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İlk Kentsel  

yenileme (renewal)  

projeleri 

 Paris – 1853 Baron Hausmann’ı 
Louis Napoleon görevlendirir – 
Kentsel bozulmaya uğramış, -
çürümüş;  gecekondulaşmış konut 
alanlarını yıkarak köklü bir değişim 
yapıldı. Fakirler başka mahallere 
taşındılar ve daha da fakirleştiler. 
Kent bugünkü ana hatlarına 
kavuştu. 

 

 NewYork’taki Central Park ve 
Chicago 1909 planı erken 
örneklerden sayılabilir. 1821-1855 
arasında NY nüfusu 4 katına 
çıkmıştı. 1856 da başlayıp 1873 
de bitti.  3300 dönüm kentin tam 
merkezinde Manhatbataklık 
alanda, tan’da. Başlangıçta burada 
gecekondu ortamında yaşayan 
1500 kişi yer değiştirmek zorunda 
kaldı.  



Kentlerin oluşumu ve değişimi 

 Tarihin ilk çağlarından beri olan yerleşimlerin kent sayılabilmesi için 
içinde konut dışı birimlerin de yer aldığı bir yerleşim olması gerekir. 
Örneğin bir site kent değildir, ona karşın dini, ticari, eğitim, sağlık, 
kültürel, sanayi, spor-eğlence yapıları olan bunları birbirine bağlayan 
ulaşım ağı  olan  yerleşim birimine kent diyebiliriz. Bu yerleşimlerin 
bakım ve servislerinin düzgün gidebilmesi için bir yönetim birimi  
belediyeler kuruldu. 

 Kentler Endüstri devriminden  18.-19.yy. dan itibaren hızla büyüyerek 
20. yy. da tanıdığımız kentleri meydana getirdiler.  

 Kentin çalışana, köyden gelenin de işe ihtiyacı vardı. Endüstrileşme 
hızla kentlerin nüfuslarının artmasına, yeterli konut stoğu olmadığı 
için de genellikle eski kent merkezindeki büyük evlerin tek aile yerine 
kalabalıklar tarafından kullanılmasına ve bu bölgelerin kentsel 
çürümeğe maruz kalmasına neden oldu.  Özellikle merkezdeki 
binalar eskidi, altyapı bozuldu, genellikle dar gelirli kesimin oturduğu 
suç oranın yüksek olduğu  yerleşim alanları haline geldi. 

 Hızlı büyüme yavaşlayıp, ülke ekonomileri güçlenmeğe başlayınca 
kentliler  bu bölgelerden kurtulmaya ve bu bölgede yaşayanlar  da 
daha iyi koşullarda yaşamayı istediler.  



Kentsel Yenileme -

Kalkınma - Dönüşüme 

neden ihtiyaç duyulur?  

 AMAÇ:  
 Eski işlevini yitirmiş artık 

kullanılmayan, 

 Artık kent için fiziki ve -veya 
sosyal uyumsuzluk gösteren, 

 Ahlaki olarak çöküntüye 
uğramış; emniyet kalmamış 
(safety and security) 

 Kentsel servislerin 
götürülemeyeceği kadar bozuk 
yapılaşmaya sahip 

 İçinde yaşayanlar için de 
fiziksel ve sosyal tehlike arz 
eden 

 Tarihsel olarak korunmasına 
gerek görülmeyecek 

 Kentsel alanların hem o 
bölgede yaşayanlara hem de 
kent sakinlerine daha iyi bir 
çevre yaratmak üzere 
değişime uğratılması gereği 
ortaya çıktı. 

 

Melbourne  Dokları  kentsel yenileme 

projesi  - Artık kullanılmayan büyük bir dok 

alanı 25 000 kişi için yeni toplu konut ve 

ticari yapılarla yenilendi. Hedefte yılda  20 

milyon turisti çekeceği de vardı.  için 

planlandı. 2000 de başlayan proje alanında 

2008 de 5500 nüfus yerleşmişti.  



Kentsel bozulma / çöküntünün ortak özellikleri – Tip 1 – Londra merkez, 

Paris Merkez (Halle  bölgesi), Ankara Kale, gecekondu alanları,  

 Binalar sağlıksızdır. depreme dayanıklı değildir, hatta yıkılma 
tehlikesi gösterirler, Pis su, temiz su, elektrik sistemleri, yeterli 
gün ışığı almayabilir, çağdaş yaşam koşullarına ayak 
uyduramayacak durumdadır.  

 Bu durumdaki binalar tadilat yapılamayacak kadar eskidir 

 Kentsel alt yapı yetersizdir. Kanalizasyon sistemi, su, elektrik 
sistemi ya yoktur, ya da yetersiz.  Yollar dar, taşıt trafiği için 
yetersiz olduğu gibi otopark sorunu da vardır. Yangın 
müdahalesi hatta sağlık ulaşımı güçdür 

 Çağdaş kentlerde olması gerekli kentsel servisler, okul, 
hastane, çarşı, park gibi ya yoktur, ya standard altındadır.  

 Fiziki görüntüleri de kente yakışmayacak şekilde bozulmuştur. 

 Bu bölgelerde yaşayanların eğitim ve kültür düzeyleri düşük, 
ve genellikle kentle ya taşradan hatta ya da başka ülkeden, 
bölgeden gelmişlerdir. 

 Ya işsizlerdir , ya da düşük gelirli yan sektörlerde çalışırlar. 
Gelir düzeyleri ortalamanın altındadır. Yani ne evlerine ne de 
çevreye bakamazlar. 

 Aile büyüklükleri kent ortalamasının üzerindedir. 



Kentsel eskime alanlarının özellikleri – Tip II –  

Limanı olan kentlerde eski doklar, depo alanları, 

İzmir Pasaport, Alsancak, Alaçatı merkez, Ankara 

Cer binaları, eski fabrika bölgeleri 

 Binalar işlevlerini yitirmişlerdir, 

 Ve /veya binalar çok eskimiş ve bölge özellikle 

fiziksel cazibesini yitirmiştir. (eski elbise gibi)  

 Alt yapı sorunları vardır.  

 Genellikle suç  gelişebilecek alanlardır.  

 Kentin merkezine yakın değerli alanlardır. 

 Kentin diğer bölgeleri için fiziksel, sosyal ve 

ekonomik yük olmaktadırlar 

 



Bu bölgelere müdahale edilirken dikkat edilen kriterler 

 Kentsel segregasyon /ayırım suçu arttırıcı ve bütünlüğü bozucu bir olgu 
olduğu için plancıların kaçındıkları bir durumdur.  Yani zengin-fakir; zenci-
beyaz; Müslim-Gayri Müslim; Katolik – Yahudi gibi 

 Hak sahiplerinin kayba uğramamasına dikkat edilir 

 O bölgede bir kentsel değer artışı olacaksa hak sahibine o artıştan pay 
verilmeğe çalışılır. 

 Mümkün olduğu kadar hak sahipleri sürece katılırlar 

 Hak sahiplerinin sosyo-kültürel ve ekonomik durumlarını geliştirici önlemler 
alınır 

 Çevrenin tarihi değeri olup olmadığına, kentin kimliğne katkısı olup 
olmadığına bakılır ve öyleyse bina ve yerleşim bölgesi ya korunur ya da islah 
edilir 

 Çevrenin saklanmasını gerektiren bir durumu yoksa, ekonomik yöntemlerle 
karar verilir. Fayda-sonuç ilişkisi önemlidir 

 Yoğunluk arttırıcı karalar için ulaşım araçları, yollar ve genişlikleri, yay-özel 
araç-toplu taşıma öngörüleri  taşıma kapasiteleri ne göre yapılır.  

 Kentsel servislerin, altyapının işlevselliği ve maliyete etkisi hesaplanır.  

 Toplumsal ve fiziki sürdürülebilirlik, az enerji tüketimi, yeşil mimari ve yeşil 
çevre dikkate alınır. 

 Seçkinleştirmeden ( gentrification) kaçınılır . Çünkü özellikle toplumsal 
çöküntü sorununu çözmez. Yenisinin yaratılmasına neden olur.   



Tartışılan terminoloji – kentsel yenileme, 

dönüştürme, geliştirme,  – genellikle birbiri yerine 

kullanılmakta 

 
 Kentsel yenileme  (Urban Renewal)- Kentin eski ve değersizleşmiş alanlarını 

yenileme, genellikle kapsamlı bir plan gerektirir, Yeni toplu konutlar, ticaret merkezleri, 

kamu binaları, parklar, yeşil alanlar, endüstri alanları, ulaşım yolları ve tipleri bu 

çalışmalar sonucu belirlenir.  - Evlerimizin yenilenmesi gibi zaman içinde kentlerimizin de 

yenilenmesi söz konusu olabilir. – daha çok var olan kent parçasında 

 

Kentsel geliştirme (Urban development) – Boş alanları da kapsar. 

 

Kentsel dönüşüm (Urban Transformation) -  Var olan kimliğini yapısını değiştirerek 

yenileme. Özellikle içinde yaşayanların da  katkılarıyla, yaşayanların yaşam 

standartlarının yükseltilmesiyle, kentliye – şehirliye dönüştürüldüğü, yaşam kalitelerinin 

yeni iş olanakları ve çevresi ile birlikte öngörüldüğü planlama çalışması  - toplumsal 

dönüşüm – kendi kendine veya planlı 

 

Kentsel  yapılandırma  (Urban Regeneration) – Daha köklü bir planlama, kentsel 

canlandırma, geliştirme … Sosyal sürdürülebilirlik amaç. Dolayısı ile kent merkezlerindeki 

alanların ekonomik ve fiziksel yenilenmesi söz konusudur. 1990’lardan sonra kentsel 

geliştirme daha çok kullanılıyor. Çünkü çevresel,  kültürel, sosyal boyutu da kapsamakta. 

(İngiltere’den rapor)  Kentsel kalkınma 

http://oisd.brookes.ac.uk/sustainable_communities/resources/Social_Sustainability_and_

Urban_Regeneration_report.pdf ) 

 

http://oisd.brookes.ac.uk/sustainable_communities/resources/Social_Sustainability_and_Urban_Regeneration_report.pdf
http://oisd.brookes.ac.uk/sustainable_communities/resources/Social_Sustainability_and_Urban_Regeneration_report.pdf


Kentsel yenileme – kentsel 

geliştirme  

 

 İlk kentsel yenileme projeleri ABD’de 1950’lerde başlar, 
Pittsburgh bir sanayi şehri olarak pisliğinden söz edilen bir 
kentken kent merkezi hemen tamamen yıkılır ve yerine iş 
blokları, konut blokları inşa edilir. 8000 fakir ve zenci 
yerlerinden edilir. 

 

 Kanunlar değişsede işlemler devam eder zenci ve Latinler 
yüksek katlı ucuz apartman dairelerine taşınırken zengin ve 
orta halliler de daha yaygın alanlar yerleşirler. 

 

 Kentsel bölgeler arasında trafiği kolaylaştırmak için büyük 
caddeler açılır ve mahalleler birbirinden kopartılır. (1956 –
Federal Aid Highway Act) 

 

 Ülkenin en eski kentlerinden Boston’un neredeyse 1/3 ü 
yıkılır ve düşük ve orta gelir guruplarına temiz mahalleler 
yapılır ve kısa zamanda buraları lüks konut mahalleleri 
olurlar.  

 

 1974’de nihayet yenilenmesi gerekli bölge tamamen 
temizlenmeden yeniden yapılandırılması programına geçilir 
(Housing  and Community Deevelopment Act – 1968 Lyndon 
Johnson) 

 

 Bugünlerde karmaşık politikalar kullanılmakta, yenileme, 
sağlıklaştırma, kentsel servis götürme  gibi. Kentsle 
standartları yükseltme ve kalitelileştirme eski sorunları 
yeniden getiriyor. 

 

 Dünyanın pek çok ülkesinde kentsel yenileme projeleri 
yapıldı. İngiltere’deki örnekler  en çok yaşayanların fikrilerine  
danışılan ve uygulamalarda ona dikkat edilen örnekler 
olmuşlardır.  Castleford kültürel yatırımlarla ve yerel halkın 
yönetişimi ile gerçekleşmiştir.  (Self governance) 

Fordist yaklaşım “ toplu üretim 

yapılıyorsa toplu tüketim 

olmalıdır” 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a9/Carlton_Street,_Castleford.jpg


Kentsel Dönüşüm ve Kentsel 

Yenileme – Dünya Örnekleri 

 



Kentsel dönüşümde toplumsal islah adımları - Hafif altyapı 

kooperatif stratejisi - INNOVATION IN THE URBAN WILDERNESS – 

Gelecek İçin Enstitü – Institute For The Future 

 

 Kendini yenileyen ticaret - Sürdürülebilir büyüyebilen 

iş modelleri 

 Sabit olmayan öğrenme ağı – düşük maliyeti iletişim 

sistemi 

 Dipden doruğa sağlık – Uganda Sağlık informasyan 

Ağı; BHUMI –Hindistan düşük gelir gurubu için sağlık 

çözümleri; Kenya’da Seyyar ilaç temini sistemi 

 Mikro-finans – geleneksel olmayan pazarlar için 

kaynakları paylaşma 

 Dinamik ulaşım – paylaşımcı ulaşım araçları 



Kentsel Dönüşüm Merkezi –Center for Urban 

Transformation –CUT - Şikago 

 Daha çok bir toplumsal kalkınma modeli 

 Sürdürülebilir bir toplum yaratmak için amaçlar  

 Adalet 

 İnsan Hakları 

 Ekolojik-Yeşil tasarım ve mimari 

 Sürdürülebilir tarım 

 

 Sürdürülebilir toplum için eğitim ve araştırma 

 Yeşil ekonomi yaratmak için yatırım projesi 

 Tarım için araştırma  ve araç-gereç tasarımı 

 Yiyecek dağıtımı ve depolama –özellikle tarımsal alanda 
çalışanlara destek amaçlı 

 



Afrika geleceğini 

ararken tartışıyor -  

 Bugün ile 2020 yılları arasında Afrika şehirlerini etkileyen demografik, 
ekonomik, teknolojik, çevresel, güçler nelerdir 

 Bu güçlerden hangisi bugün için politikalarımızı ve yatırım kararlarımızı 
etkiler 

 Kentin içinde kayıt dışı ekonomi nasıl ekonomik gelişmenin bir parçası 
olarak ele alınabilir 

 Mega-Kentlerin gelişmesi ve yönetişimi için modeller nelerdir 

 Afrika kentleri nasıl daimi olarak büyümenin lokomotifi olurlar 

 Kentsel donanım ve altyapı sorunları nasıl ele alınmalı ve çözülmelidir 

 Her yıl eklenen milyonlarca kent sakini düzenli bir ev sahibi olmanın yollarını 
arıyor ve kentler yeni inşaat metodları, yeni görünüşler, ve kentlileşme 
sorunlarını çözmek için büyük baskı altındalar 

 Afrika metropolleri sürdürülebilir enerji, ulaşım, su, altyapı, toplumsal 
mutabakat ve yönetişim için ne kadar iyiler 

 Yeni çığır açan ve  yaratıcı buluşlar Afrika kentlerini nasıl değiştirebilir   



Bandung kentsel dönüşüm projesi  – Endonezya  

 Doğu Asya’da kentlerin hemen etrafında 
kontrolsüz gelişen kent ile kır arasında geçiş 
olan bir yerleşim bölgesi var. Bu kuşak 
afrika’da 30-50 km iken Asya ülkeleirnde 
örneğin Çin’de 300 km kadar oluyor. (D. 
Hudalah; Peri Uban Planning, 2010).  

 Bandung’ Jakarta’nın etrafında bu tür bir bölge; 
2000’den sonra öyle büyüyor ki 2 merkezli bir 
kent oluşmaya başlıyor. 

 Poblemler beraber geliyor, yoğun trafik, bölge-
ve Jakarta arasında; hava kirliliği; çok su 
kullanımından dolayı yer altı su kaynaklarının 
verimsizliği;  

 Baskılar sonucu yeni küçük yerleşmeler ortaya 
çıkıyor. Buraları yatak kent durumunda. Sosyo-
ekonomik olarak Jakarta’ya bağımlı 

 Pekçok kontrollü girişli sosyal entegrasyona 
kapalı siteler oluşuyor.  

 



 



 

Bandung Project  - Skyscraper city 



Düzensiz kentleşme-urban sprawl - Kentin kontrol edilemeyen 

alçak yoğunlukta düzensiz yayılımı  

 

 Utah ABD’nin en hızlı büyüyen 10 eyaleti. “Jordan landing” adı ile ünlü olan bir 
düzensiz yerleşme 

 Santa Fe – New Mexico 

 Milton,Ontario  

 Alçak yoğunluk, merkeze, alışverişe, işe uzak, özel otomobil sahipliğini özendiriyor 

 Kentsel servisleri götürmek konut başına/  pahalı   

 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e0/March_22_2006_West_Jordan_UT_USA.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e1/NM_2.JPG
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f9/Derry_and_Thompson.JPG


Sosyal segregasyonun –

ayırımcılığı kışkırtan  

yerleşimler: Siteler (gated 

communities) Bu ayırım 

sosyal huzursuzluğu ve suç 

oranlarını arttırdığı için 

planlamacılar tarafından 

istenmeyen bir durum.  

Ezeiza,  Buenos Aires,’de 

banliyö yakınında bir 

site,  Arjantin  

Güvenliği olan bir başka site 

Saskatoon, Saskatchewan, Ca

nada 

Cennet Köyü (Paradise Village) 

Nuevo Vallarta, Nayarit, Mexico  



Alphaville, 1970lerde yapılan içinde 

kent iş merkezinin  ok büyük bir 

site/compound yerleşimi. Olduğu Sao 

Paula banliyösünde, Brezilya 

Sao- Paulo - Brezilya Varşova, Polonya 

  Bu PARMAKLIKLI SİTELER “öteki”nden korktuğu için mi böyle? 

 
 Teorisyenler Gated Communities- Siteler’in  

 Ötekileştirmeden çok  ABD ve İngiltere gibi 

Batı ülkelerinde orta-sınıfın kendi kimliklerini 

pekiştirdiği, medeni insanların  yaşadığı, 

“ideal aile” yaşantısının beslendiği bir alan 

 Doğu dünyasında zenginlik, prestij ve sınıf 

atlamanın bir göstergesi (Çin, İndonezya …)* 
Exposition, Evans 



Alexandra yenileme projesi – Afrika-  

(Johannesburg kuzeyi) 
 Afrika’da beyazlarla zencilerin ayırımı ( abertheid  ) 

bittikten sonra kentsel yenileme projeleri yapıldı 

 Devlet başkanı Thabo Mbeki 2001 de 8 tane kentsel 
yenileme projesini açıklamıştı – Alexandra onlardan biri – 
(Entegre ve sürdürülebilir kırsal ve kentsel gelişme 
programı) Yönetim değişiklikleri nedeni ile yavaş ileredi.  

 Amaç sosyal, ekonomik ve fiziksel niteliklerini geliştirmek 
– kentsel kalkındırma (urban regeneration) projesi ile 
birlikte yürütülen proje için 7 yılda harcanması gerekli 
bütçeye neredeyse ulaşıldı.  

 Projede her 3 ayak da çalışmalara katıldı: 
 Devlet 

 Sivil Toplum Kuruluşları 

 Yerel halk kuruluşları 

 Turizm, yeni iş olanakları ve eğitim programları ile 
kalkınma ve konut sektörü gelişti. 26 alt yapı ve 12 toplu 
konut projesi gerçekleştirildi 

 



Cheonggyecheon Kentsel 

yenileme projesi- Seul -

Kore 

 900 milyon dolara malolan 
proje için en önemli eleştiri 
üst gelir guruplarının – 
elitlerin yeri olacağı 
korkusuydu. 

 Seul’ün ekonomik kalkınması 
için bir katalist görevi gördü 

 Ekonomik ve sosyal yönden 
çevresi gelişti 

 Daha önce kent ikiye 
bölünmüşken bu proje ile 
dengeli bir dağlım ve 
sürdürülebilir bir yapılaşma 
gerçekleştirildi. 

 Kültürel gelişmeden tüm kent 
nasibini aldı  

Seul 1900lerin başında  aynı bölge 

bugün yukarıda 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d0/Korea-Seoul-Cheonggyecheon-2008-01.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4d/Frame_house_along_Seikei-Sen.JPG


 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ad/Korea-Seoul-Cheonggyecheon-01.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/Seoul-Cheonggyecheon-01.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0b/Seoul-01_(xndr).jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b8/Seoul_Cheonggyecheon_night.jpg


İyi örnekler 



Avustralya-Brisbane örneği – “Yeni Dünya Kenti” (sloganı) 

 20 yıl önce Brisbane kasaba görünümündeydi. İnsanlar ev alırken alternatif 1 ya da 2 katlı evdi. 

 160 yaşında genç bir kent, ama kentsel çürüme başlamıştı. 

 Gençler iş bulmaya başka büyük kentlere veya Avrupa’ya gidiyordu. 

 .Bugün yaşaması kolay, yine de sofistike, 2 milyonluk “yaşam-stili” olan bir yeni Dünya kenti- 
2010’un yükselen 10 Asya kentinden biri 

 Milyar dolarlık holdinglerin  yanında 200 kadar yerel maden şirketi var.  

 Genç nesil için ülkenin yetenek, beceri, yaratıcılık, zeka ve girişimcilik merkezi.  

 Projenin adı: ‘Gen –Y’, “Genç-ilerici – güvenli “ sloganı ile ülkenin canlı müzik merkezi, ülkenin 
en büyük Modern Sanat Müzesi, ve ABD dışındaki en büyük bilgisayar oyun tasarım merkezi 
haline gelirken Doğu Asya pazarlarına açılan kapı ve teknoloji pazarlayan merkez durumuna 
geldi.  

 URB (planlama ofisi) kent için güçlü bir kimlik yaratırken, sub-tropik iklimi, rahat, dış mekan 
aktiviteleri olan bir yaşam tarzı. Ticaret, kentsel merkezde zengin bir yaratıcılık, kültür, 
araştırma ve yaşam köşeleri olan bir ağ hedeflendi. 

 Finansman bu amaçla kentte kurulmuş Kent Konseyi ve Devletin ek katkısıyla gerçekleşti. 
Halkın desteği olmasaydı geniş çaplı islah projeleri gerçekleşemezdi. Kentsel islah projesi 
desteği alan 26 kentten en başarılısı Brisbane oldu. Kent merkezine 5 km uzaklıktaki alanlar da 
artık gelişme projesinin içine dahil edildi. 

 Kenti eski kasaba havasından modern bir merkez haline getirmek için 4 milyar dolara 
gereksinimleri vardı. 2008’de tanınmaz hale geldi. 1993 den bu yana sürekli ödül alan bir 
yenileme projesi 

 Başarısının temelinde kamu-özel sektör ortaklığı bulunmakta. Proje bir mimar eli ile yürütüldü: 
kentsel tasarıma, akılda kalır kent mekanlarına  (place making), ve çevreci ve sürdürülebilir 
oluşu ile öne çıktı. O mimarın vefatından sonra yerine 10 uzman atandı.  

 Olumsuzlukları fırsata çevirme tasarım temalarından ve  prensiplerinden birisi, nehri bir fırsat 
alanı olarak değerlendiriyor, Eski bir endüstri kenti olmasını da.  



Brisbane 1985-89 -eski 

 



 



Dünya Kenti Ödülü aldı –Bir metropol ve taşra kenti imajı ile 

http://www.leekuanyewworldcityprize.com.s

g/features_brisbane.htm 



Brisbane -yeni 

 



 



Çin’de Kentsel dönüşümün gerçekleştiği 3 büyük 

kent 

 

•Piper Gaubatz; China's Urban Transformation: Patterns and Processes of Morphological Change in Beijing, 

Shanghai and Guangzhou; Urban Studies April 1998 
•  pp. 1495-1521 

http://usj.sagepub.com/search?author1=Piper+Gaubatz&sortspec=date&submit=Submit
http://usj.sagepub.com/search?author1=Piper+Gaubatz&sortspec=date&submit=Submit


 Bir zamanların zarif imparatorluk kenti 
yerine Mao döneminin kalabalık 
kimliksiz yapıları, uygunsuz ve 
uyumsuz yollar ve anıt kargaşası 
kentleri bozmuştu. 

 Bu durum halkın huzursuzluğu ve 
fakirliği ile yetersiz donanımlı konut ve 
çevreleri ile komünist rejimin sonucu 
idi. Kentler kendilerine ekonomik 
olarak yetemiyorlardı.  

 1978’den beri yavaş yavaş piyasa 
ekonomisine geçerek kentler üretim 
merkezleri, hızlı endüstrileşme ve 
kentin sosyal yaşamının  yeniden 
örgütlenmesi ile ve iş üniteleri girişimi 
ile kent parçaları kendi kendine yeten 
birimler haline geldi ve kentler 
yaşanan kentler gibi oldular. 

 Arazi mülkiyeti ve fiyatlandırma 
sisteme yeni bir boyut getirdi. 

 3 büyük kent için planlama yapıldı 



Şanghay  ve Gangzhou gelişme bölgesi (Piper 

Gaubatz) 

 



Geleneksel ve 

yeni konutlar 

 



 



 



Kentsel dönüşüm örnekleri III  

 

Kentin değer kaybetmiş, eski ya da 

çöküntüye uğradığı yerlerde uygulanan küçük 

projeler 



Weiss / Menfredi Olimpik Heykel Parkı  -ABD Seattle 

(Weiss/Manfredi’s Olympic Sculpture Park in Seattle) 

 Kentin sahilini islah etmek 
amacıyla yapılan bu 
çalışma  2006’da açılarak kente 
yeni bir tampon bölge 
oluşturulmasında özellikle halktan 
gelen tepkilerle büyük beğeni 
kazanarak ödüle layık görülmüş  

 200 000 m3lük toprak ve beton 
yığınından yapılan bu zigzaglarla 
oluşan bu istinat duvarının 
sanatçıları: Richard Serra, 
Alexander Calder ve Elliot Bay 

 Proje kent girişiminin bir parçası ve 
bir yarışma ile elde edilmiş 



 



 



 Kent bir yandan denize ulaşamaz ve boş alanları kullanamazken, 
demiryolunu akıllı bir şekilde geçen, park ve yürüyüş alanları, deniz 
kıyısı dinlenme tesisleri, müzesi ile kente ve özellikle çevrede 
oturanlara büyük bir olanak sunmakta 



Duisburg  -İç Liman Bölgesi 
(Çelik ve kömür emdüstri üretimi hakim) 

 



Duisburg  (Almanya (Ruhr bölgesi) - İç Liman 

Çevresi Kentsel dönüşümünün prensipleri 

 Un fabrika ve depoları başka yerler 
taşınınca zaten eski olan iç liman 
kentsel çöküntü alanı oluyor.  

 Yenileme bu alanı kente kazandırmak 
amaçlı 

 Su ile ilişki esas alınıyor 

 Kentsel merkez yaratımı hedefleniyor 

 Sanayi devrimi teknolojisini tarihsel 
olarak içinde barındıran yapılar 
korunuyor ve yeniden işlevlendiriliyor. 

 Daha çok depo ve işe yaramaz yapılar 
yıkılıp yerine konutlar, iş yerleri 
oluşturuluyor. 

 Bir yakada kamu binaları, iş 
merkezleri, diğer yakada konutlar ve 
bürolar yer almakta 

 Proje ünlü mimar Norman Foster’in;  

 Küppersmühle fabrika binası Çağdaş 
Sanatlar Müzesine dönüştürülüyor. 

 

 

 



Shrevort çarşı merkezini yeniden buluşma alanı  yapmak 

– (Ankara Kızılay’ın bir zamanlarki hali gibi)  - 

placemaking  

 



 



New York kentsel yenileme 



 



(Eurogate projesi-

sağda -  Norman 

Foster mimarı) 

Diğer yenilikler ve 

koruma alanı 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=duisburg+urban+renewal&source=images&cd=&docid=-H3Mz7-QSgzALM&tbnid=G6wyRgeqq42EzM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.fosterandpartners.com/projects/eurogate/&ei=80NKUYnbAs22PYLRgKgM&bvm=bv.44158598,d.ZGU&psig=AFQjCNHPgQWGqcvzsmzi3-xxRoaHfDYSng&ust=1363907815953096


Smart Growth America – mahalleleri 

beraberce muhteşem yapalım 

Urban Transformation: Darlene Rios 

Drapkin: Neighborhood project 

 



Sosyal Sürdürülebilirlik için rejenerasyon 

 



 

Orta Doğu’dan bir örnek 

Torino eski Çelik fabrikası  -2010 

Croydon Developments 

Thread 

SHENZEN- Çin  



CaixaForum - Kentsel Mıknatıs; 

Madrid-İspanya 

Herzog ve De Meuron ve Arata 

İsozaki  tarafından tasarlanmış. 

 Eski bir santralın yenilenmesi ile 

yapılmış bir müze fakat herkes 

tarafından ziyaret edilen bir 

mekan haline dönüşmüş. 



Superkilen –Kopenhag -

Danimarka 

 1 km uzunluğunda bir park 

 Temaları var – “Kırmızı meydan”, 
“Kara Pazar” ve “Yeşil Park” 

 Kırmızı meydan kafeleri, müzikyerleri 
ile kentsel bir alan; Kara Pazar 
çeşme ve havuzları ve bankları ile 
geleneksel bir park. Yeşil Park ise 
piknik yapılabilen , spor da 
yapabileceğiniz bir alan 

 Civarda 50 farklı milletten insan 
oturuyor –bunlara memleketlerinden 
hatıra olabilecek kent mobilyası 
belirlemesini istemişler parkta 
bunların aynı veya 1e 1 kopyası yer 
alıyor. 

 



Türkiye’de … 



Türkiye’deki gelişmeler 
 Türkiye’de sanayileşme tersten başladı – Tarıma  Marshall Yardımı ile traktör girdi, 

kentler Osmanlı dönemine göre geliştiler yeni iş olanakları çıktı, kentsel yaşam 
özenilecek yaşantı oldu. Tüm bunlar kenti cazibe merkezi haline getirdiler ve kentlere 
göç başladı. (1950ler)  

 Rahmetli Prof. Dr. Gönül Tankut’un belirlemelerine göre 1960-80 arasında İstanbul her 
5 senede bir, Ankara her 10 yolda bir nüfusunu 2 ye katladı.  
 Kentte yerleşecek konut yoktu 

 Gelenlerin maddi olanakları yoktu,  

 Gelenler işsizdi  

 Kentte iş olanakları da yoktu. 

 Geldikleri bölgelerde kendi evlerini imece usulü ile kendileri yaparlardı, ulaştıkları kentte 
arsa alacak paraları da yoktu, kamu arazisine kendileri için derme çatma evler yaptılar. 

 Kentte eskiden var olmayan ya da daha az yaygın olan servis sektöründeki bu yeni iş 
kollarında çalışmaya başladılar. 
 İşportacılık 

 Eskicilik, 

 Vasıfsız inşaat işçiliği 

 Vasıfsız marangozluk, 

 Çöp toplayıcılığı,  

 Temizlikçilik 

 Kapıcılık 



 Ülkemiz 1950 yılından bu yana, kalkınmasını sürdürerek bir tarım 
ülkesinden, tarımın toplam GSMH içindeki payının neredeyse 
%20'lere düştüğü bir kent toplumuna dönüşmüştür. 1950'de toplam 
nüfusun sadece %18,7'si, nüfusu 10.000'in üzerindeki kentlerde 
yaşarken 1980'de bu oran %45'e çıkmıştır. Aynı dönemde toplam 
nüfus iki katından fazla artarak 20,9 milyondan 45,9 milyona 
ulaşmıştır. Yıllık %2,5 düzeylerinde seyreden hızlı nüfus artışı ve 
kentsel nüfus payının artması, her on yılda kentlerdeki nüfusun iki, 
hatta üç katına çıkmasına neden olmuştur. 
 
1950 yılında nüfusu 10.000'i geçen kentlerde toplam 3,9 milyon kişi 
yaşamakta iken, 1980 yılında bu sayı 20 milyonu geçmiştir. 1997 yılı 
nüfus sayımına göre ise, toplam Türkiye nüfusunun %65'i (yaklaşık 
41 milyon kişi) kentlerde, %35'i (yaklaşık 22 milyon kişi) köylerde 
yaşamaktadır. Bu sonuçlardan anlaşılacağı gibi Türkiye nüfusu hızla 
kentleşmektedir. 



Gecekondulaşma 
 Kente göç eden bu topluluk kültürel olarak kır kökenli idi, eğitimsizdi, bağımsız değil , 

akraba ve veya memleketlisi ile yakın oturmayı seviyordu. Kent yaşamı onları 
korkutuyor, kentlilerin değerlerini kabullenemiyorlar, kent içinde adeta bir köy yaşantısı 
kuruyorlar ve bunun dışına çıkmadan yaşıyorlardı. 

 O dönemlerde (50-60-70’ler) yapılan bir araştırma: 
 Ekonomik olarak güç durumda oldukları için ailede herkes çalışmak zorunda idi. 

 Eğitime ayrılacak zaman ve ortam yoktu 

 Konutların durumu da mahallelerde sağlıksızdı 

 Kırsal kökenli hanımların 
 Kırdaki şalvarlarını kente gelince giyemediklerini ama bir çeşit pijama altı ve üzerine elbise 

giydiklerini,  

 Dinsel olmaktan çok kültürel olarak başlarını bağladıklarını,  

 Çoğunun ilkokul 3’e kadar okuduğunu göstermekteydi.  

 Gecekondu denilen bu alanlar artık ne köy idiler ne şehir.  

 İçinde bulundukları kısır döngüden kurtulmaları, ekonomik olarak kendilerini 
geliştirmeleri, kentin yaşama standardlarına ve kültürüne uyum sağlamaları zordu.  

 Kentte eskiden beri yaşayanlar için kentli olmaya ayak uyduramayan bu kesim 
yadırganıyordu. 

 Gecekonduda yaşayanlar için ise  bu ekonomik  kısır döngü  ve toplumsal olarak 
aşağılandıklarını hissetmeleri onların  da kentli olmayı reddetmeleri sonucunu 
doğurdu.   

 Kentlerimizin sağlıksız konut ve yerleşim bölgeleri olan Gecekondu bölgeleri bugünün 
varoş, öteki Türkiye denilen bölgeleri bu şekilde oluştu.  

 



Gecekondu mahalleleri ve konutlarının özellikleri 

 Önceleri tamamen bireysel olarak Hazine, Belediye veya 
sahipsiz gibi görünen arazilere yerleşildi. Bu toprak 
parçalarının büyük kısmı yerleşime elverişli olmayan dik 
yamaçlar, heyelan bölgeleri, veya dere yatakları idi.  

 Daha sonra gecekondu arazi mafyası türedi. Hazine arazisini 
çeviriyor, bir kağıt parçası üzerine çizdikleri planlara göre 
parselliyor ve gecekondu yapacaklara pazarlıyorlardı.  

 Bu yerleşim bölgeleri her türlü kentsel altyapıdan yoksundu. 
Ne elektrik, ne su, ne kanalizasyon, ne otobüs, ne okul, ne 
park yoktu. Ancak kentli oldukları ve bir oy potansiyeli 
taşıdıkları için kentsel servislerden yaralandırılmaları için 
Belediyeler ruhsatsız konutlara da bu servisleri götürmeye 
başladılar. Ancak yerleşim dağınık, yoğunluk oldukça düşük ve 
gerek topografya gerekse yerleşim düzeni, kentsel servisleri 
götürmek, ve hatta yollar açmak için çok elverişsizdi.  



Ankara Kale eteklerinde bir 

zamanların gecekonduları; Oran-

Dikmen vadisi gecekonduları;  

hemen altta Çin Çin 

 



Gecekondular için türemiş sektörlerden: İnşaat 

ikince el pazarı ve Çöp toplamacılığı  



Gecekonduların olumlu ve olumsuz yanları - 

Toplumsal 
 Gecekondu sakinleri gerek ekonomik, gerek eğitim, gerekse kente 

uyum açısından sıkıntıları olan bir topluluk. Dolayısı ile yarınından 
çok emin olamayan güvensiz bir toplum. Bu durum komşuluk ve 
dayanışmayı çok önemli kılıyor. Günlük yaşamda, hastalıkta, ev 
yapımında - tamirde, çocuk bakımında   

 Yaptıkları işler kentlileşmiş kesimlerin çalışmayı tercih etmedikleri 
sektörler olduğu için kentlilerle bir uyum sorunları var. Ancak hepsi 
kendileri gibi olan bölgede bu psikolojik baskıyı hissetmiyorlar. 

 Eğitim ve kültürel düzeyleri “kentli sayılabilecek guruptan düşük”. 
Aynı özelliklere sahip bölgede yaşamak kolay.  

 Ciddi ekonomik sıkıntıları ve iş bulma sorunları yan işlere 
yönelmelerine neden, bu işler yeterli geliri getirmekten uzak dolayısı 
ile gasp, hırsızlık, kavga, mafya türü yasa dışı eğilimler kent 
ortalamasının üzerinde  

 Mahalle baskısı bireylerin, özellikle kadınların kendilerini 
geliştirmelerine engel. 

 Hiçbir biçimde kentle entegre değiller. Kent merkezi ile bağlantı 
seyrek. Sinema, tiyatro, konser gibi kültürel faaliyetlere katılım ise 
yok denecek kadar az.  

 



Gecekondu fiziki yapısının olumlu ve olumsuz 

yanları 
 Plan şeması gelişmeye müsait. 40-60 m2 olarak 2-3 göz gibi başlayan evler 

ihtiyaca göre 120-150 m2. ye kadar büyüyebiliyor. 1976’daki bir araştırmaya 
göre Dikmen bölgesindeki gecekondu büyüklüleri ortalama 100-120 m2 idi. 

 Bina planlaması esnek. Ve uyumlu ( adaptive and flexible) Küçük değişiklerle 
mutfak banyo, oda da mutfak haline dönüşebiliyor. Aynı odada 2 kardeş 
yatarken yatıya memleketli geldiğinde 6-7 kişi kalabiliyor. Mekan büyüklükleri  
uygun. 

 Bahçe  gerek depolama, gerek çamaşır asma, yemek pişirme gibi gündelik 
kolaylaştırıcı hizmetlere olanak verirken, küçük hayvan besleme, küçük 
bahçe tarımı yapma gibi olanaklar ailelere ekonomik katkı sağlıyorlar. 

 Hemen her gecekondu bahçesinde hiç değilse 3-5 ağaç var. Dışarıdan 
bakan bir göz için “villa” havası var. 

 Hemen hiçbir gecekondu deprem, yangın, sel, heyelan, gibi felaketlere ne 
bina yapısı ne de bulunduğu topografya dan dolayı dayanıklı değil. 

 Çıkma yapı malzemesi çokça kullanıldığı için, işçilik kötü olduğu için 
binaların ısı yalıtımı çok düşük. Çatılar da dahil, tüm bina çeperi sık sık 
bakım gerektiriyor, mali yetersizlikler olanak vermiyor. Bireysel ısınma- soba 
hakim. Hava kirliliği çok yüksek 

 Doğal gaz pek kullanılmamakta, Belediye servisi getiremiyor.  

 Kültürel olarak yaşayanlarca çevreye bakım ya hiç yok ya da çok düşük.  

 

 



Türkiye’de konut yapımı 

 1976 3. 5 yıllık kalkınma planı kapsamında yapılan hesaplamalara göre her yıl  1.5 
milyon  yeni konuta gereksinim vardı. Ancak bu gerçekleştiği zaman ve ihtiyacı olana 
tahsis edilebildiğinde gecekondulaşmanın önüne geçilebilirdi. Yani konut açığı çok 
büyüktü.  

 Geliştirilen politikalar çerçevesinde SSK ve Emlak Bankası aracılığı ile kooperatiflere 
konut kredisi verilmeğe başlandı.  

 Toplu konut şirketlerine müşteri üzerinden kredi açılır oldu. 

 Hızlı konut ve inşaat yapımını gerçekleştirecek prefabrik konut yapımı teşvik edildi. 
Geleneksel yöntemlerle bir firma yılda en çok 500 konut yapımını gerçekleştirebilirken, 
aynı firma prefabrikasyona/endüstriyel konut inşa yöntemine geçince yılda 2000-2500 
konut yapımını gerçekleştirdi. Bugün bu şirketlerin kurumsallaşması ve 
organizasyonlarını geliştirmesi ile  yılda 10 000 konuta kadar çıkmıştır.  

 Kentlerde gecekondu önleme bölgeleri ayrılıp planlanarak bu bölgelerde kooperatif eli 
ile konut yapımı teşvik edildi 

 100. yıl İşçi konutları 85 m2 16 katlı, -95 m2 5 katlı  olarak planlandı ve 5000 konutluk 
ilk etap mahalle tamamlandığında 5000 TL peşinle 15 000 TL 20 yıl vadeli konut 
sahiplerine teslim edildi. ( O zaman bir mimar Kamuda 1300 TL maaş alıyordu. ) 

 Ankara’daki Türkkonut I uygulaması bugünkü Çayyolu bölgesidir.  1970 Ankara Nazım 
İmar Planı çerçevesinde Ve Gecekondu Önleme kanunu gereğince  Hazine arazileri 
ile kamulaştırılan şahıs arazileri planlanarak kooperatiflere tahsis edildi.  

 Özel sektör de geleneksel apartman yapımı için yeni konut gelişme  bölgeleri planları 
hazırlanarak önleri açıldı ve kredilerle teşvik edildi.  

 Tüm bu hızlı konut yapılaşmasına rağmen  Gecekonduların yapımı ve kente göçler 
devam etti.  

 

 



Batıkent Örneği Dünya’da Örnek alınan bir yaklaşım 

 Batıkent gerek planlama gerekse örnek olması 
açısından Dünya’daki en kapsamlı projedir ve 
1978 yılında ( 35 yıl önce)  start verilmiştir. 250 
000 konut için planlandı. Plan raporunda Batıkent'in 
5000 kişilik ünitelerden oluşan en küçük yerleşim birimi olan 
"konut çevrelerinden" oluştuğu, bu konut çevrelerinin ikişer 
ikişer birleşerek mahalle ünitesini belirlediği, 5 mahalle 
ünitesinin ise 50 bin nüfuslu "semtleri" oluşturduğu 
belirtilmektedir 

 İnşaat Kent-Koop aracılığı ile ve Gecekondu 
önleme kanunundan yararlanarak 
kamulaştırılmış arazilerin kooperatiflere tahsisi ile 
halka konut edindirildi. 

 Gecekondularda yaşayanlar arasında yapılan 
araştırmalar bahçeli konutun tercih edildiği ve 
binaların 120 m2 civarında olması gerektiğini 
gösteriyordu. 

 Ancak Toplu konut kredileri 100 m2 altına kredi 
verdiği için ilk yapılan ilk konutlar “bahçeli” ve 
99.9 m2 olarak planlanmak üzere gerçekleştirildi.  

 Alçak katlı konut blokları sonra planlandı, daha 
sonra da çok katlılar geldi.  

 Büyük bir planlama ile gerçekleştirildiği için 
Merkez, altyapı, ulaşım sorunları planlar 
çerçevesinde çözülmüştü. 

 Bugün halen Kent-Koop devam etmekte ve bu 
birlik aracılığı ile konut yapılmaktadır.  

 

Unesco tarafından  “sosyal 

ayrımcılık ve fakirliği önleme”de 

en başarılı  ve en kapsamlı 

projelerden biri olarak kabul 

edilmekte.  

Successful Projects related to  

Poverty and Social Exclusion 



1980’lerde kente göç yavaşladı. Ankara nüfusu artık 

20 yılda ikiye katlanıyor.  

 Yeni teknolojiler, teşvikler ve göçün azalması bir yandan 
konut stoğunu arttırırken bir yandan da talepte azalma 
gerçekleşmesine rağmen gecekondu yapımı azalarak 
devam etti ve etmekte.  

 1950’lerde başlayan 60’lar ve 70’lerde en üst düzeye 
çıkan gecekondu bölgeleri zaten kalitesiz olan yapılı 
çevreler daha da bozuldu ve eskidi. Kişiye özel evini 
yenileme destekleme programları da hiç gündeme 
gelmedi.  

 Gerek yeni gecekonduları önlemek, gerek diğer konut 
ihtiyacını karşılamak üzere 1990’da Toplu Konut İdaresi 
Kuruldu.  



Batıkent Dünya Habitat Ödülünü aldı 

 Batıkent projelendirilirken kent 
ile ilişkisi ve kendi içindeki 
ulaşımı da çözülmüştü. Mtero I 
hattı bu proje kapsamında 
planlanmış ve 
gerçekleştirilmiştir. 

 Ödül sosyal ayırımcılığı 
kaldırması ve fairiliği önlemesi 
yanı sıra çağdaş yapılı çevre 
sunması açısından da 
verilmiştir. 

 Ancak aynı dönemde yapılan 
Türk- konut I kapsamında 
gerçekleşen Çayyolu gelişmesi 
ile sosyal yapı açısından bir 
farklılık gösterir bu açıdan 
segregasyon maalesef 
kaldırılamamıştır.  

 



Türkkonut 

 03 Mayıs 1985 tarihinde 14 kurucu birliğin katılımı ile  
kurulmuş olan S.S. Yapı Kooperatifleri Merkez Birliğinin adının 
başına; 22.12.1985 tarih ve 18966 sayılı Resmi Gazetede 
yayınlanan 85/10081 Sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla 
TÜRKİYE ibaresi eklenmiş ve böylelikle kısaca T Ü R K K O N 
U T olarak anılmaya başlanmıştır. 

 Felsefesi Konut üretimine yönelik politikalar üretmek, ülke 
ekonomisine katkıda bulunmak, inşaat sektörünü ekonomik ve 
rasyonel bir hale getirerek, konut kooperatifçiliğini disipline 
etmek, denetlemek. Yapı kooperatifi ortaklarının birikimlerini 
garanti altına almak, ucuz, sağlam, güvenilir ve kaliteli bir 
yuvaya kavuşmalarını sağlamaktır. 

 Üretilen konut bölgesi toplumsal segregasyonu arttırmıştır. 



Eskişehir – kentsel yenileme ve dönüşüm  

 



Eskişehir 
 



Türkiye’de kentsel 

dönüşüm  
 81 İlde, 800 ilçede, 2575 şantiyede 

567.310 konut  

  41 Kütüphane 

 897 Okul 

 459 Cami 

 94 Sağlık ocağı 

 925 Spor salonu 

 9 Stadyum 

 200 hastane 

 131 yurt ve pansiyon  

 20 engelsiz yaşam  

 81 kamu hizmet binası 

 476 ticaret merkezi 

 27 sevgi evi 

 

Kuzey Ankara kentsel Dönüşüm projesi 



 ŞİMDİYE KADAR NELER YAPILDI? 

 Toplamda 7,5 milyon metrekare olan Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Uygulama 
Alanı’nın, 4 milyon metrekarelik 1. Etabı’nın uygulama süreci 2005 yılı Mart ayında start aldı. 
Geçen süre zarfında, hak sahiplerine öncelikle proje anlatılarak, sözleşmeler imzalandı. Ardından 
bölgeden 30 bin vatandaşın tahliyesi gerçekleştirildi ve boşalan 6 bin 500 gecekondu 1,5 yıl gibi 
kısa bir süre içinde yıkılarak, bu kötü görüntüden kurtarıldı. Yapılan bu çalışmaların ardından alt ve 
üst yapı çalışmaları gerçekleştirilerek, bölge, konut yapımına uygun hale getirildi. 

 Hak sahibi gecekondu sahipleri ile konut karşılığı anlaşma yapılırken, hak sahibi olmayan bin 464 
gecekondu sahibi ne ise bedeli karşılığı 75 metrekarelik konutlar tahsis edildi. Bu nitelikteki hak 
sahipleri 2008 yılından itibaren TOKİ’nin Karacaören’de yapmış olduğu konutlara yerleştirildi. 

 Çalışmaların tüm hızıyla sürdüğü ve bir yaşam alanının yükseldiği projenin 1. Etap uygulaması 
kapsamında hak sahipleri için 16 ihale bölgesinde toplam 182 blokta, 3 bin 810 adedi-80 
metrekare, 2 bin 80 adedi-100 metrekare, 2 bin 262 adedi-120 metrekarelik konut olmak üzere 8 
bin 152 adet hak sahibi konutu yapılırken, bunun yanında 10 bin adet ise ticari amaçlı konut inşa 
ediliyor. Projenin finansmanı için planlanan bu yaklaşık 10 bin adet ticari konutun, ilk aşamada 
yaklaşık 950’sinin ihalesi yapılarak, imalatları da yüzde 25 oranında tamamlandı. 

 Ayrıca, inşası tamamlanan 3 bin 436 adet hak sahibi konutunun yerleri, Ocak ayında Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla düzenlenen törenle, noter huzurunda çekilen kuralarla 
belirlendi. Yapımı devam etmekte olan 4 bin 619 hak sahibi konutunun ise imalat seviyeleri yüzde 
90’lara ulaştı. 
Bölgede 1 anaokulu, 3 İlköğretim okulunun yapımı tamamlanarak eğitim-öğretime hazır duruma 
getirildi. Ayrıca 3 adet anaokulunun, 2 adet ilköğretim okulunun, 2 adet de orta öğretim okulunun 
imalatları ortalama yüzde 80 seviyesinde devam ederken, 3 adet ilköğretim okulu ile 1 adet İmam 
Hatip Lisesi’nin de imalatına başlanacak. 

 Hak sahibi konutlarının bulunduğu bölgede eğitim kurumlarının yanı sıra, 2’si imalatı tamamlanan 
konut bölgelerinde diğer 3’ü de imalatı devam eden konut bölgelerinde olmak üzere 5 Aile 
Hekimliğinin yapımında son aşamaya gelinirken, yine 1 sağlık tesisinin yanı sıra 2 adet Ana Çocuk 
Sağlığı kurumunun da yapımı gerçekleştirilecek. 

 



Sorular? Kuzey Ankara Projesi bir kentsel dönüşüm projesi 

ise…  

 Hak sahiplerinin yapılacak kentsel dönüşüm çevresinden ve 
konutların kendisinden beklentileri nelerdir –araştırma yapıldı, 
onlardan yönetişimsel destek alındı mı? 

 

 Hak sahiplerinin çalışma alanlarında değişim programlandı mı?  

 

 Hak sahiplerinin işsizlik oranı nedir, onun için bir çözüm üretildi mi? 

 

 Hak sahiplerinin payları nedir? 

 

 Hak sahiplerinin eski ev büyüklükleri ve onlara sonradan tahsis 
edilen evlerin büyüklükleri ve donanımları nelerdir? 

 

 Hak sahiplerinin sosyal gelişimleri, kentli yaşama geçiş, ve genel 
eğitim düzeylerini yükseltme gibi alanlarda  eğitim programları yapıldı 
mı?  



Sulukule 



Kartal; Maltepe 

Mimarı Zaha Hadid  



Mamak -Ankara 

 



 


