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Öz 

 Kentsel Dönüşüm, kentlerin fiziksel ve toplumsal anlamda dönüşmesine neden olan çok yönlü bir süreçtir. Türkiye’de farklı 
dönemlerde kentsel dönüşüm çalışmaları denenmiş, ancak esas anlamda gündeme gelmesi, 1999 Marmara Depremi sonrasında 
olmuştur. 2002 yılından itibaren kentsel dönüşüm çalışmaları hükümet programlarına dahil edilmiş olsa da kapsamlı projelerin yapımı, 
2012 yılında çıkarılan 6306 Sayılı "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” ile olmuştur. İstanbul aldığı yoğun 
göçler ve nüfus artışı sonucunda; gecekondulaşma, kaçak yapılaşma ve bunlara bağlı olarak ortaya çıkan çarpık kentleşme sorunlarını 
yaşayan kentlerimizin en büyüğüdür. Günümüzde, kentin özellikle merkezi konumunda yer alan gecekondu alanlarında, kentsel 
dönüşüm projeleri hayata geçirilmeye başlanmıştır. Sürecin hızlanması ile birlikte İstanbul’un birçok ilçesinde kentsel dönüşüm 
projeleri tamamlanmış ve kentsel dönüşümün çok boyutlu sonuçları daha görünür hale gelmeye başlamıştır. Bu çalışmanın amacı da; 
tamamlanan kentsel dönüşüm projelerinin, mekansal ve toplumsal sonuçlarını eleştirel bir yaklaşımla ele almaktır. Araştırma 
yapılırken katılımlı gözlem ve mülakat gibi nitel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Tamamlanan kentsel dönüşüm projelerinin 
bulunduğu mahallelerde ikamet eden kişiler ile yarı yapılandırılmış formlar çerçevesinde görüşmeler yapılmış ve araştırmacı katılımlı 
gözlemler gerçekleştirilmiştir. Örneklem grubu belirlenirken; hane reisi ve konu hakkında bilgi sahibi olan kişiler ile görüşülmeye özen 
gösterilmiştir. 

 Dönüşümden etkilenen kişiler, konutların yenilenmesine, sağlam hale gelmesine ve mahallenin daha düzenli olmasına genel 
anlamda olumlu yaklaşmaktadır. Ancak dönüşüm sadece bu sonuçlarla sınırlı kalmamakta, uygulanan neoliberal politikalar ile 
kentlerin dönüşmesine ekonomik anlamlar yüklenmektedir. Proje yüklenicileri olan özel firmalar, dönüşüm sürecinden yüksek 
miktarda kâr elde etmekte ve kentsel dönüşüm projelerinin kazanan tarafı olmaktadır. Kentsel dönüşüm alanlarında oturan kişilerin 
sosyo-ekonomik özellikleri göz önünde alındığında, elde edilen kârdan esas fayda sağlaması beklenen ise hak sahipleridir. Ancak 
mülakatlardan ve yapılan gözlemlerden anlaşıldığı üzere, ortaya çıkan ranttan mahalle sakinleri yararlanamadıkları gibi elde ettikleri 
yeni konutlar için de ciddi bir borçlanma sorunu yaşamaktadır. Bunun yanı sıra kentsel dönüşüm süreci ve sonrasında; mekansal 
ayrışma, etnik ve kültürel dışlanma, dönüşen alanlara sosyal ve kültürel anlamda uyum sağlayamama gibi konularda önemli 
problemler yaşandığı da gözlenmektedir. 
 Anahtar Kelimeler: İstanbul, Kentleşme, Kentsel Dönüşüm, Sarıgöl Mahallesi, Şehir Hakkı. 
 

 Abstract 
 Urban Transformation is a multi-faceted process that causes the transformation of cities in a physical and social sense. In 
Turkey, urban transformation is tested in different periods, but it became a current issue after the 1999 Marmara Earthquake. Although 
the urban transformation studies were included in the government programs since 2002, the construction of the comprehensive projects 
was carried out in 2012 with the Law No. 6306 on the Transformation of Areas Under Disaster Risk. As a result of the intense migrations 
and population growth in Istanbul; It is the largest of our cities, which are experiencing the problems of squattering, illegal construction 
and the urbanization due to them. Today, urban regeneration projects have started to be implemented in the squatter areas, especially 
in the central location of the city. With the acceleration of the process, urban transformation projects were completed in many districts 
of Istanbul and the multidimensional consequences of urban transformation began to become more visible. The aim of this study is; to 
examine the spatial and social consequences of the completed urban transformation projects with a critical approach. During the 
research, qualitative research methods such as participation observation and interview were used. Interviews were conducted with the 
residents of the neighborhoods with completed urban transformation projects and semi-structured forms. While determining the 
sample group; The head of households and the people who have knowledge about the subject were cared for.  

The people affected by the transformation are generally positive in terms of renewal of houses, becoming more robust and the 
neighborhood being more organized. However, the transformation is not limited to these results, and the economic implications for the 
transformation of the cities with the neoliberal policies implemented. Private firms with project contractors make high profits from the 
transformation process and become the winning side of urban transformation projects. Considering the socio-economic characteristics 
of the people living in urban regeneration areas, they are the beneficiaries of the profit that is expected to be of major benefit. However, 
as it can be understood from the interviews and observations, the residents cannot benefit from the increase in rent and they have a 
serious borrowing problem for their new houses. In addition, the process of urban transformation and after; It is also observed that 
there are significant problems in terms of spatial segregation, ethnic and cultural exclusion, inability to adapt to the transformed areas 
in social and cultural terms. 
 Keywords: Istanbul, Urbanization, Urban Transformation, Sarıgöl Neighborhood, Right to the City.  
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1.GİRİŞ 
 Türkiye'de, 1950-60 yılları arasında yaşanan hızlı nüfus artışı sonucunda, kırsal nüfusa yeteri kadar 
istihdam sağlanamaması, kırsal gelirin düşük olması ve tarımda makineleşmeye bağlı olarak, günümüze 
kadar gelen süreçte, kırsal yerleşmelerden kentlere doğru büyük bir göç hareketi yaşanmıştır. Yaşanan bu 
göçlerin sonucunda başta İstanbul olmak üzere özellikle büyük kentlerde gecekondulaşma, kaçak 
yapılaşma, alt yapı, işsizlik vb. gibi sorunlar ortaya çıkmıştır. 
 İstanbul sanayisi ve kentin çekici faktörleri ile kırsalda çözülen nüfusu hızla kendisine çekmeye 
başlamıştır. İstanbul'da el imalatına dayalı sanayi faaliyetlerinin dağılış düzeni yüzyıllar öncesine kadar 
inmektedir. Cumhuriyet döneminde modern sanayinin dağılışı üzerinde ise İstanbul Belediye Meclisi'nde 
kabul edilen 1955 ve 1966 tarihli İstanbul Sanayi Bölge Planları etkili olmuştur (Tümertekin, 1972, 8). Yeni 
kurulan sanayi bölgelerinde çalışan işçiler, sanayi tesislerine en yakın yerlerde yeni ikametgah alanlarının 
ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Zeytinburnu ve Taşlıtarla (Gaziosmanpaşa) bu alanların ilk ve en 
büyükleridir (Özden, 2016, 258). Sanayi bölgelerinde çalışmak için kırsaldan gelen göçmenlerin ilk 
yerleştikleri yerler, alt yapı olanaklarından yoksun, derme çatma olarak inşa edilmiş, kentin tercih 
edilmeyen bu gecekondu kesimleri olmuştur. 775 ve 2981 Sayılı kanunlar ile çıkarılan gecekondu-imar afları 
ve dağıtılan tapu tahsis belgeleri kaçak yapılaşmayı artırarak adeta teşvik etmiştir (URL 1 ve 2). Türkiye'de 
1980'li yıllara kadar devam eden gecekondulaşma, yerini 1990'lı yıllarda modern inşaat tekniklerinin 
kullanıldığı kaçak yapılaşmaya bırakmıştır. Kaçak yapılaşmanın ortaya çıkışında küreselleşmenin etkisiyle 
kentsel mekanların artık niteliksiz yapılara terk edilecek kadar ucuz olmaması etkili olmuştur (Özden, 2016, 
268). 1990'lı yıllara kadar uygulanan ve iskan alanlarını yoğunlaştırmayı öngören şehir inşa stratejisi, 
şehirlerde kirli bir ortamın oluşmasına yol açmanın yanında, arsalar üzerinde daha fazla yapı inşa etmenin 
sağladığı "artık değeri" ele geçirme hırsını yerleştirerek toplumun en büyük ahlaki çöküntüsüne yol açmıştır 
(Cansever, 2016a, 148). Evi kullanacak kişi ise, spekülatif israf operasyonunu yürüten kesimce, yalnızca para 
ödeyen ve üzerinden para kazanılan yaratık olarak görülmüştür (Cansever, 2016b, 269).  

2.AMAÇ VE YÖNTEM  
1999 Marmara Depremi gecekondu ve kaçak yapılaşmanın olumsuz sonuçlarını acı bir şekilde 

ortaya koymuş ve kentsel dönüşüm tartışmalarını alevlendirmiştir. 2000 yılından itibaren kentsel dönüşüme 
yönelik olarak adımlar atılmasına rağmen, kapsamlı projeler 6306 sayılı afet riski altındaki alanların 
dönüştürülmesi kanunu ile başlamıştır. 2012 yılından günümüze gelen süreçte planlanan kentsel dönüşüm 
projelerinin bir kısmı tamamlanmaya başlamıştır. Bu çalışmanın amacı, İstanbul'da yapılan deprem odaklı 
kentsel dönüşüm projelerinden tamamlanmış olanların sonuçlarından hareketle; uygulanan projelerin sosyal 
yapı ile uyumsuzluğu, mekansal ayrışma, kentsel gerilim, sosyal kutuplaşma, gelir eşitsizlikleri, mülkiyet 
hakkı ve konut dokunulmazlıklarının ihlal edilmesi gibi kavramları tartışmaktır. Çünkü 6306 Sayılı Kanun 
ile ilgili bugüne kadar yapılan tartışmalar, uygulama aşamasına geçmeden ve bu projelerin sonuçları 
görülmeden yapılan tartışmalardır. 

Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerine başvurulmuş, Gaziosmanpaşa, Esenler ve Zeytinburnu 
ilçelerinde tamamlanmış kentsel dönüşüm alanlarında araştırmacı katılımlı gözlem ve mülakatlar 
gerçekleştirilmiştir. Mülakatlar yarı yapılandırılmış formlar çerçevesinde 2018 Ağustos ayı içerisinde 
uygulanmıştır. Mülakat yapılacak örneklem grubu belirlenirken konu ile ilgili bilgi sahibi olan ve hanede 
söz sahibi kişiler seçilmeye özen gösterilmiştir. Ayrıca literatür taraması yapılarak İstanbul’da ki diğer 
kentsel dönüşüm projeleri ile ilgili bilgilere ulaşılmıştır.   

3.KAVRAMSAL ÇERÇEVE  
 II. Dünya Savaşı'ndan sonra gelişen tarihsel süreç içerisinde dünyada, ulus devlet yapısı-milli 
ekonomi modelinden, küreselleşmiş-uluslararası bir ekonomik modele geçilmiştir. Küreselleşme ile birlikte 
dünya özellikle ekonomik bakımdan tek bir mekan olarak algılanmaya başlanmıştır. Türkiye'de 1950'li 
yıllardan itibaren küreselleşmeden etkilenmeye başlamış, ancak küreselleşmenin asıl etkileri, 1980'lerden 
sonra ortaya çıkmıştır.  
 Türkiye'de 1980 askeri ihtilalinden sonra 1983 yılında yapılan çok partili seçimler sonucunda 
iktidara gelen Anavatan Partisi (ANAP) neoliberal bir ekonomi modelini Türkiye'ye uygulayarak, Türkiye 
ekonomisini dışa dönük hale getirmiştir. Bu ekonomik model Türkiye'de başta büyük kentler olmak üzere 
irili ufaklı birçok kentte ekonomik, sosyal ve mekansal değişimlere sebep olmuştur. Özellikle İstanbul'un 
küresel kent olmasında, büyük kentsel dönüşüm projelerinin, kentin küresel sermaye için hazırlanmasında 
önemli bir yere sahip olduğu ileri sürülmektedir (Öktem, 2006, 53). Kentsel dönüşüm, eskimiş kent 
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kesimleriyle (çöküntü bölgeleri) kaçak yapılardan oluşan gecekondu topluluklarının dönüşümü olarak 
tanımlanabilir (Keleş, 2008, 449). Uygulanan ekonomik modelin mantığı Türkiye ekonomisini dünya 
ekonomisi ile bütünleştirerek küresel ekonominin faydalarından yararlanmak esasına dayanıyordu. Ancak 
uygulanan bu ekonomik politikaların özellikle alt sınıflar açısından ne derecede başarılı olduğu tartışmaya 
açıktır. Çünkü bu dönemde yapılanlar toplumun değişik kesimlerinin imar düzeninden yakınmalarına 
ilişkin parça çözümlerdir (Tekeli, 2011, 219). 1980 sonrasında devletin konut arzına müdahalesinin 
azaltılması ve konut arzının artırılması görevi, özellikle de büyük çaplı konut projelerine yönelen piyasa 
güçlerine bırakılmıştır (Şenyapılı, 2006, 118). 
 Küreselleşmenin kent mekanı üzerindeki yansıması, mevcut kent mekanındaki değişmeler, arsa 
değerindeki farklılaşmalarla yeni kentsel süreçlere neden olmakta, buna bağlı olarak kent mekanında kimi 
alanların ekonomik değerleri yükselirken kimi alanlarda yavaş yavaş terk edilerek köhnemeye 
başlamaktadır. Bu durum toplumsal tabakalaşmaya ve hareketliliğe de yol açmakta, değerce yükselen 
alanlarda yeni bir sosyal sınıf yer alırken bu sınıfın terk ettiği alanlara da daha alt gelir grubundan, statüsü 
daha düşük bir grup yerleşmektedir. Bu sosyal hareketlilik, kentin biçimlenişindeki değişimi hızlandırarak 
küreselleşmenin kent mekanında yarattığı etkiyi somuta indirgemektedir (Özden, 2016, 71). Kentsel 
dönüşüm aracılığıyla artı sermayenin emilmesi neoliberal bir söylemle artı sermayenin "yaratıcı yıkım" 
yöntemiyle birbiri ardına gelen kentsel dönüşüm evreleri hemen her zaman sınıfsal bir boyut arz eder, zira 
süreçten ilk ve en fazla etkilenen çoğu kez yoksullar, yoksunlar ve siyasi iktidarın marjinalleştirdiği kesimler 
olmaktadır (Harvey, 2013, 58). Küreselleşme kentteki bazı grupları olumlu yönde etkilerken, bazı grupların 
giderek yoksullaşmasına ve dışlanmasına neden olmaktadır. Bu durum kentlerde sosyal ve ekonomik 
ayrımlaşmayı artırmakta, kentlerdeki farklı gruplar arasındaki uyumun sağlanmasında zorlukları ortaya 
çıkarmaktadır (TÜBA Raporu, 2006, 100). Kapitalizmin tarihi boyunca, devlet yaratılan artı değerin bir 
kısmını vergi olarak almış, sosyal demokrasinin hükmünün geçtiği evrelerde bu vergi oranı bir hayli artmış, 
dolayısıyla artı değerin büyük bir kısmı devletin kontrolüne girmiştir. Son otuz yıldır, neoliberal projenin 
başlıca yönelimi artı değer üzerindeki kontrolü özelleştirmektir (Harvey, 2013, 66). Küreselleşme kapitalist 
mekan üretimi sürecinin yeni bir aşamasıdır (Harvey, 2008, 75).   
 Engels 1872'de yayınladığı Konut Sorunu adlı eserinde; büyük modern kentlerin genişlemesi, bu 
kentlerin belirli kesimlerine, özellikle merkezi konumlu bölgelere yapay ve çoğu kez çok büyük ölçüde artan 
bir değer vermiştir; bu bölgelerde yükselen binalar, bu değeri artıracak yerde düşürmektedirler, çünkü artık 
değişen koşulları karşılayamamaktadırlar. Bunlar yıkılmakta ve yerlerini başkaları almaktadır (Engels, 1992, 
21). Harvey'de aynı konuya dikkat çekmiştir. Kentin merkezi ve rant değeri yüksek kesimlerinde arsa 
değerleri, üzerindeki binaların değerinin çok üstündedir. Kötü durumdaki konutlar yeni bir konut türü ya 
da toprak kullanımında bir değişim şeklinde ve genellikle kentsel yenilemeyle sonuçlanacak spekülatif 
baskılara hedef olmaktadır (Harvey, 2003, 161). İstanbul'da, kentsel dönüşüm projesi uygulanan 
mahallelerin birçoğu da benzer bir durumla karşı karşıyadır.  

4.İSTANBUL'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI 
 Kentsel yenileme olgusu, farklı toplumlarda farklı süreçlerin sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. 
Sanayi toplumları ile sanayileşme sürecinin başlarında olan toplumlarda yenilenmenin ortaya çıkışı ve yönü 
farklı olmaktadır. Yenileme gereksiniminin ortaya çıkışında, çarpık kentleşmeden gecekonduya, doğal 
afetlerden savaşlara, sosyokültürel dönüşümlerden ekonomik çöküntülere dek uzanan geniş bir nedenler 
yelpazesi rol oynamaktadır. Bunun yanında, toplumsal özellikler, hükümetlerin kentsel yenilenmeye karşı 
tutumları ve kent yönetim politikaları yenilemenin çıkış noktasını ve yönünü belirlemede etkili faktörlerdir 
(Özden, 2016, 70).  

1980'lerden itibaren kentsel dönüşüm yolunda atılan çeşitli adımların yanı sıra, on yedi binden fazla 
insanımızı kaybettiğimiz 1999 Marmara Depremi, binalarımızın depreme karşı dayanıksızlığını ve kentsel 
dönüşümün bir zorunluluk olduğu tartışmalarını alevlendirmiştir. 2002 yılında iktidara gelen Adalet ve 
Kalkınma Partisi (AKP) hem deprem yaralarını sarabilmek hem de benimsemiş olduğu liberal ekonomiyi 
sahaya yansıtarak, İstanbul'u küresel ekonominin bir parçası haline getirmek amacıyla kentsel dönüşüm 
projelerine büyük bir kararlılıkla sahip çıkmış; kentsel dönüşüm projelerine alt yapı ve dayanak oluşturması 
amacıyla 16 Mayıs 2012 tarihinde "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun"u 
çıkarmıştır. Bu kanun ile afet riski altındaki yapılar, ekonomik ömrünü tamamlamış ve teknik olarak hasar 
riski taşıyan yapılar ve yeni yerleşim alanı olarak kullanılabilecek rezerv alanlarda, kentsel dönüşüm 
projeleri uygulanabilecektir (URL 3 ve 4). Kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte kentsel dönüşüm yasal bir 
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mevzuata bağlanmıştır. Bu kanun, kamuoyunda kısaca "kentsel dönüşüm" kanunu olarak 
adlandırılmaktadır. 

2012 yılında çıkan kanun ile birlikte hız kazanan kentsel dönüşüm projeleri birçok tartışmayı da 
beraberinde getirmektedir. Kentsel dönüşüm projelerinin kentin merkezi ve rant değeri yüksek, etnik 
azınlıkların yoğun olarak yaşadığı bölgelerden başlatılması bu tartışmaların başında gelmektedir. Özellikle 
İstanbul’da uygulanan Sulukule olarak da bilinen Neslişah ve Hatice Sultan mahallelerinde gerçekleştirilen 
kentsel dönüşüm projelerinde roman vatandaşların yerinden edilmesi ve yeni taşındıkları yerlere uyum 
sağlayamaması projeye çokça eleştiri getirmiştir. Anadolu yakası Kadıköy sınırları içerisinde gerçekleştirilen 
Fikirtepe kentsel dönüşüm projesi ise anlaşma sürecinde yaşanan zorluklar ile sık sık gündeme gelmektedir. 
İstanbul'da Gaziosmanpaşa ilçesi sınırları içerisinde yer alan ve "Şen mahalle" olarak da adlandırılan Sarıgöl 
Mahallesi de kapsamlı kentsel dönüşümün uygulandığı projelerden bir tanesidir. Adı daha çok suç mekanı 
olması ile anılan, kentsel dönüşümün ilk başladığı mahallelerden biri olan Sarıgöl, Romanların yoğun olarak 
yaşadığı bir mahalledir. Kentsel dönüşüm ile birlikte yerinden edilen romanlar, gittikleri yerlere ya da 
dönüşümden sonra inşa edilen konutlara uyum sorunları yaşamaktadır. Aynı zamanda Sarıgöl Mahallesi, 
Türkiye'nin en büyük temalı park projesi olan İsfanbul'a (eski adı Vialand) ve TEM otoyoluna komşudur. 
İstanbul’daki diğer tamamlanan kentsel dönüşüm projelerine de bakıldığında, proje alanlarının önemli ve 
merkezi konumlarda oldukları, satın alma yoluyla gelen kişilerin dönüşüm alanlarının konumu nedeniyle 
tercih ettikleri görülmektedir. Kentsel dönüşüm alanlarında yaşayanları yerinden ederek onları şehrin başka 
kısımlarına süren anlayışın meşrulaştırıcı araçları olarak "deprem", "sıhhileştirme", "güvenlik-huzur" 
gerekçeleri ileri sürülmektedir. Harvey, mülksüzleştirme ve yerinden etme sürecini, kapitalist kentsel 
süreçlerin çekirdeğini oluşturduğunu ileri sürmektedir (Harvey, 2013, 60).  

Kentsel dönüşüm projeleri anlaşma sürecinde, hak sahiplerinin kat mülkiyetli tapulara sahip olması 
hak kaybı yaşanmaması açısından son derece önemlidir. Kentsel dönüşüm sürecinde en büyük zorluğu 
herhangi bir tapu ya da tapu tahsis belgesi olmayan kişiler yaşamaktadır. Yıllardır tapusu olmadan 
konutunda oturan, düzenli bir gelire de sahip olmayan vatandaşlara çok cüzi rakamlarda paralar 
ödenmekte, konutlarından çıkan vatandaşlar mağdur olmaktadır. Hak sahiplerinin elinde bulunan tapu 
tahsis belgeleri ve arsa tapuları ise konutun rayiç bedelinin ödenmesinde, ya da kamulaştırma yapılmasında 
hiç tapusu ya da tahsis belgesi olmayanlara göre bir nebze avantaj sağlamakta ancak yine de bedelinin 
altında ödemeler yapılmaktadır. Sarıgöl Mahallesinde yer alan konutların yarısından fazlası da tapu tahsis 
belgeli veya arsa tapuludur (Hardal, 2014: 58). Bundan dolayı hak sahiplerinin beklentilerinin çok altında bir 
rayiç bedel ödenmiştir. Sarıgöl Mahallesinde inşa edilen konutlar on beş yirmi katlı güvenlikli siteler 
şeklindedir (Foto 1,2,3,4). 

  
Foto 1 ve 2: Sarıgöl Mahallesi namıdiğer Şen Mahalle ve kentsel dönüşüm konutları. 
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Foto 3 ve 4: Sarıgöl Mahallesinde yapımı tamamlanan 1. ve 2. Etap kentsel dönüşüm konutları. 

Bu sitelerde oturanların büyük bir kısmını mahalleye sonradan gelen ve mahallenin sosyal yapısı ile 
bağlantısı olmayan kişiler oluşturmaktadır. Bu durumun sorun oluşturacağı konutlar henüz 
tamamlanmadan önce yapılan, saha araştırmasına dayanan çalışmada şöyle ifade edilmiştir; kentsel 
dönüşüm projesi kapsamında pazarlanacak konutlara mahalle dışından çok sayıda insan taşınacaktır. Bu 
durum mahallenin sosyal ve kültürel yapısında önemli değişikliklere yol açacaktır. Yapılan anketlerde bu 
kaygı sıkça dile getirilmiştir (Kılıç ve Hardal, 2014, 6). Hatta bölgeye sonradan taşınanlar “Şen Mahalle”de 
oturan kişilerin yaşam şeklinden (düğün, eğlence, yüksek sesle konuşma) ve yıkılmayan gecekondulardan 
rahatsızlık duymaktadır. Alver'in ifadesiyle bu konutlarda yaşayan kişiler steril bir hayat sürmektedir 
(Alver, 2013, 115). Giddens'a göre; ikamet edilen yer simgesel ve bir statü göstergesidir (Giddens, 2008, 561). 
Bu siteler ekonomik ve kültürel olarak sosyal kutuplaşmalara ve mekansal ayrışmalara sebep olmakta, bazı 
durumlarda ise gerilimlerin yaşanmasına sebep olmaktadır. Bir yandan toplumsal ayrışmalar mekansal 
ayrışmaları beslerken öte yandan da “güvenlikli siteler” ve kentsel dönüşüm uygulamalarında olduğu gibi 
mekansal ayrışmalar da toplumsal ayrışmalara neden olabilmektedir (Tümtaş, 2012, 114). Lefebvre toplu 
konut şeklinde inşa edilen siteleri şöyle eleştirmektedir; Sahte “toplu” konutlar ki aslında bunlar toplumsal 
izolasyondur. Çünkü (yine) paradoksal olarak, bu homojen olması için planlanan mekan parçalanır: paylara, 
parsellere ayrılır. Kırıntılara dönüşür. Bu da gettolar, yalıtılmış alanlar, mahalle grupları, etrafla ve çeşitli 
merkezlerle doğru düzgün birleşmemiş sözde topluluklar üretir (Lefebvre, 2014, 26). Eski mahalle sakinleri 
önceden kendi evlerinin olduğu yerlere, şimdi hiç tanımadıkları insanların yerleşmesini ve yeni bir mahalle-
mahalleli profili oluşmasını mülkiyet haklarının ellerinden alınması olarak yorumlamaktadır. Kentsel 
dönüşüm konutlarında oturan kişilerin çocukları park ve bahçelerinde rahatlıkla oynarken, eski mahallede 
bu imkanların bulunmaması sosyal adaletsizlik duygusu oluşturmaktadır.  

Kentsel dönüşüm projesi ile birlikte mekan metalaştırılmaktadır. Çünkü mahalle sakinleri 
gecekondularına biçilen değerle, inşa edilen evlere biçilen değer arasındaki farkı ödeyebilecek maddi 
imkanlardan yoksundur. Formel bir işe sahip olmadıkları için de banka kredisi kullanmaları mümkün 
değildir. Henri Lefebvre'in ifade ettiği şehir hakkı kavramında kullanım değerinin önceliği önemlidir 
(Lefebvre, 2015, 132). Lefebvre'in şehir hakkı kavramını kolektif bir hak olarak gören David Harvey ise şehir 
hakkını talep etmeyi, kentleşme süreçleri üzerinde, şehirlerimizin nasıl şekillendirildiği ve yeniden 
şekillendirildiği üzerinde bir tür belirleyici güç talep etmek ve bunu kökten ve radikal bir biçimde ele almak 
şeklinde yorumlamaktadır (Harvey, 2013, 45). Şehirlerdeki mesken alanı farklılaşması kapitalist üretim 
sürecinden kaynaklanan güçler tarafından yaratılır, insanların özerk ve kendiliğinden oluşan tercihlerinin 
ürünü olarak düşünülmemelidir (Harvey, 2016: 177). Sarıgöl Mahallesinde yaşayan romanlar toplumsal 
olarak soyutlandıklarını ifade ettiklerinden, kendilerini ifade ettikleri bir mekan olan bu mahallede sosyal 
destekten ve istihdam olanaklarından yoksun kalacaklardır. Bu durum mahallenin yok olma süreci ile 
birlikte ailelerin de dağılması anlamına gelecektir. Eski tek katlı bahçeli evlerinin yerini çok katlı yapılar 
almış ve alacaktır. Anlaşma ve yıkım sürecinde mahallelinin birbirine kırgın hale geldiği, samimi 
dostlukların yerini küslük ve kavgaların aldığı görülmektedir. 

Sarıgöl Kent konutlarında oturan 80 yaşındaki eski mahalle sakini ise Mahalle’de meydana gelen 
dönüşümü şöyle anlatmıştır; 

“Dönüşüme girmeden önce Hamam caddesinde 550 m² arsa üzerinde 2 tane gecekondum vardı. 2 gecekonduya 
karşılık bir adet 1+1 bir tane de 2+1 daire aldık üzerine 20 bin lira borçlandık, bu borçlanmadan dolayı ekonomik 
sıkıntılar yaşadık.  Eski mahallemiz bize göre son derece güvenilirdi, herkes bir birini tanırdı. Aynı zamanda evin 
bahçesinde köpek besliyordum hırsız giremezdi. Komşuluk ilişkileri çok samimiydi, şimdi kimse kimseye selam 
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vermiyor. Sitenin yeşil alan ve bahçesi oldukça iyi vaktimin çoğunu bahçede geçiriyorum, ancak sitenin güvenliğinden, 
kafeteryasından ve havuzundan memnun değilim zaten kafeterya çalışmıyor. Aidat ise son derece yüksek toplanan para 
karşılığında hiçbir şey yapılmıyor.” 

Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesinde de 399 konutluk Yıldızpark Konutları kentsel dönüşüm 
projesi tamamlanmış, 140 konut hak sahibine teslim edilmiştir (Foto 5). Diğer konutlara ise satın alan ve 
kiracılar taşınmıştır.  Yıldızpark konutlarının yapıldığı bölge dönüşüm öncesinde gecekonduların yoğun 
olarak yer aldığı bir bölgedir. Yeni yapılan konutlar eski mahalle sakinleri tarafından lüks ve maliyetli 
(borçlanma, aidat giderleri) olarak değerlendirilmektedir. Yıldızpark konutlarına satın alarak ya da kiracı 
olarak gelen kişiler komşuluk ilişkilerinin İstanbul’daki diğer sitelere göre daha samimi olduğunu 
belirtirken, eski mahalle sakinleri komşuluk ilişkilerinin kalmadığını ve eski mahalle ortamını özlediklerini 
vurgulamaktadır. Yıldızpark konutlarının çevresinde sağlık ocağı, okul, market, eczane gibi temel 
ihtiyaçların karşılanabileceği mekanların bulunmaması konutlarda oturan kişiler tarafından en büyük 
olumsuzluk olarak görülmektedir. Ayrıca konutların ulaşım hatlarına da uzak kalmasından dolayı zorluklar 
yaşandığı belirtilmektedir. 

İstanbul'da yapımı tamamlanan diğer bir proje, Esenler Havaalanı Mahallesinde bulunan Emlak 
Konutlarıdır (Foto 6). Havaalanı Mahallesi de İstanbul’un göç alma sürecinde kurulmuş, otoban ve 
anayollara yakınlığı ile hızlı büyümüş bir mahalledir. Havaalanı Mahallesinde dönüşüme uğrayan 
konutların büyük çoğunluğu 4-5 katlı binalar şeklinde olup gecekondu sayısı Sarıgöl Mahallesine göre çok 
daha azdır. Dönüşümün tamamlanması ile birlikte 2016 yılından itibaren mahalle sakinleri yeni 
konutlarında oturmaya başlamışlardır. Bu mahallede tamamlanan konutlarda 10. kat ve üzerinde bulunan 
dairelerden şerefiye bedeli olarak fazladan para istenmesi ve yeni konutlarda ödenen yüksek aidatlar eski 
mahalle sakinlerini ekonomik olarak zor durumda bırakmaktadır. Yüksek aidatlara karşılık site 
yönetimlerinden memnuniyetsizlik sıkça dile getirilmektedir. Site yönetimleri belediye tarafından yönetim 
şirketlerine devredilmiştir. Sitede oturanlar ise yöneticilerini kendi belirlemek istemektedirler. 1500 konutun 
bulunduğu Havaalanı Mahallesi dönüşüm projesinde oturanlar, büyük bir site olduğunu ancak yeşil alan ve 
ortak kullanım alanlarının bu kadar kalabalık bir alan için yetersiz kaldığını, kafeterya, spor salonu gibi 
etkinlik alanlarının bulunmadığını belirtmektedirler. Ayrıca otopark alanının da yetersiz olduğu her daireye 
bir araçlık yer düşmediği görülmüştür.  

Esenler ilçesi Turgutreis Mahallesinde de dönüşüm uygulanmış, mülkiyet konusunda çokça sorunlu 
olan bölgede 280 konut tamamlanarak sahiplerine teslim edilmiştir (Foto 7). 6306 sayılı kanun 
uygulanmadan gerçekleştirilen projeyi doğrudan Esenler Belediyesi yürütmüştür. Turgutreis Mahallesinde 
tamamlanan kentsel dönüşüm konutları, daha ekonomik tasarlanmış olup yeşil alan, sosyal alanlar, kapalı 
otopark gibi özellikleri olmayan mütevazi konutlardır. Hak sahipleri konutlarının yenilenmesinden ve 
depreme karşı dayanıklı hale gelmesinden memnun olduklarını belirtirken, yeşil alan, otopark, oyun alanları 
yapılmamasından dolayı şikayetçidirler. Anlaşmadan önce söylenen ile teslim edildikten sonraki bu farktan 
dolayı yerel yönetime son derece kızgındırlar.  

Kentsel dönüşüm projelerinin tamamlandığı bir diğer alanda Zeytinburnu ilçesi Sümer mahallesinde 
bulunan Sahilpark konutlarıdır (Foto 8). Sümer mahallesinde gerçekleştirilen proje, deprem odaklı 
gerçekleştirilen ilk proje olma özelliğindedir. Deprem riskinin yüksek olduğu bu alanda anlaşma süreçleri 
yapılarak konutlar inşa edilmeye başlanmış, Şubat 2013’te hak sahiplerine teslim edilmiştir. Sümer mahallesi 
sahilpark konutlarında oturan hak sahipleri tapu alma sürecinde yüksek maliyetler çıktığını bundan dolayı 
dava süreçlerinin yaşandığını belirtmişlerdir. Hak sahipleri bölgenin konum olarak değerli bir bölge 
olduğunu, proje ile birlikte konut değerlerinin daha da arttığını ifade etmektedirler.  Ancak anlaşma 
sürecinde borçlanma ve uygulamada birlik bulunmaması mahalle sakinlerini zor durumda bırakmıştır. 
Sahilpark konutlarında oturan eski mahalle sakinleri site de yabancıların oturmasından ve komşuluk 
ilişkilerinin neredeyse hiç kalmamış olmasından son derece rahatsızdırlar. 

Sahilpark konutlarında yapılan odak grup görüşmesinde hak sahibi vatandaşlar yaşadıkları 
sıkıntıları şöyle ifade etmektedirler; 

“Genel anlamda kentsel dönüşüm faydalı oldu ama anlaşma sürecinde borçlandık, m²’ye m² almadık. Eski 
komşularımızdan, ekonomik durumu daha düşük olanlar evlerini sattı ya da kiraya verip durumlarına uygun semtlere 
taşındılar. Konutlar tamamlanınca tapuları almak için tekrar para istendi (10-15 bin lira) bu konuda mahkeme süreçleri 
yaşanmaktadır. Dönüşüm yapılırken anlaşma sürecinde hak sahibine para ödemede ve daire vermede birlik yok, aynı 
m²’ye sahip olanlar farklı daireler ve paralar aldı.   
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Foto 5: Gaziosmanpaşa Yıldızpark Konutları Foto 6: Esenler Emlak Konutları  

  
Foto 7: Esenler Turgutreis Konutları Foto 8: Zeytinburnu Sahilpark Konutları 

Türkiye'de kentsel dönüşüm projeleri kamu ve özel sektörün işbirliği içerisinde 
gerçekleştirilmektedir. Bu tür projelerde konut üretimi; barınma boyutundan ziyade, yatırım boyutu ile ele 
alınmaktadır. Böylece yeni yapılan konutlar mahallede yaşayanlardan ziyade yeni gelenler için üretilmiş 
konutlara dönüşmektedir. Ancak yeni gelenlerin ve eski mahalle sakinlerinin bir arada yaşaması da sosyal 
çatışma ortamı yaratmaktadır. Özellikle sitelere dışarıdan taşınan kişiler, eski mahalle sakinlerinin site 
yaşam kurallarına uygun davranmadığından şikayetçi iken, eski mahalle sakinleri de bir çok tanımadığı 
kişinin hatta yabancı uyruklu (Suriye, Afgan, Türkmen) kişilerin buralarda oturmasından rahatsızlık 
duymaktadır. Satın alma yoluyla kentsel dönüşüm alanına taşınan kişilere yapılan konutlar ile hak 
sahiplerine verilen konutlar arasında kalite, genişlik, sosyal ve yeşil alanların fazlalığı gibi farklar, eski 
mahalle sakinlerinde rant için yapıldığı söylemini oluşturmaktadır. Devletin, belediyelerin, özel sektörün ve 
mahallede yaşayanların beklentilerinin farklı olması sonucunda aradaki boşluğun nasıl doldurulacağı 
meselesi önemli bir tartışma alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü mahallede yaşayan insanların içinde 
bulundukları mekanı algılamaları ve anlamlandırmaları, devletin, belediyelerin ve özel sektörün kentsel 
dönüşümü algılamasından ve anlamlandırmasından farklı olmaktadır. Mahalle ortamının oluştuğu çoğu 
kentsel dönüşüm alanında insanlar konutlarına yalnızca ekonomik anlamda değil, duygusal anlamda da 
bağlıdır. Bu anlamda özellikle mahallede yaşayanların kurmuş oldukları sivil toplum örgütlerinin kentsel 
dönüşüm sürecine katılması önemle üzerinde durulması gereken bir konudur.   

5.SONUÇ VE ÖNERİLER 
İstanbul'da yapımı tamamlanan kentsel dönüşüm projelerinin sonuçları; sosyal, ekonomik ve kent 

planlama-mühendislik sonuçları olmak üzere üç başlık altında ele alınabilir.  
Kentsel dönüşüm projelerinin sonuçlandığı mahallelerde ikamet etmeyi sürdüren mahalle 

sakinlerinin büyük çoğunluğu konutlarının depreme karşı dayanıklı hale gelmesinden, mahallelerinin 
fiziksel ve mühendislik hizmetleri bakımından yenilenmesinden memnun gözükmektedir. Ancak mahalle 
sakinlerinin büyük bir kısmı tarafından kentsel dönüşüm konutlarının mahallenin sosyal dokusu ile uyumlu 
olmadığı da ifade edilmektedir. Örneğin; Amerikan mutfaklı ve 2+1 olarak inşa edilen konutlara mahalle 
sakinleri tarafından çok sıcak bakılmamaktadır. Onbeş yirmi katlı, tek tip ve site olarak inşa edilen binalar 
genellikle "kamu binası", “hastane”, “arı kovanı” gibi ifadelerle eleştirilmektedir. Mahallede yaşayanların 
öncelikli beklentileri, kentsel dönüşüm sonucu edindikleri konutların yaşam tarzları ile uyumlu olmasıdır. 
Kentsel dönüşüm projelerinin, toplumsal bir tabana dayanmadan, sadece mühendislik projeleri olarak 
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başarılı olması imkansızdır. Dikey yapılaşma arsa maliyetlerini düşürdüğünden karı artırmaktadır. İnşaat 
şirketleri tarafından olumlu bakılan bu duruma mahalle sakinleri olumsuz bakmaktadır. Kentsel dönüşüm 
projeleri sonucunda mahalleler hızla kimliksizleşmekte ve mahalle kültürü giderek yok olmaktadır. Bundan 
dolayı proje ile ilgili sık ve yeterli bilgilendirmeler yapılmalı ve mahalle sakinlerinin proje sürecine daha 
planlama aşamasındayken katılımı sağlanmalıdır. Bu sayede mahalleye en uygun projenin gerçekleştirilmesi 
mümkün olabilecektir. Saha çalışmalarında da görülmüştür ki eski mahalle sakinlerinin dönüşümden sonra 
bile mahalleye aidiyet hissi yüksek çıkmakta, ancak eskisi gibi benim mahallem algısı oluşmamaktadır. 
Dönüşüm alanlarına dışarıdan taşınan kişilerde ise mahalleye aidiyet duygusu yaşanmamaktadır. 

Kentsel dönüşüm projeleri uygulanan mahallelerde yaşayanların büyük bir kısmını Anadolu’nun 
kırsalından veya küçük kentlerinden göç edenler oluşturmaktadır. Bu insanlar İstanbul’da yerleştikleri 
mahallelerde hemşeri dernekleri gibi sosyal ağlar ve akrabalık ilişkileri ile geldikleri yerlerin kültürlerini 
yaşatmaya devam etmektedir. Kentsel dönüşüm süreci ile birlikte bu birliktelikte bozulmakta; akrabalık, 
hemşerilik ilişkileri eskisi gibi devam etmemektedir. Yerinde kentsel dönüşüm projeleri bu anlamda oldukça 
önemlidir. 

Kentsel dönüşüm uygulanan mahallelerde etnik ve kültürel grupların varlığına özellikle dikkat 
edilmeli, onlara yönelik bir dönüşüm yapılmadığı özellikle vurgulanmalıdır. Bu durum kentsel dönüşüme 
karşı mahallede bir koruma güdüsü oluşturmaktadır. 
 Kentsel dönüşüm projeleri gerçekleştirilen yerlerde mahalle sakinlerini rahatsız eden en önemli 
konuların başında hak kaybı endişesi gelmektedir. Çünkü kentsel dönüşüm projelerinin tamamlanması ile 
birlikte önemli bir rant ortaya çıkmaktadır. Dönüşüm gerçekleştirilen alanlar artık şehrin merkezi 
konumunda kalmış ve arsa bedelleri oldukça yüksek mekanlardır. Dolayısıyla yapılan konutlar prestij 
konutları halini almakta ve eski bedelinin oldukça üstünde fiyatlara satılmaktadır. Mahalle sakinleri oluşan 
bu ranttan paylarına düşeni alamadıklarını, hatta teslim aldıkları yeni konutlar sebebiyle yüklü miktarlarda 
borçlandıklarını ifade etmektedir. Bu sebepten kentsel dönüşüm sürecinde mülkiyet haklarına azami özen 
gösterilmesi gerekmektedir. Oluşan rantlardan mahalle sakinleri de yararlanabilmelidir. Aynı mahalle 
içerisinde sosyal eşitsizlik duygusu uyandıracak “refah adacıkları” yaratılmamalıdır. Güvenlik ile korunan, 
teller ile çevrilmiş korunaklı siteler diğer mahalle sakinleri tarafından ulaşılamaz olarak algılanmaktadır. 

Gerçekleştirilen kentsel dönüşüm projeleri, projeleri uygulayanların kente bakış açısını mekana 
yansıtması ve toplumsal bir tabana dayanması bakımından da son derece önemlidir. Projeyi uygulayanlar, 
kentsel dönüşümün inşaat ve teknik boyutuyla daha çok ilgilenmekte, yeşil alan, sosyal alanlar, otopark gibi 
durumlar üzerinde iyileşme olacağını ifade etmektedirler. Ancak dönüşüm sadece fiziki mekanda meydana 
gelmediği için sosyal ve kültürel dönüşüm göz ardı edilmektedir. Aynı zamanda kentin önemli 
konumlarında yapılan projelerde dikey mimari ile yüklenici firmaların kar elde ettikleri açıktır. Elde edilen 
kârın tabana yayılması gerekmektedir. Kentsel dönüşüm sürecinde toplumsal tabana dayanmadan, 
gönüllülük ve anlaşma sağlanmadan -riskli alan ilanı, kamulaştırma gibi- yıkım sürecini hızlandıran 
uygulamaların yapılması kentsel dönüşüme karşı tepki oluşturacaktır. Bu sebepten dolayı anlaşma süreci ve 
yıkımların öncesinde halkın talep ve beklentileri özenle dinlenmeli projeler bu doğrultuda uygulanmalıdır. 
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