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ŞEHİRCİLİK  VE  KENT  MİMARİSİNDE  KENTSEL  DÖNÜŞÜM 

                 Dr. Yük. Müh.  Ali  HELVACI   (E. Müsteşar) 

Ülke kalkınma planları, uygulanabilme aşısından, taşınmaz mallara (arsa veya arazilere)  dayalı 

kalkınma planları, özellikle içerdikleri arsa ve arazilerin kullanım biçimlerini değiştirmeyi, 

düzenlemeyi amaçlar. 

Hazırlanan arsa – arazi kullanım – imar planları, ne kadar titizlikle yapılırsa yapılsınlar; 

uygulanmadıkları; yeni mülkiyet ve onun kullanım biçimi olarak tapuya tescil edilmedikleri sürece; 

emek, zaman, para kaybından başka yarar sağlayamazlar. 

İmar planlarının uygulanabilmesi; belli bir sistematiği, özel imkanları gerektirir. Bunların 

başında, güçlü bir plan isteğinin, iradesinin olması gerekir. Ardından insan haklarına dayalı, çağdaş 

teknolojiyi kullanan, toplum ihtiyaçlarını göz önünde tutan, kendi içinde tutarlı, belli bir ideolojisi 

olan, çok yönlü, aktif bir arsa politikasının araçlarını içeren şehircilikte, hukuksal ve teknik olarak yeni 

düzenlemelere ve imar yasası ile uygulama araçlarına gerek vardır.  

Yoğun yapılaşmalar, arsa düzenlemelerindeki uygulamaya ilişkin sorunlar, imar 

düzenlemelerinde kentin planlı ya da plansız yoğun yapılaşmış alanlarındaki donatı standartlarının 

yükseltilmesi, ülkemizin bir gerçeği olan deprem riskine karşın önlem amacıyla yapılacak yenileme  ve 

tamamen yıkım alanlarındaki yapı üretimi ihtiyacı; kentlerin dönüştürülmesi sürecini gündeme 

getirmektedir. 

Kurtuluş  Savaşı’ndan sonra 1930’ lu yıllarda Ankara’nın planını yapan Berlin şehircilik 

uzmanlarından Prof. Dr. Hermann JANSEN’in  Atatürk’e : “Kurtuluş  Savaşını kazandınız. 

Ankara’nın imar planlarının hazırlanmasında benzer iradeyi gösterebilecek misiniz?” sorusunu 

sorması, daha sonraki yıllarda kendisinin ne kadar haklı olduğunu göstermiştir. 

 “Bugün  ‘kent planlaması’ ile  ‘imar planlaması’ kavramları sanki özdeşleşmiştir. Oysa      

‘imar planlaması’ (imarcılık), kentsel toprak kullanım şekilleri, kentlerin genel (makro) biçimi, kent içi 

trafik sistemleri, kentsel altyapı ve sosyal donatım biçimleri ile yapı düzeni gibi konularda olması, 

istenen durumları gerçekleştirmeye yönelik bir ‘fiziksel planlama’ türü; ‘fiziksel planlama’ ise 

kentlerin ve kent yönetimlerinin fiziksel sorunları dahil, tüm sorunları içeren ‘kent planlama’ 

çalışmalarında bir alt bölümdür.” 

Sorun; bunun nasıl yapılacağına ilişkin  imar uygulanma  araçlarının belirlenmesi, parasal 

kaynakların sağlanması, yapılabilir edilebilir imar planlarının hazırlanması, hazırlanan imar planının 

uygulanabilirliği; oluşacak yeni mülkiyetlerin dağıtımı ve bunların tapuya tescil işlemlerinin 

gerçekleştirilmesidir. Bu bir süreci anlatmaktadır. Bu sürecin adı “Kentsel Dönüşüm” dür. 

İmar planları  ve  Kentsel dönüşüm;  Şehir Planlama Müh +  Harita Müh. + Mimar  gibi teknik 

adamların  müşterek fikir ürünüdür. Yani fikirlerin bileşkesidir. 

Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeler insanlığa ve oluşturduğu medeniyetlere tarihsel süreçte 

çok şeyler katmış ve insanoğlu kendini farklı birçok şekilde ifade etme imkanı bulmuştur. Mimarlık ise 

toplumların kendini ifade ediş yollarından biri, belki de en önemlisi olmuştur. 

Mimarlık, ümran haline getirme yani bayındır olma, uygar ve ileri olma eylemidir.   

Mimarlık Sanat’tır. Mimarlık ne yaparsak yapalım kendisinden kaçamadığımız sanattır. 
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Mimar Louis KAHN ise  “mimarlık doğanın yapamadığıdır” diye  mimarlığı tanımlamakta.. 

Mimarlık; İç ve dış mekanlara teknik ve estetik bir düzen içinde biçim verme sanatıdır. 

Mimarlık; mekan tasarlama işidir. 

Başka bir tanımlamayla da, yapılan ve fiziksel çevreyi tasarlama ve inşa etme sanat ve 

bilimidir.  

“Tüm diğer işlemsel sanatlarda olduğu gibi mimarlıkta da, amaç işlemi yönlendirmektir. Amaç 

iyi yapı yapmaktır. İyi yapı yapmanın üç koşulu vardır: Kullanışlılık, Sağlamlık ve Güzellik.” 

İÖ. 1. yy.’ da yaşamış olan  Roma’lı  mimar Vitruvius  İÖ. 25 yılında “De Architectura” adlı 

kitabında başarılı bir mimarlık için 

Utulitas  (kullanışlılık – yararlılık), 

Firmitas  (sağlamlık), 

Venustas  (güzellik) etmenlerinin gerekli olduğunu ileri sürmüştür. 

Rönesans’ta bu tanım, “Comodita, perpetuita, bellezza” (kullanışlılık, süreklilik – kalıcılık, 

güzellik) olarak benimsenmiştir. 

Mimarlık evrensel bir meslektir ve dünyanın en eski mesleği olarak bilinir. 

Mimarlık yapı sektörünün de ayrılmaz bir parçasıdır. Yapı sektörü ise, tüm dünya ülkelerinde 

en büyük sektör olup, diğer sektörlerin de itici gücü olarak kabul edilmektedir. 

( Buradaki mimarlık tanımı daha ziyade şehircilik mimarlığıdır.) 

 “Kötü  mimarlık sıkan ayakkabı gibidir” 

İşte iyi koşmanın ve iyi mimarlığın beş kuralı : 

1) Koşacağınız zeminin koşmaya uygun olması, “ Arnavut kaldırımları, parke taş döşenmiş 

yerlerde koşmayın, düşebilirsiniz.” (Zemin ve malzeme bilgisi) 

2) Eğime ters yönde koşmayın daha çok yorulursunuz. (Topoğrafyanın kullanımı) 

3) Rüzgara karşı koşmayın terlemişseniz hasta olabilirsiniz. (Hakim rüzgar bilgisi) 

4) Güneşe karşı koşmayın önünüzü göremezsiniz. (Yönlendirme bilgisi) 

5) Ulu orta her yerde koşamazsınız. Kamuya açık, park alanlarındaki koşu – yürüme 

yollarında koşabilirsiniz.  (Mahremiyet kuralı) 

İnşaat mühendisliği de mimarlık gibi insanoğlunun ihtiyaçları ile doğmuş temel mühendislik 

dallarından biridir. 

İnşaat mühendisliği sadece binaların inşaatı ile ilgili bölüm değildir. 

İnşaat mühendisliği uygarlığın alt yapısı olan birçok bilimleri de kapsar. Bunlar arasında en 

önemlileri: yapı, geoteknik, hidrolik, ulaşım sistemleri (trafik) tasarım ve bilimsel araştırma, malzeme 

bilimi, yapı işletmesi ve topografya konularıdır. 

İnşaat mühendisleri, ürettikleri yapılarla içinde bulunduğumuz ortamların yaşamak için daha 

uygun hale getirilmesinde mimarlarla birlikte ortaklaşa çalışmaktadırlar. 
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Mimarlık sanatı Mühendislik hizmetleriyle bir bileşke oluşturduğundan, Mimarlık sanat, 

Mühendislik onun uygulamalarıdır. 

Gelişen dünyada, devletlerin çevrenin önemine varması dünya tarihi açısından oldukça yenidir. 

Yorgun dünyanın, kirlenmemesi, yaşanabilir kalması, imar faaliyetlerinin jeolojik gerçekliğe uygun 

olması vs. nedenler ile yaşanan can kayıpları, yok olan doğal öğeler; ülkeleri bir araya getirmiş ve bazı 

düzenlemeleri hem iç hukuk hem de  uluslararası hukuk anlamında gündeme taşımıştır. 

Bunun doğal sonucu olarak da iç hukuka dönük bir takım düzenlemeler yapmıştır.              

“3194 s. İmar Kanunu”, “2872 s. Çevre Kanunu”, “2985 s. Toplu Konut Kanunu”, “5216 s. 

Büyükşehir Belediyesi Kanunu”, “5393 s. Belediye  Kanunu”, “3083 s.  Sulama Alanlarında Arazi 

Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu”, “3621 s. Kıyı Kanunu”,  “5312 s.  Deniz Çevresinin 

Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini 

Esaslarına Dair Kanun”, bu düzenlemelerin başında gelmektedir. 

Türkiye’de Kentsel Dönüşüm ile İlgili Yasaların Değerlendirilmesi 

 775  Sayılı Gecekondu Kanunu :  Mevcut  gecekonduların ıslahı, tavsiyesi, yeniden gecekondu 

yapımının önlenmesi ve bu amaçlarla alınması gereken tedbirler hakkında bu kanun hükümleri 

uygulanır. 

 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler 

Hakkında Kanun  (24.02.1984) 

Bu Kanunun amacı; imar ve gecekondu mevzuatına aykırı olarak inşa edilmiş ve inşa halindeki 

büyün yapılar hakkında uygulanacak işlemleri düzenlemek ve bu işlemlere dair müracaat, tespit, 

değerlendirme, uygulama ve duyuru esaslarını ve ilgili diğer hususları belirlemektir. 

 2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu  

Bu yasayla TOKİ’nin  gecekondu alanlarında, tarihi alanlarda, deprem riski olan alanlarda  ve 

bunun gibi her türlü alanda plan yapmaya ve plan yaptığı alanlarda her türlü inşaat yapmaya yetkili 

olduğu gözükmektedir. Bu da yerelliği ortadan kaldırarak (belediyeleri yetkisiz kılarak, yetkilerine el 

koyarak) merkezi bir yapılanmayla, oluşum sağlamaktır.  

 5104  Sayılı Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu 

Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanununun amacında anlaşılacağı gibi Kuzey 

Ankara girişi için çıkarılan özel bir kanundur. Bu Kanunun uygulama yönetmeliğine göre; 3  ayrı 

gayrimenkul türü belirlenmiştir. Bunlar; 

1) Tapulu Arsası ve Tapulu Arsası Üzerinde Tesisleri Bulunan Gayrimenkuller İçin 

Uygulanacak Esaslar, 

2) 2981 Sayılı Kanuna Tabi Tapu Tahsis Belgeli Gecekondulara  Uygulanacak Esaslar, 

3) Belgesiz ve Kaçak Gecekondulara  Uygulanacak Esaslar, 

 

 5366 Sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve 

Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun 
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 5393 Sayılı  Belediye  Kanunu 

Bu Kanunun  73. maddesine göre;  “Belediye, kentin gelişimine uygun olarak eskiyen kent 

kısımlarını yeniden inşa ve restore  etmek; konut alanları, teknoloji parkları ve sosyal donatılar 

oluşturmak, deprem riskine karşı tedbirler almak veya kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak 

amacıyla kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulatabilir. 

 3194  Sayılı İmar Kanunu 

Türkiye’de arsa ve arazi düzenlemesi 3194  sayılı İmar Kanunun  11, 12, 13, 14, 15, 16. 

maddeleri  ile 18. maddesine ve onun uygulama yönetmeliğine göre genel ve yaygın biçimde 

yapılmaya devam edilmektedir. 

06.12.2012 tarihinde yayımlanan 6360 sayılı Yasa ile  illerin sınırları il mülki sınırları olmak 

üzere aynı adla büyükşehir belediyesi kurulmuş ve bu illerin il belediyeleri büyükşehir belediyesine 

dönüştürülmüş, dolayısıyla Ülkemizde, Büyükşehir yapısı değişmiştir.   

Sanayi, tarım, turizm, ticaret, toplu konut, afet riski altındaki alanların kentsel dönüşümü vb. 

konularda İmar Kanununa tabi olmayan bazı düzenlemelerin olduğunu görmekteyiz. Bunları, özel imar 

rejimi biçiminde ele alınmak gerekir.  

Nitekim Sanayi Bölgeleri Kanunu, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu, 4737 sayılı Endüstri 

Bölgeleri Kanunu, 3218 sayılı Serbest  Bölgeler Kanunu, 4681 sayılı Teknoloji Bölgeleri Kanunu, 

3621 sayılı Kıyı Kanunu, 2683 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu, henüz yürürlüğe 

giren 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun gibi kanun 

kapsamındaki yerlerdeki düzenlemeleri kendine özgü düzenlemeleri ile değerlendirmek  gerekir. 

Ülkemizde yerleşmeler; imara aykırı, kaçak ve imara uygun, planlı yerleşmeler biçiminde 

sürmektedir. Bunlardan imara aykırı ve kaçak yerleşimler; daha çok kamusal araziler üzerinde 

gecekondu ya da özel mülkiyete konu olan arsa / araziler üzerinde imar tüze ve kurallarına aykırı 

olarak oluşmuş / yapılaşmış yerlerdir. 

İmara Uygun, Planlı Yerleşmelerde; 3194  sayılı İmar Kanunu’nun   “Arsa ve Arazi 

Düzenlemesi”  başlıklı 18. Maddesi  ve bu  maddede belirtilen, “Arsa ve Arazi Düzenlemesi” nin nasıl 

yapılacağının anlatıldığı  yönetmelik  uygulanmaktadır. 

Temel’de Türkiye’de yapılan 18. madde uygulanmalarında DOP  ve / veya  KOP  kesintileri, 

azalan taşınmaz değerleri ile İmar planlarıyla, artan imar kullanım hakları arasında dengesizlikler 

vardır. Bu dengesizlik genelde kamusal bir uygulama olan İmar planları ile taşınmaz malların 

değerinde oluşan değer artışının taşınmaz mal sahibinin lehine olmasıdır. 

Ancak imar planlarıyla gelen kamusal değer artışı aşırı olmamalıdır. Planla (kamunun yarattığı) 

değer artışı kamuya  döndürülebilmeli, düzenleme ile adalet sağlanmalı, ne kamu ne de taşınmaz mal 

sahibi zarar etmelidir.                                                                                                                                

İmar denince akla ilk gelen belediyelerdir. Zira, imar planlarının çoğu bu kurumların 

organlarınca ihdas edilir. Belirli durumlarda, İl Özel İdaresinin,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ve 

çeşitli kurumların imar üzerindeki yetkilerini de hatırlatmak isteriz. 
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İmar ile ilgili çok yasa olduğundan  farklı uygulamalara rastlanılmaktadır. Çevreye ve özellikle 

imara karşı girişilen haksız müdahaleleri suç sayma eğiliminden etkilenen Ülkemizde de, Türk Ceza 

Kanunda düzenlemeye gidilmiştir. 

Suç saymanın kabaca iki temeli vardır. Bunlardan ilki gerçekleştirilen eylem kamu düzenini 

oldukça derinden sarsmakta ve topluma zarar vermektedir  (cezalandırıcı etki), ikincisi ise eylemin 

sürdürülmesinin / devamının önünü almaktır (caydırıcı etki). 

Kentsel Dönüşüm Nedir ? 

Kentsel dönüşüm, “Kamu girişimi ya da yardımıyla yoksul komşulukların temizlenmesi, 

yapıların iyileştirilmesi, korunması, daha iyi barınma, çalışma ve dinlenme koşulları, kamu yapıları 

sağlanması amacıyla, yerel tasar ve izlenceler uyarınca, kentleri ve kent özeklerinin tümünü ya da bir 

bölümünü, günün değişen koşullarına daha  iyi bir çevre verebilecek duruma getirme” şeklinde 

tanımlanmaktadır. Kentsel dönüşüm, çeşitli nedenlerle eskimiş, yıpranmış, çöküntüye uğramış ya da 

bozulma süreci yaşamakta olan kentin önemli bir bölgesinin yeniden yaşama kazandırılması sürecidir. 

“Kentsel dönüşüm ayrıca, mekanın sadece fiziksel yenilenmesi değil, kent parçasının sosyal ve 

ekonomik açılarda da iyileştirilmesini hedefleyen bir planlama yaklaşımıdır. 

 “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı”  ile bir alanın kentsel  dönüşüm ve gelişim alanı  olarak 

ilân edilebilmesinin şartları;   Gerek  5393 sayılı  Belediye  Kanunu’nda gerekse 5216 sayılı 

Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nda bu terimin (alanın) tanımı yapılmamıştır. Öte yandan 3194 

sayılı İmar Kanunu ile bu Kanuna göre çıkartılan yönetmeliklerde de bu terimin tanımı 

bulunmamaktadır. Bu terimin tanımı, 5393 sayılı  Belediye  Kanunu’nun 73. Maddesinde  

tanımlanmıştır. 

“ Konut alanları, sanayi alanları, ticaret anlamları, teknoloji parkları, kamu hizmet alanları, rekreasyon 

alanları ve her türlü sosyal donatı alanları oluşturmak; eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore 

etmek, kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak ve kültürel dokusunu korumak amacıyla tedbir 

almak amacıyla toplumsal, fiziksel, tarihsel ve çevresel koşulların kapsamlı ve bütünleşik bir 

yaklaşımla ele alınarak ilan edilen alanlardır.” 

Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı; üzerinde yapı olsun veya olmasın, belediye  ve 

mücavir alan sınırları içindeki imarlı ya da imarsız tüm alanlarda, belediye meclis kararıyla 

belirlenebilir. (5393 s. Bel .K. md. 73/1) 

Bir alanın kentsel dönüşüm ve gelişim alanı olarak ilan edilebilmesi için; yukarıda (tanımda) 

belirtilen hususlardan birinin veya birkaçının gerçekleşmesi ve bu alanın belediye veya mücavir alan 

sınırları içerisinde bulunması şarttır. Ancak kamunun mülkiyetinde veya kullanımında olan yerlerde  

kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilebilmesi ve uygulama yapılabilmesi Bakanlar Kurulu 

Kararına (5393 s. Bel .K. md. 73/1) 

 Belediyeler, kentsel dönüşüm ve gelişme alanı olarak belirlediği yerlerde, “yapı yükseklik ve 

yoğunluğu”nu istedikleri gibi belirlemeleri mümkün olduğu, 5393 sayılı  Belediye  

Kanunu’nun  5998 sayılı Kanun ile değişik 73. maddesinin 2. fıkrasında, belediyelerin,  kentsel 

dönüşüm ve gelişim alanlarında yapılacak yapıların yükseklik ve yoğunluklarını belirleme 

yetkisine sahip oldukları belirtilmektedir. 

Ancak belediyeye  yasa ile tanınan bu takdir yetkisi mutlak ve sınırsız olmayıp; şehircilik 

ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararıyla sınırlıdır. Belediyeler bu sınırları aşarak veya yapı 
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yükseklik ve yoğunluklarını belirleyemezler. Örneğin; belediye bir kentsel dönüşüm ve gelişim 

alanında yapı yoğunluk ve yüksekliğini, bu alanında içinde bulunduğu o kent bölgesinde  teknik ve 

sosyal donatı alanı açığı yaratacak şekilde veya kaldıramaz düzeyde trafik yoğunluğu oluşturacak bir 

şekilde artıramaz. 

 Kentsel dönüşüm alanlarının yasaya uygun belirlenmesi gerekir. Bu konuda; 

Kentsel dönüşüm alanlarının kentin gelişimine uygun olarak eskiyen kent kısımlarını yeniden 

inşa ve restore etmek, kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak, konut, sanayi ve ticaret alanları 

oluşturmak ve deprem riskine karşı önlem almak için belirlenmesi gereken alanlar olduğu halde, 

kentsel dönüşüme konu edilen parsellerin büyük bölümünün boş alanlardan oluşması nedeniyle kentsel 

dönüşüm alanı olarak belirlenmesinde hukuka uyarlık görülmediği hakkında (Danıştay 6. Dairesi’nin 

05.10.2009 tarih ve E: 2007/ 7359,  K: 2009 / 9074 sayılı kararı.) vardır. 

 Koruma amaçlı planlara göre kentsel dönüşüm sağlanabilir. 

Alanın büyük bölümünün doğal sit alanı içerisinde yer almasına karşın koruma bölge 

kurulunun onayı alınmadan belediye meclisince kabul edilen dava konusu planların askıya çıkarılarak 

yürürlüğe konulduğu, alanda yapılan işlemlerin Kentsel Dönüşüm kavramı ile örtüşmediği, daha önce 

alanda koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planları kabul edilip onaylanan parselasyon işlemi 

sonucu imar parselleri ile yol ve diğer donatı alanlarının oluşturulduğu, koruma amaçlı bu planlara 

göre dönüşümün sağlanabileceği hakkında (Danıştay 6. Dairesi’nin 08.02.2010 tarih ve E: 2009/ 4025,  

K: 2010 / 1116 sayılı kararı.) bulunmaktadır. 

Kentsel Gelişme Stratejisi (KENTGES)’ ne göre Kentsel dönüşümün amacı fonksiyonunu 

kaybetmiş bina ve alanlara yeniden fonksiyon kazandırmak, çöküntü halindeki mahalleleri yenilemek, 

istihdam yaratmak, sosyal bütünleşme  ve  kültürel  gelişme sağlamak, kentler arası  yarışta kent için 

yeni bir imaj oluşturmak gibi sosyal ve ekonomik doğrultuda hedefler olabilir. “ Bunlara ek olarak 

koruma, canlandırma, iyileştirme, yeni işlevler kazandırma, yeniden imar etme, hem yapıları, hem de 

bulundukları ekonomik ve toplumsal değerlerine ve fiziksel ölçülerine yeniden kavuşturmak da  

kentsel  dönüşümün amaçları arasındadır. 

 

 Afet Riski Alanlarının  Dönüştürülmesi Nasıldır ? 

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun temel amacı; 

afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve 

sanat standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, 

tavsiye ve yenilemelere dair usul ve esasları belirlemek, başta deprem olmak üzere tabii afetler 

nedeniyle  meydana gelebilecek can ve mal kayıplarını önlemektir. Kanun bu amacıyla, “özel bir 

hedefe” yönelmiştir.  Bina risk taşıyor ise bu kanun kapsamında kalacaktır, aksi halde TCK m. 184 

açısından irdelenirken, genel hususlara “imar mevzuatı ve tanımlarına”  tabi olacağı aşikardır.  

Bu kanunun uygulama yönetmeliği Resmi Gazetenin 15.12.2012 tarih ve 24498 sayısında 

yayımlanmış olup buna göre; önemli iki tanım riskli alan ve riskli yapıdır. 

Riskli Alan:  
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Zemin yapısı veya  üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan 

ve  Bakanlar  Kurulunca  kararlaştırılan alanı, ifade eder. 

Riskli Yapı : 

Riskli alan içinde ve veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya 

ağır hasar görme riski taşıdığı ilmi ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapıyı, ifade eder. 

Bir yapının, risk taşıması halinde, diğer tüm imar mevzuatı hükümleri adeta askıya 

alınmakta ve bu Kanun tatbik olunmaktadır. 

Kentsel Dönüşüm Süreci, aşamaları genelde aşağıda ifade edilmiştir. 

 Dönüşüm Alanlarının Belirlenmesi ve İlan Edilmesi, 

 Gayrimenkullerin Mevcut Durumlarının Tespiti, 

 Katılım Değerinin Tespiti ve Hak Sahipliğinin Belirlenmesi, 

 Kentsel Tasarım Projelerinin ve Dönüşüm Amaçlı İmar Planının Hazırlanması, 

 Teknik Altyapı Projesi, 

 Mimari Uygulama Projesi, 

 Dağıtım İçin Proje Değerinin, Yapılabilirlik Analizi İçin Ön Belirlenmesi 

 Projenin Yapılabilirlik (Fizibilite) Analizi, 

 Dönüşüm Amaçlı İmar Planının Kesinleştirilmesi, 

 Proje – Dağıtım Değerinin Kesinleştirilmesi, 

 Dağıtım 

 Dönüşüm Amaçlı  İmar Planının Uygulanması, 

 Onay Meclis / Encümen, 

 Tapuya Tescil, 

 Yıkım, 

 Molozların Kaldırılması, 

 Yapım ve İnşaat, 

  olarak özetlenebilir. 

 

 Kentsel dönüşüm ve gelişim uygulamalarında özellikle şu hususlara dikkat edilmesi gerektiği 

düşünülmektedir. 

a) Bu uygulama, yalnızca fiziki bir uygulama olarak görülüp ele alınmamalı; ekonomik ve sosyal 

boyutları da kapsayacak şekilde çok bileşenli olarak ele alınıp uygulanmalı ve uygulamaya, 

uygulama modeli geliştirilmeden geçilmemelidir. 

b) Bu uygulama, üst ölçekli planlara, plan bütünlüğüne, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına 

ve kamu yararına uygun olarak yapılmalıdır. 

c) Uygulama, süreçlerinde, halkın kamu kurumu niteliğindeki kurumların (odalar, baro vb.) ve 

üniversitelerin katılımı sağlanmalıdır. 

d) Uygulama süreçlerinin yerleşme, yapılaşma ve planlama konularında bilgi ve tecrübe 

sahiplerince yönetilmesine dikkat edilmelidir. 

e) Yer seçimi ve modellerin seçiminde bilimsel ölçütler kullanılmalı, etaplama doğru olmalıdır. 

f) Uygulamada, şehrin diğer kentsel bölgeleriyle ilişkilerin (ulaşım, ticaret vb.) nasıl kurulacağı, 

yaya omurgalarının nasıl oluşturulacağı, yaratılan bölgenin çevresi ile nasıl ekleneceği gibi 

konularda önceden doğru ve kapsamlı çalışmalar yapılmalıdır. 
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 Sonuç itibariyle;  Türkiye’de mülkiyete  konu  olan  topraklar; ikili bir yapı, anlayış içerisinde 

düzenlenmektedir. Kırsal toprakların düzenlenmesi; “Arazi toplulaştırılması”, kentsel toprakların düzenlenmesi 

ise  “ Arsa ve Arazi Düzenlemeleri”  Ana başlıklarında yapılmaktadır. Kırsal ve kentsel topraklara el atmalar bir 

anlamda amaç ve içeriklere görece farklı olan imar planlarıyla olmaktadır. Yani mülkiyete karışmanın, 

mülkiyeti düzenlemenin hukuksal ve teknik temeli imar planları olmaktadır. Anayasadan, medeni ve imar 

kanunlarından güç alan imar planları yeni mülkiyeti ve onun kullanım biçimi belirlemekte merkezi ve yerel 

kurumları yetkilendirmektedir. 

 Türkiye’deki arsa düzenlemeleri  ve  kentsel dönüşümle ile ilgili yasal çerçeve özellikle 

İstanbul ve yoğun yapılaşmış yerlerde uygulanacak olan kentsel dönüşüm amaçlı projelerde imar 

uygulama araç ve yöntemlerinin yeterli  olmadığı söylenebilir. 

 Almanya ‘da , İngiltere’de kentsel dönüşüm uygulamaların da;  daha çok uygulama örneklerinin 

sonuçlarından, mevcut yönetmelik ve genelgelerinden yararlanmaktadırlar.  Çin’de ise kamu haklarının 

değerlemesine ilişkin çalışmalar sürdürülmektedir. 

 Son zamanlarda içinde büyük ticaret alanlarının, çok sayıda yerleşim yerlerinin , alışveriş 

merkezlerinin ya da bunların birlikte yer aldığı projeler;  “Kentsel Dönüşüm” adı altında kamuoyuna 

duyurulmaktadır. Üst ölçekli planlardan bağımsız ya da öznel bir mantıkla hazırlanmış, genelde 

yüksek gelir getirmesi olası, yoğunluğu yüksek, sosyal amacı belirsiz, boş ya da seyrek yapılmış, 

hazine arazileri tercihli alanlarda geliştirilen, alt ve üst yapı kaygısı düşünülmeden, üzerinde yeterince 

ve  ikna edici tartışmaların yapılmadığı, meşruiyeti ve kentle eklemlenmesi kuşkulu olduğu 

düşünülebilecek, hukuksal dayanakları yetersiz kentsel dönüşüm ya da yenileme projeleri 

düzenlenmekte ve uygulamaya çalışılmaktadır. 

 Oysa kentsel dönüşüm projelerinin hazırlanma ve uygulama süreçlerinde göz önüne 

alınması gereken çok önemli hususlar aşağıda sıralanmıştır. 

 Kentsel dönüşüm projeleri; kent ölçeğinde , makro ölçekte ve bütüncül yaklaşımla ele alınırsa 

ve ilişkili projeler olursa, birbirini tamamlayan bir sistematik içerirse bir anlam ifade eder. 

Kentsel dönüşüm projeleri ile üretilecek konutlar hem depremle yıkılabilecek konutların hem 

de  kentlerin olası konut ihtiyacını karşılayacak biçimde düşünülmesi uygundur. 

 Finansmanı olmayan, fizibilitesi yapılmayan; yani yapılabilir, edilebilir olmayan, geniş bir 

uzlaşı sağlanmamış projelerin ilan edilmemesi kamuoyu ile paylaşılmaması yerel yönetimlere 

olan güveni artıracaktır. 

 Depreme maruz kalacağı bilinen kentler özellikle İstanbul için; Deprem Master Planlarını esas 

alan “Kentsel Dönüşüm Nazım Planı” oluşturulması, uygulamanın düzeni ve sıralama 

bakımından yararlı olacaktır. Bu  “Kentsel Dönüşüm Nazım Planı” na göre kentsel dönüşüm 

alanları ilan edilerek ve planlara uygun olarak “dönüşüm uygulama imar planları” hazırlanarak, 

etaplar halinde kentsel dönüşüm projelerinin uygulamaları daha çabuk gerçekleştirilebilir. 

 Kentsel dönüşüm projelerinin uygulanmasının temeli Kentsel dönüşüm yasası ve uygulaması 

ile ilgili olarak etkili bir tanıtım yöntemi geliştirilmelidir. 

 Kentsel dönüşüm projeleri, kentte, özellikle iç bölgeler ve merkezi kesimlerde, çöküntü alanı 

haline gelen alanlarda , fiziki, ekonomik ve sosyal boyutlarda , “iyileştirme – geliştirme – 

canlandırma” hedefi olmalıdır. 

 Yürürlükteki yasal mevzuat gereği, yapılacak kentsel tasarım projeleri ve imar planları; hak 

sahiplerinin uygun bulması halinde gerçekleştirilmelidir. 

 Kentsel dönüşüm projesi model denemesinde, parasal kaynakları / finansmanı; alanın kendi 

potansiyeli kullanılarak karşılanmaya çalışılmalıdır. 
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 Zorluklara rağmen Projenin örgütlenmesinde ve yürütülmesinde; tüm hak sahiplerinin katıldığı 

ve etkin rol aldığı “Yerel / Mahalli Proje Ortaklığı” yer almalıdır. Proje Ortaklığı’nın  temel 

elemanları da aşağıdaki gibi  olabilir. 

Yatırımcılar : Finansörler, İşletmeciler, Yükleniciler 

Kamu Sektörü : Büyük Şehir Belediyesi, İlgili İlçe Belediyesi, Valilik ve / veya Kaymakamlık, Muhtarlıklar 

Yerel Unsurlar : Hak sahipleri, Yerel STK’ lar 

Önemli bir konu da projelendirilen ve  kentsel dönüşüm alanlarının; gelecekte  “çöküntü” alanları 

haline gelmesinin engellenebilmesidir.  Bunun içinde; 

 Bu alanları sadece konut alanı olarak planlanmamalı; konut alanları yanında, çalışma alanları 

ve sosyal donatım alanlarının gelişimini de sağlayacak biçimde düzenlenmeli, 

 Geleneksel mahalle yaşamı korunmalı, 

 Özel ve kamusal kentsel ortak yaşam alanları yaratılmalı ve buralarda canlı sosyal hayatı 

geliştirilebilmeli, 

 Dönüşüm yalnızca fiziksel dönüşüm olarak düşünülmemeli, yaşayanların, ekonomik, sosyal ve 

zihinsel dönüşümleri için fırsatlar yaratabilmeli, 

 Dönüşüm alanında yaşayanları, konut sahipliğinin yanında; kentsel alanın da sahipleri 

olduklarına inandırılabilmeli ve alınacak kararlara katılımları sağlanabilmeli, 

 Alanın kendi ortak potansiyellerini kullanarak, eğitim ile sosyal – ekonomik gelişme ve kentsel 

çevrenin bakımı için; sürekli kaynaklar oluşturulabilmelidir.  

Son söz olarak Kentsel Dönüşüm Ülkemiz ve şehirlerimiz için yeni bir hayat, yeni bir dönem ve yeni bir 

gelecek olacaktır.  

Paneli düzenleyen Derneğimizin yöneticilerini kutlar, tüm  katılımcıları  ve  hemşerilerimi  saygıyla 

selamlarım.  21.03.2013  

 


