğunluk” ve “tinsel yoğunluk” olmak üzere iki etmenle artar. Durkheim ise 

kentleĢmeyi belirleyen en önemli etkenin “tinsel yoğunluk” olduğunu ileri sürmektedir.  

Bir toplumun üyeleri arasındaki etkileĢimi ve toplumsal iliĢkileri anlatan 

kavrama tinsel yoğunluk adı verilir.
75

  

2.5.2.3. Max Weber  

Max Weber sanayi olayına bağlı değerlendirmeleri ile kente getirdiği yeni bir 

yorumla Durkheim’in kavramsallaĢtırma ölçütlerini yeterli kabul etmez. Bu anlayıĢ ile 

Weber Batı Ģehrini baĢlı baĢına diğer Ģehirlerden ayırmıĢtır. Weber tüm Ģehirlerarasında 
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  KeleĢ, s. 127.  
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  KeleĢ, s. 131. 
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75

  KeleĢ, s. 132. 



 25 

 

orta olan yanlara ve benzer niteliklere rağmen Batı Ģehrinin sahip olduğu özel bir 

dayanıĢma, özerklik ve bağımsızlık içindeki birlik olgusu ile yeryüzünün diğer 

Ģehirlerinden kesin olarak ayrıldığı kanısındadır. Bu yorum ile Ģehir konusundaki 

literatüre “Batı ġehri” türünü kesin bir Ģekilde yerleĢtiren Weber’in bu yorumu 

tartıĢmasız onay görmüĢtür.
76

 

2.5.2.4. Louis Wirth  

Louis Wirth, kentliliğin çevrebilimsel, örgütsel ve sosyo-psikolojik özelliklerini 

kapsayan bir kent kuramı geliĢtirmeye çalıĢmıĢtır. Ona göre köy ile kent arasında 

görülen ayrımlar, bu süreç içindeki derece ayrımlarıdır. Wirth, kenti üç özelliğin 

karakterize ettiğini varsaymıĢtır: Bunlar, nüfus büyüklüğü, yoğunluk ve 

heterojenliktir.
77

 Bu üç temel unsur olmadan gerçek bir kent teorisinden bahsedemeyiz.  

2.5.2.5. G. Simmel  

G. Simmel’in insan iliĢkilerine ve bu iliĢkiler sürecine ağırlık veren yaklaĢımı, 

büyük Ģehirler çevresinde ortaya çıkan değiĢikliğin ele alınmasında psikolojik bazı veri 

ve ölçütlerin oluĢmasına yol açmıĢtır. O’na göre “büyük Ģehirler para ekonomisinin 

merkezi” olmuĢtur.  

3. KENTLĠLEġME
78

 VE SORUNLARI 

3.1. KentlileĢme Kavramı 

Mekânsal ağırlıklı tanımlamaya göre kentlileĢme; kente göç ile birlikte baĢlayan 

nüfus dinamiğinin kentin belli bir kesiminde kararlılık kazanmasına kadar süre gelen bu 

aĢama “kentlileĢme” olarak adlandırılabilir. Bu kente göç eden nüfusun yeni koĢullara 

uygun iliĢkiler biçimi geliĢtirerek kentin bir öğesi olma, toplumsal değiĢme, uyum ve 

bütünleĢme sürecidir. Görüldüğü gibi, tanım her ne kadar sosyal ve kültürel özellikleri 

de kapsamakta ise de, temel vurgu mekâna iliĢkindir. Oysa kentlileĢme, sadece kentte 

yaĢama ya da kentin belli bir kesiminde yaĢamaya karar kılma ile sınırlı değildir. Hatta 

bu süreç, kentlileĢmenin temel zeminini oluĢturmakta ise de, asıl özellikleri kültürel-

sosyal boyutlarda ortaya çıkmaktadır.  
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Sosyo-kültürel açıdan kentlileĢmenin tanımını, kente göç edenlerin ve kente 

yasayanların, kent toplumunun değer-norm sistemini, kentli insanın düĢünme, davranıĢ 

biçimlerini ve giderek yaĢama biçimini” benimsemesidir. 

KentlileĢme, ekonomik ve sosyal olmak üzere iki ana boyutludur. Ekonomik 

bakımdan kentlileĢme kiĢinin geçimini tamamen kentte ve kente özgü iĢlerde sağlıyor 

duruma gelmesiyle gerçekleĢir. Sosyal bakımdan kentlileĢme ise kente özgü tavır ve 

davranıĢ biçimlerini benimsemesi ile gerçekleĢir.  

3.2. KentlileĢme Sorunları 

 Göç sıradan bir toplumsal olay değildir. Göçle birlikte hem göç veren, hem de 

göç alan yerde son derece karmaĢık sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Ortaya çıkan yoğun 

toplumsal sorunlar davranıĢlar, kurumlar ve yapılar üzerinde kalıcı ve köklü tesirler 

meydana getirmekte dinamik bir toplumsal hareketliliğe yol açmaktadır. 

Köyden Ģehre gelenlerle birlikte kamu kurumlarından hizmet talebinde yoğun bir 

patlama ortaya çıkmaktadır. Köyde yaĢayan bir kiĢinin devletten talep ettikleri son 

derece sınırlı ve sayılı hizmetlerdir. Köyün yolu yoksa yol istemekte, okuluna öğretmen, 

camisine imam, elektrik, su, telefon ve benzeri sayılı hizmetleri talep etmektedir. Bütün 

bu taleplere cevap vermek durumunda olan yerel ve merkezi idare birimleri, bu talep 

patlaması karsısında bunalmakta, hizmet üretmede yetersiz kalmakta, finans., eleman, 

kaynak, araç-gereç sıkıntısı içine düĢmekte, mühendislik, hukuk, finans ve toplumsal 

huzura iliĢkin birbirleriyle bağlantılı sorunları ele alacak daha karmaĢık bir idare 

sistemini zorunlu hale getirmektedir.  

Bireylerin kentlileĢebilmesinin önemli unsurları arasında eğitim ve kültür düzeyi 

de yer almaktadır. Bunlarsa uzun bir süreç sonunda elde edilebilen özelliklerdir. 

Dolayısıyla özellikle ilk nesillerde kentlileĢmeyi beklemek gerçekçi bir yaklaĢım 

değildir. 

 Bireyin, kente özgü davranıĢ kalıplarını edinmesi, kentlileĢmenin son 

aĢamasıdır. Bu aĢama da bir nesilde gerçekleĢemeyecek kadar uzun bir süreç 

gerektirmektedir. Ġnsan davranıĢları alıĢkanlıkları sonucu edinilir ve bu edinimler de çok 

zor değiĢtirilebilir. Kırsal alanda, kırsala ait davranıĢ kalıplarını edinmiĢ kiĢilerin kent 

davranıĢ kalıplarını edinmesi hayli zordur. 

 Bireyin kente özgü davranıĢ kalıplarını edinmesi, kültürel ve sosyal dünyasında 

kente özgü geliĢmelerin yaĢanabilmesi için, sosyal aktivitelere dâhil olması önemli bir 
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unsurdur. Kentler bireysel iliĢkilerin değil örgütlü birlikteliklerin alanıdır. Bu alanda yer 

alamayan birey, kendini dıĢlanmıĢ hissetmeye ve buna karĢı savunma mekanizmaları 

geliĢtirmeye baĢlar. Bu ise, kentleĢmenin önündeki en önemli engellerden birisidir. 

 KentlileĢme, özellikle kırsaldan gelen nüfus açısından uzun bir süreci ve hatta 

birkaç nesil geçmesini gerektirdiğine göre, kentlileĢmeden önce kentlilik bilincinin 

kazanılmasına önem verilmesi gerekmektedir. Kentlilik bilinci
79

, kiĢinin kendini kente 

karĢı sorumlu ve kenti de kendisine ait hissetme durumudur. Bu bilinç, kentlileĢme 

sürecini hızlandıran bir olgudur. 
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

TÜRKĠYE’DE KENTLEġME 

 

1. TÜRKĠYE’DE KENTLEġME SÜRECĠ  

1.1. Eski Türk Toplumlarında KentleĢme  

Orta Asya coğrafyasında göçebe ve yerleĢik hayatı birlikte yaĢamıĢ olan Türk 

toplumları “kent” adını verdikleri büyük yerleĢim alanlarında yaĢayarak devlet kurmayı, 

uygarlığı geliĢtirmeyi ve yaymayı amaçlamıĢlardır.  

Gök Türkler ve Uygurlar Ģehre “balık” adını vermiĢler, Karahanlılar ve Oğuzlar 

ise “kend” kelimesini tercih etmiĢlerdir. Balık terimi kale ve Ģehir anlamında 

kullanılmıĢtır. Kent kelimesi ise biraz daha geniĢ bir ifade olarak kullanılarak köyleri de 

kapsamına almıĢtır.
80

 

Türkler yerleĢik hayata geçtikleri ve Ģehirlerde oturdukları takdirde siyasi 

egemenliklerini yitireceklerine inanırlardı. Nitekim yaĢanan olayların gösterdiği gibi, 

Ģehir hayatı göçebelikten uzaklaĢan Türklerin Ģehirlerde lükse yönelmelerine, 

zayıflamalarına ve dağılmalarına neden oluyordu. Bu durum toplumun Ģehir hayatına 

göre organize olmamasından kaynaklanıyordu.
81

 

Ġlk Türk Ģehrini kuran Uygurlar, Ģehre Ordu Balık adını vermiĢlerdir. Ordu: 

Hakan’ın bulunduğu Ģehre verilen isimdi. Böylece Ġl ĠtmiĢ Bilge Kağan’da Türklerin 

Ģehir kuran ilk hükümdarı unvanına sahip oldu. Ordu Balık Çinli ve Müslüman 

tüccarların toplandıkları, alıĢ veriĢlerin yapıldığı bir Ģehirdi. Daha sonra bu Ģehre yakın 

bir yere ikinci bir Ģehir daha kuruldu. Ve Kurum adını aldı. ġehirlerin kurulmasında 

liderlerin rolleri belirleyici oluyordu, Ģehirler uzun bir süreç içinde kurulmak yerine 

stratejik ve ekonomik olarak uygun görülen yerde bir anda kuruluyordu.  

Uygurları Ģehir kurmaya iten inandıkları dindi. Mani dinini benimsemeleriyle 

birlikte dinsel tapınaklar yapılmaya baĢlandı ve bu tapınakların etrafı kalabalıklaĢarak 

kent konumunu aldı. Bu Ģekilde 17 Ģehrin var olduğu bilinmektedir.
82
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  Sümer, Faruk, Eski Türklerde ġehircilik, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1994, s. 18. 
82

  Sümer, s. 27–28. 
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Özellikle Oğuzlar kent kurma konusunda oldukça tecrübe kazanmıĢlar ve birçok 

kent kurmuĢlardır. Bunlardan bir kısmı Ģunlardır; Altın Tepe, Bayır Kum, AK Tepe, 

Sadık Ata vs.
83

 

Dikkat edilirse kent isimlerinin çoğu tepe, bayır ve kum gibi doğaya ait 

kavramlardır. Bu durum, göçebelikten gelen ve yerleĢik hayata geçtikten sonra da 

göçebeliği sürdüren toplumlar için doğaldır. Kentler genellikle güvenilirliği sağlamak 

için bir tepe üzerine kurulmuĢlardır. Doğal tepe olmayan yerlerde suni tepe yapılarak 

kent bunun üzerine yapılmıĢtır. Zaten günümüzde kalan kaleler buna en güzel örnek 

teĢkil eder. Kentlerin etrafı büyük duvarlarla çevrilidir, bazılarında iki sur ya da iki kale 

iç içedir. Bunun yanı sıra bazı kentlerin etrafı da su kanallarıyla desteklenmiĢtir. Bu 

kentlere genellikle kale kentler adını vermekteyiz. Kale kentlere bakıldığında 

Selçukluların yaptıkları ile Osmanlı Devletinin yaptıkları büyük benzerlik gösterir.  

2.1. Anadolu Selçuklu Toplumunda KentleĢme  

Anadolu’da kurulan Selçuklu Devletinde Oğuz boyları hem kırsal alanlarda 

göçebe ve yarı-göçebe bir hayat sürdürüyorlardı hem de Ģehirlerde zanaat, ticaret 

iĢleriyle uğraĢıyorlardı.  

Anadolu’da kent yaĢamı özellikle, 13. yüzyılda canlanmıĢ, hareketlenmiĢtir. 

Moğol baskısı ile Anadolu’ya gelen kent kökenli göçmenlerin bu canlanmada etkisi 

kolayca anlaĢılacaktır.  

Anadolu Selçuklu kentlerinde nüfus Müslümanlar ve gayri Müslimlerden 

oluĢuyordu. Müslüman nüfusun en kalabalık kesimi olan ve kentlerde oturan Türkler üç 

grupta toplanabilirdi.  

a) Askerler ve yöneticiler 

b) Tüccarlar ve Esnaf – Sanatkârlar. 

c) Din adamları.
84

 

Anadolu Selçuklularında baĢkent (Konya) Sultan’ın ikamet ettiği yönetim 

merkezi iken diğer kentler idari merkez rolünü oynuyordu. Belli Ģehirler ve Ģehir 
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dıĢındaki alan bir araya geldiğinde eyalet oluĢmaktaydı. Toplam 24 eyalet ve 45 idari 

birim konumunda Ģehir olduğu bilinmektedir. 

Türkler Anadolu’ya geldikleri zaman Bizans kentleri ya “çok parçalı kent 

modeli” ya da “kale kent modeli”ne sahiptiler. Çok parçalı kent modeli Antik bir kentin 

yerleĢme alanı üzerinde konumlanmıĢ küçük ve birbirinden kopuk yerleĢim 

birimlerinden oluĢmaktadır. Kale kentlerin en belirgin özelliği ise, daha önce de 

bahsettiğimiz gibi, yerleĢme alanının önemli bir bölümünün sur içinde olmasıdır. Askeri 

ve yönetim birimi iç kalede, pazaryeri ve panayırlar sur dıĢında bulunurdu. Surların 

dıĢında tarımla uğraĢanlar yaĢıyordu.
85

 

Selçuklu kentlerini “kapalı kent modeli”, “açık kent modeli” ve “uç kent 

modeli” olarak da sınıflandırmamız mümkündür. Kapalı kent modelinde, yerleĢme 

alanının çok büyük bir kısmı surlarla çevrilidir. Bir iç kaleye sahiptir. Ġç kale aynı 

zamanda sarayı da içermektedir. Buna örnek olarak Konya’daki Alaaddin Tepesinde yer 

alan kaleyi verebiliriz.  

Açık kent modeli ise surlarla çevrili olmayan kentlerdir. Bu kentlerde sur ya da 

kale olsa da kentin fonksiyonel kesimlerinin surlarla iliĢkisi yoktur. Bu kentlerin 

geliĢmesine en büyük katkıyı göçmenler yapmıĢtır. Bunlar kent surlarının dıĢında yeni 

kasabalar kurmuĢ, tarım ve hayvancılıkla uğraĢmıĢ, pazaryerleri oluĢturmuĢlardır. Açık 

kentler Bizans kale kentinden geliĢerek oluĢmuĢ bir kent modelidir. Bu modele en güzel 

örnek Kayseri’dir.  

Uç Kent Modeli, uç vilayetlerde kurulmuĢ Ģehirlere verilen bir isimdi. Bu 

kentlerde yaĢayanlar Bizanslılarla alıĢveriĢ yapar, onlara hayvansal gıda pazarlar, 

mamul madde alırdı. Göçmenler sur içine yerleĢirken, göçebeler sur dıĢında yaĢamayı 

tercih etmiĢtir. Pazar sur dıĢında kurulmuĢtur. Bu kente örnek olarak da EskiĢehir, 

Denizli, Sinop, Antalya gibi Ģehirler verilebilir.  

3.1. Osmanlı Döneminde KentleĢme 

Osmanlı kentlerinin geliĢimi özellikle Osmanlı devlet teĢkilatına bağlıdır. Ancak 

bu faktörün tek baĢına tayin olamayacağı da açıktır. Bunun yanı sıra demografik ve 

ekonomik faktörlerde büyük önem arz eder.  
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Osmanlı Devleti 17. yüzyıla kadar tarımsal üretime dayalı zengin bir yapıya 

sahipti. Büyük devlet bütçesi ile asker ve bürokratlardan oluĢan yönetici sınıfın 

harcamaları bu topraklardan elde edilen gelirle karĢılanırdı. Bu toplumsal yapı, kentlerin 

de yapısını belirlemiĢ, kentler buna gör Ģekil almıĢtır. Kentlerde genellikle zengin 

bürokrasi oturur, üretilen zenginlikler buralarda tüketilirdi. Devlet de kentleĢmeyi 

desteklerdi.
86

 Ancak 16. yüzyılda devletin gittikçe artan bir biçimde paraya ihtiyacı 

varken baĢ gösteren kriz sonunda fetihlerin durmasıyla toprak varlığı sınırlanmıĢtı. 

Büyük vergi baskısı sonucu iltizam kurumu kuruldu. Bu sistem bir taraftan feodal sınıfa 

kendi topraklarından uzaklaĢma imkânı sağlarken, diğer taraftan yeni aracı 

tahsildarların varlığının istismarı arttırmasıyla kırsal bölgelerden halkın kaçmasına 

neden oldu. Hem yüksek sınıflar hem de kırsal bölgelerden kaçanlar ısrarla yenilenen 

devlet yasaklarına karĢın kentlere akın etti. Böylece kent iĢlevleri zenginleĢti, kent 

toplumu karmaĢık hale geldi ve bölümlere ayrıldı.
87

 

16. yüzyıl kent biçimi daha önceki yılların kent formuna göre önemli bir 

değiĢme geçirmektedir. 16. yüzyıl öncesi Osmanlı kentinin biçimi çok uzun süreden 

beri yakın doğu kentlerinde görülmüĢ olanların bir benzeriydi. Kalenin içi ve dıĢı olarak 

iki bölümden oluĢuyordu. Kale içinde asıl kent bulunur ve burası da ikiye ayrılırdı. Ġç 

kalede yöneticiler, diğer kısımda ise zanaatla uğraĢanlar ve kentin ileri gelenleri 

oturuyordu. Kalenin dıĢında ise kervansaraylar, pazarlar ve tarımla uğraĢanlar 

yaĢıyordu.
88

 ĠĢte 16. yüzyılda bu kent biçimi önemli bir dönüĢüme sahne olmuĢtur. 

Osmanlı ticaretinin geliĢmesi ve ticaretin niteliğinin değiĢmesiyle kale dıĢı kısım büyük 

bir geliĢim sağlamıĢ, yapılaĢmamıĢ ticaret kesimi bütüncül bir uygulamayla Ģekil 

değiĢtirmiĢtir. Camisi, hamamları, hanları, bedesteni ve benzeri öğeleriyle yeni bir 

prestij alanı ortaya çıkmıĢtır. Merkezin etrafında oluĢan bu mahalleler dar ve çıkmaz 

sokaklardan oluĢurdu. Sokakların ucunda içe dönük evler yer alırdı. Evler ise genellikle 

ahĢaptandı. Bu dokunun oluĢmasının en önemli nedenlerinden biri kent içi ulaĢım 

biçiminin tamamen yaya olarak kurulmasıydı. Ġkinci belirleyici unsur ise kırsal ve 

kentsel alanda toprak mülkiyetinin farklılığıdır.
89
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16. yüzyıl kentinin yukarıda özetlenen yönetim yapısına bakarak denilebilir ki; 

Osmanlı kentlerinde imaret sistemi ve kadıya dayanan yönetim biçimi, kentli bilincinin 

doğmasına olanak vermez. Osmanlı kentlerinde genellikle mahallelik bilinci hâkimdir.  

17. yüzyıl ise Anadolu’da kentsel örgütlenme açısından, bir dönüm noktası 

olarak kabul edilebilir. Celali Ġsyanlarının etkisiyle kırsal alanlardan kentlere yönelen 

göç sorunları artmıĢtır. Normalde izinle yapılan göç, isyanlar döneminde kitlesel halde 

yapıldı. Kırsal alan önemli ölçüde boĢaldığı için tarımsal üretim düĢtü.
90

 

19. yüzyılda Osmanlı kentinin dönüĢümünü anlayabilmek için dönemin 

ekonomik yapısındaki değiĢmeleri incelemek ve bu çerçevede yorumlamak gereklidir. 

19. yüzyılda Avrupa’da kapitalizmin geliĢerek sanayi devrimini gerçekleĢtirmesi 

Osmanlı Ġmparatorluğu üstünde önemli yapısal değiĢmelere yol açtı.
91

 Daha çok ulaĢım 

teknolojisinde ve dıĢ ticaret biçiminde değiĢikliklere sebep oldu. DıĢ pazara yönelen 

Osmanlının iç pazarı giderek daralmıĢtır. Daha ileriki aĢamalarda ise yarı sömürgeye 

benzer bir ülke haline dönüĢmüĢtü.
92

 

Ticarette meydana gelen bu değiĢikliğin yanı sıra toplum yapısında da önemli 

değiĢiklikler ortaya çıkmıĢtır. Öngördükleri kentsel yaĢantı biçimleri farklı üç ayrı grup 

oluĢmuĢtur. Birinci grup; yabancı sermaye ile bütünleĢmiĢ Müslüman olmayan 

milletlerin ticaret ve sermaye çevresiydi. Ġkinci grup; küçük bürokratlar, Müslüman 

kesimin ticaret sermayesi ve eĢraf idi. Üçüncü grup ise ilmiye ve marjinal kesim idi. 

Birinci grup kozmopolit bir yaĢantı kültürünü temsil ederken, ikinci grup ulusal 

burjuvazinin yaratılmasını istiyordu ve birinci grubu yansıyorlardı. Son grup ise tüm 

değiĢmeleri yadsıyor, geçmiĢe dönüĢün özlemini taĢıyorlardı.
93

 

Bu geliĢmeler Anadolu’da kentlerin mekânsal yapılarında, merkez iĢlevlerinde 

ve konut alanlarında ikili yapıyı ortaya çıkardı. Kentlerde yeni ve eski iki merkez 

oluĢtu. Eski merkezde geleneksel esnaf çarĢıları, yeni merkezde ise ticaret burjuvaları, 

devlet görevlileri ve Rum – Ermeni azınlıkları bulunuyordu.  

19. yüzyıl dıĢa dönük ticaret biçimi sebebiyle eski liman kentleri hızla büyümüĢ 

ve yenileri doğmuĢtur.  
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Yine bu yüzyılda ilan edilen Tanzimat yeni bir bürokrasi doğurmuĢ, devlet iĢleri 

kent merkezlerinde görülmeye baĢlanmıĢtır. 

19. yüzyılda ilk defa kent haritaları yapılmaya baĢlanmıĢ ve imar kararları 

alınmıĢtır. 

Bu yüzyılın sonlarında ise geliĢme daha çok demiryolu sebebiyle ortaya 

çıkmıĢtır.  

4.1. Cumhuriyet Döneminde KentleĢme 

Türkiye’deki kentleĢme olgusu, ülkenin toplumsal ve ekonomik yapısını 

biçimlendiren temel öğelerden biridir. Yalnız tarımdaki değiĢmelerin ve sanayileĢmenin 

bir sonucu değil, toplumsal değiĢme sürecinin de bir göstergesidir. Ayrıca siyasal, 

toplumsal ve ekonomik yapı üzerinde kendisine özgü etkileri vardır.
94

 

Türkiye’de kentleĢme 1950’lere gelinceye değin yavaĢ bir tempoda devam 

etmiĢtir. SavaĢ yılları içinde ise özellikle büyük kentlerin savunma zorlukları altında 

boĢaltılmaları kentsel nüfusta önemli bir artıĢın olmadığı gözlenir. Cumhuriyetin 

kurulduğu yıllar ile II. Dünya savaĢının bulunduğu yıllar arasında kentleĢmede görülen 

hafif canlılık ise devlet eliyle kurulan temel sanayi kuruluĢlarına bağlanabilir. SavaĢın 

sona ermesiyle, savunma kaygılarının ortadan kalkması ve bir önceki dönemin küçük 

kentsel nüfusu, savaĢ sonrası kentleĢmenin hızını artırmıĢtır.
95

  

Türkiye geliĢmekte olan bir ülkedir. Bu özelliği dolayısı ile kentleĢme yapısı da 

Batı ülkelerden farklı niteliklere sahiptir. SanayileĢme ve teknolojik geliĢmenin geç 

baĢlaması ve bir tarım ülkesi olması, bu ülkelerden farklılığın en büyük sebebidir.
96

 

Cumhuriyetten sonra yapılan ilk nüfus sayımında Türkiye’nin nüfusu 13 milyon 

648 bine çıkmıĢtı. Bu nüfusun % 75’i köylerde, % 25’i ise Ģehirlerde yaĢamaktadır. Bu 

oran 1927’den 1950 yılına kadar devam etmiĢtir. Bu oranlar batı Avrupa ülkeleriyle 

karĢılaĢtırıldığında çok düĢük olduğu görülecektir. ĠĢte bu durum o yıllarda Türkiye’nin 

tam bir tarım ülkesi niteliğini taĢıdığını gösterecektir.
97

 

Türkiye’de kentleĢme 1950’lerden sonra hızlanmaya baĢlamıĢtır. Bunun en 

önemli sebebi 1950 yılından sonra yürürlüğe konan yani ekonomik – sosyal 
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politikalardı. Buna ek olarak tarımda makineleĢme ve toplumsal değiĢme kentleĢme 

hızına neden olarak gösterilebilir.
98

 

1955’te yapılan nüfus sayımında ise kır nüfus oranı % 71.2’ye düĢerken, kentsel 

nüfus oranı % 28.8’e çıkmıĢtır. Bu oran hızla devam ederek 1980’de % 50.1 köy nüfus 

oranı, % 43.9 kent nüfus oranı haline dönüĢmüĢtür. 1980’den sonra ise kentsel nüfusun 

% 50’nin üzerine çıktığı görülmüĢtür.
99

 

Yukarıda da belirtildiği gibi Türkiye’de kentleĢme olgusu çeĢitli aĢamalardan 

geçerek günümüzdeki haline ulaĢmıĢtır. Bunları genel olarak özetlersek, ilk aĢamada 

kentleĢme “engellenebilir bir yer değiĢtirme” olarak görülmüĢ, yapılan gecekondulara 

göz yumulmuĢ, kentleĢme tüm hızıyla sürmüĢtü.
100

 

Ġkinci aĢama kentleĢmenin nedenleri ve çözümlerini tartıĢtı. Ġtici güçleri de 

çekici güçleri de savunanlar çözümlerini kırda alınacak önlemlerde yoğunlaĢtırdı. 

Ancak öneriler sorunları çözmeye yetmedi.
101

  

Üçüncü aĢama “kente gelenlerin hali ne olacak?” yönünde geliĢti. Kuramcılar, 

ortaya çıkan bu iki grubun zamanla ortadan kalkacağını, kültürel bir dönüĢümle kente 

gelenlerin kent kültürünü öğreneceklerini ve sorunun çözüme kavuĢacağını iddia 

ediyorlardı. Ancak zaman bu yaklaĢımında yetersizliğini açık Ģekilde gösterdi. Zaman 

geçiyor ve bu ikili yapı hala devam ediyordu.
102

  

2. TÜRKĠYE’DE KENTLEġME POLĠTĠKALARI  

2.1. I. BeĢ Yıllık Kalkınma Planı (1963 – 1967)  

Bu planda, ayrıntılı ve açık bir kentleĢme politikası yer almamıĢtır. Sadece 

kentleĢmenin coğrafi dağılıĢ bakımından bölgeler arasında denge ilkesine ağırlık 

verilmiĢ ve bu dengenin sağlanması için yatırımların yapılmasında bu ilkenin göz 

önünde bulundurulmasına dikkat çekilmiĢtir.
103
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Açıkça belirtilmemiĢ olmakla birlikte, birinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı, büyük 

kentlerin sınırsız büyümesini istememiĢ, büyük kentlerin büyümesinin, sundukları iĢ 

olanakları ile orantılı olmasını önermiĢtir.
104

  

I. planda nüfusun gittikçe büyüyen bir oranda artarak 1923 yılından beri iki 

katına çıktığına ve sürekli bir kentleĢme hareketine dikkat çekilmiĢtir. Ancak bu 

durumun iktisadi geliĢme çabalarını kösteklemekte olduğu vurgulanarak, nüfus artıĢı 

politikasının doğumlarla ilgili olan tarafı üzerinde tedbirler alınması gereği 

belirtilmektedir.
105

  

I. plan, kentleĢmeyi geliĢmenin bir göstergesi olarak kabul etmekle birlikte, 

kentlerde yaratılan iĢ imkânları ölçüsünde artan bir ĢehirleĢmeyi ifade eden bir dengeli 

kentleĢmeyi söz konusu etmiĢtir.
106

 

2.2. II. BeĢ Yıllık Kalkınma Planı (1968 – 1972)  

II. BeĢ yıllık planda I. plana göre kentleĢme politikası daha açık olarak 

belirlenmiĢtir. Bu planda Türkiye’de gelecek yıllarda geçmiĢe oranla daha hızlı bir 

kentleĢme eğilimi ile karĢılaĢacağı belirtilmiĢtir.
107

 

Bu planda da I. plan döneminde getirilen nüfus sorunu aynı Ģekilde 

değerlendirilmiĢ ve nüfus yapısını iyileĢtirmek ve nüfus artıĢ hızını iktisadi geliĢmeyi 

güçleĢtirmeyecek ölçüde azaltmak amaç olarak tayin edilmiĢtir.
108

  

II. plan, kentleĢmeyi, ekonomik ve sosyal geliĢmenin, özellikle sanayileĢmenin 

bir sonucu olarak “desteklenmesi gereken bir olgu” gibi almıĢ, ondan “Ekonomiyi iten 

bir güç” olarak yararlanılacağını belirtmiĢtir.  

Ayrıca kentleĢmeden geri kalmıĢ bölgelerde merkezler oluĢturarak buraların 

geliĢtirilmesi ve ekonomik yönden canlandırılması amacıyla yararlanılabileceği 

belirtilmiĢtir.
109

 Kasabaların Ģehrin geliĢtirici etkisini sınırlandırdığı kabul edilerek 

“ĢehirleĢmeyi geliĢtirecek en uygun ölçülere sahip Ģehirlerin ortaya çıkması 

desteklenecektir” denilmektedir.
110

 Kentlere olan göçün belli bir merkezde 
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toplanmaması için Ġstanbul, Ankara, Ġzmir ve Adana gibi geliĢmiĢ bölge merkezleri 

dıĢında yeni geliĢmiĢ merkezlerin oluĢturulması öngörülmüĢtür.
111

 

2.3. III. BeĢ Yıllık Kalkınma Planı (1973 – 1977)  

Bu planda giderek hızlanan bir kentleĢme hareketinin görüldüğü, bu oluĢumun 

niteliğinin, nüfusun belirli kentsel merkezlerde yığılması biçiminde olduğu, demografik 

geliĢmenin daha çok 500.000’in üzerindeki yerleĢme birimlerine yönelmiĢ olduğu 

belirtilmektedir. Bu durum karĢısında çözüm olarak, büyük kent merkezlerine yönelen 

nüfus yığılması yerine kademeli kentleĢmeye geçiĢ önerilmektedir.
112

 

III. planda büyük kentlerin, lüks tüketim alıĢkanlıklarının zamansız ve gereksiz 

bir biçimde yaydığını, tüketimi hızlandırıp yatırım malları ve ara malları sanayine 

dönük yatırımları kısıtlayıcı etkide bulunduğu, dolayısıyla hızlı kentleĢmenin kontrol 

altına alınması gerektiği öngörülmektedir.
113

  

2.4. IV. BeĢ Yıllık Kalkınma Planı (1979 – 1983)  

Dördüncü planda kentleĢme olgusunu yavaĢlatmak yerine, kentlerin daha iyi 

yaĢanabilir yerler haline getirilmesi ve göçlerden ve diğer sorunlardan doğan 

problemlerin çözümü için öneriler getirilmiĢtir. Özellikle önemli sanayi ve alt yapı 

yatırımlarının yapılması planlanan yörelerde ortaya çıkabilecek sorunları gidermeye 

ağırlık verilmiĢtir.
114

  

2.5. V. BeĢ Yıllık Kalkınma Planı (1985 – 1989)  

Bu plana göre Ģehirlerin mevcut potansiyellerine göre turizm, sanayi, eğitim gibi 

belli fonksiyonlarına ağırlık verilecek, böylece Ģehirlerarasında bir ihtisaslaĢma 

sağlanacaktır. Orta büyüklükteki Ģehirlerin kendi kendilerine yeterli hale getirilmesi 

suretiyle nüfusun büyük Ģehirlere göçünün azaltılması ve dengeli dağılımı, yapılacak 

bölge planlarında en fazla göç veren bölgelerin istihdam imkânlarını artıracak yatırımlar 

yoluyla olması benimsenmiĢtir.
115

  

Sağlıklı ve dengeli bir kentleĢme öngörülmekte, belirtilen hedeflere ulaĢabilmek 

için kentsel aĢama ve kent ölçeğinde kent-köy arasında yeni bir ölçek olmak üzere 
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“köy-kentler” kalkınma planının sosyo-ekonomik kararlarının, ülke mekânına uygulama 

aracı olarak önerilmektedir.
116

  

2.6. VI. BeĢ Yıllık Kalkınma Planı (1990 – 1994)  

Altıncı planda, kentlerin yaĢayan nüfusun kent hayatına uygun bir yapıya 

kavuĢturulması; yerleĢme alanlarında kaliteli ve sağlıklı bir yaĢam çevresi 

oluĢturulması, esas alınmıĢtır
117

 

Bu planda büyük kentlerin, metropollerin ve metropolleĢen yörelerin 

nüfuslarının artacağı görülerek, yerleĢmelerin kademelenmesinde dengeye ulaĢmak 

amacıyla metropoliten alanlardaki varolan sorunların hafifletilmesi, mevcut kent 

yoğunluğunun artırılmaması, bölgelerarası ve bölgeler içi göçleri yönlendirerek kontrol 

etmek üzere büyük kentlere yöneliminin azaltılması orta büyüklükteki kentlerin 

geliĢmelerinin desteklenmesi hedeflenmektedir.
118

  

Yine bu plana göre kıyılarda yapı yoğunlaĢmasını önleyecek yeni bir yasal 

düzenleme için gerekli çalıĢmalar yapılacaktır. ġehir imar planları hızla tamamlanacak, 

arsa üretiminin sağlıklı bir biçimde artırılması sağlanacak, imar planları dıĢındaki 

yapılaĢma denetim altında tutulacaktır.
119

  

2.7. VII. BeĢ Yıllık Kalkınma Planı (1996 – 2000)  

Yedinci plan, kentteki yaĢam çevresi ve yaĢam kalitesini geliĢtirmeyi ve 

iyileĢtirmeyi amaçlamıĢtır.  

Kentlerde tarihi, doğal ve kültürel değere sahip olan ve eserlerin korunması ve 

yenilenmesine önem verilecek, kent kimliğini oluĢturan Ģehircilik ve mimari tarzların 

koruma ve geliĢtirme faaliyetleri teĢvik edilecektir. Kentler arasında ihtisaslaĢmaya 

önem verilecektir.
120

  

2.8. VIII. BeĢ Yıllık Kalkınma Planı (2001 – 2005)
121

 

Hızlı kentleĢmenin ve artan nüfusun konut ihtiyacının karĢılanabilmesi için 

konut üretimi ve sahipliği teĢvik edilecektir. Konut üretiminde yapı ve çevre kalitesi 
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artırılacaktır. Konut ve kentleĢmeye iliĢkin coğrafi bilgi sistemlerine dayalı veri tabanı 

oluĢturulacaktır. 

YaĢam kalitesinin yükseltilmesi amacı doğrultusunda kentsel ve kırsal altyapı, 

yeni ve bütüncül bir yaklaĢımla geliĢtirilecek, kentlerin karakteristik kültür dokuları 

korunacaktır. 

Tarımsal altyapı yatırımlarının her aĢamasına yatırımdan faydalanan katılımı 

gerçekleĢtirerek, mevcut alt yapının ve kaynakların etkin kullanımı sağlanacaktır.  

2.9. IX. BeĢ Yıllık Kalkınma Planı (2007 – 2013)
122

 

Bu plan, değiĢimin çok boyutlu ve hızlı bir Ģekilde yaĢandığı, rekabetin 

yoğunlaĢtığı ve belirsizliklerin arttığı bir döneme rastlamaktadır. KüreselleĢmenin her 

alanda etkili olduğu, bireyler, kurumlar ve uluslar için fırsatların ve risklerin arttığı bu 

dönemde, plan Türkiye’nin ekonomik sosyal ve kültürel alanlarda bütüncül bir 

yaklaĢımla gerçekleĢtireceği dönüĢümleri ortaya koyan temel politika dokümanıdır. ĠĢte 

9. plan böyle bir ortamda özellikle bölgesel geliĢmeye ve kalkınmaya önem vermiĢ, bu 

kapsamda aĢağıdan yukarıya bölgesel geliĢme politikaları hazırlamayı ve uygulamayı 

amaçlamıĢtır. Uygulanacak bölgesel geliĢme politikaları ile bir taraftan bölgelerin 

verimliliğini artırarak ulusal kalkınmayı sağlamak diğer taraftan da bölgeler ve kır-kent 

arası geliĢmiĢlik farklılıklarının azaltılması temel amaç kabul edilmiĢtir.  

BaĢta az geliĢmiĢ bölgelerde olmak üzere, büyüme ve çevrelerine hizmet verme 

potansiyeli yüksek cazibe merkezleri belirlenerek öncelikle bu merkezlerin 

ulaĢılabilirliği, iyileĢtirilecek, fiziki ve sosyal alt yapısı güçlendirilecektir.  

Yine kentlerde meydana gelen birikimi önlemek amacıyla, en çok göç veren 

kentlerde sosyal uyuma yönelik çalıĢmalar yapılacaktır. Kırsal kesimde kalkınmanın 

sağlanması amacıyla; yerel potansiyellerin ve kaynakların değerlendirilmesi, iĢ ve 

yaĢam koĢullarının geliĢtirilmesi, gelir kaynaklarının çeĢitlendirilmesi ve iĢletmelerin 

rekabet güçlerinin artırılması gibi çeĢitli politikalar uygulamak 9. planın önemli 

hedeflerinden birisidir. 

3. TÜRKĠYE’DE KENTLEġME NEDENLERĠ 

3.1. Ġç Etmenler 

3.1.1. Ġtici Etmenler 
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Ġtici etmenler, genellikle nüfusu köyden ve tarımdan köy dıĢına iten 

etmenlerdir.
123

 Köylerden kentlere bir nüfus hareketinin baĢlaması, tarımda bir üretim 

fazlasının, artık ürünün elde edilmesine bağlıdır. Bu ise, tarımda, daha çok anormal 

kullanılmasını, daha üstün teknoloji ve giriĢim gücü ile üretimde bulunulmasını 

gerektirir.
124

  

Az geliĢmiĢ ülkelerde, tarımın verimliliği ve kiĢi baĢına düĢen tarımsal gelir, 

köylüyü köyünde tutmaya yetmeyecek kadar düĢüktür. Gerek bu yetersiz gelirin, 

gereksel toprak iyeliğinin dengesiz dağılımı, tarım topraklarının çok parçalanmıĢ 

olması, iklim koĢulları ve toprak aĢınması, bu itici etmenleri güçlendiren nedenlerdir. 

Ülkemizde aynı niteliklere sahip öteki ülkeler gibi belli etmenler bileĢiminin 

ürünü olarak kırdan kente göç hareketlerine maruz kalmıĢtır. Diğer az geliĢmiĢ 

ülkelerde ve Türkiye’de, kırdan kaynaklanan nüfusu kentlere yönelten güçlerin kentin 

çekiciliğinden çok kırın itimine bağlı olduğu ve bu nedenle yapısal değiĢmenin, 

öncelikle kır kesiminde oluĢan etmenlerin yarattığı itici güçlerin iĢleyiĢiyle doğduğu 

görülmektedir.
125

  

Türkiye’de 1927’den 1945’e kadar geçen sürede kentleĢme hareketi yavaĢ 

geliĢmiĢtir. 1948 Marshall Planından sonra traktörün tarımda kullanımının 

yaygınlaĢması ile tarım iĢleĢmelerinin yapısında önemli değiĢmeler olmuĢtur.
126

 

Özellikle 1950’den sonra büyük bir artıĢ olan traktör kullanımı, ekili alanları 

geniĢletmiĢ, toplam üretimi artırmıĢtır. Ancak aynı zamanda topraklarda çalıĢan küçük 

çiftçilerin rekabet olanaklarını da kaldırarak zorunlu olarak kente göçmesine sebep 

olmuĢtur.  

1950 – 1960 arası, ölüm oranlarındaki azalma hızlanırken doğum oranlarının da 

yükselmesiyle Türkiye nüfusunun hızlı bir artıĢ eğilimi kazandığı bir aĢama olmuĢtur. 

Bu nüfusun büyük bir kısmı ise tarım sektöründe çalıĢmaktadır. Dolayısıyla beklenen 

anlamda bir kentleĢme hızı yaĢanamamıĢ, tarım dıĢı alanda iĢgücü yaratılamamıĢtır. 

1965’te Nüfus Planlaması yasası yürürlüğe girmiĢtir. Ayrıca bu yasaya ek olarak 

uygulanan bazı politikalar nedeniyle 1960 sonrası nüfus artıĢ hızında bir yavaĢlama 

                                                 
123

  KeleĢ, s. 47. 
124

  Fıratlı, s. 78. 
125

  Sencer, s. 78. 
126

  Kepenek, Yakup– Yentürk, Nurhan, Türkiye Ekonomisi, Remzi Kitabevi, Ġstanbul 2007, s. 144 – 

158. 



 40 

 

görülmüĢ olsa da aynı düzeyini korumaya devam etmiĢtir. 1970’li yıllardan itibaren 

toprak tasarruf eden ve kaliteli tohum, tarımsal mekanizasyonun hız kazanmasına neden 

olmuĢtur.
127

  

Türkiye’de tarımsal nüfus bakımından yoğun bölgeler, aynı zamanda kentleĢme 

düzeyi en düĢük ve dıĢarıya en yüksek oranda göç veren bölgelerdir.
128

  

3.1.2. Ġletici Etmenler 

Ġletici etmenlerden, ulaĢım ve haberleĢme alanındaki geliĢmeler anlatılmak 

istenmektedir. 

UlaĢım alanındaki değiĢmeler, insanların kolay yer değiĢtirmelerini sağlamakla 

birlikte, kırsal kesimi pazara açılmasını da kolaylaĢtırmıĢtır.
129

 

UlaĢımın yanı sıra iletiĢim alanındaki hızlı geliĢmeler özellikle televizyonun 

yaygınlaĢması, kentleĢmenin sosyo-psikolojik nedenlerini hazırlayan ve göçe kaynaklık 

eden bir faktör olmuĢtur.
130

 

Son yıllarda görsel ve iĢitsel medya aracılığı ile lüks ve moda temelinde topluma 

dayatılan “Tüketim Kültürü” bu etmenin önemini artırmakta olduğu söylenebilir.
131

 

Ġletici güçler, itici güçlerin iĢlerlik kazanmasını ve bazı kentlerin çekiciliğini 

sağladığı kadar, nüfus hareketlerini de hızlandırmaktadır.
132

 

3.1.3. Çekici Etmenler 

Köyünde beslenemeyen, gelecek için güvence bulamayan nüfus kent özerklerine 

yönelmektedir. Ekonomik geliĢmeyle birlikte kiĢi baĢına düĢen gelir yükseldikçe, 

kentlerde üretilen mal ve hizmetlere duyulan istem, tarım ürünleri istemine oranla fazla 

olur. Türkiye’de sanayi kuruluĢlarının çoğunluğu büyük ya da küçük kentlerde 

kurulmuĢ ya da kuruldukları kasabaları kısa sürede büyükçe bir kent durumuna 

getirmiĢlerdir.
133
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Türkiye’de kentlerin çekiciliğini Ģöyle sıralayabiliriz;
134

 

Birincisi, kentlerde iĢ olanakları, iĢgücü artıĢ hızının çok altında geliĢmektedir.  

Ġkincisi, özellikle büyük kentlerde “marjinal sektör” diye adlandırılan bir 

sektörün geliĢmiĢ olması dolayısıyla göç eden insanlar bu alanlarda, çalıĢarak 

yaĢamlarını sürdürebilirler. 

Üçüncüsü, kentlerde ister sanayi alanında ister hizmet alanında istihdam edilsin, 

sigortalı çalıĢma oranı daha yüksektir. 

Dördüncüsü, her ne kadar kentlerde gerek eğitim gerekse sağlık olanakları 

yeterli düzeyde değilse de kırsal kesime göre oldukça ileri düzeydedir. 

BeĢincisi, toplumun kültürel değerleri de ketlere göçü hızlandırmaktadır. 

Altıncısı, hem kırsal alanın iticiliği hem de kentlerin çekiciliği çerçevesinde 

değerlendirilebilecek güvenlik sorunudur. 

3.1.4. Siyasal – Hukuksal Etmenler 

KentleĢme üzerinde hem ülkenin kendi hukuki ve siyasal sistemi hem de uluslar 

arası hukuki ve siyasal sistem etkili olabilmektedir. Özellikle toprak mülkiyetini 

düzenleyen yasalar hukuki açıdan kentleĢmeye yön verirler. Yine anayasamızda yer 

alan ilgili maddeler de kentleĢme üzerinde etkileri açısından örnek olarak 

gösterilebilir.
135

 Son olarak hukuksal etmenlere imar yasaları eklenebilir.  

Siyasal kararlar arasında hükümetin izlemiĢ olduğu kalkınma planları ve 

kentleĢme konusundaki siyasi rejimleri kentleĢmeyi olumlu ya da olumsuz Ģekilde 

etkileyebilir. Mesela ülke; gezme, ticaret ve yerleĢme ile temel hakları sınırlayıcı bir 

siyasal rejimle yönetiliyorsa kentleĢme olumsuz olarak etkilenir.
136

  

Diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de kentleĢme üzerinde uluslar arası 

hukuki ve siyasal kararların etkisi olabilmektedir. Özellikle ekonomik iĢbirliği ve 

bölgesel nitelikteki bazı örgütlenmelerin etkisi açıktır. Bunun yanında serbest bölge 

uygulamaları ve uluslar arası antlaĢmalar ülkemizde kentleĢmeyi etkilemektedir.
137

 

3.1.5. Sosyo – Psikolojik Etmenler 
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Bu etmenler genellikle kentlerin çekici özelliklerinin bireylerin üzerinde 

yarattığı etkileri anlatmaktadır. Kentlerdeki yaĢam düzeyi ile kırsal alandaki yaĢam 

düzeyi farklılığı psikolojik olarak göçü özendirmektedir. Buradaki anlamıyla sosyo-

psikolojik nedenler, nüfusun doğrudan harekete geçmesine yol açmamakla birlikte itici 

ve çekici güçlerin iĢleyiĢini kolaylaĢtıran etmenler olarak düĢünülebilir.
138

  

3.2. DıĢ Etmenler 

DıĢ etmenlerle kastedilen, Türkiye’nin üye olarak yer aldığı uluslar arası, 

ekonomik, siyasi ve askeri örgütlerle olan iliĢkileri ve bu üyelikten dolayı yerine 

getirmekle yükümlü olduğu sorumluluklardır. 

Ayrıca II. Dünya SavaĢından sonra Batı Bloku ile bütünleĢme zorunluluğunda 

kalması, dıĢ yardımların verilme biçimi ve koĢulları dıĢ etmenden sayılabilir.  

4. TÜRKĠYE’DE KENTLEġMENĠN ÖZELLĠKLERĠ 

Genel olarak, kentleĢmenin özelliklerine bakarsak;  

Türkiye’de sosyo-ekonomik geliĢmeler içinde kentleĢme olgusu yeni sayılır. 

Ġster ekonomik kavramlarla ifade edilsin. Ġsterse sosyolojik olarak ifade edilsin 

kentleĢme 1950’lerde baĢlayıp geliĢen bir olay olmuĢtur.
139

 

Türkiye’de kentleĢmenin kaynağını oluĢturan göçler genellikle kırdan kente tek 

yönlü olmuĢ ve bu süreç bazen köyden doğrudan büyük kentlere yönelirken bazen de 

ara geçiĢ noktaları kullanılarak gerçekleĢmiĢtir.
140

 

Türkiye’de kentleĢme oranı halen, batılı sanayileĢmiĢ ülkelere göre düĢük 

olmasına rağmen, kentleĢme hızı oldukça yüksektir.
141

  

KentleĢme, büyük kentler yararına beliren ve kentsel yerleĢmenin büyüklüğü ile 

doğru orantılı olan yığıĢımı bir süreç olarak belirmektedir.
142

  

Ülkemizde kent sayısı da sürekli bir artıĢ içindedir. Ancak kentsel nüfus, kent 

sayısından daha hızlı oranda artmaktadır. Dolayısıyla ortalama kent büyüklüğü de 

artmaktadır.
143
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Türkiye’de kentleĢme oranı bakımından Marmara Bölgesi en üst, Karadeniz 

Bölgesi ise en alt sırada yer almaktadır.  

Türkiye’de kentleĢmenin bir diğer özelliği, sanayileĢememek ve bununla birlikte 

örgütleĢme ve ihtisaslaĢmanın sağlanamaması olarak belirtilebilir.
144

  

Türkiye kentleĢmesinde köyden kente, küçükten büyüğe, doğudan batıya, iç 

bölgelerden kıyı bölgelerine bir yöneliĢ gözlenmektedir.  

Ġdari, hukuki ve siyasi ilkesizlik, eksiklik ve aksaklıklar neticesinde düzensiz, 

plansız ve dengesiz bir kentleĢme doğmuĢtur. 

4.1. KentleĢme Hızı 

KentleĢme, özellikle az geliĢmiĢ ülkelerde, geliĢmiĢ ülkelere oranla daha hızlı 

artmaktadır. Bu baĢ döndürücü artıĢ, geliĢmekte olan ülkeler için bir yandan kimi 

olanaklar yaratırken, diğer yandan da, onları birçok yeni sorunlarla karĢı karĢıya 

bırakmaktadır.  

Türkiye’de büyük kent nüfuslarındaki artıĢ hızı kentsel nüfus artıĢ hızından daha 

yüksek olmuĢtur. Sıra büyüklük kuralı açısından da ülkemiz büyük kentlerin Ģu anda var 

olan ve olması gereken nüfusları arasında fark vardır. Bu çarpık kentleĢmeyi ifade 

eder.
145

  

1927’den 1990’a kadar % 1008’lik bir kentsel nüfus artıĢı kentleĢmenin Türkiye 

için inkâr edilemez bir gerçek olduğunun göstergesidir. Bu gerçek her gün biraz daha 

artarak devam etmektedir.  

4.2. KentleĢmenin Nitelikleri  

TaĢıdığı belli baĢlı özellikler bakımından az geliĢmiĢ ülkelerle yapısal 

benzerlikler gösteren günümüz Türkiye’si de hızlı bir kentleĢme hareketinde karĢılığını 

bulan bir değiĢme sürecine sahne olmuĢtur.
146

  

Genellikle kentleĢme ile sosyo-ekonomik geliĢme ve sanayileĢme arasında sıkı 

bir bağ vardır. ġöyle ki sanayileĢmiĢ ülkelerde kentleĢmenin ortaya çıkmasında en 

büyük etken kentlerin çekici güçleri iken, sanayileĢmemiĢ ülkelerde ise kırsalın itici 

güçleri etkili olmuĢtur. ĠĢte Türkiye’de de durum böyledir.  
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Türkiye’de kentlerin sanayileĢme ile yakın iliĢkisi olmasına rağmen, 

sanayileĢme ile orantılı Ģekilde geliĢememiĢ, sağlıksız ve düzensiz bir biçim almıĢtır.
147

 

Büyük kentler daha da büyümüĢ, orta büyüklükteki kentlerin sayısında sürekli bir 

azalma göze çarpmıĢtır. 

Kırdan kente nüfus akımı hızlı bir Ģekilde devam ederken, aĢırı büyümüĢ 

Ģehirlerde, özellikle Ġstanbul, Ankara ve Ġzmir’de, merkezden çevreye doğru bir kaçıĢ 

görülmektedir. Özellikle varlıklı aileler Ģehrin yorucu ve bunaltıcı havasından 

uzaklaĢmak için banliyölerde yaĢamayı tercih etmektedir. Bu anlatılanların yanı sıra 

Ģehrin çevre kısımlarında sadece varlıklı insanlar değil, kırdan kente göç etmiĢ ve 

gecekondularda kendilerine bir yaĢam alanı oluĢturmuĢ, yoksul kitleler de yer 

almaktadır. Bu durumun elbette ki birçok dezavantajı vardır. Ġmar denetiminin yeterince 

yerine getirilememesi, belediye hizmetlerinin sunulmasında ağır yükler oluĢması vb. 

gibi birçok sorun bu duruma örnek olarak gösterilebilir.  

Türkiye’de kentleĢmenin diğer bir ayırt edici özelliği de bölgelerarası 

farklılıklarda yatar. Türlü coğrafi bölgeler arasında, hem bugünün büyük ve büyükçe 

kentlerin dağılıĢı, hem de genel olarak kentleĢme durumu ve hızı bakımından ayrımlar 

bulunduğu görülmektedir.
148

  

4.3. KentleĢme Düzeyi 

KentleĢme düzeyinin belirlenmesinde çeĢitli ölçütler kullanılabilir. 

Kullanacağımız ölçüt, ölçmek istediğimiz olguya göre değiĢebilir. Bu ölçütlerden en 

önemli birkaçı Ģunlardır:
149

  

- Toplam kentsel nüfus artıĢı ve oranı 

- KentleĢme oranı 

- KentleĢme oranı artıĢ hızı  

- Kent sayılarının artıĢı 

- Kentsel yığılma vs.  

KentleĢme oranı; kentlerde yaĢayan nüfusun toplam ülke nüfusuna oranıdır. 

Durağan bir durumu ifade eder.  
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Kentsel yığılma ise kent büyüklüklerine göre kentlerin ölçülmesidir. Örneğin 

10.000 – 20.000 arası 20.000 – 50.000 arası ve 100.000 – 500.000 arası gibi. Bazen de 

ilk üç kentin büyüklüğü Ģeklinde de ölçüm yapılabilir.  

5. BÖLGELER ĠTĠBARĠYLE KENTLEġME 

Türkiye’de batı bölgeleri en kentleĢmiĢ bölgeleri aynı zamanda en geliĢmiĢ 

bölgeleri oluĢturmaktadır. Bu sanayileĢme – kentleĢme iliĢkisini ortaya koyan bir 

özelliktir. Bu özellikte batı bölgelerin daha önce kapitalistleĢme sürecine girmesinin de 

etkisi vardır. GAP projesi sayesinde 1990’lı yıllarda Güneydoğu Anadolu Bölgesinin 

kentleĢme oranı Ege bölgesine yaklaĢmıĢtır. Yine aynı yıllarda Akdeniz bölgesi de Ege 

bölgesini geçmiĢtir. 

Son yıllarda gözlemlenen ilginç bir nokta ise, kentleĢme oranı düĢük bölgelerin, 

kentleĢme oranı yüksek olan bölgelere kıyasla kentleĢme oranlarında daha büyük artıĢ 

yaĢanmasıdır. Bu durum Ģöyle açıklanabilir: Doğu bölgelerinde az sayıda olan kent 

merkezleri, kırsal göçü çekmektedir ve doğal nüfus artıĢı daha fazladır. Batı 

bölgelerinde ki göç akımı daha zayıf olup, kentsel nüfus durağandır.
150

 

Kentsel nüfustan en fazla pay alan bölgeler, kentleĢme oranı en yüksek olan 

bölgelerdir. Ġstanbul, Ankara, Ġzmir ve Adana illerimizin bulunduğu bölgeler en yüksek 

oranlara sahip bulunmaktadır. Marmara ve Ġç Anadolu Bölgeleri kentsel nüfusun % 

50’den biraz fazlasına sahiptir. KentleĢme sıralamasında son sıradaki Karadeniz 

Bölgesi, kentsel nüfustan aldığı payla Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin 

önüne geçmektedir.
151

  

6. TÜRKĠYE’DE KENTLEġME SORUNLARI 

Türkiye’de son yıllarda en önemli konulardan birisi yerel yönetimlerde 

kentleĢme sorunlarıdır. YaĢanan toplumsal ve teknolojik değiĢim –dönüĢüm yerel ve 

kentsel politikalarla daha yoğun ilgilenme gereğini ortaya çıkarmıĢtır.
152

 

Kırdan kente doğru harekete geçen aĢırı nüfus akımı ya da diğer bir ifadeyle göç, 

tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de birçok sorunu beraberinde getirmektedir.
153
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   Çukurçayır, M. Akif - Tekel, AyĢe, Yerel ve Kentsel Politikalar, Çizgi Kitabevi, Konya 2003, s. 11. 
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Bu sorunlardan en önemlisi göç nedeniyle kırda sermaye birikiminin 

gerçekleĢmemesi ve Ģehirlere oranla geri kalmıĢlık oranlarının gün geçtikçe 

yükselmesidir. RuĢen KeleĢ bu durumu “kan kaybı” Ģeklinde ifade etmektedir.  

Diğer bir sorun ise; göç edilen yerlerde meydana gelen ve kısa vadede çözülmesi 

imkânsız çarpık, yetersiz ve altyapısız kentleĢme olgusudur. En önemlisi de maalesef ki 

ülkemizde bu sorunu çözüme kavuĢturabilecek yeterli ve uygulanabilir bir kentleĢme 

politikasının hazırlanmamasıdır. Bir kentleĢme için en önemli alanlar olarak sayılan 

konut, arsa, istihdam, altyapı vb. konularda kamu politikaları çok yetersiz kalmıĢtır. 

Dolayısıyla göç eden kiĢiler bu sorunlarla karĢılaĢtıklarında genellikle kendileri kendi 

olanaklarıyla çözmeye çalıĢmaktadır ki bunun en bariz örneği gecekondulaĢmadır.  

Tüm bu sayılan sorunların yanı sıra oluĢan sınıf farklılıkları toplumsal 

rahatsızlığın beklide en üzücü yanıdır. ÇeĢitli sebeplerle kente göç eden nüfus büyük bir 

adaletsizliğin ortasında bulur kendini. Artan emek arzı hem ücretleri aĢağı çeker hem de 

yoksullaĢan kesim nedeniyle mal talebinde de bir azalmaya sebep olur.
154

 Tüm bu 

ekonomik sorunların yanı sıra toplumsal sorunlarla karĢılaĢılmaktadır. Kente göç eden 

insanlar baĢlangıçta kentin yaĢam biçimini önemseyememekte ona uyum sağlamakta 

zorluk çekmektedir.
155

 Bu durum her ne kadar çoğu zaman bir kültürel zenginlik olarak 

algılanmak istense de gerçek olan bir gruplaĢmaya yol açıyor olmasıdır. Bu ayrıĢma 

yani kentliyle yerleĢik kentli arasında olduğu gibi, değiĢik bölgelerden kente göçenler 

arasında da olabilmektedir.  

Her ülkede yaĢanılan, kaçınılmaz son ise çevre sorunlarında gözlemlenen artıĢtır. 

Hava kirliliği, ulaĢım, gürültü, gecekondulaĢma vb. gibi pek çok sorunla karĢı karĢıya 

gelen kent, eğer az geliĢmiĢ ya da geliĢmekte olan bir ülkede bulunuyorsa hem çözümü 

hem de telafisi oldukça güç olmaktadır. Türkiye’de kentsel alanda çevre sorunlarının 

artmasında düzensiz kentleĢmenin çok önemli bir rolü bulunmaktadır.
156

 Konutlardan 

ve sanayi kuruluĢlarından atılan atık sularla katı özdeklerin taĢınması, kentlerin 

temizliği, ulaĢımın örgütlenmesi kentsel yaĢamın kalitesinin genel olarak bozulması, 

nüfus birikiminin dolaysız sonuçları olarak ortaya çıkmaktadır.
157
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Yukarıda genel olarak ifade edilen kentleĢme sorunlarını esas olarak dört gruba 

ayırabiliriz; 

1. Ekonomik sorunlar 

2. Hizmet sorunları 

3. Sosyal sorunlar 

4. Konut ve yerleĢim sorunu 

6.1. Ekonomik Sorunlar 

KentleĢme nedeniyle ortaya çıkan ekonomik sorunların temelinde insan 

kaynağının yanlıĢ kullanılması yatar. Kırdan kente göç eden nüfus, üretken kesimde ve 

imalat sanayinde istihdam edilmek yerine, üretken olmayan hizmetler sektöründe ve 

marjinal iĢlerde yoğunlaĢmakta, bu da ekonomik geliĢmenin önündeki en büyük engeli 

teĢkil etmektedir.  

Ekonomik sorunlardan bir diğeri ise sanayileĢme ile kent merkezlerine çekilen 

nüfusun meydana getirdiği plansız kentleĢmedir. Endüstrinin merkezlerde toplanması 

belli merkezlerin daha fazla göç almasına ve buraların giderek artan ve çözülemez hale 

gelen sorunlarla yüz yüze gelmelerine neden olmuĢtur. Bu geliĢmenin plansız 

gerçekleĢmesi kentlerin görünüm ve yaĢam tarzında büyük eksikliklere neden 

olmuĢtur.
158

  

6.2. Hizmet Sorunları 

Ülkemizde sınırlı hizmet olarak ve kolaylıklarına sahip olan büyük kentler, 

giderek artan bir nüfus baskısının altında kalarak ciddi ve yetersiz hizmet sorunları 

yaĢamaya baĢlamıĢlardır.
159

  

Nüfus yoğunlaĢması kentlerde sağlık, eğitim, eğlence, tüketim, kültür gibi 

hizmetlerin yeterince sağlanamamasına neden olmaktadır. Bu hizmetler aynı zamanda 

daha çok kentin varlıklı kesiminin oturduğu bölgelerine öncelikli olarak yapıldığından 

kente gelen her kesim kentin imkânlarından yararlanamamaktadır. Bunun yanında 

kentteki hizmetlerden yararlanma oranı da yine gelir düzeyiyle doğrudan ilgili 

olduğundan, bu aĢamada da bir dengesizlik söz konusudur.
160
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6.3. Sosyal Sorunlar 

Kırsal alanda belli davranıĢ kalıplarıyla ve genellikle birincil iliĢki düzeyinde 

oluĢturulan yöneten – yönetilen, akrabalık, komĢuluk iliĢkileri kentleĢme sürecinde 

giderek etkisini kaybeder. Dolayısıyla kentlileĢen bireyin ilk sorunu yalnızlaĢma 

duygusu olmaktadır. Bu duygu her ne kadar bireysel ve psikolojik bir sorun gibi 

görünse de bir çevrede yaĢayan insanlar topluluğunun çoğunluğunda görülen bu 

rahatsızlık giderek toplumsal yabancılaĢma olgusunu beraberinde getirecek ve 

çözülmeye neden olacaktır.
161

 Ġlk sorunlar aile içi iliĢkilerde baĢlayacak, köy kökenli 

ebeveynle kentte doğan ve burada sosyalleĢen genç arasında kuĢak çatıĢması ortaya 

çıkacaktır. Bu sorun daha çok çözülme ve deformasyon sürecidir.
162

  

Kente uyum sürecinde belki de bireylerin çektiği en büyük sıkıntı rol değiĢimi 

ve çeĢitlenmesidir. Kalabalık olan kentte bireyler bir birlerini daha az tanımakta, 

birbirlerine göre konumları resmileĢmektedir. Herkesin herkesi tanıdığı ve hakkında 

hemen her Ģeyi bildiği köy topluluğundan, insanların birbirini çok daha az ve sınırlı 

düzeyde tanıdığı kent toplumunda yaĢanan yabancılaĢmaya bir de rol ve statülerdeki 

farklılaĢmadan doğan çeliĢkiler eklendiğinde uyum süreci iyiden iyiye zorlaĢmakta ve 

bunalımlı hale gelmektedir.
163

 Dolayısıyla kırsal kesimden kente göçenler kendilerine 

tamamen yabancı olan kent ortamına girdiklerinde çözemedikleri kiĢisel sorunlarla 

karĢılaĢırlar. Gerek kiĢisel iç dünyasında gerekse dıĢ dünyayla iliĢkilerinde baĢarılı 

olmayan kırsal kesim insanı çaresizliğe düĢer. 

Ülkemizde kentsel suç ve özellikle siyasal Ģiddet olaylarının oluĢumunda çarpık 

kentleĢmenin rolü büyüktür. Artan iĢsiz sayısı, giderek ağırlaĢan geçim koĢulları, 

adaletsiz gelir dağılımı ve yalnızlık suç ve Ģiddeti daha da körükler.
164

 

Bütün bu sorunlar yumağının az geliĢmiĢ ülkelerde demokratikleĢmenin 

gecikmesine neden olacağı açıktır. Hükümet yetkililerine karĢı düĢmanlık, yenilikçilik, 

duygusunun eksikliği, sınırlı dünya görüĢü ve daha birçok sebep bu kesimlerin 

toplumsal katılmaya karĢı direnmesine neden olmaktadır.  

6.4. Yönetim Sorunları 
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Kentsel nüfus hızlı bir biçimde artması, kentsel kamu hizmetlerine olan 

gereksinimleri büyük ölçüde geliĢtirmiĢ olup, artan gereksinimleri karĢılamak üzere 

yönetim yapısı da büyük bir geniĢleme göstermiĢtir. Kentsel mahalli idareler yanında 

merkezi yönetimin gitgide büyüyen taĢra kuruluĢları ve yeni kentsel hizmetler gören 

bağımsız kamu kuruluĢları, tek bir kentsel alan içerisinde çalıĢmalarını sürdürmekte 

olup kentsel hizmetlerin yönetim bölümleri arasında dağılımı, denetim ve eĢgüdümün 

sağlanması gibi yönetimsel sorunları da beraberinde getirmektedir.
165

 

KentleĢme hareketlerine bağlı olarak mahalli idarelerin iĢlevlerinin her geçen 

gün artma eğilimi göstermesi, hangi hizmetlerin nasıl ve kim tarafından yerine 

getirileceği konuların da tartıĢmaları ön plana çıkarmıĢtır. Kamusal hizmette yeniden 

gözden geçirilmiĢ, yeni kararlar alınmıĢ ve bazıları reddedilmiĢtir. 

Kent yönetiminden sorumlu yönetim birimleri olan belediyelerin, düzensiz 

kentleĢmeye yön verebilmek, kentsel altyapıyı tamamlamak için önemli kaynak 

sorunları bulunmaktadır. Bu türden büyük altyapı yatırımlarını gerçekleĢtirmek 

enflasyonu artıracak bir etken olmaktadır. Bu ise merkezi ve yerel yönetim arasında 

sorunlara neden olmaktadır.
166

 

6.5. Alt Yapı ve UlaĢım Sorunları 

Kentin plansız ve dağınık büyümesi, kısa bir zaman diliminde oluĢması hizmet 

sınırlarını geniĢletmiĢ, alt yapı ve ulaĢım sorunlarında darboğaza girmiĢtir.  

Kentli nüfusun üretken ve ulusal geliri artıran niteliği ağır basmadığı bu 

düzende, kentte oturanlar daha çok su, elektrik ve pahalı hizmetler tükettikleri için 

kentleĢmenin kaynak maliyeti artmakta, ekonomik geliĢmeyi sınırlayan bir etmen 

olmaktadır.
167

 

Nüfus artıĢıyla birlikte motorlu taĢıt sayısının hızla yükselmesi kentsel ulaĢım 

sorunlarına vahamet kazandırmakla kalmamakta, havayı da kirletmektedir.
168

 

6.6. Barınma Sorunları 
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Her kentsel sorunun baĢında ve diğer kentsel sorunlarında belirleyicisi 

konumunda olan faktör toprak kullanımıdır. Toprağın kıt olması ve kullanımdaki 

seçenek bolluğu toprak değerinin hızla yükselmesine neden olur. 

Toprağın tarımsal kullanımından kentsel kullanıma geçilmesi, arsa olarak 

altyapısının hazırlanması, yol, yeĢil alan ve benzeri kamusal hizmetlerin sunulması, 

ülkenin yapısal sorunları, piyasanın istikrarsızlığı vb. etkenler arsa değerini artıran 

durumlardır. 

Toprak kullanımında seçenek çeĢitliliği, toprak sahibinin beklentileri, toprağın 

kent toplumu yararına uygun biçimde kullanılmasını güçleĢtirmektedir. Bu konuda 

toplumsal yarar sağlanamadığı için, kentsel altyapı, donanım ve hizmetlerin 

karĢılanmasındaki parasal kaynak yetersizliği, fiziksel kaynak yetersizliği ile de 

perçinlenmektedir.
169

  

KentleĢme, arsa sorunlarını ele alarak konut sorunlarıyla da karĢımıza 

çıkmaktadır. Konut sorunlarının temelinde arsa sorunu ve fen kıtlığı yatar. Konut 

sorunlarını çözmede kullanılan en ucuz yol ise gecekondudur. Türkiye’de gecekondu 

kavramı 1945’lerde ortaya çıkmıĢtır. GecekondulaĢma yapı ve yerleĢim çevresi düĢük 

kaliteli kentsel mekânları artırmakta, gecekondu bölgelerine hizmet götürmek hem güç, 

hem de pahalı olmakta ayrıca kenti denetimsiz ve yatay olarak büyüttüğü için kentsel 

hizmet maliyetini yükseltmektedir.
170

 

6.7. Çevre Sorunları  

6.7.1. Toprak Kirliliği 

En genel anlamda toprak kirlenmesi, yaĢayan doğal denge içerisinde toprağın 

çeĢitli dıĢ Ģartlar dolayısıyla fiziksel, kimyasal, biyolojik ve jeolojik yapısında meydana 

gelen değiĢme ve bozulmadır.
171

 

Artan kentleĢme nedeniyle Ģehirlerde yaĢayanların sayısı da artmıĢ ve bu da 

toprak kullanımını daha da geniĢletmiĢ ve çeĢitlendirmiĢtir. Örneğin; tarım alanlarını 

yerleĢim biçimlerine çevirmiĢler ya da asfalt ve baĢka maddelerle kaplamıĢlardır. Bu 

durum toprağı hem kirletmiĢ hem de nem oranını azaltarak telafisi mümkün olmayan 

zararlar vermiĢtir. 
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6.7.2. Su Kirliliği  

Su kirliliği genel anlamda, yerkürede suyun doğal dolanımı olarak adlandırılan 

hidrolojik devre ve insan müdahalesi sonucu ortaya çıkan bir olgudur.
172

 

KentleĢmeyle birlikte ortaya çıkan sanayi atıkları, yetersiz kanalizasyon sistemi, 

yanlıĢ uygulanan çöp saklama yöntemleri ve sellerle taĢıyan her türlü kentsel kirlilik su 

kirliliğinin baĢlıca kaynaklarını oluĢturur.  

Tarımsal ve sanayi faaliyetlerinin yanı sıra yerleĢim yerleri de su kirliliğine 

önemli ölçüde katkı sağlamaktadır Evsel atıklar karıĢtıkları sularda kimyasal, fizyolojik 

ve biyolojik kirlenmelere neden olmaktadır. Tehlikeli olarak nitelendirilen hastane 

atıkları da bu gruba dâhil edilebilir. 

6.7.3. Hava Kirliliği  

Hava kirliliği genel olarak, atmosfere gaz, toz, duman, koku vb yabancı 

maddelerin karıĢması, bunların miktarının da insan ve diğer canlılar ile cansız varlıklara 

zarar verecek boyutlara yükselmesi olarak tanımlanabilir.
173

  

Hava kirliliğinin iki ana nedeni sanayileĢme ve kentleĢmedir. Aslında bu iki 

neden de birbiriyle oldukça yakın bir iliĢkiye hatta neden sonuç iliĢkisine sahiptir.  

Kentlerdeki ısıtma sistemi, ulaĢımda kullanılan araçlar, endüstriyel dumanlar vb. 

birçok etken hava kirliliğine katkı sağlamakta ve sağlamaya da devam etmektedir.  

KentleĢmenin neden olduğu hava kirliliği nüfus yoğunluğunun yanı sıra kentin 

topoğrafik ve meteorolojik koĢullara uygun olmayan biçimde yerleĢmesinden de 

kaynaklanmaktadır. 

6.7.4. Gürültü Kirliliği  

Bu kirlilik çeĢidi, kentsel sorunlar arasında en son dikkati çekmiĢ ancak önemi 

giderek daha çok vurgulanmaya baĢlamıĢ bir kirliliktir. 

BaĢlıca kentsel gürültü kaynakları olarak havaalanları, sanayi faaliyetleri, inĢaat 

iĢleri ve trafik sayılabilir. 

Türkiye’de özellikle büyük kentlerimizde, sanayi bölgelerimizde, yapılaĢmanın 

büyük bir hızla sürdüğü, yörelerimizde belde sakinlerinde duyma kayıplarından ruhsal 
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bozukluklara kadar varabilen olumsuz etkilere neden olan bir gürültü kirliliği 

yaĢanmaktadır.
174

  

Bu sorunun önlenmesine iliĢkin hukuki düzenlemeler yasada mevcut olmakla 

birlikte, gürültü özellikle bir kentsel sorun olarak süregelmektedir.
175

 

7. KENTLEġME VE YEREL YÖNETĠMLER 

 Ġnsanların toplum olarak bir arada yaĢamalarının neticesi sadece kentlerin 

doğması değildir. Bir arada toplum olarak yaĢayan insanların ortak güvenliklerini 

sağlama ve ihtiyaç duydukları ortak hizmetlerin gerçekleĢtirilebilmesi için bir 

organizasyonun kurulması gerekmiĢtir. Adına devlet denilen bu organizasyon insan 

topluluklarının siyasi örgütlenmesi olup, ülke sınırları içinde yaĢayan insanların ortak ve 

genel sorunlarını çözmek ve bu alanlardaki ihtiyaçlarını karĢılamakla görevlidir. Devlet 

değiĢik kurumlardan oluĢan bir yapıdır ve devleti oluĢturan kurumlara kamu tüzel 

kiĢilikleri ve verdikleri hizmete de kamu hizmeti denir.
176 

 

Ġnsanların toplum olarak bir arada yaĢamasından kaynaklanan  her türlü ihtiyacın 

etkin olarak karĢılanabilmesi için kamu yönetiminin iki ayrı yapıda örgütlenmesi 

kaçınılmaz olmuĢtur. Toplumsal ihtiyaçların hızla geliĢmesi ve çeĢitlenmesi, bütün 

hizmetlerin merkezi idare tarafından gerçekleĢtirilmesini imkânsız kıldığından, kamu 

yönetimi merkezi ve yerel olmak üzere iki ayrı organizasyona bölünmüĢtür. Bu 

geliĢmenin neticesi olarak doğan yerel yönetimler, yerel halkın yerel ve ortak 

ihtiyaçlarını karĢılamakla görevli kamu tüzel kiĢilikleridir. Ülkemizde yerel yönetimler 

Köy, Ġl özel Ġdaresi ve Belediyeler olmak üzere üç ayrı yapıdan meydana gelmekte olup, 

belediyeler, kentlerin ve kent halkının yerel ve ortak ihtiyacını karĢılamakla görevli 

kamu tüzel kiĢileridir.  

Yukarıda belirtilen açıklamalardan da anlaĢıldığı gibi, kentlerin de yerel 

yönetimlerin de doğuĢ sebepleri aynıdır. Dolayısıyla kent ve yerel yönetim kavramları 

birbirinden ayrı düĢünülemez. Yerel yönetimlerin yapısı, yetkileri, kaynakları ve idare 

ediliĢ yöntemleri, kentleri ve kent halkını doğrudan ilgilendirmektedir.  

5393 sayılı Belediye Kanunun 73 maddesinde “Kentsel DönüĢüm Ve GeliĢim 

Alanı” baĢlığı altında kentsel dönüĢüm projeleriyle ilgili bir düzenleme yapılmıĢtır. 
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Buna göre; belediye, kentin geliĢimine uygun olarak eskiyen kent kısımlarını yeniden 

inĢa ve restore etmek; konut alanları, sanayi ve ticaret alanları, teknoloji parkları ve 

sosyal donatılar oluĢturmak, deprem riskine karĢı tedbirler almak veya kentin tarihî ve 

kültürel dokusunu korumak amacıyla kentsel dönüĢüm ve geliĢim projeleri 

uygulayabilir. 

Kentsel dönüĢüm ve geliĢim projelerine konu olacak alanlar, meclis üye tam 

sayısının salt çoğunluğunun kararı ile ilân edilir. 

Kentsel dönüĢüm ve geliĢim proje alanlarında yıkılarak yeniden yapılacak 

münferit yapılarda ilgili resim ve harçların dörtte biri alınır. 

Bir yerin kentsel dönüĢüm ve geliĢim proje alanı olarak ilân edilebilmesi için; o 

yerin belediye veya mücavir alan sınırları içerisinde bulunması ve en az elli bin 

metrekare olması Ģarttır. 

Kentsel dönüĢüm ve geliĢim proje alanlarında bulunan yapıların boĢaltılması, 

yıkımı ve kamulaĢtırılmasında anlaĢma yolu esastır. Kentsel dönüĢüm ve geliĢim projesi 

kapsamında bulunan mülk sahipleri tarafından açılacak davalar, mahkemelerde 

öncelikle görüĢülür ve karara bağlanır. 

Kanundan da anlaĢıldığı üzere, kentsel dönüĢüm projelerine karĢı mülk sahipleri 

korunmuĢ ve hakları güvence altına alınmıĢtır. Ayrıca böylesine önemli bir kararın 

ancak meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınabileceği açık olarak 

düzenlenmiĢtir. Ancak tüm bu değiĢikliklere rağmen halkın katılım yönü eksik 

bırakılmıĢ, sadece hukuki yönünün düzenlenmesi yeterli görülmüĢtür. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

KENT KĠMLĠĞĠ, KENTSEL DÖNÜġÜM VE ANKARA ÖRNEĞĠ 

1. KENT KĠMLĠĞĠ 

1.1. Kent Kimliği Kavramı  

Bir kentin kimliğinin tanımlaması yapılırken o kentin özelliklerinin çok iyi 

izlenmesi gerekir. Kentin doğal çevresi, coğrafi özellikleri, örf ve adetleri, inançları, 

kültürel değerleri, ekonomik ve siyasi yapısının tanımlanması gerekmektedir. Bu 

tanımlardan ortaya çıkan değerler kentin kimliğini oluĢturan etkenlerdir.  

Kentlerin kendi kültürel farklılıklarını ve kimliklerini oluĢturma isteği 

sonucunda doğmuĢ olan kent kimliği kavramı, tarihsel süreç içerisinde durağan olmayan 

bir değiĢim içerisindedir. Bu değiĢim kent kimliğini etkileĢim ve etkilemeye devam 

etmektedir. 

Bir kentin kimliğinden söz ettiğimizde kentte yaĢayanların onda buldukları 

değerler, bir amaçlar kümesinden, kente yüklenen bir idealleĢtirmeden söz etmiĢ oluruz. 

Kimlik ona yakıĢtırılan bir Ģey oluyor. Belki daha sonra gerçekleĢecek, belki de hiç 

gerçekleĢmeyecek. Potansiyel bir proje olma niteliğini taĢıyor. Kentin içinde yaĢanarak 

bu kimliğin taĢıdığı potansiyeller gerçekleĢtirilmeye çalıĢılıyor.
177

  

Kent kimliği; kent imajını etkileyen; her kentte farklı ölçek ve yorumlarla 

kendine özgü nitelikler taĢıyan; fiziksel, kültürel, sosyo-ekonomik, tarihsel ve bilimsel 

faktörlerle Ģekillenen; kentliler ve onların yaĢam biçiminin oluĢturduğu; sürekli geliĢen 

ve sürdürülebilir kent kavramını yaĢatan, geçmiĢten geleceğe uzanan büyük bir sürecin 

ortaya çıkarttığı anlam yüklü bütünlüktür.
178

 

1.2. Kentin Kimliğini Belirleyen Unsurlar 

Kentler, sosyal, ekonomik ve fiziksel boyutlu, karmaĢık özellikler taĢıdığından 

dolayı kent kimliğini belirleyen unsurları fiziksel unsurlar, toplumsal unsurlar, iĢlevsel 

unsurlar ve tarihsel unsurlar olarak ele almaktayız.  
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1.2.1. Fiziksel Unsurlar 

Bir kentin sahip olduğu fiziksel özellikler o kentin diğerlerinden farklılaĢmasına 

sebep olabilir. Yani fiziksel unsurlar sonucu bir Ģehir kent kimliğini kazanabilir.  

Bazı kentler coğrafi özellikleri ile kimlik kazanırlar; Ġstanbul Boğazı, Venedik 

Kanalları, Cape Town topografyası, Antalya falezleriyle tanınır. Bazı kentler için iklim 

özelliği de belirleyici olabilir; Londra’nın sisi ile tanınmıĢ bir kent olması gibi. New 

York, Manhattan gökdelenleri ile, Ġstanbul camileri, Moskova Kremlin Sarayı, Paris 

Eiffel Kulesi ile anıtsal yapılar veya kent silüetinde belirleyici olan yapılarıyla 

özdeĢleĢen kentlerdir. Bazı kentlerin meydan veya sokaklarla özdeĢleĢmesi; Venedik 

San Marko Meydanı, Paris Champo Elysees Bulvarı, Londra Hyde Park bu anlayıĢ 

içerisinde iyi örnekler oluĢtururlar.
179

  

Bir kentin kent kimliğinin oluĢmasındaki temel etkenlerden olan fiziksel 

unsurları; doğal unsurlar ve yapay unsurlar olarak ayırmakta fayda vardır. 

1.2.1.1. Doğal Unsurlar 

Bir kentin sahip olduğu doğal özelliklerinin kent kimliği üzerindeki fazladır. 

Doğal çevreyi oluĢturan faktörler topografya, bitki örtüsü, iklim ve jeolojik yapıdır. Bu 

faktörlerden dolayı farklılaĢan kentlerin bazıları dağ kenti, bazıları ova kenti, bazıları ise 

sahil kenti gibi adlar olmaktadırlar.  

- Topoğrafik Özelliklerin Kent Kimliğine Etkisi: Bir kentin sahip olduğu 

arazi parçası ve onun özellikleri kent kimliğinin oluĢmasındaki doğal unsurlardan en 

önemlisidir.  

Bir kentin topoğrafik özellikler bakımından uygun olması, kent içerisinde güzel 

görünüm olanakları sağlayan noktalar oluĢturmaktadır. Yani kent ve topoğrafik 

özellikler arasındaki uyum ne kadar iyi olursa, kent kimlikleri de o kadar kalıcı olur. 

Topoğrafya’ya göre biçimlenen kentler düz alanlar, eğimli araziler, tepeler, 

vadiler, semerler ve su kenarları olmak üzere altı grupta toplanmıĢtır. Konya, Manisa 

gibi kentler ovada; Amasya, Tokat gibi bazı kentler vadilerde; Mardin, Trabzon, 
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Erzurum, Harput, Van, Antakya, K.MaraĢ gibi kentler ise kaleden aĢağı doğru tepe 

yamaç ve eteklerinde; Göynük gibi bir kısmı Semerler adı verilen iki tepe arasında; 

Ġzmir, Antalya, Ġstanbul gibi bir kısım kentler ise deniz kenarında kurulmuĢtur.
180

 

- Bitki Örtüsünün Kent Kimliğine Etkisi: Bitki Örtüsü, kentin algılanmasında 

ve kent kimliğinin oluĢmasında zenginleĢtirici bir unsur olarak kullanılabilir.  

Bir kentin sahip olduğu bitki örtüsü sebebiyle o kent diğer kentler arasında 

farklılaĢabilecek ve doğal olarak kent kimliğini kazanmada önemli bir etkiye neden 

olacaktır.  

- Ġklim KoĢullarının Kent Kimliğine Etkisi: Ġklim ve yaĢam konforu 

düĢünüldüğünde, farklı iklim bölgelerinde farklı kent dokusu çözümlerine gidilmesi 

gerekmektedir. Ġklim özellikleri neden ile, kentsel mekan düzenlemeleri, yapı biçimleri, 

yapı elemanları ve bina malzemeleri açılarından belirgin bir Ģekilde farklılıklar 

göstermektedir.
181

 

Birbirinden farklı nitelikte olan iklim koĢullarının kentsel doku üzerindeki 

etkileri çok farklıdır. Bu farklılıklar sonucu sıcak ve soğuk kentlerde yapılar içine 

kapalı, ılımlı iklim bölgelerinde ise kentsel mekân seyrek ve açık Ģekildedir.  

- Jeolojik Yapının Kent Kimliğine Etkisi: Bir kentin jeolojik yapısı kentin 

geleceği bakımından önemlidir. Jeolojik yapısı uygun olan yerlere kurulan kentlerin 

kent kimliğini kazanması daha kolaydır. Bunun yanında jeolojik açıdan uygun olmayan 

yerlere kurulan kentler tarih boyunca felaketlerle karĢılaĢtıkları için kent kimliğini 

kazanmaları daha zordur.  

Günümüzde kaya zemini sağlam olan yerlere büyük binaların yapıldığını 

görmekteyiz. Örneğin New York’un gökdelenlerle anılan siluetinin oluĢmasında 

jeolojik yapının temel etmen olduğunu görmekteyiz.  

1.2.1.2. Yapay Unsurlar 

Her zaman kente etki eden ve kentten etkilenen kentliler tarafından oluĢturulan 

yapay unsurlar kent kimliğini etkilemektedir.  

- Mimarinin Kent Kimliğine Etkisi: Kentin içerisinde yer alan yapılar bazı 

durumlarda kentin o yapıyla anılmasına sebep olabilir.  
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Antik Çağdan günümüze çeĢitli kültürlerce yaratılıp geliĢtirilmiĢ mimari stillerle 

yapılan yapıların kentle bütünleĢmesi sonucu, kentlerin kent kimliğini kazanmaları söz 

konusu olmaktadır.  

Yapılar, içinde yaĢayan, onları kullanan insanların dünya görüĢünü, estetik 

tercihlerini, yaĢam biçimlerini, kısaca kültürel kimliklerini ifade edebilir. Her insan 

veya toplum yaĢadığı mekânları ve çevreyi kendi kültürüne göre düzenler ve imardan 

bunu ister. Eğer özlediği farklı kültür biçimleri varsa bu takdirde o kültür kimliğine 

uygun yapılar ve çevreler oluĢturur ve yeni çevreye uyum sağlayarak kültürünü 

değiĢtirmeye çalıĢır. Yapılar, toplumların yönetim biçimlerini, ideolojilerini ifade etme 

görevi yüklenebilir. Bu yolla mimari, siyasi rejimin kimliğinin anlatılması için araç ve 

amaç olarak kullanılabilir. Bazı mimari eserler bir takım kiĢileri, olayları anılarda 

tutmak için, onları anımsamak için bir araç olarak da iĢlev görürler. Mimari eserler, 

pratik fonksiyonlarının yanı sıra kent içinde psikolojik fonksiyonları da yerine getirerek 

önemli yapıların simgesel kimliklerini belirlerler.
182

  

- Referans Noktalarının Kent Kimliğine Etkisi: Kentlerde bulunan referans 

noktaları kent kimliği oluĢmasında önemli bir yere sahiptir. 

Referans noktaları bazı Ģehirlerde kule, bazılarında ise meydan olarak kendini 

göstermektedir. Kimi uygarlıklar, kimi toplumlar, kulelere pek fazla ilgi 

göstermemiĢler, kuleler inĢa etmemiĢlerdir. Örneğin Eski Mısır, Eski Yunan, Roma bu 

tür uygarlıklardır. Ancak bunlara karĢın kuleleri seven, kulelere önem veren, kuleler 

inĢa eden toplumlarda tarihin farklı dönemlerinde oluĢmuĢtur. Herodot Tarihinde, 

Tevrat’ta adı geçen Babil Kulesinden baĢlayarak, dünyanın 7 harikasından biri olan 

Ġskenderiye Deniz Feneri; Eiffel Kulesi; eğikleriyle ünlü Pisa Kulesi ve çağımızın 

simgesi olan telekomünikasyon kuleleri, dünyanın en büyük yapısı olan Toronto CN 

Tower’a uzanan bir yelpazeye yayılmaktadır.
183

 

Kentlerde oluĢan referans noktaları sayesinde, kent o referans noktasıyla 

anılmakta ve doğal olarak kentin kimliği güçlenmektedir. 
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1.2.2. Tarihsel Unsurlar 

Tarihsel unsurlarıyla kent kimliğini kazanan bir kentin bu kimliğini geleceğe 

doğru bir Ģekilde aktarması gerekmektedir. Bir kentin, kent kimliğini kazandıktan sonra, 

bu kimliğini geleceğe aktarabilmesi için tarihsel geliĢim sürecinin iyi irdelenmesi 

gerekir. 

Tarihsel süreç içinde kurulmuĢ ve kent kimliğini bugünlere kadar getirmeyi 

baĢaran birçok tarihsel kent görmek mümkündür. Ancak yerel yönetimlerin uyguladığı 

yanlıĢ politikalar, savaĢ vb. sebeplerden dolayı günümüzde bu kentlerin tarihsel dokusu, 

kimliği yok olma noktasına gelmektedir. Tarihsel unsurlarıyla kent kimliğini kazanmıĢ 

kentin, bu politikalarla kent kimliğini kaybetmesi kaçınılmazdır. ĠĢte bu yüzden gerek 

yerel yönetimler, gerekse dünya çapında tarihsel kimliğin önemi artmıĢ ve bu unsurun 

korunup gelecek nesillere de bırakılabilmesi için ciddi giriĢimlerde bulunulmaya 

baĢlanmıĢtır.  

Kentlerin sağlıklı geliĢebilmesinin ön koĢulları arasında, eldeki tarihsel-kültüre 

mirasın korunarak yaĢatılması ve bu değerleri çağdaĢ yaĢam koĢulları doğrultusunda 

geliĢtirilmesinin önemi yadsınamaz.
184

  

1.2.3. Sosyo-Kültürel Unsurlar 

Kent Kimliği, o kentte yaĢayan kentliler tarafından oluĢturulmaktadır. Ġnsanların 

birbirlerinden farklı olan alıĢkanlıklar, değerleri, kültürel özellikleri, inançları kentlerin 

kimlik kazanmasında önemli rol oynamaktadır.  

Kentin bir kiĢi tarafından bütünüyle algılanması mümkün olmamakta, kent parça 

parça algılanmaktadır. Algılanan bölümleri ile bir imge oluĢturmaktadır. Ayrıca kentin 

aynı yerleri farklı kiĢiler tarafından farklı olarak algılanmakta, zaman içerisinde de 

algılamada bir geliĢme ve değiĢme olmaktadır. Kentte yaĢayan kiĢilerce bir veya birkaç 

kimliğin ortak olarak oluĢması için kiĢilerin hem fikir olması gerekmektedir. KiĢiler 

kendi deneyimlerini birbirine aktardığı gibi iletiĢim gibi diğer araçlarla daha geniĢ bir 

kitleye aktararak etkileĢime girmekte, anlamlar oluĢturmaktadır. Kente kısa bir süre için 

ziyaret amacıyla gelenler olduğu kadar o kentte yaĢayanlar en asgari düzeyde 

uzlaĢmaktadır. Kentin kimliği kiĢileri aĢarak toplumsal olarak süreç içinde 
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etkileĢimlerde bulunarak zamanlı kararlı hale gelmektedir.
185

 KiĢilerin birbirinden 

etkilenmeleri sonucu semboller daha geniĢ bir çerçeveye yayılmaktadır. Dolayısıyla 

kentin kimliği daha da güçlenmektedir. 

1.2.4. ĠĢlevsel Unsurlar 

Günümüzde bazı kentler, o kentin yaĢamasını sağlayan ve o kente hayat veren 

iĢlevlerin adıyla anılmaktadır. Bu tür kentlerde genellikle tek tip fonksiyon ve iĢ alanı 

yoğunluktadır ve kent de bu iĢ alanının sayesinde geliĢmiĢtir. Bu tip kentlerde kimlik, 

iĢleve bağlı olarak ortaya çıkar.
186

  

Bazı kentlerde sanayi iĢleviyle ön plana çıkarken, bazıları da turizm iĢleviyle ön 

plana çıkmaktadır. Bu yüzden bu kentler sanayi kenti, turizm kenti gibi adlar 

almaktadır. ġehirlerin iĢlevsel kent kimliğini kazandırmada önemli bir rol 

oynamaktadır.  

Kent Kimliğini bu unsurlardan baĢka 1990’lı yıllardan sonra uygulama alanı 

bulan kentsel dönüĢüm projeleri kent kimliğinin oluĢmasında etkilidir. Yerel yönetimler 

tarafından ve özellikle BüyükĢehir belediyelerince de sık sık baĢvurulan kentsel 

dönüĢüm projeleri kente ayrı bir kimlik kazandırmaktadır. Bu kimlik kentin mimari 

yapısı üzerinde etkili olduğu kadar bu kentte yaĢayan kiĢiler üzerinde de oldukça önemli 

etkiler ortaya çıkarmaktadır. Bu sebeple kentsel dönüĢüm projeleri uygulanırken kent 

kimliği kavramını göz önünde bulundurmalı, projeler bu Ģekilde yürütülmelidir.  

2. KENTSEL DÖNÜġÜM PROJELERĠ  

2.1. Kentsel DönüĢümün Tarihsel GeliĢimi  

Sanayi Devrimi ile birlikte kentlerde meydana gelen nüfus yoğunlaĢması ve 

sağlıksız yapılaĢma kentlerin fonksiyonlarının yetersiz kalmasına sebep olmuĢtur. 

Sanayi Devrimi ile ortaya çıkan bu sağlıksız kentleĢme ve savaĢlar sonrası kentsel 

alanların yok olma tehlikesi karĢısında mevcut kentlerin yeniden ele alınması 

zorunluluğu doğmuĢtur.  

1980’li yıllardan itibaren Avrupa ve Amerika’da uygulama alanı bulan kentsel 

dönüĢümün temel amacı, kentlerin merkezlerinin iyileĢtirilmesidir.  
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1980 öncesi kentleri en fazla etkileyen iki faktör savaĢlar ve sanayileĢme olmuĢ 

ancak 19809 sonrası dönemde ise kentler artan iliĢki düzeyine bağlı olarak, uluslar arası 

alanda öneli birer yoğunlaĢma ve kontrol merkezleri haline gelmiĢlerdir. Günümüzde 

bilgi toplumunun ortaya çıkıĢı ve küresel yeniden yapılanma ile birlikte kentlerin 

yapıları ve iĢlevleri değiĢmektedir. Bunun bir sonucu olarak yeni bir kent formu: mega 

kent ortaya çıkmakta ve kimi kentlerde iletiĢim teknolojisi sayesinde dünya kenti haline 

gelmektedir.
187

 

2.2. Kentsel DönüĢüm Kavramı  

Kentsel DönüĢüm, yeni yerleĢim alanlarının eklenmesinden farklı olarak, kentin 

eskiden beri var olan kesimlerinin içyapısında ve baĢka yerleĢim birimleriyle 

iliĢkilerinde yer alan değiĢmeleri anlatmak üzere kullanılmaktadır.
188

 Bu değiĢim 

sürecinde kentsel geliĢmenin, toplumsal, ekonomik ve mimari olarak yeniden ele 

alınması ve kentteki sorunlu alanların yaĢanabilir hale getirilmesi için yeniden yapma, 

canlandırma ve yeniden yapılandırılması için projeler üretilerek, kentin dokusunu bazen 

sorunların giderilmesi gerekmektedir.  

Kentsel DönüĢüm kavramı tanımlanırken, üç farklı unsura dikkat etmek gerekir. 

Bu üç unsur, ayırt edici özellikler olarak karĢımıza çıkmaktadır.
189

  

- Bir alanın doğasını değiĢtirmeyi ve alan sakinlerinin dönüĢüm sürecine 

katılımcı olarak girmesini amaçlamaktadır.  

- Bölgedeki sorun ve potansiyellere bakılarak, devletin üzerine düĢen görev ve 

sorumluluklarını içeren hedef ve faaliyetlerin belirlenmesini amaçlamaktadır. 

- Genel olarak ortaklık kurumuyla yönetilmektedir.  

Kentsel dönüĢümde esas olarak aĢağıdaki ihtiyaçların karĢılanıp karĢılanmadığı 

konuları önem kazanmaktadır.
190

 

- KiĢilerin; sosyal ve ekonomik yönden rahat edebilecekleri ve daha rahat 

yaĢayabilecekleri alanlara kavuĢmalarını sağlamak ve bunlardan faydalanmalarına 

yardımcı olmak.  
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- Daha fazla iĢ olanakları ve daha yüksek gelir elde edebilecek yeni istihdam 

olanakları yaratmak,  

- YerleĢecekleri yer konusunda seçme hakkı bulunan kiĢi ve firmaları çekmek 

ve korumak için alanın genel cazibesini artırmaktır.  

Kentsel DönüĢüm Projelerinin uygulanmasındaki nihai hedeflerin baĢında kentin 

tarihsel dokusunun devamlılığını sağlamak yatmaktadır. Bu bağlamda tarihsel dokunun 

iyileĢtirilmesi ve korunması ile ilgili projeler geliĢtirilmektedir. Ġkinci nihai hedef ise; 

fiziksel olarak yetersiz durumda olan bölgelerin uygulanacak projelerle canlandırılarak, 

ekonominin harekete geçirilmesidir. Üçüncü hedef ise kentteki yaĢam kalitesinin 

artırılması amacıyla fiziksel çevrede değiĢiklikler yapmaktır. Ayrıca kente yeni bir 

kimlik kazandırmak amacıyla, yerel yönetimler tarafından kentsel dönüĢüm projeleri 

uygulanmaktadır.  

Ancak yerel yönetimler kentsel dönüĢüm sürecinde birbirlerinden farklı projeler 

yapmaktadırlar. Kentsel yönetimler, kentlerdeki sorunlu alanları kısa zamanda 

giderebilmek amacıyla, birbirinden bağımsız farklı planlama çalıĢmalarına gitmekte ve 

bunun sonucunda oluĢan kentin geliĢme hedefleri de birbirinden kopuk hale 

gelmektedir. Bu Ģekilde uygulamaya geçirilmek istenen dönüĢüm projeleri, kolay 

kentler yaratmaktadır. Bu noktada parçacı planlama çalıĢmalarının oluĢturduğu en 

büyük sorun; sosyal, mekânsal ve ekonomik geliĢimdeki olumsuzluklardır.
191

 

Ortaya çıkan bu sorunların temelinde kentlerin birbirlerinden farklı olan 

özellikleri yatmaktadır. Kentlerin birbirlerinden farklı olan fiziksel, ekonomik, sosyal 

özelliklerinden dolayı uygulanacak kentsel dönüĢüm projelerinin tüm kentlerde aynı 

sonucu vermesi beklenemez. Bir kentte uygulanacak kentsel dönüĢüm projesinin baĢka 

bir kentte baĢarısız olması olağandır. Önemli olan kentlerin kendine özgü nitelikleri göz 

önüne alınarak ve kentlerin tarihi dokusunu bozmadan projelerin uygulanmasıdır. Bu 

Ģekilde uygulanacak kentsel dönüĢüm projelerinin, yapıldığı kente katacağı ekonomik, 

fiziksel, mimari değerler ve kent kimliğine katkısı kaçınılmazdır.  

2.3. Kentsel DönüĢüm Projelerinin Kent Kimliğine Etkisi  

Kentsel DönüĢümün baĢlıca sebeplerinden biri, küreselleĢmenin beraberinde 

getirdiği ekonominin yeniden yapılandırılması ihtiyacıdır. Rekabetin ön plana çıktığı bu 
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ortamda bireyler, firmalar, topluluklar ve hatta kentler hayatta kalmaya çalıĢmaktadır. 

Rekabet kendini en çok yerel ekonomilerde göstermektedir. Kentler yeni piyasalarda 

yer almak, devlet yardımlarından, yatırımlarından ve kamu iĢlerinden daha fazla pay 

kapmak için yarıĢmaktadır.
192

 Kentler arasındaki bu yarıĢ rekabeti hızlandırmıĢ ve 

kentlerin birbirlerinden farklı olmak için kentsel dönüĢüm projeleri yapma ihtiyacını 

doğurmuĢtur. Doğru uygulanan projeler sayesinde yabancı sermayeyi çekmeyi 

baĢaracak kent kimliğini kuvvetlendiren kentler vardır. Buna karĢın yabancı sermayeyi 

çekmeyi baĢaramayarak kendi içyapısına çekilen kentler ise taĢralaĢmaktadırlar.  

Günümüzde, küreselleĢme olgusu, geliĢmekte olan ülkeleri ve üçüncü dünya 

ülkelerini etkisi altında tutmakta ve toplumların ekonomik, sosyal, kültürel yaĢamlarını 

geliĢmiĢ ülkelerin ekonomik amaçları doğrultusunda biçimlendirmeye çalıĢmaktadır. 

Dünya ekonomisini elinde tutmaya yönelik hızla etkisini artıran küreselleĢme süreci, 

sonuçları itibarıyla yaĢam mekânlarını ve mimariyi, dolayısıyla da kentlerin kimliklerini 

kaçınılmaz biçimde etkilemektedir.
193

  

KüreselleĢme süreçlerinin etkilediği New York ve Londra’ya bakıldığında, 

kentsel elitin tekrar merkeze dönüĢü etkisini üst gelir grubu konutlarıyla birlikte, 

finansal merkezin oluĢmasında göstermektedir. Dünya finans merkezi, açık olan, 

alıĢveriĢ ile konutlardan oluĢan kompleks, Hürriyet anıtının tacından esinleĢmiĢ kulesi, 

liman kenti geçmiĢini anımsatan iskelesi boyunca çıkılmıĢ kazıkları ile New York’un 

siluetini canlandırıp güçlendirmektedir.
194

 

Kentsel DönüĢümün diğer bir sebebi ise demokratikleĢmedir. 1980’lerde 

yaĢanan ekonomik yeniden yapılanma süreci ile birlikte, yerelin potansiyel ve 

etkilerinin ekonomi disiplini içinde yarattığı geliĢimler yanında, yerel yönetimlerde 

(özellikle geliĢmiĢ batı ülkelerinde) ekonomik ve siyasal özerklikler kazanmaya 

baĢlamıĢlardır. Kentler tarafından kazanılan özerklikler, ilk olarak yarıĢma kavramını 

gündeme getirmiĢ ve kentler arasında özellikle yatırımları ve sermaye akıĢlarını çekmek 

üzere bir rekabet baĢlamıĢtır. Bu yarıĢma, zaman zaman kentlerin ulusal stratejileri bir 

yana bırakarak kendi stratejilerine ağırlık vermelerine, dolayısıyla kendi kalkınmalarını 
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ulusal kalkınmanın önüne almalarına neden olmuĢtur.
195

 DemokratikleĢme sürecinde, 

kentlerin birbirlerinden farklı olma duygusu sonucu 1980’li yıllardan sonra ortaya çıkan 

kentsel dönüĢüm projeleri kent kimliğini etkilemektedir.  

Kentsel DönüĢümün diğer bir sebebi desantralizasyondur. Desantralizasyon 

siyasi, idari ve mali olmak üzere üç boyutlu değiĢimi gerektirmektedir. Siyasi 

Desantralizasyon vatandaĢlara ve seçilmiĢlere kamusal kararların alınmasında ve 

uygulanmasında daha fazla katılma yetkisi vermeyi hedeflemektedir. Ġdari 

Desantralizasyon, kamu hizmetlerinin sunumunda yetki, sorumluluk ve mali 

kaynakların merkezi yönetim dıĢındaki yönetim kademelerine dağıtımını 

düzenlemektedir. Mali Desantralizasyon ise, birbiri ile bağlantılı iki konuyu 

kapsamaktadır. Bunlardan birincisi, yönetimler arasında harcama sorumluluklarının ve 

gelir kaynaklarının bölüĢümüdür. Ġkincisi ise, harcamalarını ve gelirlerini belirleme 

konusunda yerel yönetimlerin sahip olduğu serbesti miktarıdır.
196

  

Yetki ve kaynakların merkezi idareden yerel yönetime transferi anlamına gelen 

Desantralizasyon sonucu, yetkiyi elinde bulan yerel yönetimler kentsel dönüĢüm 

projeleri ile kent kimliğini oluĢturmaya çalıĢmaktadırlar.  

Yerel yönetimlere iliĢkin yeni süreci tanımlama yolunda baĢka bir vurgu ise 

yönetiĢim kavramı üzerine yapılmaktadır. Yani kamu iĢletmeciliği olarak tanımlanan bu 

değiĢimin arkasında artık devletin ötesinde bir boyut kazanan yerel yönetim yapılarına 

referans vardır. Bu yaklaĢım içerisinde devlet merkezli birikim stratejilerinin 

geçerliliğini yitirmesinin, sermaye ve yerel toplulukları içeren biçimde, çok aktörlü bir 

yönetim yapısına yol açtığı öne sürülmektedir. Bu anlayıĢa göre, kentlerin kendilerini 

pazarlamaları geniĢ katılımlı bir yönetsel yapı ve süreci gerekmektedir. Bu çerçevede, 

kent yönetiminde yerel yönetimler ön plana çıkmakta, dolayısıyla kentsel dönüĢüm 

projelerinde daha güçlü aktörler haline gelmektedirler.
197

  

Bireylerin sağlıklı bir kentte yaĢayabilmeleri ihtiyacı ile doğan küreselleĢmenin, 

demokratikleĢmenin, desantralizasyonun etkisiyle yerel yönetimler kentsel dönüĢüm 

projelerine ağırlık vermeye baĢlamıĢlardır. Dünyadaki uygulamalara bakılırsa kentsel 

dönüĢümün iki çeĢidi vardır. Birincisi yerinde dönüĢüm, yani bir kentin belirli bir 
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bölgesinin yıkılarak yeniden inĢa edilmesidir. Ġkincisi ise, kentin bir bölümünün baĢka 

bir yere transfer edilmesidir. GeliĢmiĢ ülkelerde tarihsel dokunun ve kent kimliğinin 

korunması amacıyla yerinde dönüĢüm tercih edilmektedir. 

Tarihsel unsurların kent kimliğini etkileyen en önemli unsurlarından biri 

olduğunu düĢünürsek, uygulanan kentsel dönüĢüm projelerinin tarihsel kimliğe zarar 

vermemesi gerekir. Önemli olan kentsel dönüĢüm projeleri – tarihsel doku – kent 

kimliği olgularının birbirleriyle uyum içinde uygulanmasıdır.  

3. TÜRKĠYE’DE KENTSEL DÖNÜġÜM PROJELERĠ  

Sosyal politikalar, piyasanın iĢleyiĢinden doğan eĢitsizliklerin ve aĢırılıkların, 

devlet müdahaleleriyle yumuĢatılmasını amaçlar. Bireylerin piyasa ekonomisine eĢit 

koĢullarla giremedikleri ve bu “asimetrik” konumlandırmaların piyasanın iĢleyiĢi ile 

giderilemeyeceği gerçeklerini temel alan sosyal politikalar bireylerin yaĢama koĢullarını 

kabul edilebilir düzeylere getirmesi için devleti sorumlu tutar. BaĢka bir deyiĢle birey, 

politik bir topluma vatandaĢlık statüsünde dâhil olduğunda, piyasanın eĢitsizliklerinden 

devlet müdahaleleri aracılığıyla korunma hakkına sahiptir. Konut harcamaları bir 

hanenin toplam gelirinin en yüksek payını oluĢturmakta, ancak çok sayıda hane bu 

büyük harcamalara rağmen sağlıklı ve güvenli çevrelerde yaĢamamaktadır.  

Türkiye’de son 50 yılın çarpık kentleĢme ve niteliksiz konut üretiminin 

temelinde kentleĢmenin tamamen piyasa dinamiklerine bırakılması yatmaktadır. Serbest 

piyasa koĢullarında büyük oranda yap-satçılık metodu ve kooperatiflerce üretilen 

konutlar alt gelir grupları için ulaĢılamaz kalmıĢlardır. Bu durumun sonucu olarak 

gecekondular Ģehirlere yayılmıĢlardır. Bu hızlı kentleĢme ve gecekondulaĢmada 

devletin küçük çaplı projeleri dıĢında herhangi bir toplu konut projesi olmamıĢtır. Son 

dönemde ĢehirleĢme açısından gündemi en çok belirleyen konu kentsel dönüĢüm ve bu 

bağlamda gerçekleĢtirilen gecekondu dönüĢüm projeleridir. 50 yıl kadar 

gecekondulaĢmaya göz yuman ve destekleyen yerel ve merkezi yönetimler, kent 

topraklarında elde edilebilecek rantın ve spekülatif kazançların 90’lı yıllarda artmasıyla 

beraber gecekondulaĢmaya karĢı politikalar geliĢtirmeye baĢladılar. 2000’li yıllarda 

neoliberal kentleĢme dinamikleri hız kazandı. Kentsel arazilerin ve yapıların “kullanım 

değerleri” yerine “değiĢim değerleri”ni temel alan bu politikalar daha çok kazanç 

sağlayacak ve rant getirecek “prestij” projelerin uygulanmasını hedefledi.  
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Bu projelerde anahtar kurum olan TOKĠ finansman, arazi sunumları ve altyapı 

yatırımları sağlamakta ve bazı inĢaatları yürütmektedir. Özellikle 2002 sonrasında 

inĢaat faaliyetini büyüten TOKĠ, orta ve üst gelir gruplarına kâr amaçlı konut üretimini 

hızlandırarak elde ettiği kazançla düĢük gelir gruplarına yönelik konut üretimini 

sübvanse etmektedir. Kurum 2002 yılına kadar 43.000 son 5 yılda ise 285.649 konut 

inĢa etmiĢtir.  

TOKĠ Türkiye’nin bir iki istisnası dıĢında tüm illerinde (78 il ve 169 ilçedeki 

toplam 421 Ģantiyede) Ģu anda 300 bine yakın konutu çeĢitli modellerle üretmeye 

çalıĢırken, kurumun baĢlattığı inĢaatlarda vasıflılar dıĢında tam 600 bin vasıfsız iĢçi 

çalıĢıyor. Bir baĢka deyimle çalıĢan her kiĢinin beĢ kiĢilik ailesini geçindirdiğini 

varsayarak bugün TOKĠ’nin sağladığı olanaklar sayesinde 3 milyon insan karnını 

doyuruyor.  

Kentsel dönüĢüm projeleri “yaĢanabilir sağlıklı kentlerin yaratılması” amacıyla,  

- Kaçak yapılaĢmıĢ olanların,  

- Doğal afetlerle doğrudan etkilenecek olan sakıncalı alanlardaki konutların,  

- Kent içinde kalan kullanımı sakıncalı çalıĢma alanlarının,  

- Kent içinde niteliksiz, sağlıksız alanların ve yaĢanabilir kent standartları 

dıĢında kalan alanları,  

- ĠĢlevini yitirmiĢ tarihi mekânların, koruma alanlarının çağdaĢ hale 

getirilmesini hedeflemektedir.  

Kentsel dönüĢüm projeleri 1980 öncesinde çok dar gelirlilerin yaĢam kalitesinin 

yükseltilmesi olarak gündeme gelirken, günümüzde itibarlı mekânların ve çağdaĢ 

yaĢamın gerekli kıldığı yeĢil alan, market, okul, spor tesisleri gibi tesislerle desteklenen, 

alt yapısı tamamlanmıĢ, modern, geliĢmiĢ, sağlıklı vahaları kapsıyor.
198

 

Günümüzde kentsel dönüĢüm projeleri tek tip oluĢturulup, her yere 

uygulanabilecek mantığından hareketle yapılacak konumda değildir. Kentsel dönüĢüm 

projelerinde yerel yönetimler çok daha büyük rol almalıdır. Bu doğrultuda kentin 

öncelikli sahibi olan yerel yönetimler, yasal ve örgütsel araçları harekete geçirmeli, 

yapılacak programlarla yaratılacak özel iç ve dıĢ finansman olanaklarını geliĢtirip 

dönüĢüm projelerini kente kazandırmalı… 
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Zaten yetersi olan kamu kaynaklarına fazla bel bağlamadan, özel sektörün teĢvik 

edilmesi ve onun dinamiklerinden yararlanılması yetersiz kaynak engelini aĢmada çok 

önemli bir rol oynayacaktır.  

4. ANKARA ÖRNEĞĠ  

Yerel yönetimlerin 2000’li yıllardan sonra uygulamaya baĢladıkları kentsel 

dönüĢüm projeleri kentsel politikalar içinde önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle 

BüyükĢehir belediyeleri tarafından uygulanan kentsel dönüĢüm projeleri yerel 

yönetimler açısından olumlu bir imaj yaratırken, yaĢayanlar açısından da yeni altyapı 

olanakları, yeni yaĢam fırsatları ve çevresel kazanımlar sunmaktadır. Ġstanbul Ġkitellide, 

Ġzmir’de Kadifekale’de BüyükĢehir belediyeleri tarafından örnek projeler baĢlatılmıĢtır. 

Ankara’daki sosyal dönüĢüm projelerine bakıldığında ise belediyeler tarafından 

Ankara’nın farklı semtlerinde büyüklü küçüklü çok sayıda projenin uygulandığı 

görülmektedir. Son dönemlerde Ankara’da uygulanan dönüĢüm projelerine 

bakıldığında, çoğunun yasal olmayan gecekondu alanlarını yasallaĢtırarak, imara uygun 

sağlıklı kentsel alanların oluĢturulması teması etrafında biçimlendiği dikkat 

çekmektedir.  

Örneğin Dikmen Vadisi projesinin amacı yaklaĢık 4000 gecekondunun 

bulunduğu alanın gecekonduculara aynı alanda çağdaĢ konutlar ve düzenli bir çevre 

sunarak gecekonduların temizlenmesi olarak özetlenebilir. Ayrıca planlı konutlarla 

birlikte kente hizmet eden planlı bir yeĢil alan ve sosyal, kültürel hizmetlerin sunulması 

ile yaĢanabilir mekanlar oluĢturulması amaçlanmaktadır. Keçiören Belediyesi tarafından 

hazırlanan Kalaba Vadisi ve çevresi projesinin amacı; Keçiören giriĢ koridoru olan bu 

bölgede yer alan gecekonduları, iyi kalitede konut ve çevreler üreterek iyileĢtirmek, 

sosyal ve teknik altyapıyı ıslah etmektir. 

AktaĢ – Atilla Kentsel DönüĢüm Projesinde ise amaç tamamen gecekondularla 

dolu bulunan ve teknik – sosyal altyapı yönünden yetersiz durumda olan alanın 

sağlıklılaĢtırılmasıdır. Yapılan kentsel dönüĢüm projesiyle bölgenin gecekondulardan 

arındırılması ve imarlı yapılaĢma sürecini hızlandırmak, yaĢanabilir kentsel mekanlar 

yaratmak amaçlanmıĢtır.  

Fakat bu projelerde bahsedildiği gibi dönüĢüm projelerinin tek amacı 

gecekonduların temizlenmesi değildir. DönüĢümle birlikte tarihsel dokunun korunması, 

mevcut kent kimliğini canlandırma, iyileĢtirme, hatta yeni iĢlevler kazandırma, yeni 
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imar planları ile kent kesimlerini yitirdikleri ekonomik ve sosyal değerlerine 

kavuĢturmada dönüĢümün amaçları arasında olmalıdır.
199

  

Amacın tam olarak ortaya konulmaması ya da bütünden uzak bir planlamayla 

ortaya koyulan sığ amaçlar, projelerin anlaĢılabilirliğini azaltmakta, özellikle toplumda 

beklentilerin artmasına, sonunda da hayal kırıklıklarına ve toplumsal olaylara neden 

olmaktadır. Ayrıca çok fazla hedefin belirlenmesi hedefe ulaĢılabilirliği 

zorlaĢtırmaktadır. Hükümetlerin projeye ilgisiz kalması ve kaynakların yetersizliği proje 

hedeflerine ulaĢılmasında belirlenen zamanda gerçekleĢtirilmesini zorlaĢtırmaktadır.  

Kentsel dönüĢümün temel amacı; gelir seviyesi düĢük yoksul kesim ile zengin 

kesim arasındaki sosyo-ekonomik farklılıkların azaltılması, gettolaĢmanın azaltılması 

olmalıdır. Ancak projenin amacı ne olursa olsun, bütüncül bir yaklaĢım sergilenmediği 

müddetçe sosyal dönüĢüm projelerinden hedeflenen yararın beklenmesi mümkün 

değildir.  

Sosyal dönüĢüm projelerinin amacı kadar hedef kitlesi de önemlidir. Ülkemizde 

dönüĢüm projelerinin hedef kitlesi düĢük gelirli kesim olmasına rağmen, dönüĢüm 

sonrasında projenin orta ve üst gelir grubunun yerleĢmesi süreci sosyal dönüĢüm 

projelerinin hedef kitleye hizmet etmekten uzaklaĢtırmaktadır. Hatta kent merkezlerinde 

yapılan yenileme rehabilitasyon projeleri kentsel rantın artmasına neden olmaktadır. 

Rantın artması 2 tür etki yaratmaktadır. Birincisi yaĢadıkları alanda değerlerin 

artmasıyla, konut sahipleri satma ya da kiraya verme yöntemi ile yüksek gelir elde edip, 

kentin baĢka bir alanında daha düĢük bir fiyatla mülk edinme yoluyla, ayan bir üst sınıfa 

terk edilmektedir. Ġkincisi ise alandaki yükselen yaĢam standardı bu alanda yaĢayan 

düĢük gelir grubunun bu alandan uzaklaĢmasını zorunlu kılmaktadır. Özel sektör ve 

devlet kurumlarının bu alanlara ilgisi artmakta, yatırımcıların ve yerel yönetimlerin 

dikkatini bu yöne çekmektedir. Oysa dönüĢümün hedef kitlesi olan düĢük gelir 

grubunun dıĢarı atılmadan sosyal ve mekansal iyileĢtirmenin yapılması hedeflenmeli, 

bunu önlemek için gerekli tedbirler alınmalıdır.
200
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Diğer önemli bir sorunda eski kullanıcıların dönüĢüm sonrası eski yerlerine 

yerleĢtirilmesidir. Bunlardan en fazla mağdur olan kiracılardır. DönüĢüm sonrası artan 

kira fiyatları yüzünden kentin baĢka kesimlerine taĢınmak zorunda kalmaktadır.  

Bu nedenle dönüĢüm projelerinin baĢarılı olabilmesi için tüm yerel grupların 

dikkate alınması önem arz etmektedir. Ankara’da kentsel dönüĢüm projeleri üzerinde 

yapılan incelemelerde, dönüĢüm sonrasında % 50 - % 90 oranında bir değiĢimin 

yaĢandığı gözlenmektedir. Bu projeden çıkan sonuçlar, ayrıca nüfus değiĢiminin kentsel 

rantı yüksek alanlarda daha yüksek olduğuna da göstermektedir. Örneğin Ankara’nın en 

prestijli konut bölgelerinden olan Koza Sokak’ta nüfus değiĢimi % 100’e ulaĢmaktadır. 

Yine prestijli bir bölge olan Yıldızevler’de bu oran % 60’ı geçerken, görece daha az 

prestijli bir bölge olan AktaĢ – Atilla’da bu oran % 40’lara düĢmektedir.
201

 

Diğer bir sorun ise gecekondularda yaĢamaya alıĢık gecekonducuların bahçeli 

veya 1–2 katlı evlerden sonra apartman yaĢamına uyum sağlayamamalarıdır. Mekana 

uyum sorunları sonucu alanı terk etmeleri ve dönüĢümle rant değeri yüksek alanın el 

değiĢtirerek orta ve üst gelir grubunun eline geçmesi, mevcut nüfusun 

barındırılamamasını ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle dönüĢüm projelerinin yerel halkı 

yerinde barındırarak dönüĢümü gerçekleĢtirecek Ģekilde planlanmalıdır.  

Kentsel dönüĢüm uygulamalarına bakıldığında çoğunun belediyelerce 

gerçekleĢtirildikleri görülmektedir. DönüĢüm bir alanı yalnızca fiziksel olarak iyileĢtirip 

kendi haline bırakmaktan öte bir Ģeydir. DönüĢüm, farklı geçmiĢlere ama orta değerlere 

sahip sosyo-ekonomik ve etnik grupları bir araya getirerek bir çevresel zenginlik 

yaratmalı, bölgedeki iĢgücüne yeni olanaklar tanıyacak ve onların yeteneklerini, 

üretkenliklerini geliĢtirecek stratejilerle desteklenmelidir.
202

 

4.1. Kuzey Ankara GiriĢi Kentsel DönüĢüm Projesi (Protokol Yolu)  

Kuzey Ankara GiriĢi Kentsel dönüĢüm projesi Türkiye’de bugüne dek yapılan 

en büyük kentsel dönüĢüm projesi olması ve kamuoyunda Gökçek Yasası olarak bilinen 

tartıĢmalı yasa süreciyle gündemi iĢgal eden konular içinde ilk sıralarda yer almaktadır. 

Projenin amacı, 5104 sayılı “Kuzey Ankara GiriĢi Kentsel DönüĢüm Projesi 

Kanunu’nda belirtildiği Ģekliyle” Kuzey Ankara giriĢi ve çevresini kapsayan alanlarda 
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kentsel dönüĢüm projesi çerçevesinde fiziksel durumun ve çevre görüntüsünün 

geliĢtirilmesi, güzelleĢtirilmesi ve daha sağlıklı bir yerleĢim düzeni sağlanması ile 

kentsel yaĢam düzeyinin yükseltilmesidir.” Kanuna göre proje yönetimi, “proje alan 

sınırlarındaki kentsel tasarım projeleri ile konut, sosyal donatı, çevre düzenlemesi ve 

teknik alt yapı projeleri ile yapım dahil diğer iĢler Belediye ve idare tarafından, 

bakanlıkça tespit edilecek görev dağılımına göre yapılır veya yaptırılır.”  

Protokol yolu projesinin kapsadığı alanı Ankara kentinin kuzey arkasında 

(harita) Altındağ ve Keçiören Belediye sınırları içindi, çevre yolunun güneyinde 

Esenboğa yolunun doğu ve batısında yaklaĢık 393 hektarlık alanı kapsamaktadır.  

Resim 1: Ankara Protokol Yolu Ġlk Görüntüsü 
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Resim 2: Ankara Protokol Yolu Planlanan Görüntüsü 

 

 

 

1950’li yıllarda kullanıma açılan Esenboğa Havaalanı kentin kuzey aksının 

önemini artırmıĢ Esenboğa havaalanından baĢlayan ve Pursaklar, Hasköy, DıĢkapı, 

Çankırı Kapı ile Ulustan geçen Atatürk Bulvarı boyunca devam ederek, yeni kent 

merkezi olan Kızılay ve Bakanlıklar sitesini takiben Çankaya köĢküne kadar uzanan 

“Protokol Yolu” oluĢmuĢtur.  

1983 yılında Esenboğa – Protokol yolunun çift Ģeritli yol haline getirilmesi, 

kentin kuzey aksının önemini artırmıĢ ve kent merkezine olan yakanlığı nedeniyle 

1970’li yıllarda baĢlayan hızlı gecekondulaĢma sürecinde kaçak yapılaĢmanın 

yoğunlaĢtığı bir alan haline dönüĢmüĢtür. GecekondulaĢma izleri baĢlangıçta sadece 

Altındağ Pamuklar mevkii civarında görülürken, 1980’li yıllara gelindiğinde alanın 

geneline yayılmaya ve bütünlük oluĢturmaya baĢlamıĢtır. Özellikle seçim dönemlerinde 

yoğunlaĢan yapılaĢma, bugün planlama alanı içerisinde toplanan 9000 adet kaçak 

konutla somutlaĢmıĢtır. Bu konutların 3000 tanesi proje alanının Keçiören kesiminde 

geri kalan 6000’i ise Altındağ bölgesinde kalmaktadır. Ayrıca, 1970’li yıllarda baĢlayan 

sanayileĢme sürecinde, özellikle havaalanı bağlantısına ihtiyaç duyan sektörler baĢta 

olmak üzere farklı iĢ kollarında uzmanlaĢmıĢ sanayi türleri de (ilaç, elektronik, mobilya, 

basım vb) bu aks üzerinde yer seçmiĢtir. GecekondulaĢmaya çözüm olarak öne sürülen 

imar aĢarı ve imar ıslah yaklaĢımı ile üretilen planlar ve yerleĢim alanları kentsel 
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standartların çok altında, alt yapı hizmetlerinin eksikliğinin hissedildiği mekanlar 

üretmiĢ ve bu alanların kent yerleĢik alanında kapladığı hacim nedeniyle kentin planlı 

alanlarının, tarihsel merkezinin ve zayıfta olsa var olan imgesinin algılanabilirliğini 

azaltmıĢtır.
203

  

Kuzey Ankara GiriĢi Kentsel DönüĢüm Projesi de bu düĢüncenin bir ürünü 

olarak alt gelir grubunun yaĢadığı alanların ıslah edilmesi, rehabilitasyonu amacıyla 

baĢlatılmıĢtır. DönüĢümün temel amacı bölgede yaĢayan halkın yaĢam koĢullarının 

iyileĢtirilmesidir. 

Kuzey Ankara Kentsel DönüĢüm Projesi, Altındağ Belediyesine bağlı Baraj 

mahallesi ile Keçiören Belediyesi’ne bağlı ġenyuva, Aktepe, Güzelyurt ve YeĢilöz 

mahallelerinin bir bölümünü içine alan Çubuk Barajı havzası ile Esenboğa yolu arasında 

kalan alanda iki etap halinde hazırlanmaktadır. Projenin tüm süreçlerinin tek bir çatı 

altından idare edilmesi amacı ile diğer kentsel dönüĢüm projelerinde olduğu gibi 

müĢavir firma olarak TOBAġ (Toplu Konut – BüyükĢehir Belediyesi ĠnĢaat Emlak 

Mimarlık ve Proje A.ġ), BüyükĢehir Belediyesi ve Toplu Konut Ġdaresi ortak 

giriĢimiyle kurulmuĢtur. TOBAġ çalıĢmalarına, 2005 yılının Temmuz ayında baĢlayan 

yıkım süreci öncesi hak sahipleri konusunda sayısal bir veri elde etmek amacıyla bir 

araĢtırma baĢlatmıĢ, takip eden süreçte ise hak sahiplerinin sözleĢmeleri, projenin 

hazırlanıp onaylanması ve proje ile ilgili her türlü çalıĢmanın koordinatörlüğünü yerine 

getirmektedir.  

Projede hak sahiplerine arsalarının büyüklüğü oranında farklılaĢan alanlarda 

konut verilmesi öngörülmüĢ, ayrıca finansman sağlamak için de lüks konutların inĢa 

edileceği açıklanmıĢtır. Bu durumda hak sahiplerinin herhangi bir itiraz hakkı 

olmamakla beraber, idarelerce belirlenen bedeli kabul etmez ve sözleĢme 

imzalamazlarsa, idarelere söz konusu alanı kamulaĢtırma hakkı tanınıyor. Bu konuda 

öncelikli Ģikâyet konularından birisi de özellikle mahalle sakinlerinin, hem arazilerinin 

ederinden ucuza alındığını hem de kendilerine verilecek konutların inĢa edileceği yeri 

seçme Ģanslarının olmadığını iddia ederek durumdan Ģikâyetçi olduklarını dile 

getirmektedirler.  

“Sözün Özü” programında açıklamada bulunan Ankara BüyükĢehir Belediyesi 

BaĢkanı Melih Gökçek “Esenboğa yakınında yer alan Kuzey Ankara Projesi özellikle 
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yurtdıĢından gelenlerin bakıĢı ve Türkiye’nin imajı açısından oldukça önemlidir. Proje 

öncesi bu alanda yer alan gecekondular nedeniyle Türkiye’nin yurtdıĢında temsili 

güçleĢmekte, kötü izlenimler oluĢmaktadır.” Ģeklinde bir açıklamada bulunmuĢtur. Bu 

gecekondulardan çıkarılan kiĢilerin mağdur olup olmadığı konusunda sorulan sorulara 

ise “Gökçek” gecekondu sahipleriyle anlaĢarak yıktığımız için, yıkımlar kavgasız 

gürültüsüz oluyor. Ayrıca bu vatandaĢlara ya kira parası veriyoruz ya da lojmanlardan 

yararlanmalarını sağlıyoruz. Kentsel dönüĢüm uygulaması uyguladığımız bölgelerde 

gecekonduları yıkılan hak sahiplerine o bölgede yapılacak konutlardan veriyoruz. Hak 

sahibi olmayan ve gecekonduda kirada oturanları da yine mağdur etmeyerek, onlarında 

baĢka bölgelerde uzun vadeli kira öder gibi konut almalarını sağlıyoruz.
204

Ģeklinde 

cevap vermiĢtir. 

Burada dikkat çeken bir husus, gecekonducuların iĢgalciyken hak sahibi olma 

durumunun kentliler arasında yarattığı adaletsizlikten bahsedilebilir. Birden iĢgalci 

konumundan ev sahibi konumuna terfi edilmesi ister istemez, bu durum diğer 

vatandaĢlarda kanunsuzluğa prim veriliyor imajı oluĢmasına sebep olmaktadır.  

4.2. Proje Örgütlenmesi ve Finansmanı  

5104 sayılı kanunun tanımladığı çerçeve içerisinde BaĢbakanlık Toplu Konut 

Ġdaresi ile Ankara BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı yetkili kılınmıĢtır. Proje kapsamında 

yapılacak konutlar ve sosyal donatı alanları TOKĠ tarafından inĢa edilecektir. 

Daha öncede belirtildiği gibi proje 2 etaptan oluĢuyor. Kentsel tasarım projeleri 

Öner Tokcan tarafından hazırlanan ilk etap 3.600.000 m
2
 alanı kapsıyor. Ġkinci etap 

projenin detayları ise henüz arazisi kesinleĢmediği için belirsizliğini koruyor. Hem 

TOBAġ Genel Müdürü Ferhat Ertürk’ün BüyükĢehir Belediyesi internet sitesine yaptığı 

açıklamalarda, hem de BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Melih Gökçek’in Pursaklar 1. 

Ģehircilik sempozyumunda yaptığı konuĢmasının basına yansıyan bölümlerinde 

belirtildiği gibi birinci etap projesinde; 180 bin m
2
 lik bir alanda gölet, ġenyuva 

mahallesi, çevre yolu çubuk bağlantısını sağlamak için 3 km uzunluğunda yol, tünel ve 

viyadükten oluĢan yeni ulaĢım güzergahı ve 650 bin m
2
 özel rekreasyon alanı inĢa 

edilecek. Bu alanda 5000 kiĢilik kongre merkezi, amfi, otel, kafe, çay bahçeleri, 

postane, fastfood, fittness merkezi spor sahaları, alıĢveriĢ merkezleri, okullar ve diğer 

sosyal donatılar inĢa edilecektir.  
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TOBAġ hak sahibi olacak kiĢi sayısı hakkından daha önce bir çalıĢma yapmıĢ 

olup hak sahibi olabilmek için gecekondunun 1 Ocak 2000 tarihinden önce yaptığını 

gecekonducunun ispatlaması istenmektedir. 1 Ocak 2000’den önce yaptığını bu tarihten 

önce ödenmiĢ bir emlak vergisi makbuzuyla ispatlayabilen kiĢiler hak sahibi olarak 

konut sahibi olma hakkını elde edebiliyorlar. Bu kiĢiler konut tamamlanana dek, 200 

YTL kira yardımı ve BüyükĢehir Belediyesine ait lojmanları geçici olarak kullanma 

olanağına sahipler.  

Proje, kendi kendini finanse edebilecek bir proje olarak tasarlanmıĢtır. Kuzey 

Ankara Kentsel DönüĢüm Projesi Kanunu’na göre mali kaynak TOKĠ ile ilgili 

belediyelerin bütçesinin özel tertiplerine intikal edecek ödenek ile bunların kendi 

kaynaklarından ayıracağı ödenekler ve satıĢ gelirleri dahil her türlü proje geliriyle 

sağlanacaktır. Ayrıca, finansmanın temini için yoğun yapılaĢma yaklaĢımı benimsenmiĢ 

ve hak sahibi konutları dıĢında finansman konutları tasarlanmıĢtır. Proje toplam maliyeti 

ise 1,5 milyar $ hesaplanmıĢtır.  

5104 sayılı Kuzey Ankara GiriĢ Kentsel DönüĢüm Projesi uygulamasında esas 

olan; hak sahipleri ile arsa miktarı üzerinden sözleĢme yapmak ve arsalarına karĢılık 

gelen daire seçeneğini sunmaktır.  

5104 sayılı Kuzey Ankara GiriĢi Kentsel DönüĢüm Projesi Kanunu kapsamında 

kalan hazine arazileri üzerine 775 sayılı Gecekondu Kanunu gereğince 2000 yılı 

öncesinde ev yapmıĢ ve vergisini ödemiĢ kaçak gecekondu sahipler ide bu proje 

kapsamında hak sahibi olmaktadır. Bu amaçla TOKĠ tarafından Altındağ ilçesi – 

Karacaören mevkiinde yapılmakta olan 2400 adet 80 m
2
’lik dairelerden birer adet daire 

tahsis edilecektir. Bugüne kadar toplam 5000 hak sahibi ile sözleĢme yapılmıĢtır. Hak 

sahipleri ile yapılan sözleĢmeler neticesinde; proje alanında yer alan arsa ve evlerinin 

rızaları karĢılığı TOBAġ’a devri sağlanmıĢ olup, kamulaĢtırılmıĢtır. Proje öncelikle yöre 

halkını mağdur etmeden ve projeye katılımlarının sağlanarak örnek bir kentsel dönüĢüm 

projesinin hayata geçirilmesini amaçlamıĢtır.  

4.3. Projenin Kent Kimliği Üzerindeki Etkileri 

Kent sosyolojiden ekonomiye, savaĢ sanatından mimariye birçok disiplinin ortak 

konusudur. Fakat gecikmeden hemen söyleyebiliriz ki, kent bütün bu disiplinlerden 

önce orada yaĢayanların, kentlilerin asıl konusudur. Kentliler, bütün bu disiplinlerin 

ürettikleri, kavramlarında yardımıyla kent yaĢamını sürekli sorgulamalı, ortaya yeni 
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değerler koymalıdır. Kenti kurmak, düzenlemek, yenilemek, değiĢik alanların 

uzmanlarından önce, onların iĢidir. Anatole Kopp’un güzel ifadesiyle “yaĢamı 

değiĢtirmek kenti değiĢtirmek” olduğu gibi, kenti değiĢtirmek de yaĢamı değiĢtirmektir. 

Kent için asıl karar verenlerin uzmanlar değil, kentliler olması gerektiğini söylerken, 

söz konusu olan bir popülizm değildir.
205

  

Ġnsanlar kentleri üzerine karar verme yetkisine merkezi iktidara, ne giderek onun 

bir uzantısı haline gelen “Yerel Yönetim”lere, ne de kent konusunda, “evrensel bir 

bilimselliğin” taĢıyıcısı, olduğunu iddia eden uzmanlara bırakmalıdırlar. Asıl inisiyatif, 

kentlilerin yüzlerce konudan oluĢturacakları örgütlere geçmeden, en iyi programlarla 

seçilmiĢ yerel yönetimlerin bile bürokratik bir uygulamaya girmemeleri mümkün 

değildir. Kentlilerin etkin katılımı olmadan, onlar için iyi bir kent kurulamaz. KuĢkusuz 

ki, bir kentin kurulup geliĢmesi için Ģehirciliğin ortaya koyduğu birtakım kurallar vardır. 

Ama “sonunda bir değerler sistemi üzerine dayanan” bu uzmanlık alanının, “evrensel 

bir bilimsellik” iddiası, bir yanılmadır. Bir nesne olduğu kadar bir öznede olan kentin 

organik ve sembolik yapısı, Patrick Geddes’in söylediği gibi, bir cetvel ve pergelle 

anlaĢılamaz. “Bir bilim olarak Ģehircilik” kentin “Ģiiri ve metafiziğini” anlayamaz; 

ayrıca anlamak da istemez.
206

  

Türkiye’de uygulanan kentsel dönüĢüm projelerinde halkın projelere katkısı göz 

ardı edilmektedir. Günümüzde dönüĢüm projelerinde orda yaĢayanların dilek ve 

istekleri, tercihlerini dikkate almadan, tek tip “her kente iyi gelir” mantığından hareketle 

sorunlarımızı çözmemiz mümkün değildir.  

Mimar – ġehircinin hayalindeki “güzel kentler”i yaratmak için tek baĢına hiçbir 

zaman yeterli gücü olmadı. Konutları, kentleri kuracak olanlar idareciler olmadığı gibi, 

mimar Ģehirciler de değildi; mimar – Ģehirci insanlara konut ve kent kurmayı öğreteceği 

yerde, bu iĢi yüzyıllardır yapan insanlardan kendisinin öğrenecekleri vardı. Her Ģeyden 

önce mimar – Ģehircinin bütün insanlar için ideal bir kent öneremeyeceği, bu biçimde 

her yerde geçerli bir kentin olamayacağı; kentin onu yaratan halkın kültürünün bir 

ifadesi olduğu; Doğu ve Batı kültürünün mekanı farklı biçimde anladığı, değiĢik 

halkların değiĢik kentleri olabileceği anlaĢıldı. 1962’de bir mimar – Ģehirci, Yona 

Friedman Ģöyle yazıyordu: “Çağımızda mimari ve Ģehircilik tam bir dönüĢüm içindedir. 

Mimar, kent sakinlerine daha fazla inisiyatif bırakacak Ģekilde önemini yitirmektedir. 
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(ya da yitirmelidir) mimarlar artık ortalama insan için ev yapmamalıdır, çünkü bu insan 

mevcut değildir. Mimarlar milyonlarca kiĢi için evler yapamazlar, çünkü onları 

tanımıyorlar. Mimarların yapacağı tek Ģey, her bireysel kiĢiliğe kendi istek ve arzusuna 

göre kullanabilmesi için azami serbestlik tanıyan strüktürlerdir. Bu, mimarın kent sakini 

karĢısında zorunlu olarak iktidardan çekilmesidir.
207

  

Mimar ve Ģehircilerce çizilen kentsel dönüĢüm projelerinin kent sakinlerinin 

ihtiyaçlarını karĢılamaktan uzak oldukları görülmektedir. Tek veya iki katlı binalardan 

yaĢamaya alıĢmıĢ gecekonducuların, birden bire çok katlı binalara taĢınmaları ve 

komĢuluk iliĢkilerinin de eĢlerden olduğu gibi birincil ve sıcak olmaması, hayal 

kırıklıklarına ve uyum problemi yaĢamalarına sebep olmaktadır. 

2005 yılının Temmuz ayında yıkım süreci baĢlayan ve 2008 yılında ilk etabının 

bitirilmesi planlanan Kuzey Ankara GiriĢi Kentsel DönüĢüm projesi sosyal içerikli bir 

proje olarak tasarlanmasına rağmen planlama, tasarım ve karar süreçlerinde katılımcı bir 

politika izlenememiĢtir. Kentsel dönüĢüm projelerinin kentsel rantın yer ve el 

değiĢtirmesine araç olarak değil, kentin fiziksel ve sosyal yapısındaki bozulmalara, 

sorunlu geniĢleme süreçlerine ve kentsel yoksulluğa çözüm olabilecek bir yöntem 

olarak değerlendirilmesi daha iyi bir kent ve daha iyi bir yaĢam için öncelikli öneme 

sahiptir. Türkiye’de ivme kazanan kentsel dönüĢüm çalıĢmalarının bu bağlamda 

değerlendirilebilmesi ve ileriye dönük yatırımların yalnızca maddi kâr getirmesi 

amacıyla değil, kent yaĢamının herkes için aynı derecede güzelleĢtirilmesi için 

yapılabilmesi ise ancak, tüm bu konuların farklı bakıĢ açılarını bir araya geldiği yer alan 

kentte, kentliyle paylaĢılarak uygulanması ile mümkün olabilir.
208

 

Yahya Kemal bizi Ġstanbul’da bir semtten diğerine geçerken “bir yıldızdan bir 

yıldıza” geçmeye çağırıyordu. Oysa biz, elli yıl içinde bırakın semtleri, Ģehirlerin bile 

birbirlerinin aynı olması gerektiğini dünyaya ispat ettik.
209

 

Gerçekten de TOKĠ tarafından yapılan sosyal konutlar, sosyal çevre ve kiĢisel 

tercihler alınmadan yapıldığından özellikle Güney Doğu ve Doğu Anadolu illerinde çok 

da rağbet görmedi. Daha çok kibrit kutusunu andıran yan yana getirilmiĢ, çok katlı bu 

binalar bahçeli tek katlı evlerde yaĢamaya alıĢmıĢ yerel halk için kimliksiz ve 
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karaktersiz bulunmuĢtur. Yapılan konutların satıĢını yapamayan TOKĠ fiyat indirimine 

gitmiĢ, ancak buna rağmen satıĢları gerçekleĢtirememiĢ ve çözümü bunların kamu 

konutları olarak değerlendirmek üzere devretmekte bulunmuĢtur. Sosyal konut 

politikalarının da mutlaka kiĢisel tercihler göz önünde bulundurularak oluĢturulması 

gerçeğini gözler önüne sermektedir.  

Diğer bir husus ise kentsel dönüĢüm projelerinin temel amacı bölgede yaĢayan 

halkın yaĢama koĢullarının iyileĢtirilmesi olmalıdır. DönüĢüm ve yenileme düĢük gelir 

gruplarına ait mevcut sosyal ağların ya da toplulukların düzenlerinin bozulmasına yol 

açmamalıdır. Daha önce de bahsettiğim gibi konut yenileme eyleminde, sosyo-

ekonomik düzeyi düĢük gelir gruplarının alan dıĢına çıkartılması neticesini doğuracak 

faktörlerin göz önünde bulundurulması gerekir. Rant gruplarınca yenilenmiĢ alanlar 

dıĢına itilen yerleĢim yeri sahipleri kent kimliğini, dokusunu etkileyecek baĢ faktördür. 

Bunun içinde sosyal dönüĢüm projelerinde toptancı değil, kademeli bir dönüĢüm 

sürecine odaklanan yaklaĢımlar daha baĢarılı olacaktır. Bu nedenle yerel halkın 

dönüĢümle yerinden edilmemesinin sağlanması çok önemli bir konudur. Ancak, 

projenin gerek amacında gerekse de planlama yaklaĢımında bu konu göz ardı edilmiĢtir. 

Nitekim alanda yapılan araĢtırmalarda yapılan görüĢme sonuçlarına göre mahalle 

sakinlerinin yarıya yakını yine aynı mahallede yaĢamak istediklerini dile getirmiĢlerdir. 

Ayrıca yarıya yakını da (% 44) dönüĢümle alıĢık oldukları konut ve mahalleden 

uzaklaĢtıklarından dolayı mağdur oldukları, bu nedenle de projeden memnun 

olmadıklarını belirtmiĢlerdir. 

DönüĢüm projelerinde, insanlar ile yerler arasında karĢılıklı bir bağımlılık 

iliĢkisi olduğunun farkına varılması gerekmektedir. Alanın nitelik ya da özellikleri 

orada kimin yaĢamayı tercih ettiğini ve kimin orada yaĢama maliyetlerini 

karĢılayabileceğini belirler. Aynı zamanda alanın sosyal kompozisyonu sahip olduğu 

özelliklerin önemli bir bölümünü oluĢturmaktadır. Alanın fiziksel özelliklerinin 

yenilenmesi, alanın sosyal kompozisyonunda birtakım sonuçlar doğuracaktır. Etkiler 

kısa vadede ortaya çıkmayabilir. Fiziksel olanakların iyileĢtirilmesi sosyal değiĢimin 

hemen gerçekleĢmesini gerektirmez. Ancak eğer mahallede konutun piyasa değeri ile 

mevcut konut sakinlerinin gelir düzeyleri arasından bir eĢitsizlik yaratılırsa, zaman 

içinde konut devir süreci yoluyla, aĢamalı olarak bir uyum süreci gündeme gelmeye 

baĢlar. Alana gelen yeni kent sakinleri, söz konusu alandan taĢınanlara oranla daha üst 

gelir grupları olacağından bir yerinden etme süreci gerçekleĢmiĢ olur. Alan 
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yenilendikten sonra düĢük gelir gruplarının, o mahallede yaĢama maliyetlerini 

karĢılamaya devam edip edemeyecekleri önemli bir soru olarak karĢımıza çıkmaktadır.  

Kent kimliğini etkileyen diğer bir faktörde dönüĢüm sonrasında yerlerinden 

edilen eski kullanıcıların yeniden yerleĢtirilmesidir. Bunların içinde en çok mağdur 

edilen grup kiracılardır. Pek çok projede dikkate alınmayan bu grup, dönüĢüm 

sonrasında artan fiyatları karĢılayamadıklarından kentin baĢka kesimlerine taĢınmak 

zorunda kalmaktadır. 

Diğer bir husus ise düĢük yoğunluklu, bahçeli gecekondularda yaĢamaya alıĢık 

gecekonducuların, yüksek yoğunluklu, çok katlı apartmanlarda kendi alıĢık oldukları 

yaĢam biçimlerini sürdüremeyerek, mekâna uyum problemi yaĢamalarıdır. Sosyal 

donatılarla zenginleĢtirilmiĢ olsa da bu alanlar gecekonducuların ihtiyacını 

karĢılamaktan çok uzaktır. Kenti de kimliksizliğe itmektedir. 

 

SONUÇ 

Türkiye’de kentleĢme özellikle 1950 sonrasında hızlı bir geliĢim süreci yaĢamıĢ, 

kırdan kente çeĢitli sebeplerle göçler gerçekleĢmiĢtir. ĠĢte bu dönemlerde baĢlayan 

kentleĢme çeĢitli aĢamalardan geçerken de farklı Ģekiller almıĢ, farklı yüzlerle 

tanıĢmıĢtır. Özellikle büyümeye açık ya da sanayileĢme süreci içersindeki Ģehirlerde bu 

hareketlilik daha yoğun ve hızlı gerçekleĢmiĢtir. Tüm bunların yanı sıra Türkiye’nin 

geliĢmekte olan bir ülke olması kentlerin aldığı Ģekilleri oldukça etkilemiĢ sosyal 

yönleri fiziksel ve sürdürülebilir yönlerini göz ardı etmemize sebep olmuĢtur. Diğer tüm 

geliĢmiĢ ülkelerin yaptığı hataya Türkiye’de düĢmüĢ ya da düĢmek mecburiyetinde 

kalmıĢtır. Tek düze ve birbirinin aynı konutlar, aynı caddeler ve yeĢile hasret beton 

duvarlar kentleĢmenin kent kimliğine etkileri konusunda insanları düĢünmeye sevk 

etmiĢtir. Kent kimliği; kentin sadece fiziksel yönlerini değil tarihi dokularını ve kentin 

içinde yaĢayanların hayatlarını da kapsayan bir kavram olarak karĢımıza çıkmaktadır. 

Kent kimliğini günümüzde en çok etkileyen faktör ise sıkça uygulama alanı bulan 

kentsel dönüĢüm projeleridir. Bu projelerin olumlu yanlarının yanı sıra olumsuz birçok 

yönü de bulunmaktadır. Uygulanan dönüĢüm projelerinin kavramsal içeriğinin yetersiz 

olmasının ve kısa vadeli uygulamalara dönük modellerle geliĢtirilmelerinin, kentlerin 

fiziksel ve sosyal yapısında yaratabileceği olumsuzluklar bu tezin çıkıĢ noktasıdır. 
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Tezin alan çalıĢması olan Kuzey Ankara GiriĢi Kentsel DönüĢüm Projesi’nin 

öne çıkan özelliği; Ankara’nın protokol yolu ve kuzey kent giriĢi konumunda olan 

gölgeye baĢkentlik iĢlevine yakıĢır bir kimlik kazandırma amacı ve projenin kamu özel 

sektör ortaklığı ile gerçekleĢtirilmesidir. Ayrıca projeye özel yasal düzenlemeler (5104 

sayılı yasa) de projenin diğer bir farklılığıdır. Proje BüyükĢehir Belediyesi ile TOBAS 

isimli Ģirketin etkin olduğu bir projedir. Projenin finansı temelde özel sektör ile yerel 

yönetim iĢbirliği içinde yaratılmıĢtır. 

Projeye sunulan konut dıĢı imkânlar açısından bakıldığında, kullanıcılara birçok 

olumlu hizmet sunacağı açıktır. Özellikle gecekonducuların daha önceki yasam Ģartları 

göz önünde tutulduğunda bugün kentli olmanın gerektirdiği birçok hizmete kavuĢmuĢ 

olacaklardır. Bu bağlamda daha önce kent merkezinde yasamalarına rağmen kentin 

sunduğu hizmetlerden çok az yararlanabilen gecekondulular, fiziksel olduğu kadar 

sosyal olarak da kentle bütünleĢme sansına sahip olacaklardır. Projenin olumsuz 

yönlerinden biri, gecekondu sahiplerinin sadece konut sözleĢmesi yapılması veya 

kamulaĢtırma gibi konularda projede yer almaları, projede nüfusun aktif katılımları 

sağlanmamasıdır. 

Projede dikkat çeken bir uygulama da, proje döneminde gecekonduları yıkılan 

hak sahiplerine, yeni konutlarını teslim alana dek kira yardımı yapılıyor olmasıdır. 

Ayrıca, konutları bitene dek tercihe göre hak sahipleri belediyelerin lojmanlarında da 

kalabilmektedirler. 

Projenin olumsuz yönlerinden biri, gecekondu sahiplerinin sadece konut 

sözleĢmesi yapılması veya kamulaĢtırma gibi konularda projede yer almaları, projede 

nüfusun aktif katılımları sağlanmamasıdır. Proje içinde aĢağıdan yukarıya isleyen ve 

teĢvik edilen katılım sürecinde, yerel halkın düĢüncelerini açıklayabilmesi ve 

iletebilmesi, yeniliklere istekli ve hazırlıklı olunması, projenin baĢarılı olabilmesi 

açısından önemlidir. 

DönüĢüm projesinde amacın yeteri kadar açık ve net bir biçimde 

tanımlanmaması; fiziksel, ekonomik ve sosyal dönüĢüm arasındaki bağlantıların 

kurulamaması; mahalle ölçeğindeki dönüĢümlerde alanın içinde bulunduğu kent 

bütünün bir parçası olduğu gerçeğinin dikkate alınmaması ve yerel halkın sürece 

katılması konusunda çıkabilecek olası sorunların göz ardı edilmesi projedeki temel 

hataları oluĢturmaktadır. 
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Günümüzde kentsel dönüĢüm giderek “kurtarma araçları” olarak iĢlev gören çok 

sektörlü ortaklıkların devreye girmesi ile tanımlanmaktadır. Kentsel dönüĢüme yönelik 

etkin bir yaklaĢımın, çok sektörlü olması, yerel grupların yanı sıra özel sektörün de 

dahil olduğu ilgili tüm “aktörlerin” sürece katılması ve dönüĢüm giriĢimlerinin yerel-

merkezli bir kuruluĢ tarafından organize edilmesi gerekmektedir. Ortaklıklar özetle, 

yeni kentsel yönetiĢim içerisinde bir dizi önemli rol yüklenerek, baĢarılı bir kentsel 

dönüĢüm için gerekli olduğu düĢünülen farklı unsurların koordine edilmesi ve 

yönetilmesine çalıĢmaktadır. BaĢka bir ifadeyle, kentsel dönüĢüm projelerinin 

gerçekleĢtirilmesi, yerel yönetimlerin önderliğinde uzmanından merkezi yönetime, özel 

giriĢimciden o yerin halkına dek uzanan çok aktörlü bir katılım grubu ile 

gerçekleĢtirilmelidir. DönüĢüme yönelik planlamalarla, dönüĢmesi düĢünülen 

alanlardaki mekânsal değiĢikliklerin yanında, o çevrede yasayan insanların yaĢamları da 

kaçınılmaz olarak büyük değiĢikliklere uğramaktadır. Bu bakımdan kentsel dönüĢüm, 

yerel halkın planlamaya katılımının en fazla sağlanabileceği/sağlanması gerektiği 

planlama aracıdır Bu çerçevede, aktörlerin planlamaya veya proje geliĢtirmeye katılımı 

ortaklıklar, ilgili gruplarının oluĢturulması, projelerin yönlendirilmesi, kaynak aktarımı, 

örgütlenme, organizasyon, halkın eğitimi, biçimlendirilmesi gibi pek çok konu dönüĢüm 

sürecine dâhil edilmeli, tüm bu bileĢenlerin iliĢkisi bir sistem dâhilinde kurgulanmalıdır. 

Sonuç olarak bir kentsel alanın salt fizik mekâna yönelik müdahalelerle ele 

alınması dönüĢüm sürecini tanımlamamaktadır. Tüm tarafların katılımının sağlanması, 

sürecin planlanması, yukarıdan aĢağıya değil aĢağıdan yukarıya doğru isleyen bir 

eylemin kurgulanması ve üst ölçekli devlet politikalarıyla da desteklenmesi baĢarılı bir 

kentsel dönüĢüm için temel stratejilerdir. Bu nedenle, dönüĢüm sürecinin merkezi 

yönetim ve ulusal politikalarla eĢgüdümlü bir Ģekilde yürütülmesi gerekmektedir. 

Konuya parçacı olarak yaklaĢan merkezi ve yerel yönetimlerin tek basına konut, sağlık, 

eğitim, istihdam vb. sorunlara köklü bir çözüm getirmesi mümkün değildir. 
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EK 1: Kuzey Ankara GiriĢi Kentsel DönüĢüm Projesi Kanunu 

Kanun Numarası: 5104 

Kabul Tarihi: 04.03.2004 

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 12.03.2004 

Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 25400 

Amaç 

Madde 1- Bu Kanunun amacı, kuzey Ankara giriĢi ve çevresini kapsayan 

alanlarda kentsel dönüĢüm projesi çerçevesinde fiziksel durumun ve çevre 

görüntüsünün geliĢtirilmesi, güzelleĢtirilmesi ve daha sağlıklı bir yerleĢim düzeni 

sağlanması ile kentsel yaĢam düzeyinin yükseltilmesidir. 

Kapsam 

Madde 2- Bu Kanun, ekli "Protokol Yolu Sınır Krokisi"nde gösterilen Kuzey 

Ankara GiriĢi Kentsel DönüĢüm Projesi alan sınırları içindeki her tür ve ölçekteki 

plânlar, inĢa edilecek resmî ve özel her türlü yapı, alt yapı ve sosyal donatı 

düzenlemeleri ve kamulaĢtırma iĢlemleri ile Projenin amacına uygun 

gerçekleĢtirilmesine yönelik usul ve esasları kapsar. 

Tanımlar 

Madde 3- Bu Kanunda geçen; 

a) Bakanlık : Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığının bağlı olduğu bakanlığı, 

b) Ġdare : Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığını, 

c) Belediye : Ankara BüyükĢehir Belediyesini, 

d) Ġlçe belediyeleri: Altındağ ve Keçiören belediyelerini, 

e) Proje: Kuzey Ankara GiriĢi Kentsel DönüĢüm Projesini, 

Ġfade eder. 

Plan ve ruhsata iliĢkin hükümler 

Madde 4- Ġlgili mevzuatına göre ilçe belediyeleri ve diğer kamu kuruluĢlarına 

ait olan, her ölçek ve nitelikteki imar plânları, parselasyon plânları ve benzeri imar 
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uygulamalarına dair izin ve yetkiler ile proje onayı, yapı izni, yapım sürecindeki yapı 

denetimi, yapı kullanma izni ve benzeri inĢaata dair izin ve yetkiler Proje alan sınırları 

içinde kalan bölgede Belediyeye aittir. (DeğiĢik son cümle: 5.4.2006-5481/1 md.) 

Proje alanı içinde her ölçekteki imar planları Belediyece yapılır, yaptırılır ve onanır. 

Proje alan sınırları içindeki tüm gayrimenkuller, bu Kanunun yürürlüğe girdiği 

tarihten önce mevzuata uygun olarak yapılmıĢ ve onaylanmıĢ herhangi bir ölçek ve 

türdeki imar plânı kapsamında kalsalar dahi, bu Kanuna göre yapılacak plân 

hükümlerine tâbi olurlar. 

Proje alan sınırları içinde kalan bölgede, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 

önce yapılmıĢ olan plânların uygulanması Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 

durur. Bu plânların kısmen veya tamamen uygulanmaya devam edilmesi ya da bu 

Kanuna göre yeniden yapılması hususunda Belediye yetkilidir. 

Proje uygulaması tamamlandıktan sonra, Belediyenin bu Kanundan kaynaklanan 

yetkileri ilgili mevzuatına göre ilçe belediyeleri ve diğer kamu kuruluĢlarına devredilir. 

Arazi ve arsa düzenlemesi 

Madde 5- Belediye, Proje alan sınırları içinde bulunan binalı veya binasız arsa 

ve arazilerde yeni yapılacak imar plânlarına göre düzenleme yapar. 

Fiilen bir kamu hizmetinde kullanılan ve üzerinde kullanım amacına yönelik 

yapı bulunan taĢınmazlar hariç olmak üzere, Proje alan sınırları içerisinde kalan bölgede 

Proje için ihtiyaç duyulan arazi ve arsalardan, kamu tüzel kiĢilerinin mülkiyetinde 

bulunanlar bedelsiz olarak Belediyeye devredilir. Gerçek kiĢilerin ve özel hukuk tüzel 

kiĢilerinin mülkiyetinde bulunan gayrimenkuller ile 24.2.1984 tarihli ve 2981 sayılı 

Ġmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı ĠĢlemler ve 6785 

Sayılı Ġmar Kanununun Bir Maddesinin DeğiĢtirilmesi Hakkında Kanuna göre hak 

sahibi olan kiĢilerin haklarına konu gayrimenkuller, malikler ve hak sahipleriyle 

yapılacak anlaĢmalar çerçevesinde Projede kullanılır. Bu anlaĢmaların usul ve esasları 

yönetmelikle belirlenir. 

AnlaĢma sağlanamayan hallerde gerçek kiĢilerin ve özel hukuk tüzel kiĢilerinin 

mülkiyetinde bulunan gayrimenkuller Belediye tarafından kamulaĢtırılabilir. Bu Kanun 

uyarınca yapılacak kamulaĢtırmalar 4.11.1983 tarihli ve 2942 sayılı KamulaĢtırma 

Kanununun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki, iskân projelerinin gerçekleĢtirilmesi 

amaçlı kamulaĢtırma sayılır. 
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Proje alan sınırları içinde yapılacak plânlarda, kamu tesislerine ayrılan veya 

ayrılacak alanlar, daha önce Belediyeye devredilmiĢ ise, devir miktarını aĢmayacak 

kısmı bedelsiz olarak ilgili kamu tüzel kiĢisine geri verilir. (Ek cümle: 5.4.2006-5481/2 

md.) Bu Kanun kapsamında Belediyeye devredilen gayrimenkullerden, Ġdare  ve 

Belediyenin Proje kapsamında kullandıkları kaynak dikkate alınarak Bakanlık 

tarafından belirlenenlerin mülkiyeti, Ġdare adına tescil edilir. 

(DeğiĢik beĢinci fıkra: 5.4.2006-5481/2 md.) 24.2.1984 tarihli ve 2981 sayılı 

Kanun ile 2981 sayılı Kanunun bazı maddelerini değiĢtiren 3290 ve 3366 sayılı 

kanunlara göre alınması gereken arsa bedellerini bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe 

kadar ödemeyenler, bu bedeli 7 nci maddeye göre açılan müĢterek banka hesabına Proje 

geliri olarak yatırırlar. 

Proje alanı sınırlarında kalan ve içme suyu kullanımından vazgeçilen baraj ve 

koruma kuĢaklarındaki su havzalarını plânlamaya ve bunlara iliĢkin sınırları belirlemeye 

Belediye yetkilidir. 

Proje yönetimi 

Madde 6- (DeğiĢik: 5.4.2006-5481/3 md.) 

Proje alan sınırlarındaki kentsel tasarım projeleri ile konut, sosyal donatı, çevre 

düzenlemesi, teknik altyapı projeleri, müĢavirlik ve kontrollük hizmetleri ile yapım 

dahil diğer iĢler Belediye ve Ġdare tarafından, Bakanlıkça tespit edilecek görev 

dağılımına göre yapılır veya yaptırılır. 

Bu Kanun kapsamındaki proje, müĢavirlik ve kontrollük hizmetleri Ġdare ve 

Belediye tarafından özel hukuk hükümlerine göre kurulacak veya iĢtirak edilecek 

Ģirkete bedeli karĢılığında yaptırılabilir. 

Finansman ve gelirler 

Madde 7- Proje için gerekli malî kaynak, ilgili yıl bütçe kanunlarında gösterilen 

miktarda Ġdare ve Belediye bütçesinin özel tertiplerine intikal ettirilecek ödenekler ile 

Belediye ve Ġdarenin kendi kaynaklarından ayıracağı ödenekler ve satıĢ gelirleri dahil 

her türlü Proje geliriyle sağlanır. Bu ödenekler ve Proje gelirleri Ġdare ve Belediye 

tarafından açılacak müĢterek banka hesabına aktarılır ve Projeye dair her türlü harcama 

bu hesaptan yapılır. Hesapla ilgili iĢlemler, kamu kurumlarının kaynaklarını banka 



 83 

 

hesabında toplamalarına dair düzenlemeler uygulanmaksızın özel hukuk hükümlerine 

göre yürütülür. 

Ġdare, bütçesine aktarılan ödeneklerden veya kendi kaynaklarından, Projedeki 

konut, sosyal donatı, çevre düzenlemesi ve teknik alt yapı iĢlerinde kullanılmak üzere, 

Belediyeye konut kredisi sağlayabilir. Bu kredinin usul ve esasları yönetmelikle 

belirlenir. 

(DeğiĢik üçüncü fıkra: 5.4.2006-5481/4 md.) Projeden elde edilen gelirler 

Projenin finansmanında kullanılır. Ancak Projenin devamı süresince Ġdare ve Belediye 

tarafından müĢterek banka hesabına aktarılan ödenekler, müĢterek banka hesabında 

biriken gelirlerden geri tahsil edilebilir. Projenin tamamlanmasından sonra artan Proje 

geliri varsa bu gelirin Bakanlık tarafından belirlenecek kısmı Ġdare, Belediye ile Proje 

sınırları içerisindeki ilçe ve ilk kademe belediyelerinin bütçelerine, kalan kısmı ise 

genel bütçeye gelir kaydedilir. 

Diğer hükümler 

Madde 8- Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 3.5.1985 tarihli ve 3194 

sayılı Ġmar Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. 

Belediye ve Ġdare tarafından yapılacak konut ve iĢ yeri satıĢları 2.3.1984 tarihli 

ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu hükümlerine göre yapılır. 

Bu Kanunda belirtilen yönetmelikler ile Kanunun uygulanmasına iliĢkin diğer 

yönetmelikler Bakanlık tarafından hazırlanarak yürürlüğe konulur. 

Yürürlük 

Madde 9- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 10- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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EK 2: Kuzey Ankara GiriĢi Kentsel DönüĢüm Projesi Yönetmeliği 

Resmi Gazete Tarihi: 14.04.2006 

Resmi Gazete Sayısı: 26139 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

Madde 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 4/3/2004 tarihli ve 5104 sayılı Kuzey 

Ankara GiriĢi Kentsel DönüĢüm Projesi Kanununun uygulama usul ve esaslarını 

düzenlemektir. 

Kapsam 

Madde 2 – (1) Bu Yönetmelik 5104 sayılı Kanunun ekinde yer alan Protokol 

Yolu Sınır Krokisinde gösterilen proje alanındaki her ölçekteki planlar, inĢa edilecek 

her türlü yapı, alt yapı ve sosyal donatı düzenlemeleri, hak sahipleri ile yapılacak 

anlaĢmalar ve kamulaĢtırma iĢlemlerinde uygulanacak usul ve esasları kapsar. 

Dayanak 

Madde 3 – (1) Bu Yönetmelik 5104 sayılı Kanuna dayanılarak hazırlanmıĢtır. 

Tanımlar 

Madde 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Bakanlık: Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığının bağlı olduğu bakanlığı, 

b) Belediye: Ankara BüyükĢehir Belediyesini, 

c) Diğer Gecekondu Sahipleri: 2981 sayılı Ġmar ve Gecekondu Mevzuatına 

Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı ĠĢlemler ve 6785 sayılı Ġmar Kanununun Bir 

Maddesinin DeğiĢtirilmesi Hakkında Kanun ile aynı 2981 sayılı Kanunun bazı 

maddelerini değiĢtiren 3290 ve 3366 sayılı kanunlardan süre itibarı ile yararlanamayan 

ancak 1 Ocak 2000 tarihinden önce yapıldığını belgeleyen ruhsatsız yapı ve gecekondu 

sahiplerini, 

ç) Ġdare: Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığını, 

d) Ġlçe belediyeleri: Altındağ ve Keçiören belediyelerini, 
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e) ĠĢyerleri: 5104 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ticari faaliyette 

bulunduklarını belgeleyen ve halen ticari faaliyetlerini sürdüren tapulu iĢyeri 

sahiplerini, 

f) Kentsel Tasarım Projesi: 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile getirilen 

kullanım kararları ve yapılaĢma koĢulları doğrultusunda hazırlanacak 1/500 ölçekli 

tasarım projelerini, 

g) Kiracılar: 1 Ocak 2000 tarihinden önce yapılan yapılarda 5104 sayılı Kanunun 

yürürlüğe girdiği tarihten en az geriye doğru üç yıl oturan kiracıları, 

ğ) Nazım Ġmar Planı: Proje alanı kapsamında hazırlanacak 1/5000 ölçekli 

planları, 

h) Ortak hesap: Ġdare ve Belediye tarafından açılacak müĢterek banka hesabını, 

ı) Proje: Kuzey Ankara GiriĢi Kentsel DönüĢüm Projesini, 

i) Ruhsatlı Yapılar: 5104 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ilçe 

belediyesinden gerekli yapı ruhsatını alarak bina inĢa eden ( iskan izni almıĢ yada iskan 

izni alma aĢamasında) gerçek kiĢi ve kooperatifleri, 

j) ġirket: Ġdare ve Belediye tarafından özel hukuk hükümlerine göre kurulan 

Ģirketi, 

k) Tapu sahipleri: Proje alanı içerisinde imarlı veya imarsız tapu sahiplerini, 

l) Tapu Tahsis Belgesi sahipleri: 2981 sayılı Kanun ile aynı 2981 sayılı Kanunun 

bazı maddelerini değiĢtiren 3290 ve 3366 sayılı kanunlar ile 2/3/1988 tarihli ve 3414 

sayılı Kanun ile bu kanunlara dayanılarak çıkarılan yönetmelikler gereği süresi 

içerisinde müracaat edenler ile tapu tahsis belgesi almıĢ olanları, 

m) Trampa: KamulaĢtırılacak mülke karĢılık proje alanı içinde veya dıĢında 

konut veya imara müsait arsa verilmesi iĢlemini, 

n) Uygulama Ġmar Planı: Proje alanı kapsamında hazırlanacak 1/1000 ölçekli 

planları, 

ifade eder. 
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

Tapulu Arsası ve Tapulu Arsası Üzerinde Tesisleri Bulunan Gayrimenkuller Ġçin 

Uygulanacak Esaslar 

ĠĢyeri ve konut sözleĢmesi 

Madde 5 – (1) Proje alanı içerisinde kalan ve üzerinde iĢyeri ve konutu bulunan 

tüm tapulu gayrimenkul sahipleri ile mülklerinin Belediye Meclisince belirlenen 

büyüklükte olması kaydıyla; konut ve iĢyeri sözleĢmesi yapılır. Gayrimenkul 

sahiplerine arsa miktarlarına bağlı olarak verilecek konut ve iĢ yerlerine iliĢkin nitelikler 

Belediye Meclisince belirlenir. 

ĠĢyeri ve konut verilmesi 

Madde 6 – (1) Belediye ile anlaĢma yapan imar, tapulama ve kadastro tapulu 

arsa ve tesis maliklerine, mülklerinin Belediye Meclisince belirlenen büyüklükte olması 

kaydıyla; bölgede yapılacak iĢyeri ve konutlardan hak sahiplerine verilir. 

Eksik kalan arsa miktarının tamamlanması 

Madde 7 – (1) Ġmarlı ve kadastro arsa malikleri ile yapılacak iĢyeri ve konut 

sözleĢmesinin eksik kalan arsa miktarları için her 1 m2 arsaya karĢılık gelen inĢaat alanı 

hesaplanarak ilgili malik hissesi karĢılığı düĢen inĢaat maliyeti bedeli Belediyeye 

taksitle ödenir. Taksit esasları Belediye Meclisince belirlenir. ĠnĢaat maliyet bedeli her 

yıl Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığınca yayımlanan değerler üzerinden uygulanır. 

Borçlandırma suretiyle iĢyeri ve konut sözleĢmesi 

Madde 8 – (1) ĠĢyeri ve Konut sözleĢmesinde iĢyeri ve konut hakkı olan hak 

sahipleri ile talepleri halinde borçlandırma suretiyle iĢyeri ve konut sözleĢmesi 

yapılabilir. 

Birden fazla iĢyeri ve konut sözleĢmesine müsait olan hak sahipleri 

Madde 9 – (1) Talepleri halinde arsa hissesi birden fazla iĢyeri ve konut 

sözleĢmesine müsait olan hak sahipleri ile hisse oranlarına denk gelecek Ģekilde iĢyeri 

ve konut sözleĢmesi yapılabilir. Arsa sahiplerinin Belediyeye borçlanması durumunda 

ise ödemeler sözleĢme tarihinden itibaren peĢin olarak ödenir. 

Arsa üzerindeki tesis ve müĢtemilat 
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Madde 10 – (1) Ġmarlı, kadastro ve tapulama arsası üzerinde bulunan tesis ve 

müĢtemilatın Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığınca her yıl yayımlanan birim fiyatları 

üzerinden kıymet takdir komisyonlarınca belirlenen bedelleri, sözleĢme ile Belediyeye 

verilecek konutların maliyet bedellerinden düĢülür. Bu iĢlem sonucunda oluĢacak olan 

maliklerin alacakları Belediye tarafından peĢin ödenir. Arsa sahiplerinin Belediyeye 

borçlanması durumunda ise ödemeler sözleĢme tarihinden itibaren taksitle ödenir. 

Taksit esasları Belediye Meclisince belirlenir. 

Tahliye 

Madde 11 – (1) Belediye ile anlaĢma yapan tapulu tesis malikleri sözleĢme 

tarihinden itibaren 7 gün içinde su, doğal gaz ve emlak vergisi borçlarını kapatarak 

tesisi boĢ olarak Belediyeye teslim eder. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

2981 Sayılı Kanuna Tabi Tapu Tahsis Belgeli Gecekondulara Uygulanacak Esaslar 

Konut sözleĢmesi 

Madde 12 – (1) Tapu tahsis belgesi bulunan gecekondu maliklerine proje alanı 

içerisinde üretilecek ve nitelikleri Belediye Meclisince tespit edilecek hak sahipleri 

konutlarından verilmesi için konut sözleĢmesi yapılır. 

Tapu tahsisli gecekondu malikleri 

Madde 13 – (1) Tapu tahsisli gecekondu maliklerine nitelikleri Belediye 

Meclisince tespit edilecek konut verilir. 

Borçlandırma suretiyle konut sözleĢmesi 

Madde 14 – (1) Tapu tahsis belgesindeki tahsis miktarı 400 m2 olup arsa borcu 

bulunmayan hak sahiplerine Belediye Meclisince belirlenecek büyüklükte bir adet konut 

verilir. Tapu tahsis belgesindeki tahsis miktarı 400 m2’den az olan maliklerin eksik arsa 

oranları, konut sözleĢmesi ile Belediye Meclisince tespit edilecek konut büyüklüğünün 

inĢaat maliyet bedeli oranı üzerinden hesaplanacak bedele, gecekonduya ait varsa arsa 

borcuda ilave edilerek, toplamdan; tesis ve müĢtemilata ait enkaz bedeli düĢülerek 

borçlandırma yapılır. 

Kıymet takdiri 
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Madde 15 – (1) Tapu tahsisli tesis müĢtemilat ve ağaçların kıymet takdir 

bedelleri Belediye tarafından oluĢturulacak kıymet takdir komisyonunca belirlenir. 

Maliklere verilecek konutların Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığınca yayımlanan inĢaat 

maliyet değerleri üzerinden maliyet bedelleri belirlenerek maliyet bedellerinden enkaz 

bedelleri düĢüldükten sonra kalan bedel sözleĢme tarihinden itibaren bir sonraki aydan 

baĢlayarak taksitle ödenir. Taksit esasları Belediye Meclisince belirlenir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Belgesiz ve Kaçak Gecekondulara Uygulanacak Esaslar 

Hak sahipliği 

Madde 16 – (1) 2981 sayılı Ġmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara 

Uygulanacak Bazı ĠĢlemler ve 6785 sayılı Ġmar Kanununun Bir Maddesinin 

DeğiĢtirilmesi Hakkında Kanun ile aynı 2981 sayılı Kanunun bazı maddelerini 

değiĢtiren 3290 ve 3366 sayılı kanunlardan süre itibarı ile yararlanamayan ancak 1 Ocak 

2000 tarihinden önce yapıldığını belgeleyen ruhsatsız yapı ve gecekondu sahipleri hak 

sahibi olurlar. 

Gecekondu kanununda öngörülen Ģartları sağlayacaklara verilecek 

konutlar 

Madde 17 – (1) Bu Yönetmelikte tanımlanan diğer gecekondu sahiplerine tahsis 

edilecek konut bedelleri 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu hükümlerine göre belirlenir. 

Bu Yönetmelikte tanımlanan diğer gecekondu sahiplerinin konut tahsis iĢlemleri Ġdare 

tarafından yürütülür. 

Kıymet takdiri 

Madde 18 – (1) Hak sahiplerine ait gecekondu, tesis, müĢtemilat ve ağaçlar için 

Belediyece oluĢturulacak kıymet takdir komisyonunca belirlenecek kıymet takdir 

bedelinin %10’u enkaz bedeli olarak hesaplanır. Bu bedel, yapılacak sözleĢme ile hak 

sahiplerine verilecek konuta ait inĢaat maliyetinden düĢülüp kalan bedel hak sahibi 

tarafından ödenir. 
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BEġĠNCĠ BÖLÜM 

Finansman ve Gelirler 

Finansman 

Madde 19 – (1) Proje için gerekli mali kaynak ilgili yıl bütçe kanunlarında 

gösterilen miktarda Ġdare ve Belediye bütçesinin özel tertiplerine intikal ettirilecek 

ödenekler ile Belediye ve Ġdarenin kendi kaynaklarından ayıracağı ödenekler ve satıĢ 

gelirleri dahil her türlü proje gelirleriyle sağlanır. Bu ödenekler ve proje gelirleri Ġdare 

ve Belediye tarafından açılacak müĢterek banka hesabına yatırılır ve projeye dahil her 

türlü harcama bu hesaptan yapılır. 

(2) Ġdare ve Belediye tarafından yapılan harcamalar, ortak hesaptan Ġdare ve 

Belediyeye iade edilir. 

(3) Ġdare, bütçesine aktarılan ödeneklerden veya kendi kaynaklarından projedeki 

konut, sosyal donatı, çevre düzenlemesi, teknik altyapı kamulaĢtırma ve diğer 

uygulamalarda kullanılmak üzere Belediyeye konut kredisi sağlayabilir. Bu kredinin 

faizi, vadesi ve ödeme koĢulları Belediye ve Ġdare arasında yapılacak protokolle 

belirlenir. 

Gelir PaylaĢımı 

Madde 20 – (1) Projenin tamamlanmasından sonra artan proje geliri varsa; bu 

gelirin Bakanlıkça belirlenecek kısmı Ġdare, Belediye, ilçe belediyeleri ve proje alan 

sınırları içerisinde alanı bulunan diğer belediyelerin bütçesine, kalan kısmı ise genel 

bütçeye gelir kaydedilir. 

ALTINCI BÖLÜM 

Diğer ve Son Hükümler 

Kira bedeli 

Madde 21 – (1) Proje alanı içerisinde tesisi bulunan arsa malikleri ve tapu tahsis 

belgesi sahipleri ile bu Yönetmelikte tanımlanan diğer gecekondu sahiplerine, tahliye 

tarihinden itibaren Belediye Meclisince kararlaĢtırılacak aylık kira bedeli, Belediyece 

verilecek konutların teslim tarihine kadar ödenir. Kira artıĢ bedeli her yıl Belediye 

Encümenince belirlenir. 
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(2) Belediyeye ait lojmanlar hak sahiplerinin talebi halinde kendilerine tahsis 

edilir. Lojman tahsisi yapılan hak sahiplerine kira bedeli ödenmez. 

Enkazların verilmesi 

Madde 22 – (1) Konut sözleĢmesi yapılan hak sahipleri, sözleĢme tarihinden 

itibaren konut ve müĢtemilatlarını tahliye ederek 7 gün içerisinde yıkıp boĢalttıkları 

takdirde yıkım karĢılığı enkazları kendilerine verilir. 

Planlama 

Madde 23 – (1) Planlama aĢağıda belirtilen esaslara göre yapılır. 

a) Ġlgili mevzuata göre proje alanı içinde olup ilçe belediyeleri, belde 

belediyeleri ve kamu kurum ve kuruluĢlarına ait olan her ölçek ve nitelikteki imar 

planları, parselasyon planları, etaplama ve benzeri imar uygulamalarına dair izin ve 

yetkiler ile proje onayı, yapı izni, yapı kullanma izni ve inĢaata dair benzeri izin ve 

yetkiler Belediye tarafından kullanılır. 

b) Ġmar planı ile getirilen kararlar doğrultusunda Belediyece yapılacak veya 

yaptırılacak kentsel tasarım projeleri Ġdarenin uygun görüĢü alınarak Belediyece 

uygulamaya konulur. 

c) Proje alanı sınırı içerisinde kalan ve içme suyu kullanımından vazgeçilen 

baraj ve koruma kuĢaklarındaki su havzalarını planlamaya ve bunlara iliĢkin sınırları 

yeniden belirlemeye Belediye yetkilidir. 

ç) 5104 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce onaylı imar planları 

doğrultusunda yapılmıĢ ve/veya yapılmakta olan yapılar ile henüz yapılaĢmamıĢ 

alanlara iliĢkin uygulamaya yönelik kararlar Belediye Meclisince alınır ve Belediye 

tarafından uygulanır. 

Mülk edinme 

Madde 24 – (1) Fiilen bir kamu hizmetinde kullanılan ve üzerinde kullanım 

amacına yönelik yapı bulunan taĢınmazlar hariç olmak üzere proje alanı sınırları 

içerisinde kalan bölgede proje için ihtiyaç duyulan arazi ve arsalardan kamu tüzel 

kiĢilerin mülkiyetinde bulunanlar bedelsiz olarak Belediyeye devredilir. Ancak 5104 

sayılı Kanun kapsamında Belediyeye devredilen gayrimenkullerden, Ġdare ve 

Belediyenin Proje kapsamında kullandıkları kaynak dikkate alınarak Bakanlık 

tarafından belirlenenlerin mülkiyeti, Ġdare adına tescil edilir. Bu taĢınmazların tescili 
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Tapu Sicil Müdürlüklerince resen yapılır. Tescillerde 5104 sayılı Kanunun yürürlük 

tarihi esas alınır. Bu tarihten sonra yapılan her türlü mülkiyeti devir edici iĢlemler iptal 

edilir. 

KamulaĢtırma 

Madde 25 – (1) Rızai anlaĢma sağlanamadığı takdirde 4.11.1983 tarihli ve 2942 

sayılı KamulaĢtırma Kanunu uygulanarak Ģahıs mülkiyetlerinin Belediye adına tescili 

yapılır. 

Arazi ve arsa düzenlemesi 

Madde 26 – (1) Proje alan sınırları içerisinde binalı veya binasız arsa ve araziler 

yapılacak imar planları doğrultusunda Belediyece yapılan veya yaptırılan parselasyon 

planları ile düzenlenir. 

Proje yönetimi 

Madde 27 – (1) Proje alan sınırlarındaki kentsel tasarım projeleri ile konut, 

sosyal donatı, çevre düzenlemesi ve teknik altyapı projeleri ile yapım dahil diğer iĢler, 

Belediye ve Ġdare tarafından Bakanlıkça tespit edilecek görev dağılımına göre yapılır 

veya yaptırılır. 

(2) Proje alanı içindeki yol, köprü, viyadük, su, yağmur suyu, pis su kanalları ve 

bunlarla ilgili sanat yapıları Ġdare ve Belediyenin uygun görmesi halinde Ankara Su ve 

Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü ve EGO Genel Müdürlüğüne yaptırılabilir. 

Ġdare ve Belediyenin ortak kararıyla Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresinin kendi 

imkanlarıyla yaptırdığı iĢlerin bedeli Bayındırlık Birim Fiyatları üzerinden, ihale ile 

yaptırdıkları iĢler ihale bedeli üzerinden, EGO’nun proje alan sınırları içerisindeki 

doğalgaz ile ilgili yapacağı veya yaptıracağı alt yapı hizmetleri ihale bedeli üzerinden 

ödenir. Bu iĢler ile ilgili proje, müĢavirlik ve kontrollük hizmetleri 5104 sayılı Kanunun 

6 ncı maddesine göre yapılır. 

Ġhale iĢlemleri 

Madde 27/A – (Ek: RG-10/10/2006-26315) 

(1) 5104 sayılı Kuzey Ankara GiriĢi Kentsel DönüĢüm Projesi Kanununa ekli 

Protokol Yolu Sınır Krokisinde gösterilen Kuzey Ankara GiriĢi Kentsel DönüĢüm 

Projesi alan sınırları içerisindeki her tür ve ölçekteki planlar, inĢa edilecek resmi ve özel 

her türlü yapı, alt yapı ve sosyal donatı ile konut, yol, tünel, köprü, hastane, okul, cami 
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ve rekreasyon alanı yapım ve düzenleme iĢleri için, Arsa SatıĢı KarĢılığı Gelir PaylaĢımı 

veya Kat KarĢılığı Yapım iĢleri uygulamak suretiyle ihale yapılabilir. 

(2) Yapılacak ihale iĢlemleri ile ilgili usul ve esaslar Ġdarece belirlenir. 

Yürürlük 

Madde 28 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 29 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığının 

bağlı olduğu Bakan yürütür. 
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