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ÖZET 

Kent içinde terk edilmiş endüstriyel alanlar fonksiyonsuz haldeyken bir yandan da 
ülke ekonomilerinin giderek büyüdüğü, kentlerin nüfusunun giderek artmakta olduğu
ve şehir merkezi içinde arsa arzının kısıtlı olduğu gerçeği göz önünde tutulursa, bu 
alanların kente geri kazandırılması ve optimum olarak kullanılması zorunluluğu
kaçınılmaz görünmektedir. 

Dünyanın en büyük metropolleri içerisinde ve 2010 Avrupa Kültür Başkenti listesinde 
yer alan İstanbul’unda içinde barındırdığı atıl endüstriyel alanlarını bölgenin kimliğini 
koruyacak şekilde günün ihtiyaçları ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda yeniden 
yapılandırması önem kazanmaktadır. Avrupa’nın en önemli finans merkezlerinden 
birisi olması hedeflenen İstanbul’da merkez içerisinde geliştirilmeye müsait alana 
sahip olan atıl durumdaki endüstriyel alanların “merkezi iş alanı” olarak sürdürülebilir 
bir şekilde geliştirilmesi ve yan sektörlerle bu alanların beslenmesi konusu gün 
geçtikçe önemini artırmaktadır. Bu değişimler sırasında birçok disiplini ve meslek 
grubunu bünyesinde barındıran gayrimenkul geliştirme kavramının kullanılması, bu 
bölgelerin sadece rant amaçlı bölgeler olarak algılanmaması ve çevre, toplum ve 
insan faydalarının ve etkilerininde göz önünde bulundurulması gerekmektedir. 

Bu noktada, dünyada sürdürülebilirlik kavramının kentsel ölçekteki ve gayrimenkul 
geliştirmedeki uygulaması olarak kabul edilen ve Türkiye pazarı için çok yeni bir 
uygulama türü olan “Yeşil Binalar” devreye girmektedir.  

Çalışma kapsamında, şehir merkezi içerisinde kalmış atıl endüstriyel alanların
kentsel dönüşüm örnekleri incelenmiş ve bu örnekler içerisinde planlamaların
kapsamlarına ve yeşil binaların uygulamalarına bakılmıştır. Sonrasında, çalışma 
kapsamında seçilen örneklem alan olan Kartal İlçesi için İstanbul ofis piyasasının
genel bilgilerinden yola çıkılarak bir “Yeşil Bina Geliştirme Fizibilitesi” yapılmıştır. 
Neticesinde, bölgenin bir bütün halinde sürdürülebilir bir şekilde yeşil bina 
uygulamalarıyla günün gerektirdiği şekilde geliştirilmesi sırasında ortaya çıkan 
finansal sonuçlar geliştirici ve yatırımcı açısından değerlendirilmiştir.    
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SUSTAINABLE PROPERTY DEVELOPMENT IN INDUSTRIAL ZONES’ 
TRANSFORMATION AND “OFFICE” USAGE AS AN INVESTMENT TOOL: 
KARTAL COUNTY CASE 

SUMMARY 

As the economies of developing countries grow, and populations increase, urban 
planners and city authorities face pressures regarding urban environments and the 
demands from end users. As industrial uses are often developed on large land 
areas within the margins of cities, many urban planners are looking to the land 
formerly used by industrial facilities as a potential solution to the strains related to 
urban growth.  

Istanbul provides instructive examples for the redevelopment of former industrial 
uses. As industrial areas transform, the actors involved often consider sustainability 
and the needs of the end users while maintaining the character of these regions in 
Istanbul, especially those with the historic significance. Former industrial use areas 
may develop into new “central business districts” according to principles of 
sustainability.  

Developers often employ various real estate concepts, disciplines and occupational 
groups in their schemes and throughout the realization of the projects. These tools 
are utilized not only for financial gain but also to ensure the obligations to nature and 
the needs of society are met. It is through this process that the concept of “green 
buildings” may be applied to a project scheme.  

The scope of the study presented in this paper includes a discussion regarding 
urban transformation and presents examples of inactive industrial areas in city 
centers with planning and green building applications in these areas. A “Green 
Building Development Feasibility” study was prepared for this thesis. The results 
and financial conclusions of the study, which proposed a sustainable project with 
green building applications in line with market demands, is presented for an 
audience of developers and investors.   
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1.  GİRİŞ 

Son yıllarda ülkemizde, kentsel dönüşüm projeleri hız kazanmış ve birçok bölge için 

kentsel dönüşüm projeleri hazırlanmıştır. Fakat hazırlanan bu projelere çeşitli 

meslek gruplarının oluşturduğu odalardan tepki ve itirazlar gelmiştir. Bu itirazların en 

önemlisi, hazırlanan projelerin rant amaçlı olduğu ve yerel halkın, bölgenin kültürel 

mirasının ve sürdürülebilirlik ilkelerinin göz ardı edildiği söylemidir. Bu söylem 

içerisinde, kentsel yenilemenin fiziksel yenileme olarak algılandığı ve çevre, toplum 

ve kültürel köklerden soyutlanarak ele alınıldığı vurgulanmaktadır. Ayrıca, bu 

projelerin birbirlerinden kopuk ve sadece kısa zamanlı çözümlemeler sunduğu, 

dolayısı ile her bölge için yapılacak kendi bölgesine ait kentsel dönüşümün, zaten 

bugüne kadar yaşanabilir ve sağlıklı kentsel mekânlar üretimi açısından sorunlar 

yaşayan ülkemizde bu sorunu körükleyeceğine değinilmektedir. 

Endüstriyel gelişim sürecini de tamamlayarak üçüncül sektöre, yani hizmet 

sektörüne geçen Avrupa ülkelerinde yapılan kentsel dönüşüm örneklerine 

bakıldığında, ilk olarak uygulanan fiziksel yenileme ve alansal temizleme 

anlayışlarından vazgeçildiği ve bugün sürdürülebilirlik ilkesi altında kentsel dönüşüm 

projelerinin uygulandığı görülmektedir. Sürdürülebilirlik ilkesi altında, çevre, toplum 

ve ekonomi ilkelerinin bir arada, bütünden kopmadan ve birbirlerinin önüne 

geçmeden uygulanmasına çalışılmakta ve planlamalar hep bu doğrultuda 

olmaktadır. 

Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir gelişme ilkeleri altında gerçekleştirilmek istenen 

kentsel dönüşüm projelerinde ise çevre, toplum ve ekonomi ilkelerini bir çatı altında 

toplayan yaklaşım sürdürülebilir gayrimenkul geliştirme kavramı olmaktadır. Kısaca 

tanımıyla sürdürülebilir gayrimenkul geliştirme, sürdürülebilirliği kovalayan yatırım

olarak tanımlanabilmektedir. Daha geniş kapsamı ile ifade etmek gerekirse; finans, 

doğa, üretim, insan ve sosyal birikim değerleri ile ölçülen ekonomik fayda, verimlilik 

ve refah kavramlarına öncülük eden daha fazla dayanıklılık, uyumluluk, binaların ve 

bina stoklarının kullanılabilirliği ve verimliliği kavramlarının peşinde olan yatırımdır. 

Daha yaşanabilir, çevreye daha duyarlı ve ekonomik anlamda daha sürdürülebilir 

yatırımları içeren sürdürülebilir gayrimenkul geliştirmenin kentsel ölçeğe yansıması

ise “çevre dostu binalar” olarak da adlandırılan “Yeşil Binalar” ile olmaktadır. 
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Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında ele alınması gereken sürdürülebilir 

gelişmenin kentsel ölçekte uygulaması olan yeşil binaların, kentsel dönüşüm 

planlama süreci içerisine katılması, kısacası insana, çevreye ve topluma hak ettikleri 

ve gereken değerin verilmesi gerekmektedir.     

1.1 Çalışmanın Amacı

Sürdürülebilirlik kavramının ve ilkelerinin dünyada hızlı bir şekilde yayılmasının ve 

destek bulmasının neticesinde bu kavram ilkeleri ile beraber her alanda yer 

edinmeye başlamıştır. Şehircilik anlamında ise sürdürülebilir şehir tanımı ortaya 

çıkmış ve günümüzde en yaygın biçimde kullanılan alanı ise kentsel dönüşüm 

alanları olmuştur. Bu alanların günümüz metodolojisinde birer örneklem alan gibi 

kabul edilmekte olduğu ve gelişmekte olan sürdürülebilirlik ilkelerinin en geniş

uygulama alanı buldukları bölgeler olarak tabir edilebilmektedir.  

Kent içinde terk edilmiş endüstriyel alanlar fonksiyonsuz haldeyken bir yandan da 

ülke ekonomilerinin giderek büyüdüğü, kentlerin nüfusunun giderek artmakta olduğu

ve şehir merkezi içinde arsa arzının kısıtlı olduğu gerçeği göz önünde tutulursa, bu 

alanların kente geri kazandırılması ve optimum olarak kullanılması zorunluluğu

kaçınılmaz görünmektedir. 

Dünyanın en büyük metropolleri içerisinde ve 2010 Avrupa Kültür Başkenti listesinde 

yer alan İstanbul’unda içinde barındırdığı atıl endüstriyel alanlarını bölgenin kimliğini 

koruyacak şekilde günün ihtiyaçları ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda yeniden 

yapılandırması önem kazanmaktadır. Avrupa’nın en önemli finans merkezlerinden 

birisi olması hedeflenen İstanbul’da merkez içerisinde geliştirilmeye müsait alana 

sahip olan atıl durumdaki endüstriyel alanların “merkezi iş alanı” olarak sürdürülebilir 

bir şekilde geliştirilmesi ve yan sektörlerle bu alanların beslenmesi konusu gün 

geçtikçe önemini artırmaktadır. Bu değişimler sırasında birçok disiplini ve meslek 

grubunu bünyesinde barındıran gayrimenkul geliştirme kavramının kullanılması, bu 

bölgelerin sadece rant amaçlı bölgeler olarak algılanmaması ve çevre, toplum ve 

insan faydalarının ve etkilerininde göz önünde bulundurulması gerekmektedir. 

Bu çalışmadaki amaç, kent içerisinde kalmış olan atıl durumdaki veya kentin 

değişen dinamiklerine ayak uyduramayarak çağın gerektirdiği dinamizmden uzak 

kalan yani tam olarak verim alınamayan endüstriyel alanların, kent ile 

bütünleştirilmesini sağlayarak sürdürülebilir gelişme ilkeleri ile yeniden hayat 

bulmasını sağlayacak olan kentsel dönüşüm projelerinin içerisinde yer alması



3

kaçınılmaz olan yeşil binaların planlama sürecine katılımının finansal yönden 

incelenmesi ve geliştirici ve yatırımcı açısından değerlendirilmesidir.  

Bu amaç doğrultusunda, çalışma kapsamında değinilen kavramlar detaylı bir şekilde 

incelenmiş ve örnek alan olarak üst ölçekli planlardan başlayarak İstanbul için 

Anadolu yakasında 1. derece merkezi iş alanı olarak geliştirilmesi planlanan Kartal 

İlçesi kentsel dönüşüm alanı seçilmiştir. Bu alanda uygun bir parsel seçilerek 

üzerinde merkezi iş alanı içinde yer alabilecek gayrimenkul geliştirme yatırım

araçlarından olan ofis kullanımı için “Yeşil Bina” uygulamasına yönelik finansal 

fizibilite analizi çalışması yapılmıştır.  

1.2 Çalışmanın Kapsamı

Temelde beş ana bölümden oluşan çalışmanın ilk bölümünde; konuya giriş

yapılarak, tezin amacı, hedefleri ve çalışmada izlenen yöntem belirtilmiştir. 

İkinci bölümde; sürdürülebilirlik ve gayrimenkul geliştirme kavramları ele alınmıştır. 

Sürdürülebilirlik ilkesinin içinde barındırdığı ekonomik kaygıyı en iyi ifade eden 

tanımın sürdürülebilir gelişme olduğu vurgulanmıştır. Bölüm içerisinde gayrimenkul 

geliştirme, gayrimenkul geliştirici ve gayrimenkul geliştirme yatırım araçları hakkında 

da bilgi verilmiş ve gayrimenkul geliştirme sürecinin ekonomik gelişimlerden 

etkilendiği vurgulanıp, bu süreç içerisinde sürdürülebilir gelişme kavramınında yer 

alması gerektiği belirtilmiştir.   

Üçüncü bölümde; kentsel dönüşüm ve sürdürülebilir gayrimenkul geliştirme 

kavramları ele alınmıştır. Kentsel dönüşüm kavramının çeşitli disiplinler tarafından 

yapılan tanımlamalarına yer verilip dönüşümü oluşturan etkenler açıklanmıştır. 

Kentsel dönüşümün uygulaması sırasında kullanılan yöntem çeşitlerinin 

açıklamasının ardından dünyada ki büyük ölçekli endüstriyel alanların kentsel 

dönüşüm uygulamalarının başarılı olanlarından örnekler verilmiş ve devamında bu 

örneklerin uygulamaları içerisinde yer alan sürdürülebilir gayrimenkul geliştirme 

kavramının tanımlaması yapılarak kent içinde uygulama aracı olan yeşil binalardan 

kısaca bahsedilmiştir.    

Dördüncü bölümde; sürdürülebilir gayrimenkul geliştirme aracı olan yeşil binalardan 

detaylı olarak bahsedilmiştir. Yeşil binaların faydalarından, uygulama özelliklerinden 

ve en yaygın şekilde kullanılan sertifika sistemlerinden bahsedilmiştir. Yalnız Türkiye 

için değil dünya içinde yeni bir kavram sayılan yeşil binaların gelişimini kısıtlayan 

faktörler ve gelişimini destekleyen faktörlere değinilerek finansal açıdan piyasada 

tahmin edildiği gibi çok fazla ek harcama gerektiren bir yatırım türü olmadığı 



4

vurgulanmıştır. Bölüm sonunda ise bir önceki bölümde sunulan endüstriyel alanların

merkezi iş alanına dönüşüm örneklerinde yer alan yeşil bina geliştirme örneklerine 

değinilmiş ve Türkiye’de yer alan birkaç yeşil projeden bahsedilmiştir.   

Beşinci bölümde; örnek alan çalışmasının yapıldığı Kartal İlçesi’nden bahsedilerek, 

bu ilçe içerisinde merkezi alana komşu olarak yer alan atıl sanayi alanının

özelliklerinden ve bu bölge için hazırlanan kentsel dönüşüm planlarından 

bahsedilmiştir. Bölge içerisinde uygun bir parsel seçilerek özellikleri tanımlanmış ve 

merkezi iş alanı olarak geliştirilmesi düşünülen alanda, gayrimenkul geliştirme 

yatırım araçlarından olan “ofis” kullanımı önerisinin finansal açıdan değerlendirmesi 

yapılmıştır. Bu değerlendirme sırasında, Türkiye’de yeşil bina tanımlamasına giren 

ofis yapısı bulunmadığı için öncelikle İstanbul ofis piyasasına değinilmiş, arkasından 

Kartal İlçesi ofis piyasası hakkında bilgi verilmiştir. Derlenen piyasa bilgilerinden ve 

bir önceki bölümde sunulan LEED piyasa bilgilerinden faydalanılarak yeşil bina 

yatırım faktörleri için tahminlerde bulunulmuş ve iskontolu nakit akış analizi 

yapılmıştır. En son bölümde, tüm çalışmayı kapsayan genel bir değerlendirme 

sunulmuştur.  

1.3 Çalışmada İzlenen Yöntem 

Endüstriyel alan dönüşümlerinde sürdürülebilir gayrimenkul geliştirmenin 

değerlendirilmesinin yapıldığı bu çalışma içerisinde öncelikle kavramlar üzerinde 

durulmuş ve bu kavramların önemlerine ve gayrimenkul piyasası içerisine 

katılımlarına değinilmiştir. 

Sürdürülebilirlik, sürdürülebilir gelişme, gayrimenkul geliştirme, kentsel dönüşüm, 

sürdürülebilir gayrimenkul geliştirme ve yeşil bina kavramları ile ilgili kapsamlı

literatür araştırması yapılmış ve bu konularla ilgili veriler derlenmiştir. Konularla ilgili 

dünyadan ve Türkiye’den örneklerede yer verilerek tüm bu elde edilen veriler 

sistematik bir biçimde düzenlenmiştir. 

Sonrasında ise, gayrimenkul piyasasında etkin söze sahip olan danışmanlık

firmalarının güncel raporlarına ulaşılmış, örnek alan olarak seçilen Kartal İlçesi’nde 

fiyat araştırması yapılmış ve birebir görüşmelerde bulunularak gayrimenkul 

pazarının ürünlerine ait gerçek değerlere ulaşılmaya çalışılmıştır. En son olarak ise 

tüm derlenen bilgiler ve veriler ışığında öneri yeşil bina projesi ve binanın ofis 

kullanımı için finansal fizibilite analizi çalışması yapılarak Türkiye gayrimenkul 

piyasası kabulleri ışığında geliştirici ve yatırımcı açısından değerlendirilmesi 

yapılmıştır.  
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2.  SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME KAVRAMLARI 

2.1 Sürdürülebilirlik Kavramı

Ekoloji disiplini bilindiği gibi insanın yaşam ortamıyla ilişkisinin araştırılmasına 

yönelmektedir. Güncel tartışma alanları oluşturan “çevre”, “ekoloji” ve buna bağlı

olarak “sürdürülebilirlik” kavramları, yaklaşımlara ve ideolojilere bağlı olarak farklı

biçimlerde yorumlanabilmektedir. Birçok faktöre bağlı olarak gelişen çevre süreci 

(nüfus artışı, sanayileşme, endüstrileşme, üretim-tüketim biçimleri vb.) bu bağlamda 

değerlendirildiğinde, farklı bilim alanlarının ve disiplinlerin araştırma alanına 

girmektedir. Fiziksel faktörlerin yanı sıra, üretim-tüketim biçimleri, ekonomik 

sistemler, yönetim ve siyaset ilişkileri ya da davranış psikolojisi gibi sosyal araştırma 

alanları da çevre oluşumunda önemli etkenleri oluşturmaktadırlar. Başka bir 

ifadeyle, doğa karşısında insan tavrını, salt fiziksel sonurgulara bakarak 

değerlendirmek yeterli değildir; yaşam süreçlerini, düşünce sistemleriyle birlikte 

irdelemek gerekmektedir (İncedayı, 2004b).  

Tekeli (2001)’e göre sürdürülebilirlik, çevre hareketi içinde ortaya çıkan oldukça 

yaygın olarak kabul gören ve içeriği siyasal süreç içinde, sürekli olarak yeniden 

belirlenmeye çalışılan bir ahlak ilkesidir. Kavram, 1972 yılında Stockholm’de yapılan 

Dünya Çevre Konferansı’nın Raporu’nda yer verilen “eko-gelişme” kavramı

çerçevesindeki tartışmalara bağlı olarak gelişmiş olmakla birlikte, insan-yaşam 

ortamı sorgulaması çok daha eski tarihlere gitmektedir. Derin ekologlar, “çevre-

merkezci”(eco-centric) yaklaşımlarının, ilk insan topluluklarının doğa ile ilişkileriyle 

başladığını söylemektedirler. Onlara göre, 20. yüzyılda “çevre-merkezci” yaklaşımın

gündeme gelmesinin nedeni, günümüzün “sürdürülemez” kalıplarıdır. İnsanlık

tarihinde son bin yılda gelişen düşünce ve edimlerde, insanın kendisini merkez 

yapan ve doğayı indirgeyen tavrının varlığı bugün antropologlarca 

benimsenmektedir. Süreç içinde tersine düşünce gelişmeleri olmuşsa da, (örneğin, 

17. yüzyılda Aziz Francis veya Spinoza gibi) insan-merkezli yaklaşımın ağırlık

kazanması sonucunda, doğa dengesinin yitirilmesi sürecine girilmiştir. Bazı

yapıtlarda, bugün yaşanan çevresel tahribata 150 yıl önceden dikkat çekilmektedir. 

Liberalizm, sosyalizm, anarşizm, marksizm ve bunun gibi farklı ideolojik yaklaşımlar, 

çevreyi farklı biçimlerde ele almışlar ve gelişmeleri kendi görüşleri paralelinde 
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açıklamışlardır. Bunların izdüşümleri olarak da, farklı yöntemler geliştirmişlerdir. 

Farklı ideolojilerin ekosistem yaklaşımları ve özne-nesne ilişkileri bir yana 

bırakıldığında, günümüzdeki çevresel dönüşüm süreçleri karşısında geliştirilmesi 

gereken sorgulama süreçleri ve bunların toplumsal kurumlarla paylaşılma biçimleri 

öne çıkmaktadır (İncedayı, 2004b). 

İncedayı (2004b)’nın belirttiği üzere, 1960’lı yıllardan bu yana uzmanlar, yeryüzünde 

yaşanan çevre tahribatı konularına dikkat çekerek gerekli uyarı ve eleştirilerde 

bulunmaktadırlar. Öncelikle, süreçte bir eşik oluşturan 70’li yıllardan itibaren 

“sürdürülebilirlik” kavramının gündeme gelişi ve izlediği gelişme çizgisi kısaca şu

şekildedir: 

1972’de Roma Kulübü tarafından yayımlanan “Büyümenin Sınırları” başlıklı çalışma 

da, büyüme ile kaynaklar arasındaki ilişkiye dikkat çekilmektedir. Roma Kulübü 

tarafından hazırlanan rapora göre, sorunları gidermek ya da en aza indirgemek için 

gereken, “denetimsiz” büyümenin durdurulmasıdır. “Sıfır Büyüme Raporu” olarak 

anılan bu rapor, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında yaklaşım farklılıkları

nedeniyle yoğun tartışmaları başlatmış ve ekonomik gelişme, sanayileşme süreçleri 

ve çevre arasındaki sorgulamayı tetiklemiştir. 

“Sürdürülebilirlik” kavramı yoğun olarak 1977’de Dennis Pirages’ın, Sürdürülebilir 

Toplum yapıtıyla bilim çevrelerinde tartışmaya açılmaktadır (Tekeli, 2001). Roma 

Kulübü’nün ardından, Dünya Çevre Kalkınma Komisyonu’nun (kısaca Brundtland 

Raporu) 1987’de yayımladığı “Ortak Geleceğimiz” başlıklı rapor ilgili çevrelerde 

yüksek oranda destek bulmuştur. Bu raporun, çevre hareketinin merkezi bir konum 

kazanmasına yol açtığı söylenebilir. Bu gelişmeyi izleyen 1992 Rio Zirvesi 

öncesindeki bir gelişmeye de burada yer vermek gerekir. Bu gelişme, 1992’de 

gerçekleşen Heidelberg Buluşması’dır. 60’dan fazla dünya çapında ünlü bilim 

insanının oluşturduğu uzmanlar ekibi, çevre hareketlerini suçlama tavrını

benimsemişler, bu alanda yapılan çalışmaların “sözde” bilimsel olduğunu, 

rasyonellik içermediklerini ve giderek de ülkelerin ekonomik bağımsızlıklarını tehdit 

etmekte olduklarını savunmuşlardır (Keleş, 2003).  

Bu olumsuz gelişmeye karşın, aynı yılın Haziran ayında Rio de Janeiro’da yapılan 

Çevre ve Kalkınma Konferansı, paradigmatik bir noktayı oluşturmaktadır. Bu 

toplantıyla birlikte, “sürdürülebilirlik” kavramı küresel ölçekte kabul gören bir kavram 

haline gelmiştir. Artık toplum, çevresel gelişim sürecinin merkezine çekilmektedir. 

Konferans sırasında geliştirilen Gündem 21 yaklaşımı, çevre eylem programının

kavramsal dayanağını oluşturmaktadır. Beş yıl sonra gerçekleştirilen Kyoto 
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Protokolü ise, iklim değişimleri ve etkileri çerçevesinde bir anlaşmayı gündeme 

getirmektedir. “Sürdürülebilirlik” kavramının ancak küresel ortaklık anlayışı içinde 

gerçekleştirilebileceği kabulünden yola çıkılarak, bu ortaklığı yönlendirebilmek için 

“Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu” da bu yıllarda kurulmuştur 

(Tekeli, 2001).  

Rio Zirvesi’nden on yıl sonra yapılan Johannesburg Zirvesi ise, uluslararası

yönetişimde ağırlık verilen alanların sadece ticaret ilişkileri olması nedeniyle hayal 

kırıklığı yaratmıştır. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu 

çalışmalarının yetersiz kalması, Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın (UNEP) 

çerçevesinin sınırlı tutulması, bu sürecin sonuçları olarak görülebilir. 2000 yılı Eylül 

ayında Kofi Annan, Birleşmiş Milletler Milenyum Gelişme Hedeflerini açıklamış,

ancak bunları uygulama alanında yeterli çaba sarf edilmemiştir. 2001 Dünya Ticaret 

Örgütü, Doha Zirvesi’nde daha fazla ticari özgürlük pazarlıklarını sürdürmüş ve 

bunun sonucunda ulusal politikaların değiştirilerek uluslararası pazarlar 

çerçevesinde değerlendirilmesi anlayışı gündeme getirilmiştir. Bugün ise 

“sürdürülebilirlik” kavramına tematik yaklaşım önerileri, mimari ve kentsel tasarım

alanında sürmekte, bu kapsamda geliştirilen görüşlerin meslek örgütleri tarafından 

toplumsal bütünleşme çerçevesinde ne şekilde ele alınacağı araştırılmaktadır

(İncedayı, 2004b). 

Newman (2007) sürdürülebilirlik kavramını, “mevcut ve gelecek nesillerin 

ihtiyaçlarını çevresel korumanın, sosyal ilerlemenin ve ekonomik refahın

entegrasyonu ilkesi altında buluşturmak” olarak açıklamaktadır. Bu bağlamda 

sürdürülebilirlik ilkelerini şu başlıklar altında toplamıştır: 

Sürdürülebilirlik Kuralları – Temel Kurallar

1. Uzun Dönemli Ekonomik Sağlık

Sürdürülebilirlik, mevcut ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarının uzun dönemli 

ekonomik sağlık, inovasyon, çeşitlilik ve dünyanın üretkenliği için olduğunu 

kabul etmektedir.  

2. Eşitlik ve İnsan Hakları

Sürdürülebilirlik, herkesin tüm muhtemel isteklerini ifade edebildiği, 

yaşamlara ve önemli ihtiyaçlara yeterlik, güvenlik ve fırsat ilkeleri 

öncülüğünde rehberlik eden bir çevre yaratılması gerekliliğini kabul 

etmektedir. 

3. Biyolojik Çeşitlilik ve Ekolojik Bütünlük 
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Sürdürülebilirlik, her yaşamın bir zati değeri olduğunu, bunların birbirine 

bağlı olduğunu ve biyolojik çeşitliliğin ve ekolojik bütünlüğün, yeryüzüne 

bağlı olan yeri doldurulamaz yaşam destek sisteminin bir parçası olduğunu 

kabul etmektedir.  

4. Yerleşim Verimliliği ve Yaşam Kalitesi 

Sürdürülebilirlik, yerleşim yerlerinin kendi yaşam kalitelerini geliştirirken 

oluşturdukları ekolojik ayak izlerini kısıtlamaları (örneğin; daha az madde 

ve enerji talebi ve atık azatlımı) gerekliliğini kabul etmektedir.  

5. Toplum, Bölgeler, “Yer Duygusu (Sense of Place)” ve Miras 

Sürdürülebilirlik, dünyanın yönetimi için toplum ve bölgeler gerçeğini ve 

çeşitliliğini, bununla beraber gelecek için yapılan herhangi bir planda “yer 

duygusu” ve mirasın (binalar, peyzajlar ve kültür) kritik önemini kabul 

etmektedir.  

6. Gelişmeden Net Fayda 

Sürdürülebilirlik, tüm gelişmelerin ve özellikle yenilenemeyen kaynakların

çıkartılmasını ihtiva eden gelişmelerin mütehammil değer mirası sağlaması

gerektiği anlamına gelmektedir ve bundan dolayı gelecek nesiller için net 

çevre, sosyal ve ekonomik fayda sağlamaya gayret etmelidir.  

7. Planlamada Kamu Yararı

Sürdürülebilirlik, planların kamu yararı için hava, su ve açık alan gibi kamu 

kaynaklarının tüketimini limitleyen kabuller içerdiğini ve böylece paylaşılan 

kaynaklardan herkesin yararlanabileceğini kabul etmektedir.  

Sürdürülebilirlik Kuralları – Yöntem Kuralları

8. Entegrasyon 

Sürdürülebilirlik, tüm sürdürülebilirlik ilkelerinin bir seferde uygulanması

yoluyla ekonomik, sosyal ve çevresel faktörlerin, planlama, değerleme ve 

karar veren ilkelere entegre edilmesini gerektirmektedir.  Tüm bu süreç 

zarfında ticari kaygılar minimum olmalıdır. 

9. Sorumluluk, Şeffaflık ve Yükümlülük 

Sürdürülebilirlik; 

a. İnsanların sürdürülebilirlik konusu hakkında ki bilgilere ulaşmasının, 

b. Kuruluşların yıllık bazda daha fazla sorumluluk sahibi olmasının,  
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c. Programların düzenli sürdürülebilirlik denetimlerinin ve 

sürdürülebilirlik politikalarının birleştirilmesinin, 

d. Kamu yükümlülüğünün tüm bu sürdürülebilirlik ilkelerinin kalbinde yer 

almasının, gerekliliğini kabul etmektedir.  

10. Önlem 

Sürdürülebilirlik, çevresel, sosyal ve ekonomik sermayeye zarar verecek 

ciddi veya geri dönüşü olmayan hasarın anlaşılmama riskinden sakınmayı,

sürprizler için plan yapmayı ve adaptasyon yönetimini gerektirmektedir.  

11. Umut, Vizyon, Sembolik ve Tekrarlanan Değişme 

Sürdürülebilirlik, tüm bu sürdürülebilirlik ilkelerinin dünyanın geniş stratejik 

vizyonun bir parçası olarak uygulamanın gelecek için umut yaratacağına ve 

bundan dolayı nesiller boyu birçok başarılı adımlar için sembolik değişim 

ihtiva edeceğini kabul etmektedir. 

Tüm bu tanımlar çevre karşısında insan tavrının önemine dikkat çekmektedir. 19. 

yüzyılın sonlarından 20. yüzyılın ortalarına kadar sürdürülen tekno-merkezci 

(techno-centric) yaklaşım, insanlığın sorunlarına ait çözümleri teknolojik gelişmelere 

koşut olarak yaratmayı önermektedir. Daha sonraki aşamada ise, insanı ön plana 

çıkaran bir yaklaşım insanlık tarafından benimsenmektedir. İnsan merkezci 

(antropo-centric) olarak anılan bu yaklaşım, insan yararını her şeyin üzerinde 

tutmaktadır. Ancak, süreç içinde bu anlayış değişime uğramış ve ekosistem 

düşüncesi gündeme gelmiştir (Keleş, 2003). Çevre-merkezcilik, “insan”ı, diğer canlı

türleri gibi, çevrenin sıradan bir parçası olarak ele almakta ve onun doğa içinde 

uyum içerisinde yaşamasını bu görüşe bağlamaktadır. Ekosistemin bütünlüğünü ön 

plana çıkaran ve ona değer yükleyen bu yaklaşıma karşı geliştirilen modern sonrası

eleştirilerin özünde ise, bireyin özgürlüğü üzerinde bir denetim mekanizmasına 

dönüşebilecek bir bütüncülük endişesi ve bu anlamdaki bütüncülüğü, statik ve 

davranışları önceden belirleyici bir sistem olarak görme yaklaşımı vardır. Bu 

nedenle, çevre ahlakının da bireyselci temele oturtulması yeğlenmektedir (Tekeli, 

2001). 

Kısaca özetlenen bu değişimler göstermektedir ki, insanın doğa karşısındaki tavrı ve 

onunla geliştirdiği ilişki biçimi dinamik bir süreçtir. Bu açıdan değerlendirildiğinde, 

sürecin toplumsal gelişme ve kültür süreçlerine koşut olarak nitelik değiştirdiği ve 

içerisinde bulunulan koşullar bütününün ve toplumsal ekolojinin bir parçası olarak 

geliştiği söylenebilir. Bu nedenle, “sürdürülebilirlik” kavramı, siyasal, kültürel, sosyal, 
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ekonomik, yönetsel vb. birçok boyutla birlikte ele alınarak üzerinde irdelemeler 

yapılmalıdır (İncedayı, 2004b).  

“Sürdürülebilirlik” yaklaşımı her şeyden önce düşüncede bir reform sürecidir. Her 

düşünce süreci gibi, siyasal bir tercih ya da tavır gerektirir. Bugünün, çevre 

açısından sürdürülemez tüketim kalıpları, siyasal, ekonomik, kültürel temelde 

değişikliğe uğramadıkça, sürdürülebilir bir çevre sorgulaması içi boşaltılmış bir hedef 

olarak kalacaktır. Sürecin mantığı en önemli belirleyicidir; o nedenle de toplumsal, 

ekonomik ve politik güçlerin bu dönüşüm ve yeniden üretim sürecinde kararlılıkla yer 

almaları, sorumluluk üstlenmeleri kaçınılmaz olmaktadır (İncedayı, 2004b). 

Küresel sorunlar küresel çözüm önerilerini gerektirmektedir. Çevre, her geçen gün 

onarımı daha büyük çabalar gerektiren tehditler altında olumsuz gelişmelere 

açılmaktadır. Salt fiziksel sonuçlarıyla değerlendirilmesi mümkün olmayan bu süreç, 

değer sistemlerinde de önemli değişimlere neden olmaktadır. Başka bir deyişle, 

olumsuz gelişmelerin çevreye yansımaları çok boyutlu ve çok yönlüdür. 

“Sürdürülebilirlik” kavramı buna bağlı olarak, sadece fiziki yapının değil, sosyal ve 

kültürel yapının da iyileştirilmesi sürecinin bir aracı olarak yorumlanmalıdır. Burada 

fiziki çevre ile toplumsal içeriği birbirinden koparmayan bir tasarım sürecinin ve 

toplumsal örgütlenmenin geliştirebilmesi temel amaç olarak vurgulanmalıdır. Çevre 

konularında duyarlı davranış arayışlarının sürdüğü bugünkü süreçte yönlendirici 

olabilmek ve gelişmeleri toplumsal dinamiklerin çözümüne terk etmemek için 

“planlama yaklaşımı” kaçınılmaz olmaktadır (İncedayı, 2004b).  

Bu yaklaşım çok boyutlu “yaşam kalitesi” düşüncesinin bir parçası olarak 

düşünülebilir. “Yaşam kalitesi” kavramı, çok geniş bir alana yayılan “yaşanılır çevre” 

hedefleri paralelinde değerlendirildiğinde, çevre üretim sürecinde “toplumculuk” 

doğal bir nitelik olarak gelişecektir. “Sürdürülebilirlik” kavramına böylesi bir yaklaşım

içermeyen bakış açısının eksikli olacağı ve “çözüm” olarak sunulmasına karşın, 

ileriki aşamalarda “sorun”a dönüşeceği kabul edilmelidir. Vurgulanması gereken ise, 

çözüm arayışı sürecinde, birey yararı yaklaşımının ya da bireyci tasarım mantığının

yerini kamu yararı ve toplumcu tasarım ideolojisine terk etmesi gereğidir (İncedayı,

2004b).  

2.1.1 Sürdürülebilirlik kavramına farklı yaklaşımlar 

Sürdürülebilirlik kavramı çeşitli şekillerde yorumlanmaktadır; dolayısıyla da çevre 

sorunlarının çözümleri konusunda farklı yaklaşımlar geliştirilmektedir. Burada önem 

taşıyan bir nokta, sorunun çözümünden çok, sorunu algılama biçimindeki farklılıklar 

olmaktadır. Akademik ve bilimsel platformda “çevrebilim” mi yoksa “çevrenin bilimsel 
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yöntemlerle irdelenmesi mi?“ tartışmaları gündemdedir. Yukarıda da değinildiği gibi, 

sorunun ortaya konuluş biçimi, üretilecek çözümler açısından önem taşımaktadır. 

“Çevrebilim” yaklaşımında, öznenin nesneye tahakkümü ya da nesneye anlam 

kazandırmaya yönelik bilim anlayışı eleştirilere neden olmaktadır (Çalgüner, 2003). 

Diğer taraftan, “ekoloji” ve “çevre” kavramlarının kapsam alanı ve ilişkilerinin 

tanımlanması tartışmaları sürdürülmektedir (İncedayı, 2003). 

Keleş (2003), L. Mumford’a atıfta bulunarak, “Düşünmeye değer ne varsa hepsi 

ekolojik olmak zorundadır. İnsanın doğasının değişmesi gereklidir” demektedir. Bu 

düşünceye göre, ekoloji bir düşünce biçimi olarak algılanmalıdır. Keleş (2003)’e 

göre, kapitalist toplumun ilişkileri sonucunda çevre tahribatı gelişmektedir. 

Sorunların kaynağı olarak toplumsal örgütlenmedeki hiyerarşik yapıyı göstermekte 

ve sorunların çözümüne yönelmeden önce bu yapının sorgulanması ve 

değiştirilmesi gerektiğini savunmaktadır. “Toplumsal ekoloji” kavramını bu görüşe

bağlı olarak geliştiren Bookchin, x-merkezci bakışların karşısında yer almaktadır ve 

sorunların temeli olarak üretim ve tüketim ilişkilerini kabul etmektedir. Bookchin’in 

ifadesiyle, “Esas kirlilik, doğadaki kirlikle birlikte büyüyen bilinç, zihin ve vicdan 

kirliliğidir” (Çalgüner, 2003). Malthus’a göre ise, çevre sorunlarının merkezinde nüfus 

artışı olgusu yatmaktadır ve çözüm de bu sorunun çözümüne bağlıdır (Keleş, 2003). 

Tüm bu farklı yaklaşımlara karşın, burada altı çizilmesi gereken, “çevre” ve 

“sürdürülebilirlik” kavramlarının siyasal seçimlerin izdüşümleri olarak algılanmaları

gereğidir. Başka bir deyişle, süreçlerin (düşünce, politika, karar üretme, kullanma 

vb.) birbirleriyle ilişkileri ve iç içe gelişmeleri ekoloji düşüncesinin temelini 

oluşturmaktadır ve onun gelişimine yön vermektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde, 

kavramların yaklaşımlara bağlı olarak yeniden tanımlanabileceği saptaması

yapılabilir (İncedayı, 2004b). Ancak, sürdürülebilirlik kavramının öncelikle bir ahlak 

ilkesi olduğu kabul edilmekle birlikte ahlak anlayışının da farklı yorumları

gündemdedir (Keleş, 2003): 

Doğal durum yaklaşımında, öncelikli olan doğa yasalarının esas alınmasıdır. Doğa

yasalarına uygun davranış biçimleri geçerlidir ve doğa ile insan arasındaki uyum bu 

temelde gelişmektedir. Bu yaklaşım gerek bilim çevrelerinde gerek ilahi nedenlere 

dayandırılarak felsefe alanında da karşılık bulmuş, doğaya insan müdahalesinin 

karşısında bir tavır geliştirmiştir. Bu nedenle de çevreyi bozmayan davranış 

biçimlerinin araştırılması ve yaygınlaştırılması gereklidir. Bir diğer yaklaşım olan 

yararcı yaklaşım ise, davranış biçiminin ne olduğundan çok, sağladığı yarara göre 

değerlendirme yapmaktadır. Doğa karşısındaki tavrımız buna bağlı olarak en fazla 

yarar getirme hedefine göre biçimlenir. Buna karşın, deontolojik bir yaklaşım olan 
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Kantçı yaklaşımda etik haklar ve ödevler felsefesi ön plana çıkmaktadır. Ahlaki ve 

akla uygun davranışın, politik süreçlerle de örtüşmesi hedeflenmektedir. İnsanın

doğa karşısındaki davranışının temeli ahlak ilkeleridir, başkalarının haklarıdır. Bu 

yaklaşımı Kant, felsefe yapıtlarında “kesin buyruk” olarak adlandırmaktadır

(İncedayı, 2004b). 

“Sürdürülebilirlik” kavramı böylesi bir bakış açısıyla, toplumsal süreçlerin ve 

koşulların bütünlüğü içerisinde içerikleri sorgulanarak ve yeniden tanımlanarak ele 

alınmadığı sürece, gerçek bir çözüm önerisine dönüşemeyecek, insanın temel hak 

ve özgürlükleri düşüncesine eklemlenemeyecektir. Bu durumda varolan sistemin bir 

aracı olarak farklı biçimlerde yeniden üretilmeye devam edecektir (İncedayı, 2004b). 

Dünya konjonktürünün ve diğer disiplinlerin meslek üzerindeki yansımalarına koşut 

olarak, toplumdaki gelişmeleri izleyerek oluşturulacak, sürekli değişime, esnekliğe

ve katılıma duyarlı bir temel strateji, mesleğin sürekli gelişim çizgisi olarak meslek 

örgütleri tarafından benimsenmeli, belirli ilkeler çerçevesinde ve belirli bir anlayışla 

yürütülmelidir. Sürdürülebilirlik, bu açıdan değerlendirildiğinde kültürel tutarlılığın da 

bir aracı olarak işlev kazanır. Tasarım, kültürel sürekliliğin bir halkası olarak 

anlamlanır ve toplumsal gelişme politikasına bağlanabilir. Bu nitelikleriyle 

sürdürülebilirlik; 

• Toplum ile mesleğin bütünleşme aracı olarak; 

• Kültürel değerlerin ve geleneğin sürdürülebilmesinin bir aracı olarak; 

• Tasarımda kullanıcının etkin kılınması amacıyla, 

• Farklı disiplin ve bilim alanlarının iletişimini geliştirmek üzere yorumlanabilir. 

Bu yaklaşımla değerlendirildiğinde, mesleğin uygulamaları, eğitimi ve kuramsal alanı

yeni boyutlar ve içerikler kazanacaktır. Mesleki örgütlenme kurumlarının mesleğin 

toplumsal bağlarını güçlendirmek amacını taşıyan bu girişimler, kuşkusuz bir 

taraftan da toplumun mesleği tanıması çabaları olarak da değer taşırlar. Karşılıklı

diyalog ve etkileşimin şekillendireceği tartışma platformları, çeşitli şekillerde ve 

yerlerde (meslek odalarında, eğitim kurumlarında, yerel yönetim merkezlerinde, 

sanal ortamlarda vb.) meslek insanlarının gerek kendi aralarında gerekse farklı

meslek gruplarından gelecek katkılarla genişleyerek yaygın bir çevre politikasına 

dönüştürülebilir. Önemli olan “sivil katılım”la “ekoloji” düşüncesini buluşturabilmek, 

bu konudaki katılım destek süreçlerini başlatabilmektir. Bu girişim, özgür düşüncenin 

seslendirilebildiği bir yöntemle geliştirildiğinde demokrasi kültürüne de bir katkı

olacak ve disiplinlerarası etkileşim alanında bir reform sürecine dönüşecektir. Aksi 
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halde, sistemin bir parçası olarak gelişen sivil örgütlenme, yukarıda da değinildiği

gibi sürdürülebilirliğin bir aracı olarak kalmaya mahkûm edilmektedir (İncedayı,

2004b).  

2.1.2 Sürdürülebilir gelişme kavramı

İlk kez 1987 tarihinde yayınlanan ve Norveç eski başbakanı Gro Harlem Brundtland 

başkanlığında, 1983 yılında kurulan “Dünya Çevre Kalkınma Komisyonu” (WCED) 

tarafından hazırlanması nedeniyle onun adıyla anılan Brundtland Raporu’na göre 

sürdürülebilir gelişme, en genel tanımıyla, bugünün ihtiyaçlarını, gelecek kuşakların

da kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından ödün vermeksizin karşılamak 

olarak ifade edilmektedir.  

Bir diğer tanıma göre, sürdürülebilir gelişme, doğal sermayeyi tüketmeyen, gelecek 

kuşakları da kendi ellerinden almayan, ekonomi ile ekosistem arasındaki dengeyi 

koruyan, ekolojik açıdan sürdürülebilir özellikte olan bir ekonomik kalkınma olarak 

ifade edilmektedir. Sürdürülebilirlik kavramı içerisinde yalnızca ekolojik değil, onla 

doğrudan ilişkili ve fakat aynı zamanda ondan ayrı bir kentsel-kültürel boyutunda var 

olduğunu unutmamak gerekmektedir (Özden, 2008). 

“Sürekli ve dengeli gelişme” olarak da tanımlanan sürdürülebilir gelişme kavramı,

sözlük anlamıyla, çevre değerlerinin ve doğal kaynakların savurganlığa yol 

açmayacak biçimde akılcı yöntemlerle, bugünkü ve gelecek kuşakların hak ve 

yararları da göz önünde bulundurularak kullanılması ilkesinden özveride 

bulunmaksızın ekonomik gelişmenin sağlanmasını amaçlayan çevreci dünya 

görüşünü ortaya koymaktadır (Keleş, 1998).  

Portney (2003)’e göre, sürdürülebilirlik kavramı genel olarak altı adet tanıma 

bağlıdır: “sürdürülebilir biyolojik kaynak kullanımı”, “sürdürülebilir tarım”, “taşıma 

kapasitesi”, “sürdürülebilir enerji”, “sürdürülebilir toplum ve ekonomi” ve 

“sürdürülebilir gelişme”. Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir gelişme anlam açısından 

birbirlerine çok yakın olup birbirlerinin kuzeni olarak da ifade edilebilmektedir. Bu iki 

kavram arasındaki tek fark anlam içerisinde sürdürülebilir gelişme kavramının

ekonomik aktivite elemanlarını daha açıkça taşımasıdır. Sürdürülebilir gelişme, 

milletlerin kendi ekonomilerinin gelişme ve büyüme yollarına ait olan kaygılarının

yansımasıdır. Bu kaygı, özellikle gelişmekte olan ülkelerde, maksimum ve hızlı

büyüme amacının dünyanın ekolojik taşıma kapasitesinin üzerine çok fazla 

sorumluluk verdiğini ortaya koymaktadır. Son dönemlerde sürdürülebilir gelişme 

kavramının, ekonomik büyüme amacının ekolojik etkilerinin de göz önüne alınarak 

birlikte ele alınması fikri doğmuştur.  
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Genel olarak bakıldığında, sürdürülebilir gelişme kavramı çevreselliğe odaklı olan 

kaygıyı ekonomik kaygıya doğru kaydırmaktadır. Bu çekişmenin ortaya koyduğu

sonuç, yanlış bir ekonomik gelişmenin sadece dünyanın kaynaklarını tüketip 

dünyanın ekolojik taşıma kapasitesine zarar vermeyeceği, aynı zamanda daha uzun 

zaman zarfında ekonomik büyümenin kendi başarısını zayıflatacağıdır. 

Sürdürülemez ekonomik gelişme,  ekonomik büyümenin sağlanamaması ile alakalı

olduğu kadar dünyanın ekolojik kapasitesinin aşılması ile de alakalıdır (Portney, 

2003). 

2.2 Gayrimenkul Geliştirme Kavramı

Gayrimenkul geliştirmenin tanımı, geliştirici kavramının tanımı, gayrimenkul türleri, 

gayrimenkul geliştirme sürecinde faydalanılan fizibilite çalışmalarının temel terimleri 

ve gayrimenkul geliştirme türlerinin yer alacağı bu bölümde, ilgili tanımlamalar ve 

kavramlar irdelenecektir. 

2.2.1 Gayrimenkul geliştirme tanımı

Gayrimenkul geliştirme kavramı, içerisinde birçok faktörü ve aktörü barındırmakla 

beraber birçok tanımla açıklanabilmektedir. Bu tanımlardan bazıları şu şekildedir: 

• Gayrimenkul geliştirme, arazi geliştirmeye, bina yapımına, pazarlanmasına 

ve yönetilmesine ilişkin birçok aktiviteyi kapsayan, çok yönlü bir iş alanıdır, 

• Gayrimenkul geliştirme, çevreyi şekillendiren, aynı zamanda politik, 

ekonomik, sosyal, yasal ve fiziksel bileşene bağlı organik ve evrimsel bir 

süreçtir, 

• Gayrimenkul geliştirme, detaylı bir iştir ve özel yetenek istemektedir, 

• Gayrimenkul geliştirme, yaratıcı ve kompleks, kısmen içgüdüsel, kısmen 

de mantıklı olabilen bir sanattır (Kodal, 2006). 

Peiser ve Frej (2003)’in tanımlamasına göre ise, gayrimenkul geliştirme kavramı,

mevcut binaların renovasyonu ve tekrar kiralanmasından, ham arsa/arazi’lerin 

satılmasına veya geliştirilerek satılmasına kadar geniş bir aktivite silsilesini içeren 

çok yüzlü faaliyettir. Gayrimenkul geliştirme organik ve evrimsel bir süreç 

olduğundan ve gelişimdeki koşullar sıkça değiştiğinden dolayı, hiçbir gayrimenkul 

geliştirme süreci birbirine benzememektedir. Gayrimenkul geliştirme süreci her ürün 

için aynı gibi gözükmekteyse de, temelde, detaylarda ve vurgularda farklılıklar 

göstermektedir. En basit şekilde örnek vermek gerekirse; konut geliştirmede ön 
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kiralamaya gerek yokken, ofis ve alışveriş merkezi gibi gayrimenkul geliştirmelerinde 

ön kiralama hayati önem taşımaktadır.  

Gayrimenkul geliştirme projeleri kapsamında; arsa, konut, ofis, alışveriş merkezi, 

turizm ve eğlence tesisleri, otel, fabrika, bina renovasyonu, sanayi yapıları ve hatta 

sadece otopark geliştirme projeleri konularında bile uzmanlaşılabilmektedir. Özellikle 

birçok fonksiyonu bir araya getirerek, karma kullanımlı (mix-use) geliştirme projeleri 

ile sadece talebi karşılamakla kalmayıp, yeni pazarlar yaratan gayrimenkul geliştirici 

şirketler çok başarılı sonuçlar elde edebilmektedir (Kodal, 2006). 

Gayrimenkul çeşitlerini genel olarak dört ana başlık altında toplanabilmektedir. Bu 

dört ana başlık ve alt açılımlarını aşağıda yer alan çizelge 2.1’de gösterilmektedir. 

Çizelge 2.1 : Gayrimenkul çeşitleri (Kodal, 2006) 

 

Arsa/Arazi      Konut Yapıları
* Villa/Sıraevler, 

* Apartman 

* Toplu Konut Projeleri 

* Uydu Kentler, 

* Çok Katlı Residence Projeleri. 

 

Ticari Yapılar
* Ofis 

- Merkezi iş alanında (MİA)  
birden fazla müşteriye hitap eden, 

- MİA dışında bir veya daha fazla  
müşteriye hitap eden, 

- Tek müşteri hedefli, 
- Ofis+showroom. 

* Perakende/Alışveriş Merkezi (AVM) 

- Yerel çarşı/ Yerel AVM, 
- Bölgesel AVM/Süper Bölgesel AVM, 
- Butik/Özel AVM/ Temalı AVM, 
- Güç Merkezleri (Power Center), 
- Outlet/Fabrika Satış Merkezleri. 

* Endüstriyel Yapılar 

- Ağır Sanayi, 
- Hafif Sanayi/Depo, 
- İş Merkezleri (Business Parks), 
- Ofis/Depo, 
- Depo. 

* Otel/Motel Yapıları

- İş/Kongre, 
- Turist/Tatil. 

* Rekreasyon Yapıları

- Klüp, 
- Marina/Resort, 
- Spor Kompleksleri. 

* Kurumsal Yapılar 

- Hastane, 
- Üniversite, 
- Devlet, 
- Diğer. 

Çok Amaçlı (Karma) 
Kullanımlar (Mixed-Use) 
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Ülkemizde gayrimenkul geliştirme tanımı henüz tam olarak anlaşılmış değildir. 

Bunun temel nedeni yıllarca yerel müteahhit kavramının gayrimenkul sektöründe 

hâkim olması olarak açıklanabilmektedir. Bu modelde müteahhitler yap-sat veya 

yap-kirala şeklinde anlaşmalar yaparak ürettikleri gayrimenkullerden 

faydalanmaktadırlar. Bu modelde profesyonel bir yaklaşım bulunmayıp sürecin 

tamamı müteahhitler tarafından organize ve kontrol edilmektedir. Fakat son 10 yıllık

süreçte, gerek Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

(GYO) olsun, gerek uluslar arası firmalar olsun gayrimenkul geliştirme kavramının

gayrimenkul sektöründe yer edinmesini sağlamışlardır.  

Türkiye’de gayrimenkul geliştirme sürecine baktığımızda, ilk örneklerinin devlet eliyle 

gerçekleştiği görülmektedir. Bu örneklerin çoğunu ise, konut ihtiyacını karşılamak 

için planlanan projeler oluşturmaktadır. Emlak Kredi Bankası (EKB) tarafından 

Levent bölgesinde 1947 yılında başlanan ve 1960 yılında tamamlanan, orta gelirli 

ailelere yönelik proje bu anlamda bir ilki oluşturmaktadır. Proje kapsamında; 700 

bahçeli konut, okul, çarşı, park, sağlık ocağı ve cami gibi sosyal donatı alanlarına da 

yer verilerek üç mahalle planlanmıştır. Bu projenin dikkat çeken en önemli tarafı ise, 

proje kapsamında yaklaşık 30.000 adet ağaç bulunması ve “sürdürülebilirlik” ve 

“sürdürülebilir çevre” kavramlarının henüz dünya literatüründe yer almadığı belki de 

yeni yeni gündeme geldiği bir dönemde böylesi modern ve ekolojik bir projenin 

hayata geçirilmiş olmasıdır. 

Daha sonraki dönemlerde, gene EKB tarafından 1962-1991 yılları arasında 

geliştirilen 17.653 konutluk Ataköy Toplu Konut Alanı, 1980’li yıllarda Turgut Özal’la 

birlikte serbest pazar ekonomisine geçişle birlikte 1988 yılında faaliyete geçen 

Galeria Alışveriş Merkezi, 5 yıldızlı otel ve marina kompleksi ve daha sonrasında 

1989 yılında geliştirilmeye başlanan Bahçeşehir Uydu Kent Projesi Türkiye’deki 

gayrimenkul geliştirme sürecinin gelişmesinde önemli birer adım olmuştur. 

Şekil 2.1 : Ataköy genel görünüm (www.wowturkey.com) 
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Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (GYO) ise, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 1995 

yılındaki yasal düzenlemelerinden sonra ortaya çıkmışlardır. SPK’nın tanımı ile 

GYO’lar, “Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu 

tarafından düzenlenen gayrimenkul yatırım ortaklıkları gayrimenkullere, 

gayrimenkule dayalı projelere ve gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına 

yatırım yapmak suretiyle faaliyet gösteren özel bir portföy yönetim şirketi tipidir.” 

olarak açıklanmaktadır (www.spk.gov.tr). Borsaya kote olan GYO’lar yüklü derecede 

öz sermaye isteyen büyük ölçekli gayrimenkul projeleri geliştirebilmeleri amacı ile 

kurulmaktadır. GYO’ların genel amaçlarını ise şu şekilde sıralayabiliriz; 

• Getiri potansiyeli yüksek gayrimenkullere yatırım yapmak, 

• Gayrimenkule dayalı projelere yatırım yapmak, 

• Portföyündeki gayrimenkullerden kira geliri elde etmek, 

• Gayrimenkul alım satım kazançları elde etmek (www.spk.gov.tr) 

Nisan 2009 tarihi itibari ile SPK’ya bağlı olan 14 adet GYO bulunmaktadır. Halen 

borsada işlem gören bu GYO’ların listesi aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

Çizelge 2.2 : GYO’ların listesi (www.spk.gov.tr) 

GYO Adı Şehir Kuruluş Yılı

Akmerkez GYO A.Ş. İstanbul 2005 

Alarko GYO A.Ş. İstanbul 1997 

Atakule GYO A.Ş. Ankara 2002 

Doğuş-Ge GYO A.Ş. İstanbul 1997 

EGS GYO A.Ş. İzmir 1998 

İş GYO A.Ş. İstanbul 1999 

Nurol GYO A.Ş. İstanbul 1999 

Özderici GYO A.Ş. İstanbul 2008 

Pera GYO A.Ş. İstanbul 2006 

Sağlam GYO A.Ş. İstanbul 2005 

Sinpaş GYO A.Ş. İstanbul 2007 

Vakıf GYO A.Ş. Ankara 1997 

Y ve Y GYO A.Ş. İstanbul 1999 

Yapı Kredi Koray GYO A.Ş. İstanbul 1998 
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2.2.2 Gayrimenkul geliştirici tanımı

Gayrimenkul geliştirici, kâğıt üzerindeki fikirleri gerçekleşmiş projelere dönüştüren 

aktivitelerin koordine edicileridir. Gayrimenkul geliştiriciler, genellikle bir arazi/arsa 

veya bina alır, hedef pazarı ve geliştirilecek gayrimenkulün kullanım fonksiyonunu 

belirler, yapım programını geliştirir, gerekli onayları ve finansı sağlar, inşaatı yapar, 

sonunda kiralayıp yönetir ya da satarlar. Gayrimenkul geliştirici bir şirket, iki ya da üç 

kişilik çekirdek bir kadrodan, çok uluslu şirketlere sahip bir holdinge kadar çeşitli 

yapılarda olabilir (Peiser ve Frej, 2003).  

Gayrimenkul geliştirme süreci disiplinlerarası bir çabaya dayandığından dolayı çeşitli 

disiplinlerarası ilişkilerin iyi yönetilmesi, başarılı bir geliştirme için şart olmaktadır. 

Gayrimenkul geliştirici şirketler bu noktada kilit görevi görmektedir ve çeşitli 

disiplinlerden gelen farklı gruplarla çalışmaktadırlar. Bunlardan bazıları; mimarlar, 

mühendisler, şehir plancıları, yükleniciler ve danışmanları içeren inşaat ve bina 

yapımı profesyonelleri, emlak pazarlama sektöründe çalışanlar, kiracılar ve 

müşteriler, avukatlar, bankacılar ve yatırımcılar, resmi kurumlar, devlet kurumları,

kontrolörler ve sivil örgütlerdir (Kodal, 2006).  

Çizelge 2.3 : Gayrimenkul geliştirici döngüsü (Kodal, 2006) 

 

Yukarıdaki döngüde tüm aktörler görevlerini kendi profesyonellik sınırları dâhilinde 

yerine getirmektelerdir. Örneğin; müteahhit finansmana ve mimariye karışmamakta, 

yaptığı inşaatın kimin tarafından kiralanacağı veya kime satılacağına karar 

vermemekte, ama satış riski de almamaktadır. En büyük risk sahibi aslında 

merkezde bulunan ve tüm ilişkilerin koordinasyonu ve etkin yönetiminden sorumlu 

Geliştirici 

Müşavir 
Yatırımcı

Banka/Fon 

Müteahhit 

Taşeron 

Şehir Plancısı/
Mimar/ Mühendis

Belediye/ 
Yerel İdare 

Pazarlama 

Arsa Sahibi 

Kiracı/
Kullanıcı
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olan geliştiricidir. Aktörlerin faaliyet çatışmasını veya birbirlerinin sorumluluk 

sahalarına girmelerini engelleyecek olan taraf da kendisidir. Yani aslında geliştirici, 

bir diğer ifadeyle arsanın ham topraktan başlayıp bu toprak üzerinde hayal edilen en 

iyi yatırımın başarıyla gerçekleşmesini ilgilendiren tüm süreçten sorumlu baş

aktördür. Geliştiricinin etrafındaki kollardan birinde meydana gelebilecek kopma tüm 

projeyi riske atabilir. Bununla birlikte geliştiricinin  varlığı projeye hayat vermektedir 

(www.maksimum.com).  

Gayrimenkul geliştirici, en büyük riski alan kişi/şirket olup, gayrimenkul geliştirme 

süreci boyunca liderlik vasfına sahip olmalıdır. Geliştiricinin süreç boyunca her 

konuda az çok fikri olması lazımdır ve beklenmeyen olumsuzluklara hazır olmalıdır. 

Esnek bir yapıya sahip olması gereken geliştirici gerektiğinde hızlı bir şekilde strateji 

değişikliği yapabilmelidir (Peiser ve Frej, 2003).  

2.2.3 Gayrimenkul geliştirme ile ilgili finansal kavramlar 

Gayrimenkul geliştirme projesi sırasında detaylı finansal analizler yapılmakta ve 

süreç boyunca bu analizlerden, analizlerin güncellemesi yapılarak 

faydalanılmaktadır. Genellikle uzun dönemli nakit akım tabloları olarak adlandırılan 

bu tablolarda, yapılması ya da geliştirilmesi öngörülen gayrimenkul projelerine ait 

detaylı piyasa araştırmaları büyük önem teşkil etmektedir. 

Gayrimenkul geliştirme projelerinde kullanılan ve bu tez çalışmasının beşinci 

bölümünde yer alan finansal fizibilite analizinde kullanılan bazı finansal terimlerin 

tanımları şu şekildedir: 

İskonto Edilmiş Nakit Akışı Modeli:  Uzun dönemli gayrimenkul analizlerinde 

paranın değeri çok önemlidir. Geliştiriciler bir yatırım sürecinde gelecekteki nakit ve 

çıkışlarını iskonto edilmiş nakit akışı modeliyle değerlendirirler.  

Bu yöntem genellikle, gelir ve giderlerinin düzensiz olduğu taşınmazların

değerlemesinde ve yatırım projelerinin analizinde kullanılır. Paranın zaman değerini 

dikkate alan, bugünkü değer, net bugünkü değer ve iç verim oranı gibi finansal 

ölçütleri hesaplayan bir yatırım analizidir. Bu modelde, gayrimenkulün gelecekte 

öngörülen süre zarfında üreteceği net işletme gelirleri daha önceden belirlenen bir 

iskonto oranı ile tek tek bugüne indirgenerek, bugünü gösteren sütunda toplanır. 

Nakit akımı tablosu oluşturulurken genelde kabul edilen dönem yıllık dönem olup 

geliştirilen gayrimenkulün cinsine ve tahmini yatırım ya da elden çıkarma sürecine 

göre 6 aylık, 3 aylık veya aylık dönemler halinde de hazırlanabilir. Bu modelde 

izlenen adımlar şu şekildedir: 
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1. Geliştirilen gayrimenkul projesinin gelecekte üreteceği yıllık gelirlerin tahmin 

edilmesi, 

Gayrimenkulün türüne göre satıştan elde edilecek gelirler, kiralamadan elde 

edilecek gelirler ya da karma kullanımlı projelerde hem satış hem de 

kiralamadan elde dilecek gelirler dikkate alınır ve kiralanan gayrimenkullerin 

öngörülen süre sonunda yani son dönemde satılarak elden çıkarıldığı kabul 

edilir.  

2. Tahmin edilen satışlara ve kiralamalara ait tahmini masraflar ve gelir 

üretiminin sağlanması için gerekli ek yatırım harcamalarının belirlenmesi, 

Gayrimenkulün geliştirilmesi için gerekli olan tüm harcama ve giderleri 

kapsamaktadır. Bu giderler ve harcamalar içerisinde, gayrimenkulün 

projelendirilmesinden inşa edilip tamamlanmasına kadar olan süreçteki tüm 

proje, ruhsat, vergi, harç, direkt inşaat maliyetleri, koordineli çalışılan 

satış/pazarlama ekibi, hukuk danışmanları vb. ile öngörülemeyen maliyetler 

bulunmaktadır. 

3. İşletme giderlerinin, brüt işletme gelirlerinden çıkartılarak net işletme 

gelirlerinin elde edilmesi, 

4. Son olarak ise, son yıla ait net işletme gelirinin piyasadan elde edilen 

kapitalizasyon oranı ile bölünerek gayrimenkulün o zaman dilimindeki 

tahmini satış değerinin hesaplanıp son yıla eklenmesi ve elde edilen tüm 

net işletme gelirlerinin iskonto oranı ile bugüne indirgenmesi.   

İskonto Oranı: Bir gayrimenkulün gelecekteki tahmini gelirlerini bugünkü değere 

indirgenmek için kullanılan bileşik faiz oranıdır. Bileşenleri; 

• Risksiz oran: Bu oran eurobond, devlet tahvili, hazine bonosu vs gibi 

piyasada en az risk taşıyan kâğıtlara ödenen faiz oranıdır, 

• Risk Primi: Yatırımcının parasını kaybetme riski karşılığıdır, 

• Likidite primi: Yatırımcıya gayrimenkulün likit bir varlık olmaması (kolay 

elden çıkartılamaması) karşılığında verilen primdir, 

• Yönetim primi: Yatırımcının yatırımı yönetmesi karşılığında elde edeceği

ekstra tutardır, şeklinde özetlenebilir. 

İskonto oranı tüm bu sayılan risklerin toplamında oluşmaktadır ve risksiz prim için 

genelde, ülke riskini de yansıttığından dolayı eurobond değerleri kullanılır.  
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Net Bugünkü Değer (NBD): Gelecekte oluşacak nakit akışlarının bugünkü değere 

çekilmiş değerleridir. Pozitif değer çıkması, kazancımızın, yatırımımızdan yüksek 

olacağını (karlı), negatif değer çıkması yatırım giderlerinin, getiriden fazla olacağının

göstergesidir (zarar). Sıfıra eşit olması ise projenin başa baş noktasında olduğunun 

göstergesidir.  

NBD= At / (1+i)t : t yıl sonraki parasal miktarın bugünkü değerini hesaplayan 

formülüdür. 

At : t yılındaki harcama 

i: faiz oranı (iskonto oranı)

t: dönem 

Bu durumda belirli bir süre için gerçekleştirilen nakit akımının net bugünkü değerini 

veren formül şu şekilde olmaktadır: 

 

At : t’ inci yıldaki net nakit akımı (gayrimenkulün t yılındaki satış değeri son yıla gelir 

olarak eklenir), 

N : Nakit akımları tahmininde kullanılan süre,  

İ : Faiz Oranını (iskonto oranı) ifade etmektedir (yatırımdan beklenen asgari kârlılık

oranı olabileceği gibi, proje finansmanında kullanılan kaynakların sermaye maliyeti 

de olabilir). 

İç Verim Oranı (İVO): Bir projede zaman içindeki tüm nakit akışlarını (gelir ve gider) 

eşitleyen iskonto oranıdır. Kısacası, net bugünkü değeri sıfır yapan değerdir. 

Yukarıda verilen denklemde NBD yerine sıfır koyduğumuzda elde edeceğimiz “i” 

değeri İVO’yu vermektedir. İVO değeri yatırımcının ve geliştiricinin kararına etki 

eden en önemli göstergelerden biridir. 

 

At : t’ inci yıldaki net nakit akımı (gayrimenkulün t yılındaki satış değeri son yıla gelir 

olarak eklenir), 

N : Nakit akımları tahmininde kullanılan süre,  

İ : İç verim oranı.
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2.2.4 Gayrimenkul geliştirme yatırım araçları

Daha önce belirtildiği üzere gayrimenkul yatırım araçları genel olarak dört ana 

başlıktan oluşmaktadır. Bu çalışmada seçilen örneklem alanın dönüşüm niteliğinin, 

endüstriyel alanların merkezi iş alanına (MİA) dönüşümü olması nedeniyle, MİA

içerisinde yer alabilecek başlıca kullanım şekilleri olan rezidans, alışveriş merkezleri, 

ofis, otel ve bunların birden fazlasının aynı anda kullanılmasıyla oluşan karma 

kullanım (mix use) hakkında genel bilgiler verilecektir. 

2.2.4.1  Rezidans kullanımı

Rezidans kavramı İngilizcede ev anlamına gelsede Türkçede “yüksek devlet 

görevlileri, elçiler ve benzer kişilerin oturması için ayrılmış olan konut” ve “saray 

konut” anlamlarına gelmektedir (www.tdk.gov.tr).  

Son yıllarda nitelikli gayrimenkul geliştirme projeleri ile birlikte literatürdeki yerini alan 

rezidans kavramı özetle, “içinde oturanlara hizmet verebilen, sosyal imkân ve 

güvenlik sağlayan, kendi kendine yetebilen teknolojik yapılar” olarak tanımlanabilir. 

Günümüzde lüks ya da diğer bir deyişle elit yaşam biçimini ifade eden rezidanslar, 

otel konforunu ve hizmetlerini daire sahiplerine sunmaktadırlar. Bu bağlamda 

rezidans Türk Dil Kurumu’nun tanımlarında geçen “saray konut” anlamına daha 

yakındır.  

Günün ihtiyaçlarını karşılayan modern yapılar olarak tanımlanan rezidans yapılarının

genel özellikleri şu şekilde sıralanmaktadır: 

• Yüksek katlı olmak (genellikle), 

• Modern ve kaliteli mimari tasarıma sahip olmak, 

• Sosyal donatılara sahip olmak, 

- Sosyal tesisler, 

- Fitness center, 

- Sauna/spa/masaj odası,

- Tenis/squash kortu, 

- Yüzme havuzu, 

- Restoran, 

- Kafe/bar, 

- Çocuk oyun salonu/bebek odası,



23

• En son çıkan teknik donatılara sahip olmak, 

- Beyaz eşya, 

- Akıllı ev sistemi, 

- Son teknoloji güvenlik sistemi (Örn: parmak izi okuyucu ile açılan 

kapı sistemi) 

- Yangın söndürme sistemi, 

- İnternet bağlantısı,

- Kablolu TV/uydu TV, 

- Merkezi ısıtma-soğutma/klima sistemi, 

- Direkt telefon.  

• 7/24 güvenlik sistemi/CCTV kamera sistemine sahip olmak, 

• Kasa hizmeti/ünitede kasaya sahip olmak, 

• Sekreterlik ve resepsiyon hizmetine sahip olmak, 

• Kuaför hizmetine sahip olmak, 

• Günlük temizlik ihtiyacının yapı içerisinden karşılanabilmesi, 

• Kuru temizleme hizmetine sahip olmak, 

• Çamaşırhane hizmetine sahip olmak, 

• Terzi hizmetine sahip olmak, 

• Bakım-onarım hizmetine sahip olmak, 

• Alışveriş servisi hizmetine sahip olmak, 

• Yemek servisi/aşçı hizmetine sahip olmak, 

• Vale parking hizmetine sahip olmak, 

• Helikopterle ulaşım imkânına sahip olmak, 

• Ünite başına iki adet kapalı otopark imkânına sahip olmak (1+1 üniteler için 

her ünite başına bir adet olabilir). 

Rezidans yapıları yukarıda belirtilen tüm hizmetlere sahip olmak zorunda değildir 

fakat bunların birçoğuna sahip olmak zorundadır. Son zamanlarda kazançlı bir 

yatırım aracı olarak görülen rezidans projesi geliştirmede, geliştiriciler her yeni 
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projede lükslüğün ve konforun çıtasını bir önceki projeye göre yükselterek piyasa da 

fark yaratmaya çalışmaktadırlar. 

Rezidans projelerinin en çok tercih edilme sebebi çoğu zaman rahatlık ve konfor 

olarak açıklansa da asıl neden yaşam tarzıdır. Akmerkez’in açılmasıyla başlayan 

rezidans kültürü, özellikle İstanbul’da Etiler ve Levent’te yaygınlaşmış durumdadır. 

Gözlemlenen bu hareketliliğin en önemli nedeni, rezidansların daha güvenli ve rahat 

bir yaşam sunuyor olmasıdır. Her şeyin bilgisayarla takip edildiği, akıllı binaların

içindeki bu daireler sorumluluk gerektirmeyen bir yaşam vaat etmekte ve vaadini de 

yerine getirmektedir. 

Tüm bunlara ek olarak genelde şehir merkezlerinde, ulaşım ağının en gelişmiş

olduğu mevkilerde yer alan rezidansları tercih edenler ise ağırlıklı olarak işadamları,

yabancılar, bekârlar, yeni evliler, sanat ve spor camiasından kişiler olup üst gelir 

kesimidir (www.arkitera.com).   

Türkiye’de rezidans kullanımının ilk örneği Aralık 1993 yılında tamamlanan 

Akmerkez Residence’dır. Toplamda 85 adet üniteye sahip olan rezidans bloğu 23 

katlıdır. Rezidans bloğunda yer alan ünitelerin büyüklükleri 96-306 m² arasında 

değişmekte olup ünite tipleri ise 1+1, 2+1 ve 3+1 şeklindedir. 

 

Şekil 2.2 : Akmerkez Residence (www.wowturkey.com) 
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2.2.4.2 Alışveriş merkezi kullanımı

Uluslararası Alışveriş Merkezleri Konseyi (ICSC) Avrupa Organizasyonu tarafından 

yayınlanan alışveriş merkezi tiplerinin tanım ve standartlarına göre alışveriş

merkezlerini “geleneksel” ve “özellikli” olmak üzere iki ana grupta ve toplam 11 farklı

kategoride sınıflandırılmaktadır. 

Geleneksel olan kategoride kiralanabilir brüt alanlarına göre büyüklükleri göz 

önünde bulundurularak alışveriş merkezleri “çok büyük”, “büyük”, “orta” ve “küçük” 

olarak sınıflandırılmıştır. Küçük alışveriş merkezleri ise kendi içinde “karşılaştırmalı”

ve “ihtiyaç bazlı” olmak üzere iki tiptir. 

Özellikli alışveriş merkezleri ise yapılma amaçlarına göre üç farklı tipte 

sınıflandırılmıştır. Bu tipleri “perakendeci parkı (power center)”, “fabrika çıkış 

merkezi (outlet)” ve “tema bazlı merkez” olarak sıralamak mümkündür. Perakendeci 

Parkı olan merkezler, kendi içinde büyüklüklerine göre “büyük”, “orta” ve “küçük” 

olmak üzere üç tiptir. Tema bazlı merkezler ise odaklarına göre iki farklı tipte olup 

“eğlence odaklı” ve “eğlence odaklı olmayan” olarak adlandırılmıştır (Colliers 

International Turkey, 2008a).  

Aşağıdaki tabloda alışveriş merkezlerinin proje tipi ve kiralanabilir brüt alanlarına 

göre sınıflandırılmaları özetlenmiştir.  

Çizelge 2.4 : Alışveriş merkezleri sınıflandırılması (ICSC, 2006) 

 

AlışverişMerkezi Tipleri için Uluslararası Standartlar 

Format Proje Tipi Kiralanabilir Brüt Alan

Geleneksel

Çok Büyük 80.000 m² ve üstü

Büyük 40.000 - 79.999 m²

Orta 20.000 - 39.999 m²

Küçük 
Karşılaştırmalı 5.000 - 19.999 m²

İhtiyaç Bazlı 5.000 - 19.999 m²

Özellikli 

Perakendeci Parkı

Büyük 20.000 m² ve üstü

Orta 10.000 - 19.999 m²

Küçük 5.000 - 9.999 m²

Fabrika Çıkış Merkezi 5.000 m² ve üstü

Tema Bazlı Merkez 
Eğlence Odaklı 5.000 m² ve üstü

Eğlence Odaklı Olmayan 5.000 m² ve üstü
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“Geleneksel alışveriş merkezleri” her türlü amaca hizmet eden üstü açık ya da 

kapalı alışveriş merkezleridir. Büyüklüklerine göre sınıflandırılan geleneksel alışveriş

merkezlerinin küçük olanları iki farklı biçimde sınıflandırılabilir. Karşılaştırmalı olan 

alışveriş merkezleri genellikle kent merkezlerinde kurulmakta olup, giyim, ayakkabı,

ev tekstili, elektronik, oyuncak, lüks tüketim, hediyelik ve benzer alanlardaki 

perakendecileri bünyesinde toplamaktadır. Söz konusu merkezler genellikle büyük 

bir perakende merkezinin bir parçası olarak açılırlar. İhtiyaç bazlı merkezler ise 

ihtiyaç malzemeleri ve farklı ürünleri satan perakendecileri bir araya getirir ve tipik 

olarak bir süpermarket ya da hipermarketi bünyesinde barındırır. Ayrıca eczane, 

çiçekçi, pet shop gibi destekçi dükkânlar da ihtiyaç bazlı merkezlerde bulunmaktadır.  

Güç merkezi olarak da adlandırılan perakende parkları, orta ve büyük ölçekli 

perakendecileri bir araya toplamak için tasarlanmış, planlanmış ve yönetilmekte olan 

alışveriş merkezleridir. 

Fabrika Çıkış Merkezleri (Outlet Center) ise satış mağazalarını ve perakendecileri 

belirli indirimlerle satış yapmak amacıyla bir araya toplayan alışveriş merkezleridir. 

Tematik alışveriş merkezleri, eğlence merkezli ya da eğlence merkezli olmadan 

kurulurlar. Bunlar farklı perakendeci tiplerini bir araya getirmelerine karşın bu 

perakende tipleri genellikle birbirlerine yakın kategorilerdedir. Eğlence bazlı alışveriş

merkezlerinde genellikle bir sinema kompleksi, restoranlar, bowling, fitness ya da 

farklı bir eğlenceyle birleştirilmiş barlar ve kafeler bulunur. Eğlence merkezi olmayan 

alışveriş merkezleri ise giyim ve aksesuar alanında belirli bir niş pazara odaklanmış 

ve örneğin havaalanı yolcuları gibi tipik bir müşteri kitlesini hedeflemişlerdir (Colliers 

International Turkey, 2008a).  

Perakende pazar analizi, tasarlanan perakende bileşeninin doğasına bağlıdır. 

Örneğin bir bölgesel alışveriş merkezi, kentsel eğlence merkezi veya ana cadde 

üzeri perakende projesi bir banliyö karma kullanım projesi için tasarlanmaktaysa, 

başlangıçta bölgesel pazar analizi yapılmalıdır. Bu pazar analizini yerel ve proje 

içindeki pazar analizleri takip etmeli, böylece bütün projenin geniş kapsamlı

potansiyeli ve özellikleri saptanmalıdır. Diğer bir yandan eğer perakende kullanımı

servis ve temel ihtiyaç mağzalarına yönelik ise, pazar analizi bu sefer direk yerel ve 

proje içi analizleri kapsamalıdır. Bir genelleme yapılırsa, yerel ve proje içi pazarlar 

karma kullanımlı projelerdeki ticari alan müşterilerinin temel jenaratörleridir, dikkate 

değer perakende bileşeni olan çoğu karma kullanımlı proje yaşayabilmesi için çok 

büyük bir alandan müşteri çekmeli ve yüksek pazar payı almalıdır (Schwanke ve 

diğ., 2005).  
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Pazar karakterini ve boyutunu değerlendirmenin yanında, pazar rekabetini analiz 

etmek ve pazardaki boşlukları tanımlamak da çok önemlidir.  

 

İstanbul’daki Alışveriş Merkezleri

Avrupa yakasında Tarihi Yarımada ile Asya yakasında Kadıköy, İstanbul’daki ilk 

perakende alanlarıdır. Yıllar geçtikçe, nüfusun artması ve şehir merkezinin çok 

kalabalıklaşması sonucunda iş merkezleri, alt merkezlere doğru kaymaya 

başlamıştır. Merkezi İş Alanı’nın desantralizasyonu ile birlikte, İstanbul’un alt 

merkezlerinde genellikle ana arterler ve yüksek yoğunluklu nüfusun olduğu

alanlarda alışveriş merkezleri geliştirilmiştir  (Colliers International Turkey, 2008a). 

Aşağıdaki grafikte İstanbul’da 1998-2010 arasındaki alışveriş merkezleri gelişimi 

gösterilmiştir.  

(*) Tahmini stok 

Şekil 2.3 : AVM’lerin yıllar itibari ile gelişimi (Colliers International Turkey, 2009) 
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İstanbul’da bulunan belli başlı 55 alışveriş merkezinin konum, açılış tarihi ve 

kiralanabilir brüt alana göre dağılımı aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. 

Çizelge 2.5 : 2008 yılı itibari ile İstanbul‘daki AVM‘ler (Colliers Int. Turkey, 2008a) 

AlışverişMerkezi Lokasyon Açılış 
Tarihi 

Brüt Kiralanabilir Alan 

Geleneksel

Çok Büyük

İstanbul Cevahir Şişli 2005 107.000
İstinye Park İstinye 2007 84.000
Ara Toplam 191.000

Büyük

Capacity Bakırköy 2007 41.300
CarrefourSA Kozyatağı 1996 47.250
CarrefourSA Ümraniye 2000 60.630
Galleria Ataköy 1988 42.974
M1 Tepe Kartal 2000 42.942
M1 Meydan Ümraniye 2007 70.000
Maxi Shopping City Silivri 1998 45.000
Profilo Mecidiyeköy 1998 40.600
Tepe Nautilus Kadıköy 2002 51.776
Ara Toplam 442.472

Orta

Akmerkez Etiler 1993 34.680
Beylicium Beylikdüzü 2005 22.000
Capitol Altunizade 1993 31.000
Carousel Bakırköy 1995 24.400
CarrefourSA Bayrampaşa 2003 25.030
CarrefourSA Maltepe 2005 30.500
Fox City Büyükçekmece 2006 20.000
Kale AVM Güngören 2007 25.896
Kanyon Levent 2006 37.500
Kempinski Astoria Esentepe 2008 25.000
Metrocity Levent 2003 32.638
Migros Beylikdüzü 1997 33.000
Ara Toplam 341.644

Küçük

Atirus Büyükçekmece 2005 12.000
Atrium Ataköy 1989 11.232
Aquarium Bayrampaşa 2005 10.500
Başak Alışveriş Merkezi İkitelli 2005 8.724
City's Nişantaşı Nişantaşı 2008 19.296
CarrefourSA Haramidere 2000 17.831
Flyinn Florya 2003 15.300
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G-Mall Maçka 2003 4.228
Kaya Millenium Beylikdüzü 2006 15.000
Kemer Mall Kemerburgaz 2007 6.000
Kule Çarşı Levent 2000 3.679
MKM Akatlar 2004 15.000
Mayadrom Etiler 1998 2.976
Maxi City Çengelköy 2003 13.500
Maxi Center İstinye 2003 11.000
Mesa Studio Plaza Kemerburgaz 2003 6.240
Metroport Bahçelievler 2007 13.485
Ömür Plaza Bahçelievler 2005 10.000
Paradise Beylikdüzü 2005 9.838
Parkway Bahçeşehir 2007 7.500
Prestige Mall Bahçeşehir 2007 12.890
Sunflower Esenkent 2005 6.000
Town Center Bakırköy 2003 13.400
Ara Toplam 245.619

Özellikli

Perakendeci Parkı

Doğuş Power Center Maslak 2006 42.000
Ara Toplam 42.000

Fabrika Çıkış Merkezi

Asya Park Ümraniye 2007 8.842
Colony Sefaköy 2006 8.000
İstanbul Outlet Park Beylikdüzü 2006 18.960
Olivium Zeytinburnu 2000 33.995
Ara Toplam 69.797

Tema Bazlı Merkez

Address Istanbul Okmeydanı 2005 5.800
İstanbul Taksit Center Beylikdüzü 2008 43.000
Kadir Has Çocuk Dünyası Bahçelievler 2003 17.500
Krea Dizayn Şişli 2003 8.000
Ara Toplam 74.300

Toplam 1.406.832

2008 yılı verilerine göre tüm Türkiye’deki alışveriş merkezi sayısı yaklaşık 200 

civarında olup, Avrupa’da 1000 kişiye düşen kiralanabilir AVM alanı ortalama olarak 

200 m²’nin biraz üstündeyken bu rakam 2008 sonu itibari ile Türkiye’de yaklaşık 55 

m² civarındadır (Colliers International Turkey, 2008a).  

Son 5 yıllık dönemde Türkiye ve özellikle de İstanbul perakende pazarına yönelik 

yatırımcı ilgisi büyük oranda artmıştır. Bu ilginin de etkisi ile Türkiye genelindeki 
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300,000 m² olan toplam kiralanabilir arzı 5 yılda 4,018,000 m²’ye yükselmiştir 

(AMPD, 2008). 

Şekil 2.4 : Ülkere göre AVM’lerin her bin kişiye kiralanabilir alanları (AMPD, 2008) 

 

2.2.4.3 Ofis kullanımı

Colliers International Turkey yapmış olduğu çalışma neticesinde, A sınıfı ofis binaları

ile ilgili kriterler yeniden objektif bir biçimde gözden geçirilerek, ofis sınıflandırmaları

yeniden yapılmıştır. Her ne kadar ofis sınıflandırmaları konusunda BOMA, NAIOP 

ve ULI gibi uluslararası standartlar mevcut olsa da Türkiye gayrimenkul piyasasına 

birebir adapte etmek oldukça zordur (Colliers Internetional Turkey, 2008b).  
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Bu nedenle oluşturulan yeni kriterler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:  

Çizelge 2.6 : A sınıfı ofis kriterleri (Colliers Int. Turkey, 2008b) 

A Sınıfı Ofis Binaları Kriterleri 

Görünürlük İYİ

Erişilebilirlik (iyi konumda) KOLAY 

Bina yaşı =< 10 

Taban alanı => 600 

Brüt alan/net alan (kayıp oranı) =< 20% 

Taban-tavan yüksekliği => 2.70 

Otopark kapasitesi (100 m² başına park yeri sayısı) => 1:100 

Asansörler  EVET 

Çifte enerji kaynağı ve/veya enerji kaynağı sistemi EVET 

Klima/nem kontrol sistemi  EVET 

Kat başına telefon hattı sayısı => 20 hat 

Düzenlenmiş lobi alanı EVET 

Profesyonel bina yönetimi  EVET 

7/24 Güvenlik  EVET 

Giriş-çıkış kontrolü  EVET 

Çevre dostu bina EVET 

Donatılar (kafe, restoran gibi)  EVET 

Yer altı otopark alanı EVET 

Aşağıda ofis tipleri hakkında genel bilgiler yer almaktadır (Colliers International 

Turkey, 2008a): 

A Sınıfı Ofis Binaları

A sınıfı ofis binaları yukarıda verilen tablodaki kriterlerin en az 15 ’ini 

karşılamaktadır.  Bulunduğu şehrin merkezi noktalarında yer almaktadır. Kullanıcı

ihtiyaçlarına cevap verebilecek sayıda otopark alanı içermektedir; modern 

asansörleri ile HVAC sistemleri mevcuttur. Çelik iskelet üzerinde yapılmış ve dizayn 

konusunda modern bir mimariye sahiplerdir. Binanın taze hava kapasitesi, ısıtma ve 

soğutma sistemlerinin kalitesi, kullanıcıların ısıtma/soğutma derecelerini kendilerinin 

ayarlayabilme olanağı talep listesinin üst sıralarında yer almaktadır. Mimari ve teknik 

özelliklerinden başka işletme servislerinin seviyesi de çok yüksek olmalıdır. 
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Yine uluslararası firmalar ve çalışanlar için bulundukları binanın iç ve dış görünümü, 

yansıttığı imaj, çalışanlara sunduğu kafeterya, konferans/seminer salonları, spor 

salonu, bahçe gibi olanaklar talebi etkileyen diğer faktörlerdir. A sınıfı ofis 

binalarında olması gereken en önemli özelliklerden birisi de genel güvenlik ve 

yangın sistemlerinin gelişmişliğidir. Metal detektör, X-Ray tarama, kartlı geçiş

sistemi, güvenlik kameraları olmalıdır. 

A sınıf ofis binalarının kiraları bulundukları bölgelerdeki en yüksek kira rakamlarını

oluşturmaktadır. 

B Sınıfı Ofis Binaları

B sınıfı ofis binaları da yukarıda verilen tablodaki kriterlerin en az 11 ’ini 

karşılamaktadır. Bu grubun içinde yeni ve modern fakat merkezi yerlerde 

bulunmayan, ya da merkezi yerlerde bulunan fakat eski olan binalar yer almaktadır. 

B sınıfı grubuna restore edilmiş eski binalar da girebilmektedir. Bu grubun kapsadığı 

binalarda da modern asansörler ve HVAC sistemleri mevcuttur fakat A sınıfı ofis 

binalarındaki gibi gelişmiş sistemler değildir. Güvenlik sistemini de çoğu zaman 7/24 

çalışan güvenlik personeli ile çözen B sınıfı ofis binaları aşırı güvenlikten bunalan 

bazı uluslararası firmalar tarafından da tercih edilmektedir.  

C sınıfı Ofis Binaları

Eski taşıyıcı sisteme sahip olan, asansörleri ve havalandırma sistemi mevcut 

olmayabilen, park yerleri olmayan ve işletme seviyesi düşük olan binalardır. 

Konuttan bozma ofis binaları ya da ofis olarak kullanılan apartman daireleri bu gruba 

girmektedir.  

Tüm bunlara ek olarak, A(-) veya B(-) gibi orta seviye sınıflar, her yerde 

uygulanabilir milletlerarası standartların bulunmamasından dolayı vardır.  

Ofis piyasasında binalar kullanıcı beklentisini karşılama durumuna göre talep 

görmektedir. Ofis binalarında pazarlama riskinin minimuma inmesi için inşa

halindeyken beklentilere göre hareket edilmelidir. 

Ofis binalarının bulunduğu lokasyonun ve sahip oldukları teknik altyapı özelliklerinin 

genellikle kira ve işletme harcamaları gibi finansal kriterlerde etkili olduğunu 

göstermektedir.  

Ofis projesi geliştirilmeden önce pazar analizi yapılmakta, bunun ardından proje 

analizi yapılmaktadır. Bu analiz; nasıl ve ne tarz bir ofis binası olacağı, bu ofis 

binasının nasıl bir çevresi olacağı, çevresinde ne gibi öğeler olacağı, ne tür şeylere 

talep olacağını belirlemektedir. Potansiyel bir ofis kiracısının bir takım ekstra 
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öğelere, tesislere ilgisi çok dikkatli bir şekilde pazar analizlerinde tespit edilmelidir. 

Genellikle, belli bir arazideki tek başına veya karma kullanımlı projenin bir parçası

olan yeni ofis alanının, fizibilitesi ve pazar analizi; metropoliten bir alandaki ofisin arz 

ve talep tahminiyle başlamakta ve sonra belirli bir düğüm noktası ve arazinin 

değerlendirmesiyle devam etmektedir (Schwanke ve diğ., 2005). 

Emilen ofis alanının tahmini öncelikle kategori bazında analiz edilir. Bu kategoriler; 

finans, sigorta, gayrimenkul, hukuk, ticari servisler, ortaklıklardır. İkinci olarak da, 

büyümedeki trendlere ve herbir sektörün incelenmesiyle analiz edilmektedir. Ayrıca, 

herbir kiracı çeşidinin alan istekleri, ihtiyaçları, tercihleri ve bu tercihlerdeki trendler 

çok iyi karakterize edilmelidir. Farklı kullanıcıların tercihleri, sadece farklı lokasyonlar 

için farklılık göstermemekte aynı zamanda tercihleri kalite, doğa, fiyat bakımından 

da değişiklik göstermektedir. Özellikle kat taban alanı çok önemlidir ve sektörden 

sektöre ciddi çeşitlilik göstermektedir (Schwanke ve diğ., 2005).  

Sonuç olarak, ofis geliştirme potansiyeli analiz edilirken; projede ne tür kiracıların

hedeflendiğine ve bunların alan ihtiyaçlarının ne olduğuna odaklanılmalıdır. Kiracı

karakteristikleri bu analizlerde en geçerli olandır. Bu kiracı operasyon boyutunu ve 

yer alacak ofis fonksiyonlarını kapsamaktadır. Kiracı operasyon boyutu kat taban 

alanlarını, genişliklerini, ofis binasının eni, boyu ve yükseliğini belirlemedeki en 

önemli unsurdur. Ayrıca, proje için olması gereken tesis çeşitlerini ve boyutlarını da 

etkilemektedir (Schwanke ve diğ., 2005). 

İstanbul ofis pazarı ile ilgili daha detaylı bilgi bu tez çalışmasının beşinci bölümünde 

yer almaktadır. 

2.2.4.4 Otel kullanımı

Olağanüstü doğal güzelliği ve sayısız tarihsel öneme sahip noktaları, Türkiye’yi 

yıllardır önemli bir turizm merkezi haline getirmiştir. Türkiye; büyüyen nüfusu, 

gündemde olan AB’ye katılımı ve güçlenen ekonomisi ile süratle her türlü yatırım için 

tercih edilen bir yer olmaktadır. Bunun bir sonucu olarak, ülke giderek büyüyen 

sayıda iş adamını ve turisti kendine çekmekte olup, önümüzdeki yıllarda da bu 

trendin devam edeceği düşünülmektedir. Bu durum, otel pazarına olan talebi daha 

da artıracaktır (Colliers International Turkey, 2008a). 

İstanbul, Türkiye’de otel pazarına olan talebin en hızla arttığı şehirdir. Şehrin 

uluslararası arenada da önemi giderek artmaktadır. İstanbul’un otel endüstrisi 

geçtiğimiz on yıllık dönemde önemli düzeyde gelişme kaydetmiş olmakla birlikte, 

diğer önemli Avrupa kentleriyle karşılaştırıldığında hala yeterli değildir ve mevcut 

otel arzı, büyüyen oda taleplerini karşılayamamaktadır. AB uyum müzakereleri 
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İstanbul’un uluslararası arenadaki vizyonunu geliştirmiş, bunun sonucunda, son iki 

yıl içerisinde düzenlenen küresel etkinlikler ile konferansların sayısında büyük bir 

artış olmuştur. Şehirdeki artan iş faaliyetleri ve turizm girişimleri, daha üst düzey 

otellere olan gereksinimin altını çizmiştir. Radisson, Hyatt, Hilton, Intercontinental, 

Kempinski ve Four Seasons gibi birçok belli başlı otel markası İstanbul’da zaten 

mevcut olmakla birlikte, en üst düzeydeki otel pazarı tatmin edici olmaktan uzaktır. 

Artan talep, diğer uluslararası ve yerel otel işletmecilerinin buradaki varlığını

artırmalarını gerektirmektedir (Colliers International Turkey, 2008a).   

Otel Sınıflandırmaları

Uluslararası düzey ile Türkiye’de uygulanan otel sınıflandırmaları arasında birçok 

farklılıklar bulunmaktadır. Yerel düzeyde otel sınıflarının saptanmasında ana faktör, 

otelin ve odalarının fiziksel nitelikleridir; ancak yurt dışında sınıflandırmalar daha çok 

hizmet ve kaliteye dayalı olarak yapılmaktadır. Bunun ana nedeni hizmet dayalı bir 

derecelendirme sisteminin sübjektifliği ve otellerin yerel yasa ve yönetmeliklere göre 

standartlaştırılmasına olan ihtiyaçtır. Ancak üst sınıf oteller, özellikle de beş-yıldızlı

oteller açısından, Türk ve uluslararası standartlar arasında fazla bir farkın

bulunmadığına da dikkat etmek gerekmektedir (Colliers International Turkey, 

2008a).   

Tek-Yıldızlı Oteller

Bu otellerin temel özellikleri; en az on odaya, resepsiyon alanı bulunan bir lobiye, 

telefon hizmetine ve bir kahvaltı salonuna sahip olmalarıdır. 

İki-Yıldızlı Oteller

Bu otellerin tek-yıldızlı otellerin tüm özelliklerine ek olarak minimum 20 odaya, lobide 

bir bara veya odalarda bir mini-bar ile klimaya sahip olmaları gerekmektedir. 

Üç-Yıldızlı Oteller

Bu otellerin, iki-yıldızlı otellerin tüm özelliklerinin yanı sıra, ikinci bir restorana, konuk 

odalarında televizyon ve saç kurutucusuna, minimum 40 odaya ve çamaşır servisine 

sahip olmaları gerekmektedir. 

Dört-Yıldızlı Oteller

Dört-yıldızlı oteller en az 80 odaya ve üç-yıldızlı otellerin tüm özelliklerine sahip 

olmalıdır. Buna ek olarak, bir servis girişi, lobide bir bagaj saklama alanı, kuru 

temizleme servisi, kiralık kasalar, konuk odalarında mini-barlar ve küçük perakende 

birimleri ile konukların %50’sine hizmet verebilen birinci-sınıf bir restoran, 18-saatlik 

oda servisi ve en az üç farklı birim tipi bulunmalıdır. Yüzme havuzundan toplantı
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salonlarına kadar değişebilen geniş bir rekreasyon alanı serisinin bulunması da 

gerekmektedir. 

Beş-Yıldızlı Oteller

Bu otellerde en az 120 oda ile yukarıda dört-yıldızlı oteller için belirtilen 

gereksinimlerden en az üç adet daha fazla rekreasyon olanağının ve kapalı bir 

otoparkın bulunması gerekmektedir. Bu otellerde ayrıca odalarda uydu veya film 

servisi, herkesin kullanabileceği bir güzellik salonu, konuk odalarında banyo küveti 

ve 24-saat oda servisi gibi olanaklar sunulmalıdır. 

Butik Oteller

Bu konuda tek bir tanım bulunmamakla birlikte; butik oteller genellikle kişiye özel 

hizmetlere, mükemmel bir lokasyona, belirgin mimari tasarımlara ve başka yerde 

bulunamayacak birçok eğlence olanaklarına sahip daha küçük ve yaratıcı otellerdir. 

Butik oteller; tematik, şık ve/veya özgün bir biçimde döşenirler. Çoğunlukla klasik bir 

otelden önemli ölçüde daha küçük (3 ila 100 oda arasında) olan butik otellerde, 

genellikle telefon ve kablosuz internet bağlantıları ile sıklıkla kablolu/ödemeli TV 

hizmetleri bulunmaktadır. Konuk hizmetleri 24-saat çalışan personel tarafından 

sunulmaktadır. Birçok butik otelde akşam yemeği olanakları bulunmakta olup, bu 

otellerin çoğu halka da açık olabilen bar ve salonlarda hizmet vermektedirler. 

Üst Sınıf Oteller—Dört ve Beş Yıldızlı Oteller ile Butik Oteller

Batı stili dört ve beş yıldızlı oteller için uygun pazar, özellikle İstanbul’un Asya 

yakasındaki iş bölgeleri gibi bu tür otel altyapısından yoksun olan ancak güçlü bir 

gelişim gösteren bölgelerde büyümeye devam etmektedir. Beş yıldızlı otel pazarı

son on yılda, Türk pazarında birçok uluslararası otel zincirinin boy göstermesiyle, 

sürekli olarak gelişme kaydetmiştir. Bu oteller, çoğunlukla, şehrin Avrupa yakasında, 

turizm ve iş merkezlerinde kurulu bulunmaktadır (Colliers International Turkey, 

2008a).   

İstanbul’daki toplam otel sayısının üçte birinden fazlası dört-yıldızlı veya beş-yıldızlı

otel kategorisine girmektedir. Ancak bu oteller şehrin yatak kapasitesinin üçte ikisini 

temsil etmekte ve bu sınıflar için öngörülen minimum yatak gereksinimlerine 

bakıldığında da durum hiç de şaşırtıcı görünmemektedir. Bu durum, şehirde yüksek 

kaliteli otel bolluğu kanısına varılmasına yol açabilir; ancak, şehirde orta-üst sınıfa 

hitap eden otel sayısı fazla değildir. Yabancı ziyaretçiler ile iş seyahati nedeniyle 

ziyarette bulunanlar  da genellikle markalarını bildikleri otelleri tercih etmektedirler 

(Colliers International Turkey, 2008a).   
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Uluslararası Otel Zincirleri

Daha önce de sözünü ettiğimiz gibi, halen İstanbul’da ve Türkiye’nin diğer yerlerinde 

birçok uluslararası otel markası faaliyet göstermektedir. Bununla birlikte, İstanbul’da 

faaliyet gösteren beş-yıldızlı otel zincirlerinden bazıları ya birden fazla yerde 

faaliyetlerini sürdürmekte ya da yakın bir gelecekte bunu yapmayı planlamaktadır. 

Bu durum, şehirdeki beş-yıldızlı otel pazarının gücünün bir göstergesi olup, yeni otel 

zincirlerinin de bu pazara girmesi ve çalışması mümkün kılmaktadır. W Hotels’in ilk 

Avrupa noktasını Nisan 2008 yılında İstanbul’da işletmeye açılmış olması da bunun 

bir göstergesidir. Accor Hotel Grubu da Mart 2007’de Zeytinburnu’nda açılan 3 

yıldızlı İbis ve 4 yıldızlı Novotel ile İstanbul pazarına girmiş bulunmaktadır.   

Otel Lokasyonları

Şehrin olağanüstü büyüklüğü, genel iletişim ve ulaştırma faaliyetlerini zorlaştırmakta, 

bu nedenle, ziyaretçiler genellikle merkezi yerlerde ya da ziyaret amaçlarına uygun 

yerlerde konaklamayı tercih etmektedirler. Bunun sonucu olarak, otellerin çoğu üç 

belli başlı lokasyonda yoğunlaşmaktadır: şehir merkezi, iş merkezleri ile eski şehir 

ve havaalanı bölgeleri (Colliers International Turkey, 2008a).    

Otopark İhtiyacı

13.06.2007 tarih 1391 sayılı Meclis Kararı ile 22.06.2007 tarihi itibari ile yürürlüğe

giren İstanbul Otopark Yönetmeliği’ne göre turizm tesislerinde otopark ihtiyacı şu

şekilde karşılanmalıdır: 

Çizelge 2.7 : Otel otopark ihtiyacı (Colliers Int. Turkey, 2008a) 

 

Konaklama Tesis 

Türü

Minimum Otopark İhtiyacı

4 ve 5 yıldızlı oteller Her 3 oda için 1 araçlık otopark 

i
1, 2 ve 3 yıldızlı

t ller

Her 5 oda için 1 araçlık otopark 

i

Yönetmelik kapsamında “Kullanımları gereği bünyesinde farklı fonksiyonları

barındıran kompleks (otel, hamam, sauna gibi) yapılarda, otopark ihtiyacı asıl

kullanım amacı dikkate alınarak hesaplanır. Ancak bünyesinde Kongre Merkezi 

bulunduran otellerin otopark ihtiyacı, otel ve kongre merkezi bölümleri için ayrı ayrı

hesaplanacaktır.” denilmektedir. Bu durumda kongre merkezi de içeren otellerde, 



37

kongre merkezinin kapasitesinin %10’u oranında fazladan otopark alanı ayrılması

gerekmektedir (Colliers International Turkey, 2008a).   

Mevcut Talep

Kurumsal

İstanbul gelişmekte olan bir iş merkezi olup, bu sektörden gelen yoğun bir lüks otel 

konaklama talebi bulunmaktadır. Türkiye’nin bölgesel önemi ve Kafkasların giriş

kapısı olarak sahip bulunduğu konum, ülkeyi uluslararası operasyonlar için çekici 

hale getirmektedir (Colliers International Turkey, 2008a).   

Şirket talepleri, %49 oranında beş yıldızlı otel ve %40 oranında da dört-yıldızlı otel 

taleplerinden oluşmaktadır. Bu talebin çoğu yerel ve bölgesel şirketler tarafından 

yaratılmakta ve normal iş temposunu izlemekte olup, yerel ve uluslararası tatil 

dönemlerine paralel olarak Temmuz, Kasım sonu ve Aralık’ta azalan, tatil dönemleri 

esnasında yüksek doluluk oranlarını getirmektedir. İş amacıyla seyahat edenlerin 

ortalama kalış süreleri 2–3 gündür ve çifte doluluk oda başına 1,1 kişiyi 

aşmamaktadır (Colliers International Turkey, 2008a).   

Talep Pazartesi ile Perşembe günleri arasında en üst düzeyde, Cuma ve Cumartesi 

günleri ise en düşük düzeyindedir. Pazar günleri de talep, yönetici kesimin Pazartesi 

günü yapılacak toplantılara bir gün öncesinden gelmeleri nedeniyle güçlüdür(Colliers 

International Turkey, 2008a).   

Konferans ve Teşvik 

Geçtiğimiz on yıl içerisinde belli başlı uluslararası otellerin açılması, İstanbul Kongre 

ve Sergi Sarayı’nın tamamlanması ve İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosunun 

kurulmasıyla birlikte, İstanbul önemli ulusal ve uluslararası konferansların ve 

toplantıların yapılabileceği bir yer haline gelmiştir (Colliers International Turkey, 

2008a).   

Halen konferans pazarı talebi, dört-yıldızlı ve beş-yıldızlı otellere olan toplam talebin 

%19’unu oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra,  konferans ve toplantı pazarı olarak 

önemli ölçüde kullanılmamış bir potansiyel mevcuttur. Bu pazar payının

büyümesinin önündeki başlıca engellerden biri uluslararası standartlarda otel odası

sayısının azlığı ve şirket sektöründeki oteller tarafından ulaşılan yüksek hafta-içi 

doluluk oranları olmuştur. Bununla birlikte, lüks otel konaklamalarındaki arz artmış 

olduğundan, konferans taleplerinin yerine getirilmesine yardımcı olacak ilave 

kapasite sunulmuş olmaktadır. Gelen tur operatörleri, ilave lüks otel odalarının
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önemli ölçüde yarar getirdiğini ve onların şehri bir konferans merkezi olarak sunma 

yeteneklerini artırdığını kabul etmektedir (Colliers International Turkey, 2008a).    

Rekabet düzeyi giderek artan pazarda, otelciler de isteğe bağlı talep sektörlerini 

teşvik etme ihtiyacını kabul etmiş olup, bu durum konferans pazarından gelen 

talebin artışı sonucunu doğurmuştur ve artırmaya da devam etmektedir. Ayrıca, 

Swissotel the Bosphorus ve Ceylan InterContinental gibi oteller tesislerinde büyük 

konferansları barındıracak önemli olanaklar içermektedir (Colliers International 

Turkey, 2008a).   

Tur Grupları

Büyük tur grupları, beş-yıldızlı otellere olan talebin yaklaşık %13’ünü ve dört-yıldızlı

otellere olan talebin de %25’ini oluşturmaktadır. Tur grubu pazar kesimi, müşterileri 

için otellerden ve diğer satıcılardan miktara bağlı olarak indirimlere izin veren toplu 

ücretler almakta ve bu, otel pazarında önemli oranda indirimli oda ücretleri 

sonucunu doğurmaktadır. Sonuç olarak, İstanbul’un şehir merkezi uluslararası

otelleri, düşük doluluk dönemlerini doldurmada bu talebi kullanmaktadırlar. Düşük 

ücretler nedeniyle, tur gruplarının yerini gelecekte daha yüksek gelir getiren şirket ve 

konferans talepleri alacaktır (Colliers International Turkey, 2008a).    

Bu pazar kesimi, iyi yapılmış otel konaklamasını kabul edilebilir fiyat düzeylerinde 

güvenceye alma bakımından konferans ve incentive pazarı ile aynı hayal 

kırıklıklarını yaşamıştır. İstanbul oturmuş bir tur noktası olup, artan oda kapasitesi ve 

etkin promosyonla, bu pazar büyümesini sürdürme şansına sahiptir. Gelen tur 

operatörleri bu pazar sektöründen gelecek taleplerin gelecekteki düzeyleri açısından 

iyimserdirler. Türkiye’ye turist gelişleri şu anda rekor düzeylerdedir ve İstanbul bir 

bütün olarak Türkiye’ye olan talep artışından yararlanacaktır(Colliers International 

Turkey, 2008a).   

Bireysel Tatil

Bu pazar, yerel ve uluslararası düzeyde bireysel tatil amacıyla seyahat edenleri, 

yani hafta sonu tatili için seyahat edenler ile tatil amacıyla seyahat eden diğer 

turistleri kapsamaktadır. İstanbul’un tatil turizmi noktası olarak rolü son yıllarda 

artmış ve bu pazar, beş-yıldızlı oteller için pazardaki toplam talebin yaklaşık

%17’sini oluşturmuştur (Colliers International Turkey, 2008a).    

İstanbul’daki yüksek profilli lüks uluslararası otel zincirlerinin sayısı göz önüne 

alındığında, bunların promosyonu yönünde önemli düzeyde bir pazarlama çabasının

harcanmaya devam edileceğini varsaymak makul bir düşünce olacaktır (Colliers 

International Turkey, 2008a).   
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Gezinti (Kurvaziyer) Segmenti 

Otel talebi pazarının kurvaziyer segmenti İstanbul için yenidir; ancak, özellikle 

giderek daha fazla operatör İstanbul’u Akdeniz kurvaziyer güzergahlarına kattıkça 

önemli oranda büyümektedir. Bu pazar segmenti genel olarak yerleşim 

merkezlerindeki konaklamayı tercih etmektedir. Şehirde liman genişletme 

faaliyetlerine ilişkin planlar bulunduğundan, kurvaziyer pazarından gelecek otel 

talebinin büyümesi beklenmektedir. Şu anda, büyümekte olan bu segment 

İstanbul’daki beş-yıldızlı otellere ilişkin toplam talebin yaklaşık %1’ini 

oluşturmaktadır (Colliers International Turkey, 2008a).     

Türkiye ve İstanbul Turist Sayısı ve Gelir Miktarı (2007 Yılı)

T.C. Kültür Bakanlığı’nın resmi internet sitesinden elde edilen verilere göre 

İstanbul’un, Türkiye turizmi içerisindeki payı 2007 yılında %29 (gelen turistler 

içindeki payı) olarak gerçekleşmiştir. İstanbul, 2007 yılında, toplam 6.453.553 yerli 

ve yabancı turist tarafından ziyaret edilirken, Türkiye genelinde bu rakam toplam 

22.322.736 kişi olarak gerçekleşmiştir (www.kultur.gov.tr). 

Turizm gelirleri açısından da İstanbul Türkiye genelinde %27’lik pay ile en fazla geliri 

elde etmiştir. Türkiye genelinde $18.487.000.000 ABD Doları olarak gerçekleşen 

toplam turizm gelirinin yaklaşık $5.000.000.000 ABD Doları kısmını İstanbul tek 

başına üretmiştir (www.kultur.gov.tr). 
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Şekil 2.5 : 2000-2007 yılları Türkiye geneli ziyaretçi sayısı ve İstanbul İli’nin payı
(www.kultur.gov.tr) 
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Şekil 2.6 : 2000-2007 yılları Türkiye geneli turizm geliri ve İstanbul İli’nin payı
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İstanbul Otel Piyasası Genel Bilgiler

İstanbul’da 2007 yılı itibariyle  Turizm İşletme Belgesi ve Yatırım Belgesi ile faaliyet 

gösteren otel sayısı toplam 348, oda kapasitesi 35.560 ve yatak kapasitesi 

72.782’dir. İstanbul’da Turizm İşletme Belgesi ve Yatırım Belgesi ile faaliyet 

gösteren 50 adet 5 yıldızlı ve 86 adet 4 yıldızlı otel bulunmaktadır

(www.kultur.gov.tr). 

Beş ve dört yıldızlı otellerde toplam tesis sayısı 136 ve oda kapasitesi 24.277, yatak 

kapasitesi ise 50.543’tür. 5 ve 4 yıldızlı oteller oda sayısı bakımından toplam arzın

%70’ini, tesis sayısı bakımından %39’unu ve yatak sayısı bakımından %69’unu 

oluşturmaktadır (www.kultur.gov.tr). 

İstanbul eşsiz coğrafyası ve tarihi güzellikleriyle turizm açısından oldukça çekici bir 

kenttir. Son yıllarda önemli organizasyonlara ev sahipliği yapmasıyla da dünya 

çapında popülaritesini artırmıştır. Bu organizasyonlar nedeniyle artan ziyaretçilerin 

yarattığı konaklama talebi büyük oranda 5 yıldızlı otel yatırımcılarını teşvik 

etmektedir. Ayrıca İstanbul’da son 10 yıl içinde yabancı otel zincirleri ile beraber 5 

yıldızlı otel piyasası çok hızlı bir şekilde gelişmeye başlamıştır. Günümüzde kentte 

bulunan otellerin üçte ikisi 4 ve 5 yıldızlı otellerden oluşmaktadır. Turizm 

Bakanlığı’ndan alınan bilgilere göre İstanbul’a gelen turist sayısı 2000 yılından 2007 

yılına kadar yaklaşık 3 katına ulaşarak 6.453.000 kişiye yükselmiş ve 2008 yılı için 

verilen istatistiklere göre de 7.049.234 kişiye ulaşmıştır. Ziyaretçiler yoğun olarak 

yaz aylarını tercih ederken, Mayıs, Eylül ve Ekim aylarında, İstanbul’da düzenlenen 

UIA Architectural Conference, UENPS gibi ülke ya da dünya ölçeğindeki kongreler 
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nedeniyle ziyaretçi sayısında artış olmaktadır. İstanbul’a gelen ziyaretçilerin 

ortalama geceleme süreleri 2-2,5 gündür (Colliers International Turkey, 2009). 

2008 yılında tüm dünyada yaşanan ekonomik krizin otel fiyatlarına da etki 

etmektedir. 2008 yılı için hesaplanmış ziyaretçi sayılarındaki artışa rağmen, 5 yıldızlı

oteller için yapılan detaylı p azar araştırması çalışmasına göre kapı giriş fiyatları bir 

önceki yıla göre hemen hemen aynı kalmış ya da çok küçük bir oranda artış 

göstermiştir. Şirket ve grup fiyatlarında ise gözle görülür bir artış yaşanmamıştır

(Colliers International Turkey, 2009). 

Tüm dünyayı etkisi altına alan küresel ekonomik kriz, İstanbul’da beklenen otel 

piyasası gelişmesinin yavaşlamasına neden olacaktır. Kriz öncesi %70-75 civarında 

olan otel doluluk oranları 2009 yılının başı itibariyle %55-60 seviyesine gerilemiş

durumdadır. Diğer yandan, İstanbul otel piyasasının üst düzey, seçkin oteller 

konusunda henüz doyma seviyesine ulaşmamış olması ve azalan ziyaretçi sayısı,

yatırımcılar için itici bir unsurken düşen fiyatlar yatırımı çekici hale getirmektedir 

(Colliers International Turkey, 2009). 

İstanbul ve Türkiye için büyük önem taşıyan ve kongre turizminin ülkedeki merkezi 

olması planlanan “Kongre Vadisi” projesinin ve Zeytinburnu’nda gerçekleştirilmesi 

planlanan Zeyport Projesi’nin tamamlanması ile İstanbul’un turizm cazibesinin 

artarak yeni otel yatırımlarına fırsatlar sunacağı beklenmektedir (Colliers 

International Turkey, 2009). 

2.2.4.5 Karma kullanım

Son dönemlerde, özellikle arsa arzının daha kısıtlı olduğu ve arsa değerinin tavan 

yaptığı merkezi iş alanlarında geliştirilen projelerin bir çoğu karma kullanımlı

projelerdir. Karma kullanımlı projeler, gayrimenkul geliştirme yatırım araçları olan 

rezidans/konut, alışveriş merkezi, ofis, otel, konferans salonu ve benzeri ticari 

kullanımlardan birden fazlasını bünyesinde bulunduran projelerdir.  

Karma kullanımlı projeler günümüz yaşam stili ve temposuna birçok katkıda 

bulunmaktadır. Karma kullanımlı yapılar; insanlara iş, alışveriş, restoran ve eğlence 

arasında kısa yürüyüş olanakları sunmakta, trafik sıkışıklığından insanları

kurtarmakta bu sebeple yaşam kalitesini artırmaktadır. Karma kullanım konseptinin 

esnekliği sayesinde farklı ihtiyaçlara yer verilmekte ve önceden belirlenmiş bir veya 

çok çeşitli amaçlar hedeflenen planın dahilinde gerçekleştirilebilmektedir.  

Karma kullanımlı projeler Türkiye için yeni bir gayrimenkul geliştirme tanımı olup 

arsa veya araziden maksimum verim almayı sağlamaktadır. Karma kullanım, 
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özellikle büyük şehirlerde, mega-projeler şeklinde yeni bir önem kazanmıştır. 

Kentleşme bütün dünyada sürerken, yatırımlardan ve gayrimenkulün inşaatından 

mümkün olan en fazla faydayı alacak şekilde yapılaşmak için kıt olan alanlarda 

optimum şekilde yapılaşma gereği vardır. Bu tüm kentsel alanlar için geçerli olsa da 

başta İstanbul olmak üzere, imara açık arazi eksikliği çeken tüm büyük şehirler için 

daha büyük bir sorundur (www.gmtr.com).  

Karma kullanımlı gayrimenkul projelerinin sunduğu fırsatlar; kullanıcıların

memnuniyeti sağlamak, doğru mağaza karması sunmak, doğru gayrimenkul yapı

ölçeği ortaya koymak, iyi ve kaliteli servis sağlamak,  tüm fiziksel konfigürasyonu 

sağlayan hoş, fonksiyonel ve heyecan verici mekan kimliği oluşturmaktır. Bu 

projelerin ölçeğine ve fonksiyonel farklılıklarına dayanarak, karma kullanımlı

gayrimenkul projelerinin toplum gelişmesinde etkisi tek amaçlı projelere göre çok 

daha fazladır. Karma kullanımlı projeler çalışma saatleri dışında ölü olan kentsel 

alanların geliştirilmesi ve canlandırılmasında çok önemli bir çözümdür. Ayrıca bu 

tarz projeler aynı zamanda şehir merkezi olmayan, hoş, eğlenceli yaya alanlarından 

yoksun olan banliyölerde; çalışanlar, müşteriler, ziyaretçiler ve oturan insanlar için 

yeni şehirsel mekanlar yaratmaktadır (Schwanke ve diğ., 2005).  

Türkiye’de yer alan ve en çok bilinen uygulamalardan biri Metrocity projesidir. AVM, 

ofis ve rezidans kullanımlarını aynı yapı bloğunda buluşturan projenin en önemli 

özelliği metro ile direkt bağlantısının bulunmasıdır. 

Şekil 2.7 :  Karma kullanım projelerine bir örnek: Metrocity (www.wowturkey.com) 
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2.3 Bölüm Sonucu 

Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir gelişme kavramlarının içeriğini oluşturan çevre, 

ekonomi ve sosyal çevre (toplum) üçgeni içerisinde en güncel konuyu ülkelerin 

ekonomik gelişmeleri oluşturmaktadır. Günümüz global dünyasında tüm ülkelerin, 

özellikle ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelerin, ana sorununu ekonomik olarak 

büyüme teşkil etmektedir.  

Sürdürülebilir gelişme kavramı ise ekonomik aktiviteleri ve bunlardan doğan 

kaygıları anlam içerisinde en çok taşıyan olup, daha önceki bölümlerde de belirtildiği

üzere çevre değerlerinin ve doğal kaynakların savurganlığa yol açmayacak biçimde 

akılcı yöntemlerle, bugünkü ve gelecek kuşakların hak ve yararları da göz önünde 

bulundurularak kullanılması ve ekonomik büyüme amacının ekolojik etkilerinin de 

göz önüne alınarak tüm bu kavramların birlikte ele alınması ilkesi olarak 

tanımlanmıştır.  

Her şeyden önce, teknolojinin önüne geçilemez bir hızla değişmesi, mekân 

kavramının sorgulanmasına ve üretim süreçlerinin değişmesine neden olmaktadır. 

(Gezici, 1997). Tüm bu süreç içerisinde gayrimenkul geliştirmenin yeri ise hızla 

gelişen teknoloji ve ekonomik gelişme boyutu ile ortaya çıkmaktadır. Kısaca, 

ekonomik gelişimin getirdiği yükle beraber gelişim göstermek zorunda kalan 

kentlerde yeni gelişim alanlarına, mevcut alanların optimum kullanılmasına veya 

bugünkü kullanımlarının günümüz ihtiyaçlarına karşılık vermediği çeşitli kentsel 

çöküntü alanlarının yeniden yapılanmasına ihtiyaç doğmaktadır. Bu ihtiyaçlara bağlı

olarak, içinde barındırdığı aktörlerle beraber gayrimenkul geliştirme ve geliştirici 

kavramları devreye girmektedir. 

Uzmanlaşmış, koordineli, sabırlı ve yaratıcı bir süreç olarak tanımlayabileceğimiz 

gayrimenkul geliştirme sürecide, gelişen teknoloji ve iletişim ağıyla beraber her gün 

gelişmek, piyasayı takip etmek ve değişen toplumsal istekler ve kaygılara da bir 

yandan cevap vermek zorundadır.  

Günümüzde toplumlar gelişen teknoloji ve iletişim ağı sayesinde çeşitli kurum, 

kuruluş ve örgütlenmeler tarafından sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir gelişme 

konusunda bilgilendirilmekte ve bu hassas konular üzerinde bilinç sahibi olmaktadır. 

Bu bilinç doğrultusunda, toplumun çeşitli kesimleri, kurum, kuruluş ve örgütleri 

tarafından gayrimenkul geliştiricilere sürdürülebilirlik ilkesinin de gayrimenkul 

geliştirme süreci içerisine katılması doğrultusunda baskı uygulanmakta ve hatta bu 

baskıya gerek kalmadan, talep tarafında yer alan müşteriler tarafından bu özellikler 

sorgulanarak, gayrimenkul geliştiricinin sürdürülebilirlik ilkesini otomatikman bu 
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süreç içerisine katması sağlanmaktadır. Dünyada oluşan yeni trendlere bakıldığında 

sürdürülebilirlik ilkelerinin gayrimenkul sürecine katılımının hızla arttığı ve 

sürdürülebilirlik ilkelerinin mevcut binalarda dâhil olmak üzere tüm gayrimenkul 

yatırım araçlarına uygulanabildiği gözlemlenebilmektedir.   

Çalışma içerisinde de bahsedildiği üzere, gayrimenkul geliştirme süreci içerisinde 

yer alan gayrimenkul yatırım araçlarının en çok kullanılanları konut, rezidans (daha 

nitelikli ve otel konforu sağlayan konutlar), alışveriş merkezi, ofis, otel ve karma 

kullanımlı yapılardır. İleriki bölümlerde de anlatılacağı üzere tüm bu gayrimenkul 

geliştirme araçlarının sürdürülebilirlik yeteneklerini denetlemek için çeşitli sertifika 

sistemleri bulunmakta ve bu sertifika sistemleri dünyada, özellikle gelişmiş ülkelerde, 

her geçen gün daha fazla kabul görerek yaygınlaşmaktadır.  
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3.  KENTSEL DÖNÜŞÜM VE SÜRDÜRÜLEBİLİR GAYRİMENKUL GELİŞTİRME 
KAVRAMLARI 

3.1 Kentsel Dönüşüm Kavramı

Türkçe sözlükte “dönüşüm” kelimesi “olduğundan başka bir biçime girme, başka bir 

durum alma, inkılâp, transformasyon” olarak tanımlanmaktadır (www.tdk.gov.tr). Bu 

durumda, kentsel dönüşüm, bir kentin tümünün ya da belli kesimlerinin değişmekte 

olmasını, başka bir biçime girmesini anlatmaktadır (Keleş, 2004).  

Diğer bir tanımda kentsel dönüşüm, kentsel alanların varolan durumundan başka bir 

biçime girmesi, başka bir durum almasını ifade etmektedir (Akkar, 2006). Kentsel 

dönüşüm, şehir plancıları arasında, kentlere yeni yerleşim alanları eklenmesinden 

farklı olarak, kentin öteden beri varolan iç kesimlerinin içyapısında ve başka

yerleşim birimleriyle ilişkilerinde yer alan değişimleri anlatmaktadır (Kayasu ve 

Yaşar, 2003).  

Roberts ve Sykes (2000)’a göre kentsel dönüşüm, değişime uğramış olan bir alanın

ekonomik, fiziksel, toplumsal ve çevresel koşullarına kalıcı bir gelişim getirmeyi 

hedefleyen ve kentsel problemlerin çözümüne öncülük eden kapsamlı ve entegre bir 

vizyon ve eylemdir. 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu Dönüşüm Alanları Hakkında 

Kanun Tasarısı’nda, kentsel dönüşüm, var olan dokusu ve toplumsal ve teknik 

altyapısı bakımından günün koşullarına ve gelecekteki gereksinmelere yanıt

vermeyen imar mevzuatına aykırı yapıların ve tasfiye, iyileştirme ve yenileme 

bölgelerinin, toplumsal ve teknik altyapısının çağdaş ölçülere uygun olarak, bugünün 

ve geleceğin gereksinimlerinin göz önünde tutularak yeniden yapılandırılması olarak 

ele alınmaktadır (www.basbakanlik.gov.tr). 

Avrupa’nın kentsel dönüşümün ortaya çıkışı ve gelişiminde önemli katkıları olduğu

bilinmektedir. Özellikle, İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde yakılıp yıkılmış 

kentlerin yenilenmesi, zarar görmüş kültür mirasının onarılması, ekonomik 

çöküntüye uğramış alanların yeni fonksiyonlarla canlandırılması zorunluluğu, kentsel 

yenileme kavramının önemini ortaya koymuş ve böylece konu ilgili çevrelerce 

tartışılmaya başlamıştır (Özden, 2008).      



46

Kimilerine göre ise, “Kentsel Yenileme” deyimi Amerika kökenlidir. Bu kavram, eski 

kent merkezlerinin, iş alanları da dâhil olmak üzere, iyileştirilmesi ya da 

yapılaştırılmasını ifade etmektedir. Uygulamada ise, “kentsel yenileme”, 

tanımlandığı biçimde genellikle mevcut düşük gelirli nüfusun yerinden edilmesi, 

daha karlı ofis, ticari ve lüks konut yapılaşmaları veya ulaşım altyapısının

sağlanması anlamlarına gelmektedir (Gibson ve Langstaff, 1982).  

Kentsel dönüşüm, “yaşanabilir sağlıklı kentlerin yaratılması” genel hedefiyle birlikte; 

• kaçak yapılaşmış alanların dönüştürülmesi, 

• doğal afetlerle doğrudan etkilenecek olan sakıncalı alanlarda yer seçmiş konut 

veya başka kullanım alanlarının dönüştürülmesi, 

• kent içinde kalan kullanımı sakıncalı çalışma alanlarının dönüştürülmesi, 

• kent içinde niteliksiz, sağlıksız alanların ve yaşanabilir kent standartları

dışında kalan alanların dönüştürülmesi, 

• işlevini yitirmiş tarihi mekânların, koruma alanlarının dönüştürülmesi  

konularını içermektedir (Bayraktar, 2004). 

Roberts ve Sykes (2000)’a göre kentler kompleks ve dinamik sistemlerdir. Kentler 

fiziksel, toplumsal, çevresel ve ekonomik değişimlere mecbur eden birçok gelişimi 

yansıtmaktadır ve kentlerin bizzat kendileri bu tarz değişimlerin asıl yaratıcısıdır. 

Kentsel dönüşüm, beş temel amaca hizmet etmek üzere ortaya çıkmıştır. Bu beş

amaç, Roberts ve Sykes (2000) tarafından şu şekilde tanımlanmıştır:  

1. Birinci amaç, kentin fiziksel koşulları ile toplumsal tepki arasında doğrudan 

bir ilişki kurulmasıdır. Kentsel alanların çöküntü alanı haline gelmesindeki 

en önemli nedenlerden birisi toplumsal çökme ya da bozulmadır. Kentsel 

dönüşüm projeleri, temelde toplumsal bozulmanın nedenlerini araştırır ve

bu bozulmayı önleyecek önerilerde bulunarak, kentsel çöküntü ve bozulma 

problemine çözüm bulmayı amaçlar. 

2. İkinci amaç, kent dokusunu oluşturan birçok öğenin fiziksel olarak sürekli 

değişim ihtiyacına cevap vermektir. Bir başka deyişle, kentsel dönüşüm 

projeleri kentin hızla büyüyen, değişen ve bozulan dokusunda ortaya çıkan 

fiziksel, toplumsal, ekonomik, çevresel ve altyapısal ihtiyaçlara göre, kent 

parçalarının yeniden geliştirilmesi amacını taşır.  

3. Kentsel refah ve yaşam kalitesini artırıcı başarılı bir ekonomik kalkınma 

yaklaşımını ortaya koymak üçüncü amaçtır. Fiziksel ve toplumsal 
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bozulmanın yanı sıra, kentsel alanların çöküntü bölgeleri haline 

gelmelerinin en önemli nedenlerinden birisi, bu alanların ekonomik 

canlılıklarını yitirmesidir. Kentsel dönüşüm projeleri fiziksel ve toplumsal 

çöküntü alanları haline gelen kent parçalarında ekonomik canlılığı yeniden 

getirecek stratejileri geliştirmeyi ve böylece kentsel refah ve yaşam 

kalitesini arttırmayı amaçlar.  

4. Diğer amaç ise, kentsel alanların en etkin biçimde kullanımına ve gereksiz 

kentsel yayılmadan kaçınmaya yönelik stratejilerin ortaya koyulmasıdır. 

Günümüzde ‘sürdürülebilirlik’ hedefi ile bağlantılı olarak, kentlerde daha 

önce kullanılmış ve atıl olan alanların tekrar kullanımını sağlayan ve kentsel 

büyümenin ve yayılmanın sınırlandırılmasına yönelik kentsel dönüşüm 

projelerinin geliştirilmesi, doğrudan bu amaçla ilintilidir.  

5. Son amaç, şehirsel gelişimin değişen görevini ve değişen yönetimini 

yansıtmaktadır. Zaman içerisinde kentsel dönüşüm görevinin yerine 

getirilmesinin güç ve sorumluluğu, günün baskın politik yaşam güçlerine ve 

daha geniş toplumsal organizasyon sözleşmelerine bağlı olarak el 

değiştirmektedir. Kentsel dönüşüm, toplumsal koşullar ve politik güçlerin 

ürünü olarak kentsel politikanın şekillendirme ihtiyacını karşılamayı

amaçlamaktır ve günümüzde kentsel alanların üretilmesinin ya da yeniden 

geliştirilmesinin çok paydaşlı bir planlama ve tasarım süreciyle 

gerçekleştirilmektedir.   

Batı yazınında kentsel dönüşüm projelerinde, kamu ve özel sektör katılımı yanı sıra, 

özellikle sivil toplum örgütleri ve toplumun farklı kesimlerinin katılımını sağlayan bir 

planlama anlayışı benimsenmekte; kentsel politikanın çok-aktörlü müzakere 

süreçleriyle şekillenmesi gerekliliği kabul edilmektedir.  

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşıldığı gibi; kentsel dönüşüm kavramının geniş

alanlara yayılan birçok tanımı yer almaktadır. Çünkü kentsel dönüşüm sürecinin 

amacı, kapsamı, hedefleri, zamanla ve ülkeler arasında değişen politik, ekonomik ve 

sosyal koşullar altında farklılık göstermektedir (Kocabaş, 2006). Bu farklılık da, 

kentsel dönüşüm tanımında çeşitlilik yaratmaktadır. Tanımlarda her ne kadar yorum 

farklılıkları olsa da, varılmak istenen sonuç aynıdır. Kentsel dönüşüm; fiziksel, 

sosyal ve ekonomik yönden inişe geçmiş olan kentlerin sorunlarının her yönden 

giderilip, ıslah edilmesi için uygulanan çok aktörlü, sistematik ve planlı eylemdir 

(Elgin, 2008).  
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Çizelge 3.1’de, Robert ve Sykes (2000) tarafından belirlenmiş olan kentsel dönüşüm 

kavramı içerisinde yer alan faktörlerin birbirleriyle olan ilişkilerinin şematik gösterimi 

bulunmaktadır.  

Çizelge 3.1 : Kentsel dönüşüm süreci (Robert ve Sykes, 2000) 

 Ekonomik Analiz

örneğin; 
-yerel ekonomik yapı,
-gelir akışları,
-istihdam ve işsizlik, 
-verim / ürün, 
-ekonomik bağlantılar. 
 

Sosyal Analiz

örneğin; 
-sosyal gerilimin analizi,  
-yoksulluk,  
-beceriler ve yapabilirlik, 
-sosyal donatılar, 
-etnik ve diğer azınlıklar ile 
ilgili konular. 
 

Çevresel Analiz

örneğin; 
-kentsel fiziksel kalite, 
-çevresel kaynak 
kullanımı,
-atık yönetimi, 
-kirlilik, 
-tasarlanmış elemanlar, 
-peyzaj.  

Değişimi Yönlendiren 
Dış Faktörler 

örneğin; 
-ekonomideki makro 
eğilimler, 
-Avrupa ve ulusal ölçekli 
strateji/hedefler,  
- rakip kentlerin 
stratejileri. 
 

Özellikli Bir Kentsel 
Alanda Uygulama 

 
*kent bütününde analiz, 
*mahalle karakteristikleri,  
*var olan planlar ve 
strateji/hedefler, 
-tanımlanmış amaç ve 
hedefler, 
-gelecek beklentileri. 

Değişimi Yönlendiren 
İç Faktörler 

örneğin; 
-var olan stratejiler, 
-kaynakların uygunluğu,  
-mahalle sakinlerinin 
tercihleri, 
-ortaklıkların statüsü, 
-liderlik ve şampiyonlar. 

Mahalle Stratejileri

örneğin; 
-toplum eylemi, 
-kor alanların
yenilenmesi,  
-yerel sosyal donatılar, 
-toplum öncülüğünde 
planlama, 
-yerel çevresel projeler. 

Eğitim ve Meslek İçi 
Eğitim Kursları

örneğin; 
-beceriler ve iyileştirilmesi, 
-toplum eğitimi,  
-araştırma ve geliştirme 
çalışmalarının arttırılması,
-okullar ve ilgili donatıların
desteklenmesi.  

Fiziksel İyileştirmeler

örneğin; 
-kent merkezinin 
geliştirilmesi, 
-apartman eylem/girişimi, 
-konut alanlarının
iyileştirilmesi, 
-kentsel tasarım, kalite 
ve mirasın iyileştirilmesi 

Ekonomik Gelişme

örneğin; 
-var olan ve yeni firmaların
desteklenmesi, 
-alt yapının iyileştirilmesi,  
-buluşçu yaklaşımlar, 
-ekonomik çeşitlendirme. 
 

Çevresel Eylem

örneğin; 
-atık yönetimi, 
-enerji sakınımı/verimi  
-kentsel yeşillik, 
-şirket bazında eylem, 
-yeşil büyümenin teşviki. 
 

GİRDİLER 

ÇIKTILAR 
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3.1.1 Kentsel dönüşüm kavramını oluşturan etkenler 

Kentsel dönüşüm, birçok etmene bağlı olarak yaşamın her anında ve alanında 

gerçekleşen, sürekli değişim özelliğine sahip bir süreç olarak görülebilir. Süreçte 

kent yaşamını paylaşan ve belirli biçimlerde yeniden üreten tüm aktörler önemli 

roller almaktadırlar. Dönüşüm olgusunun; sosyal, psikolojik, kültürel, politik, 

ekonomik ve benzeri birçok faktörü bir arada barındıran ve makro ölçekten, mikro 

ölçeğe uzanan bir süreç olarak altını çizmek ve bütünlüğünü vurgulamak 

gerekmektedir (İncedayı, 2004a). 

Birçok kamu planı kararı mekânsal özelliklerin tam değerlemesi yapılmadan 

alınmaktadır. Suç, fiziksel karmaşa, toplumsal polarizasyon ve diğer birçok nedenler 

toplum veya çevrenin sosyal yapı ve kompozisyonunu sonsuza dek 

değiştirebilmektedir. Değişen ulaşım ve gereksinimlere erişilebilirlik, fiziksel çürüme 

veya yapıların yeni kullanımlara uyum sağlamasının adapte edilmesinin 

imkânsızlığı, endüstriyel, depolama, konut veya perakende bölgelerini yok 

edebilmektedir. Politikacılar ve benzer görevliler için bu durumun en önemli sonucu, 

bir “şehirsel problemin” özel nedeninin tespit edilmesine kalkışmanın zorluğudur. 

Çünkü değişen olaylar temelde birçok nedene bağlıdır ve şehir içinden ve dışından 

kaynaklanan bir dizi etkileri yansıtmaktadır. Karmaşık bir yapıya sahip olan kentin 

eskimesi, birçok etkenin bir araya gelmesi ile ortaya çıkar. Kentin değişimini 

hızlandıran bu faktörleri dört ana başlık altında toplayabiliriz (Robert ve Sykes, 

2000). 

• Ekonomik değişimler ve istihdam değişimi, 

• Sosyal ve toplumsal sorunlar, 

• Fiziksel eskime ve yeni alan gereksinimleri, 

• Çevre kalitesi ve sürdürülebilir kalkınma. 

3.1.1.1 Ekonomik değişimler ve istihdam değişimi  

18. yüzyılın sonları ile 19. yüzyılın başları arasında İngiltere’de başlayan, lokomotifin 

ve buhar gücü ile çalışan makine gibi bir dizi buluşla üretim sürecinde emeğin yerini 

mekanik enerjinin alması ile makineleşmiş endüstrinin doğmasına, bu gelişmelerin 

de Avrupa’daki sermaye birikimini arttırmasına “Endüstri ya da Sanayi Devrimi” 

denir. 

Sanayi devriminin ilk olarak İngiltere’de başlamasının sebeplerinden biri, 18.yy 

İngiltere’sinin dünyanın mali merkezi konumunda olması ve bankacılık, borsa 
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sektörünün diğer ülkelere göre daha ileri olmasıydı. Bir diğer neden ise, ülkenin 

sanayi için gerekli olan kömür ve demir gibi hammaddeler açısından zengin yeraltı

kaynaklarına sahip olmasıydı. Bunların yanı sıra, dünyanın en büyük sömürge 

ülkelerinden biri oluşu hammadde kaynakları ve üretilmiş mallar için geniş pazar 

olanağı sağlıyordu (Couch ve diğerleri, 2003). 

Bugün, gelişmekte olan ülkelerin yaşadığı sorunların benzerleriyle 1850’li yıllarda 

Avrupa kentleri karşı karşıya gelmiştir. Kırsal alanlardan kentlere yoğun bir göç ile 

karşı karşıya gelen şehirsel alanlarda, en temel servislerin sağlanması çok hızlı

artan nüfusun doğurduğu talep yüzünden yetersiz hale gelmiştir (World 

Development Report, 1999/2000). Sanayi Devrimi ve sonrası süreçte, hızla 

makineleşen tarımsal sektörde iş bulamayan işçiler, hızla genişleyen endüstriyel 

hizmetler ve üretim sektöründe daha iyi ücretle iş bulabilmek için şehir merkezlerine 

göç etmiştir (Couch ve diğerleri, 2003). Bu göç ile birlikte çeşitli sağlık ve yerleşim 

sorunları, ekonomik ve sosyal sorunlar da kentleri etkisi altına almıştır. Bu durum, 

kentsel alanlarda ciddi boyutlarda çöküntülere yol açmıştır (Özden, 2008). 

Sanayi devrimiyle büyüyen, gelişen Avrupa kentlerinin refah dönemleri 1973 yılına 

kadar devam etmiştir. 1973’te ise refah, yerini petrol krizine ve beraberinde gelen 

ekonomik krize bırakmıştır. Kriz ile birlikte kentsel alanlar radikal bir değişime sahne 

olmuştur. Geleneksel sanayiler sönmüş ve sanayi, imalat sektörünün yerini hizmet 

sektörü almıştır. Bu ekonomik değişim ile birlikte işsizlik oranı büyük artış göstermiş,

iş bulamayan, eğitimsiz bireyler dışlanmış (sosyal dışlanma), ırkçılık, hırsızlık, 

cinayetler gibi sosyal problemlerde artış gözlemlenmiştir (Couch ve diğerleri, 2003). 

Avrupa’da 1870-1880 tarihlerinde, tüm metropollerde yoğunlaşan geniş kapsamlı

kent planlarıyla birlikte modern merkezlerin yaratılmaya başlandığı bilinmektedir 

(Bonacorsi, 1996). Eski bölgelerin tahrip olmasının ardından buralarda cadde ve 

bulvarlar gibi yeni açık alanlar ve idari binalar, eğitim binaları, opera evleri, 

istasyonlar ve kültür merkezleri gibi yapılar inşa edilmektedir. Belirli kentlerde 

oluşturulan büyük ticari kompleksler, önemli miktarda nüfus çekmektedir (Özden, 

2008). Banka ve sigorta şirketlerinin gelişimi ve büyük sanayi guruplarının

bürolarının da buralarda odaklanmasıyla modern kent merkezlerinin doğuşu

gerçekleşmiştir (Bonacorsi, 1996).   

Ekonominin yapısında, karlılığında ve mülkiyetinde olan derin değişiklikler çoğu

zaman şehir dokusunu ve yaşantısını derinden etkilemiştir. Hannington (1997)’a 

göre, ekonomik sistemlerin temel endüstrileri sürekli çöküş içine girdiğinde şehrin 

geleneksel ekonomik düzeni bozulmaktadır (Robert ve Sykes, 2000). 
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İş gücünün yer değiştirmesi, kentsel alana sermaye aktarımı ve bu sermayenin 

çeşitli noktalarda yığılması ve yoğunlaşması gibi ekonomik faktörler de kentlerin 

biçimlenişi, değişimi ve gelişiminde önemli rol oynayan faktörlerdendir (Balamir, 

1981). Ayrıca, kentsel fonksiyonlarda plansız dönüşümler, yanlış kentsel 

operasyonlar ya da yatırımlar, ekonomik faaliyetlerin rastlantısal alanlara yönelişi, 

diğer kentsel bölgelerin çöküşüne neden olmuştur (Gürsel, 2003).  

Kısaca özetlemek gerekirse, tüm kent dokularının dönüşümünde ekonominin rolü 

büyüktür. Kentin ekonomisinin, sanayisinin gelişmesi söz konusu olduğunda mevcut 

alt yapısal sistem kentin eksiklerini karşılayamayacaktır ve kent yeni gelişimlere, 

çeşitli kentsel dönüşüm uygulamalarına ihtiyaç duyacaktır. Ekonomik gelişmenin ve 

yatırımların yetersiz olduğu bölgelerde ise; istihdamın yer değiştirmesi, işsizlik 

oranının artmasıyla ortaya çıkan sosyal problemler kent merkezlerinde tanımsız, 

çöküntü alanlarının oluşmasına sebebiyet verecektir. Bu alanlarda da dışarıdan bir 

müdahaleye ihtiyaç duyulacaktır (Elgin, 2008). 

3.1.1.2 Sosyal ve toplumsal sorunlar 

Öncelikli olarak ekonomik değişim tartışılması, şehirsel alanları saran birçok sosyal 

problemlerin kökenlerinin daha iyi anlaşılmasına olanak sağlamaktadır. Her ne 

kadar ekonomik değişiklikler en önemli etken olsa da, hiçbir zaman kasaba ve 

şehirlerde ki sosyal problemlerin varlığının ve ölçeğinin tek nedeni olmamaktadır

(Robert ve Sykes, 2000). 

Kentsel dönüşümde önemli faktörlerden biri, dönüşüm olan alanda yaşayan yerel 

halktır. Yerel halkın gelmiş olduğu yer, eğitim durumu, yöreden hoşnutluğu, 

ekonomik durumu, kültürel özellikleri, gelenek ve görenekleri, bilinçlilik düzeyi, 

kullanıcı türünün çeşitliliği gibi faktörler dönüşüm uygulamalarının başından itibaren 

dönüşüm alanında alınacak kararları etkiler, biçimlendirir ve yönlendirir (Özden, 

2008).  

Kasım 2004’te İstanbul’da gerçekleştirilen Uluslararası Ketsel Dönüşüm 

Uygulamaları Sempozyumu’nda konuşmacı olarak katılan İngiliz konuklar dönüşüm 

sürecinde sosyal ve toplumsal sorunların önemi ile ilgili olarak, “Biz İngiltere’de 

kentlerin dönüşümünü gerçekleştirirken yıllarca hata yaptık. Fiziksel yapıyı

yenilerken sosyal yapıyı göz ardı ettik. İşte bu nedenle, o dönemde elverişsiz 

koşulları nedeni ile dönüşüme konu olan alanlar, bugün hala İngiltere’nin en sorunlu 

alanlarıdır.” demiştir (Özden, 2008).  

Harvey’e (1996) göre kapitalizm kentlerin dönüşümünde etken olan önemli bir 

faktördür. Kapitalizmin egemen olduğu kentlerde, yeni yaşam biçimleri, yeni 
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teknolojiler, yeni üretim biçimleri, yeni teknoloji modelleri arama eğilimi ortaya 

çıkmıştır. Çünkü kapitalizm devrimci bir üretim biçimidir. Kapitalizm ile birlikte 

geleneksel aile yapısında da değişiklikler olmuştur. Geleneksel aile bağları kopmuş,

sosyal algılama ve değer yargılarında değişikler meydana gelmiştir. 

Nüfusun sosyo-demografik yapısındaki değişikler bireylerin kent merkezlerinden, 

kentin çeperlerine doğru gitme eğilimini arttırmıştır. Nüfusun bu desantralizasyonu 

planlı ve plansız olarak meydana gelmiştir. Kimi hane halkı, kendilerine ait bir ev 

sahibi olabilmek için kent merkezinin dışında yer alan yeni konutları tercih etmiştir. 

Çünkü bu konutlar ekonomik olarak daha uygundur ve ayrıca daha iyi yaşam 

standartları ve servis olanakları sağlamaktadır. Kentin merkezinden, kentin dışına 

doğru kayışın bir diğer nedeni ise kentin imajının, kent sakinlerinin gözünde 

değişmesidir. Kent sakinleri; gürültülü, kalabalık ve güvensiz kent merkezlerinden 

ayrılıp, kentin dışında kendilerine huzurlu, sakin ve güven içinde yaşayabilecekleri, 

adeta sığınabilecekleri yerler aramaktadırlar (Roberts ve Sykes, 2000). 

Son on yıl içerisinde; geleneksel aile yapısının değişmesi, değer yargılarının

farklılaşması, geleneksel iş kaynaklarının ortadan kalkması yerine daha kalifiye iş

gücüne ihtiyaç duyan hizmet sektörünün geçmesi, yeni konutların inşa edilmesini 

teşvik eden politikaların ortaya çıkarılması, yeni konut inşaatları süregelirken mevcut 

altyapının değiştirilmemesi ve yetersiz kalması, sosyal faaliyetlerin yetersizliği kentin 

çöküşünü hızlandırmıştır. Bu tip sosyal problemleri olan bölgelerin yenilenmesi, 

kentin çekiciliğinin tekrardan sağlanması için kentsel dönüşüm projelerine ihtiyaç 

duyulmuştur. Ancak bu noktada, şehrin fiziksel yapısı yenileştirilirken, düşüşün, 

çürümenin baş sebeplerinden biri olan sosyal sorunların çok iyi şekilde analiz edilip, 

çözümlenmesi gerekmektedir (Roberts ve Sykes, 2000). 

3.1.1.3 Fiziksel eskime ve yeni alan gereksinimleri 

Kentsel problemlerin en bariz belirtileri, kasaba ve şehirlerin birçok parçasının

fiziksel eskimesidir. Çürüme, binaların fonksiyonel eskimeleri, terk edilmiş alanlar, 

ömrü tamamlanmış altyapı sistemi ve kullanıcıların değişen erişilebilirlik 

gereksinimleri dönüşüme asıl nedeni sunmak için birleşmektedir (Roberts ve Sykes, 

2000). Kentin fiziksel olarak eskimesi sadece kentin çoğunluğunu oluşturan yapı

bloklarının eskimesi veya kullanılamaz hale gelmesi olarak algılanmamalıdır. Kenti 

oluşturan yapı sistemleri; yeşil sistemler, altyapı sistemleri, üstyapı sistemleri 

(ulaşım ağı) gibi tüm sistemler göz önünde bulundurulmalıdır. Şehrin fiziksel olarak 

eskimesi, tüm bu sistemlerin eskimesi, fonksiyonlarını yerine getirememesi ve 

yenilenmeye ihtiyaç duyması olarak düşünülmelidir. 
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Ekonomik, sosyal ve kurumsal alanlarda olan değişiklikler, fiziksel eskimeyi 

hızlandırmaktadır. Hayatın devingen yapısı, teknoloji ile artan konfor koşulları ve 

bireylerin beğenilerinin değişmesi fiziksel problemlerde artışa neden olmuştur 

(Roberts ve Sykes, 2000). Örneğin; kent merkezinden uzakta, kentin çeperinde yer 

alan modern alt yapı sistemlerine sahip ve daha ucuza mal olan konutlar, kent 

sakinlerine daha cazip gelmeye başlamıştır. Bu nedenle; kent merkezinden kentin 

dış sınırlarına doğru kitlesel hareketler meydana gelmiştir. Sonuç olarak, kent 

merkezlerinde tanımsız, terk edilmiş alanlar, boş araziler, büyüyen kentin ulaşım

ihtiyaçlarını karşılayamayan eski alt yapı sistemleri kalmıştır. Bu gibi değişimlerden 

dolayı, kentlerin zaman içerisinde eskiyen, fonksiyonlarını yitiren kısımlarının

zamanla yenilenmesi söz konusu olmuştur. Bu yenilenme kendiliğinden olabildiği

gibi, planlı biçimde, dış güçler tarafından yönlendirilerek de olabilmektedir (Keleş,

2004).  

Şehrin, kendiliğinden yenilenmesinin uzun vadede gerçekleşmesi ve ekonomik 

olarak maliyetinin yüksek olmasından dolayı, şehrin yenilenmeye ihtiyacı olan 

kesimlerine ya da tamamıyla kimliğini yitirmiş kentsel bölgelerine parçacıl

yaklaşımlarla kentsel dönüşüm programları uygulanmaktadır. Planlı yaklaşım

ekonomik olarak, mali yükü azaltan bir yöntemdir (Keleş, 2004). 

Fiziksel eskimeye maruz kalmış alanlarda uygulanacak kentsel yenileme projelerinin 

amacı; çöküntü alanlarını temizlemek, bina ömrünü doldurmuş yapıları

sıhhileştirmek, rehabilite etmek, güçlendirmek, fiziksel ve fonksiyonel olarak 

bozulmuş kent dokusunu yeniden oluşturmak, özetle günümüz koşullarına uygun 

hem alt hem üst yapısı düzgün, çağdaş yaşam alanları oluşturmaktır. Keleş (2004)’e 

göre, kentsel dönüşümü anlatmak için kullanılan çeşitli kavramlardan da anlaşıldığı 

gibi, dönüşüm salt gecekondu alanlarındaki derme çatma yapıların

temizlenmesinden ibaret değildir. Buna ek olarak, koruma, canlandırma, iyileştirme, 

yeni işlevler kazandırma, yeniden imar etme, hem yapıları hem de yapıların

bulunduğu kent kesimlerini, yitirdikleri ekonomik ve toplumsal değerlerine ve fiziksel 

ölçülerine yeniden kavuşturma gibi amaçlar da kentsel dönüşüm çalışmalarının

amaçları arasındadır.  

3.1.1.4 Çevre kalitesi ve sürdürülebilir kalkınma 

Yapıları terk etme kentleşmenin doğal çevre üzerine yaptığı en açık etki olarak 

gözükse de, en önemli sebep değildir. Ekonomik büyümenin amaçlarına hizmet için 

geliştirilmiş şehir ve kasabaların tesirleri ve kökenleri, “Sürdürülemez kentleşme” 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun nedeni, şehrin izlediği tüketim modeline göre 
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harcadığı su, enerji ve diğer kaynaklar ile çeperinden uzak noktalarda bile çevresel 

ve ekolojik olarak iz bırakmaktadır (Roberts ve Sykes, 2000).  

Birçok durumda şehirler, faydalarıyla uyuşmayan ölçüde çevresel harcama 

yaratırlar. Bu harcamalar aşırı enerji tüketimini, hammaddelerin verimsiz kullanımını,

ihmal edilmiş açık alanlar ve toprakların, suyun ve atmosferin kirlenmesini 

içermektedir. Kentlerin hareketli ve zaman içinde değişen bir yapıya sahip oldukları

düşünüldüğünde, sürekli tüketim halinde olmaları yadırganmamaktadır. (Roberts ve 

Sykes, 2000). Kentlerin çevresel zararları, çoğu zaman kente faydasından daha 

fazladır. Çünkü günümüz kentlerinde enerji kaynakları israf edilmekte, hammaddeler 

verimli kullanılmamakta, doğa ve çevre korunmamaktadır. Çevreye verilen bu 

zararlar, çevresel maliyetleri ve sorunları arttırmaktadır.  

Aslında, kent mekânları insanların şimdi de, gelecekte de çalışıp yaşamak 

isteyecekleri mekânlar haline getirilmelidir. Sürdürülebilir toplumlar, hem var olan 

hem de gelecek olan yöre sakinlerinin gereksinimlerini yerine getirebilir, çevrelerine 

duyarlı ve yüksek kaliteli bir yaşama katkıda bulunabilirler. Aynı zamanda kent 

mekânları güvenli, kapsayıcı, iyi planlanmış, yapımı tamamlanmış, işleyen, herkes 

için iyi hizmet ve fırsat eşitliği sunan mekânlar olmalıdır (Kocabaş, 2005). 

Şehirlerin çevreye olan duyarsızlığının ve maliyetinin önlemi, kamu ulaşım ağının

varlığını, aktif atık yönetiminin gelişimine öncülük edecek nüfus ve ekonomik eylem 

adımını ve yeniden geliştirilebilecek altyapı imkânlarını içeren kentsel alanlarla 

ilişkilendirilen çevresel faydalardır (Roberts ve Sykes, 2000). 

Günümüzde daha yeni ortaya çıkan anlayış ise, kentsel dönüşümde sürdürülebilir 

gelişmenin başarısına katkıda bulunmaktır (Roberts ve Sykes, 2000). Bu bağlamda, 

kent kavramını etki altına aldığı çevre ve üzerinde yaşayan bireylerle birlikte bir doku 

olarak düşünmek ve herhangi bir dönüşüm sürecinde mevcut dokuyu zedelemeden, 

gelecek nesillere yüksek kalite standartlarında bir yaşam ve sürdürülebilir kentler 

sunmak çok önemlidir.  

3.1.2 Kentsel dönüşümün çeşitleri 

Kentsel dönüşüm, şehrin çeşitli özelliklerine göre farklı müdahale türlerini gerektirir. 

Şehirde ekonomik anlamda bir çöküş yaşanıyorsa, ekonomik canlanma hedefine 

yönelik tedbirler alınmalıdır. Sosyal anlamda bir çöküntü söz konusu ise sosyal 

yapıyı iyileştirici yöntemlere başvurulmalıdır. Fiziksel anlamda bir eskimişlik, 

köhnelik durumunda ise, teknik tedbirlerle yenileme sağlanmaya çalışılmalıdır. Çoğu

zaman da bunların birkaçı birden aynı alanda çözümlenmek durumundadır (Özden, 

2008). 
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Kentsel dönüşüm, mevcut kent yapısının ekonomik, sosyal, fiziksel yenilenmesi için 

uygulanan farklı müdahale biçimlerini içinde toplayan genel bir kavramdır. Fakat bu 

müdahale biçimlerinin tanımlanmasında pek çok farklı görüş ortaya çıkmaktadır. 

Bunun en önemli nedeni, Türkiye’de şehir planlama literatürüne girmiş olan bu 

tanımları sınıflandıracak ve aralarındaki farklılıkları kesin bir dille tanımlayacak 

uzman kişi ve otoriter kurumların olmamasıdır. Bu çalışmada kentsel dönüşüm 

yöntemleri yedi farklı başlık altında incelenecektir: 

• Alansal Temizleme (Urban Clearance) 

• Yeniden Canlanma-Canlandırma (Revival-Revitalization) 

- Soylulaştırma (Gentrification) 

- Kalitenin Yükseltilmesi 

• Yenileme-Yenilenme (Renewal-Renovation) 

• Yeniden Geliştirme (Redevelopment) 

• Yeniden Üretim (Regeneration) 

• Eski Haline Getirme-Esenleştirme (Rehabilitation) 

• Kentsel Koruma (Conservation) 

3.1.2.1 Alansal temizleme (urban clearance) 

Temizleme, çöküntüye uğrayan bir şehirsel alan parçasındaki fiziksel dokunun 

tümüyle yıkılıp, yerine yeni bir doku getirilmesi olarak tanımlanabilir (Özden, 2008). 

İngiltere'de "temizleme"nin, 1850'lerden bu yana, konut politikalarının önemli bir 

parçası olduğu bilinmektedir (Diacon, 1991). Bugün, İngiltere'de son çare olarak, 

ancak rehabilitasyonun mümkün olmadığı durumlarda başvurulan bir yöntem olarak 

kabul edilmektedir. Temizleme prosedürü ise, 1985 tarihli Yapılaşma Yasası

uyarınca, temizleme alanlarının ilanı ile başlamaktadır. Her bir yerel yönetim, kendi 

sınırları içindeki insan yaşamına uygun olmayan, sokakların dar ve düzensiz olduğu, 

yapıların kötü bir şekilde düzenlendiği alanları belirlemektedir. Yerel yönetimin 

temizleme kararı alması için, aşağıdaki konulardan emin olması gereklidir: 

• Alanda insan yaşamı için uygun olmayan yapılar bulunması,

• Alanda kötü yerleşim düzeni, dar ya da kötü düzenlenmiş sokaklar nedeniyle 

insan sağlığı için tehlikeli ya da zararlı konutların bulunması,
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• Alanda aynı nedenlerle insan sağlığı için tehlikeli ya da zararlı diğer yapıların

bulunması,

• Alandaki kötü koşullarla başa çıkmanın en etkin yolunun, alandaki tüm 

konutları ve diğer yapıları yıkıp alanı temizlemek olması,

• Alandan taşınacak olanlar için emin ve uygun bir yerleşim yerinin temin 

edilebilmesi, 

• "Temizleme" programını yürütecek yeterli kaynağın var olması (Diacon, 1991). 

Özden (2008)’e göre, temizleme yönteminde genellikle başvurulan yasal yöntem, 

arazinin ve yapıların kamulaştırılmasıdır. Kamulaştırma kararı kesinleştikten sonra, 

alandaki tüm yapıları yıkıp, ya alanın kendisini yeniden geliştirmek, ya da yeniden 

gelişim için satmak veya kiralamak, yerel yönetimin yükümlülüğündedir ve bunu 

olabildiğince çabuk bir şekilde gerçekleştirmek durumundadır. 

İmar Yasası'nın getirmiş olduğu bu "temizleme" yaklaşımı, Heywood ve Naz’ın

belirttiği üzere, 1970'lerde maliyetinin yüksekliği nedeniyle, politik olarak kabul 

edilemez duruma gelmiş ve terkedilmiştir (Özden, 2008). 

Özetle "temizleme" eylemi için şunları söylemek mümkündür: Temizleme, yasal 

açıdan güçlükleri bulunması, kamulaştırma ve satın alma bedelleri açısından yüksek 

maliyetli bir eylem olması, yerlerinden çıkarılanlar için yeni yerleşim alanları temin 

etmek durumunda bulunması, yerlerinden uzaklaştırılan sakinlerin sosyal sorunlar 

yaşaması gibi nedenlerle bugün artık benimsenmeyen bir yaklaşımdır. Fakat yine de 

gerekli olduğu ve başka bir yol bulunamadığı durumlarda, küçük ölçekli uygulamalar 

şeklinde başvurulabilecek bir yöntem olarak kabul edilmek durumundadır. Özellikle 

ülkemiz şehirleri gibi kültür mirasının yoğun olarak, kötü koşullu ve niteliksiz 

yapılarla bir arada yer aldığı yerleşmeler için uygun bir yaklaşım olarak 

görülmemektedir. Bu tür yerlerde, yukarıda da belirtildiği gibi, ancak çok gerekli 

olduğu durumlarda ve küçük ölçekli uygulamalara başvurulabilir (Özden, 2008). 

3.1.2.2 Yeniden canlanma-canlandırma (revival-revitalization) 

Sözlük anlamı olarak revival, “canlanma, ayılma, kendine gelme, yeniden revaç 

bulma, uyanma, uyanış, yeniden uyanan merak, diriliş” olarak tanımlanmaktadır

(www.zargan.com). Vitalization karşılığı olarak ise, " canlandırma,  diriltme, hayat 

verme" ifadeleri kullanılmaktadır (www.tureng.com). Dolayısıyla revitalization 

sözcüğü karşılığında, " yeniden canlandırma, hayat verme, diriltme, tekrar kuvvet 

verme" ifadeleri kullanılabilir (Özden, 2008). Keleş (2000), canlandırmayı, "yapıların

özgün işlevlerini yitirdikleri, yapı olarak sağlam bulunmalarına karşın," değerlerinin 
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türlü nedenlerle azaldığı durumlarda ortaya çıkan bir gereksinme" olarak ifade 

etmektedir. 

Oldukça geniş kapsamlı olan bu ifadeler, gerçekte içinde pek çok ayrı eylem türünü 

de barındırabilmektedir. Sözlük anlamından anlaşılacağı gibi, yeniden canlanma ya 

da canlandırma, ekonomik, sosyal ya da fiziksel açılardan bir çöküntü dönemi 

yaşayan, ya da bu çöküntü dönemi sonucunda terkedilmiş, başıboş bırakılmış 

şehirlerin ya da şehir parçalarının, çöküntünün kaynağı olan faktörlerin ortadan 

kaldırılması ya da değiştirilmesi ile tekrar hayata döndürülmesi anlamına 

gelmektedir (Özden, 2008). 

Şehir merkezlerinde ani nüfus yığılmalarının ya da iş olanakları ile ekonomik 

dalgalanmaların yarattığı çöküntü, şehirlerin yerel kimliklerinin zedelenmesine yol 

açmıştır. Bu nedenle, bu çöküntü alanlarının yeniden canlandırılması, planlama 

programlan içinde en önemli konulardan biridir. (Özden, 2008).  

Görgülü (2005)’ye göre, kentsel sistemin, sosyal, kültürel, ekonomik ve fiziksel 

mekânıyla sürekli dönüştüğünü kabul edip bunu normal bulduğumuza ve bir süreç 

olarak değerlendirdiğimize göre, kentsel dönüşüm adına ortaya çıkan ilke ve 

stratejiler bir anlamda da canlandırmayı tarif etmektedir. Çünkü kentlerin ekonominin 

merkezine taşınmasıyla, bu doğrultuda sorunlarını aşmada kendilerine yetmeleri 

zorunluluğu ve rekabet ortamının gereği, kent yönetimlerini, öncelikle kentsel 

çöküşün ve köhnemenin yaşandığı alanlara yöneltmiştir. Yeniden canlandırma, 

özellikle kentsel sorunların büyük bir bölümünü içinde barındıran çöküntü alanlarının

daha yaşanabilir, sürdürülebilir ve denetlenebilir kılınması için önemlidir.  

Clay (1979), yeniden canlandırmanın iki farklı temel türü bulunduğunu 

belirtmektedir. Bunlardan biri soylulaştırma, diğeri ise kalitenin yükseltilmesidir. 

Soylulaştırma: Gentrification

“Gentrification” kavramı İngiliz kökenli bir sözcük olan ve "orta sınıf, aydın tabaka" 

anlamındaki "gentry" sözcüğünden gelmektedir. Meslek sahibi, üst-orta sınıftan 

konut sahiplerinin, şehrin belli semtlerine yeniden yerleşmesini ifade eden bu eylem 

türünde fiziksel çevrenin iyileştirilmesi de önemlidir; ancak, nüfus dönüşümleri, 

fiziksel dönüşümlerden daha büyük önem taşımaktadır. Bu semtlere yerleşen aydın

tabaka, burada, üst-orta sınıfın zevk ve değerlerine yansıyan bir ambiyans ve stil 

yaratmaktadır. Üst-orta sınıfın zevk ve değerleri, alanın yeniden 

canlandırılmasından önce burada yaşamakta olan düşük gelirli nüfusun zevk ve 

değerlerinin yerini almaktadır (Clay, 1979). 
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Bailey ve Robertson’ın tanımına göre, sosyo-ekonomik yenileme, şehir 

merkezlerindeki konut piyasası değişikliklerini daha geniş kapsamlı ekonomik 

"yeniden yapılanma" süreçleri ile özellikle de gelişmiş, sanayileşmiş ülkelerin 

sanayiden uzaklaşması ve beyaz yakalı işgücünün, özellikle yeni bir profesyonel 

yönetici sınıfın ortaya çıkıp gelişmesi ile bağlantılandırılmakta ve bu yeni sınıfın, en 

azından bu sınıfın bir bölümünün, daha önce köhneleşmiş olan şehir merkezi 

civarındaki semtlere yerleşerek, bu yoksul konutları yenileyip konut piyasasını

iyileştirme sürecini ifade etmektedir ( Özden, 2008). 

Sosyo-ekonomik-yenileme yazın dilinde zaman zaman "soylulaştırma" olarak ifade 

edilmektedir; ancak soylulaştırma, kavramın içeriğini tam olarak; doldurabilen bir 

ifade değildir. Bu nedenle "sosyo-ekonomik yenileme" ifadesinin kullanılması daha 

doğru kabul edilmektedir. Sosyal anlamda bir çöküntü, deformasyon yaşayan 

şehirsel alan parçalarında, bu durumun önüne geçebilmek, şehirsel korumayı,

şehirsel konut piyasasında ıslahı sağlayabilmek ve sağlıklı şehirsel gelişimi, şehir 

yenileme ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirebilmek amacıyla bu alanın sosyal 

dokusunun değiştirilmesi, yeni ve nitelikli bir sosyal tabakanın bu alanda gelişiminin 

sağlanması, sosyo-ekonomik yenilemenin içeriğini açıklamada yardımcı olabilir 

(Özden, 2008). 

Cameron ve Doling (1994), özelikle şehir merkezlerindeki fiziksel ve ekonomik 

yapılanmanın, şehir merkezini çevreleyen semtlerde yaşayanların yerlerinden 

çıkarılmasına ve bu alanların sosyo-ekonomik yenilemesine sebebiyet verdiğini ileri 

sürmektedirler. İngiliz şehirlerinde yaptıkları araştırmalarında, yerel yönetimin ve 

meclisin mülkiyetinde bulunan ya da onlardan kiralanan konut alanlarında sosyo-

ekonomik yenilemeyi gerçekleştirmenin zorluklarını ortaya koyan Cameron ve 

Doling, bunun basit piyasa mekanizmaları vasıtasıyla oluşmasının mümkün 

olmadığını belirtirlerken, piyasa temelli sosyo-ekonomik yenilemenin ve yöre 

sakinlerinin yerlerinden çıkarılmasının zayıf bir olasılık olduğunu vurgulamaktadırlar. 

Sosyo-ekonomik yenilemenin olabilmesi için, bazı birimlerce desteklenmesi ve 

arabuluculuk yapacak şekilde organize olması gerekliliğine dikkat çekerken, yerel 

yönetimlerin, yetkilerinin bir bölümünü, mülkiyetlerindeki konut stoğunun bir kısmını

özel sektöre devretmeleri yönünde kullandıkları takdirde bunun gerçekleşebileceğini 

de belirtmektedirler. 

"Üst gelir gruplarının şehir merkezine yeniden yerleşim süreci' olarak da tanımlanan 

sosyo-ekonomik yenileme kavramını, William ve Smith "şehrin coğrafi kutuplaşması"

şeklinde ifade etmektedir (Erkut, 1999). Bu ifadenin nedeni, şehrin merkezine 

yeniden yerleşen imtiyazlı orta-sınıf kullanıcı ile dış halkalarda kendine yer edinen 
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işçi sınıfı arasındaki farkın keskinleşmesinden, kutuplaşmasından 

kaynaklanmaktadır (Özden, 2008). 

Ancak, söz konusu kavramı, tek başına aydın tabakanın ya da üst-orta gelir 

grubunun belirlenen alana yerleşmesi ve eski nüfus grubunun yerini alması olarak 

ele almak ve alanı bu anlamda "yeni bir sosyal tabakaya ikram etmek" her zaman 

doğru yaklaşım olmayabilir. Bazen ve çoğu zaman da alanı, yerli halkı ile birlikte 

yeniden yapılandırmak, gerektiği takdirde "sosyal iyileştirme" yoluna başvurmak 

doğru yöntem olabilir (Özden, 2008). 

Güvenç (2008)’e göre, soylulaştırma kavramı “soylulaştırma dalgaları kuramı (SDK)” 

ile açıklanabilmektedir. Kentleşme süreçlerinin devreleri, konut finansman ve üretim 

sektörlerinin yapısı, kamu sektörünün karar süreçleri, kredi sistemlerinden 

yararlanma olanakları, hâkim planlama söylemi, değer ve hedefleri, ideolojik kültürel 

ortam, SDK’nın parametreleri olarak ortaya çıkmaktadır. SDK temelde üç dalga 

üzerine kuruludur. İlk dalga, soylulaştırıcıların lokal girişimciler olduğu ve 

gayrimenkulleri tek tek alıp iyileştirdikleri evredir. İkinci dalga, bu iyileştirmenin daha 

da bilinçlenerek daha planlı bir biçimde kamu-özel sektörün işbirliğiyle yapılması

evresidir. Son dalga ise, büyüyen gayrimenkul geliştiricilerinin daha önemli roller 

üstlendiği, toplumsal muhalefeti örgütleyen yerel örgütlerin hizmet üretici konumuna 

getirilerek yatıştırıldığı, gayrimenkul geliştiricilerinin önündeki engelleri kaldırıp, 

pazar için yapılan konut üretimiyle sosyal amaçlı konut üretimini bütünleştirmeyi 

amaçlayan müdahaleci-girişimci kamu kuruluşlarının ortaya çıktığı evredir.     

Kalitenin Yükseltilmesi

Clay (1979)'e göre, bu eylem türünün temel özelliği, fiziksel çevrenin yöre 

sakinlerince iyileştirilmesinin, önemli oranda nüfusun sosyo-ekonomik statü ve 

özelliklerinde belirgin dönüşümler yaşanmadan gerçekleşmesidir. Semtin düşük 

gelirli ya da çalışan sınıf imajı değişmemekte ve fiziksel çevreye yapılan yatırımlar, 

semtteki mal sahibi-yatırımcı kesimin artan güvenine yansımaktadır. 

Soylulaştırma ve kalitenin yükseltilmesi arasındaki belirgin fark, ilkinde iyileştirme ya 

da yenilemenin dıştan bir müdahale ile gerçekleşmesine karşın, ikincisinde 

müdahalenin içten gelmesidir (Özden, 2008).  

3.1.2.3 Yenileme-yenilenme (renewal-renovation) 

Renewal, sözlük anlamı ile "yenileme, tamir, temdit, tecdit, yenilenme, yenilik" ve 

urban renewal "şehir yenileştirme" olarak ifade edilmekte iken, renovation ise, 

"yenileme, ıslah, tecdit, yenilenme" gibi kavramları içermektedir (www.zargan.com). 
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Yenileme daha geniş bir anlatımla, "bir şehir parçasının ya da bir yapının belirli 

bölümlerini, tekniğine uygun şekilde yenileştirerek koruma" olarak tanımlanmaktadır

(Hasol, 1998). Tanımda, bütünü oluşturan bileşenlerden bazılarının tümden yeni bir 

niteliğe kavuşturulmalarının konu edildiğine dikkat çekilmektedir. Birbirine oldukça 

yakın kavramlar olan bu iki kavram için, dilimizde farklı karşılıklar kullanma 

olanağımız ne yazık ki henüz yoktur. Renewal kavramının, sözlük anlamında 

bulunmasa da, eylem türü olarak, yıkma ve yeniden yapma eylemlerini de içerdiğini 

belirtmek gerekir (Özden, 2008).  

Yenileme kavramından, tüm bir yerleşmenin kalitesini yükseltmek amacına dayalı

daha çok fiziksel bir müdahale anlaşılmaktadır. Açık alanların iyileştirilmesi, trafik 

düzenlemelerinin yapılması ve daha iyi bir şehirsel altyapı gibi düzenlemeler bu 

kavramın içinde yer almaktadırlar (Özden, 2008). 

Yenileştirme alanının -renovation area- tanımı ise şöyledir: "Gerek yerleşme düzeni, 

gerekse mevcut yapıların durumu bakımından yaşama ve sağlık koşullarının

iyileştirilmesi olanağı bulunmayan ve bu nedenle, düzenlenecek bir tasarlamaya 

göre, yapılarının ve öteki kolaylıklarının tümü ya da bir bölümü ortadan kaldırılarak 

yeniden bayındırılması öngörülen alan" (Keleş, 1998). Tanımdan, renovation 

kavramının da renewal kavramı gibi, yıkıp yeniden yapma eylemi içerdiği

anlaşılmaktadır.  

Birkan (2008)’a göre, her ne sebepten dolayı olursa olsun yenileme veya yenilenme 

sürecine girmiş olan kentsel alanlarda, bu sürecin sağlıklı sonuçlar verebilmesi için 

bir takım beklentileri karşılaması gerekmektedir. Bu beklentiler ise; 

• Bu tür projelerin; uygulama aşamasının sonuna kadar olan süreyi değil, 

yenilenen alandaki yaşam sürecini de kapsayacak biçimde ele alınması,

• Kararların, bölgede yaşayanlarla ya da yaşayacak olanlarla birlikte 

verilmesi; sadece uygulama öncesinde değil, uygulama aşamasında ve 

sonra ki yaşam aşamasında da bölge halkının söz sahibi olması ve söz 

sahipliliğinin temsilciler aracılığıyla değil, tüm bölge halkının katılımıyla 

hayata geçirilmesi, 

• Kararların sadece fiziksel amacı değil aynı zamanda toplumsal boyutu da 

dikkate alması; özellikle bölgede yaşayanların orada yaşamaya devam 

etmesi, hatta gelir düzeylerinin artması ve yaşam standartlarının

yükselmesi, 

• Toplumsal yararın ağır basması ve kar amacının ön plana çıkmaması,
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• Yenilenen bölgenin kentin fiziksel ve toplumsal yapısı ile bütünleşmesi, 

• Bölgeler yenilendiğinde, sadece konut ve alışveriş mekânlarından 

oluşmaması, yani tüm gereksinimi karşılaması,

• Kent mastır planının, yenilenme süreçleriyle ilgili ilkeleri göz önünde 

tutması,

• Tepeden inme kararlarla, yenileme-yenilenme alanlarına yeni işlevlerin 

atfedilmemesi, 

• Kültürel değerlerin tahrip olmaması, tarihsel dokunun korunması, binaların

aslına uygun olarak ama çağdaş gereksinimlere yanıt verecek şekilde 

restore edilmesi, 

olarak sıralanmıştır.   

3.1.2.4 Yeniden geliştirme (redevelopment) 

"Ekonomik ve yapısal özellikleri, iyileştirilmesine olanak vermeyecek ölçüde 

kötüleşmiş olan yoksul konutlarının yıkılması ve bunların oluşturduğu kent 

bölümlerinin yeni bir tasarlama düzeni içinde bayındırılması" Keleş (1998) olarak 

ifade edilen yeniden geliştirme eylemi, büyük maliyetlere gereksinme duyması

nedeniyle eleştirilere hedef olmakla birlikte, şehir yenilemede sıkça başvurulan 

yöntemlerden biridir (Özden, 2008). Keleş (2000)’de, buna benzer bir tanımla 

yeniden geliştirmeyi, "mevcut yapıların yıkılması ve kazanılan toprağın yeni 

kullanışlara ayrılması" olarak tanımlamaktadır. Özden (2008), Çetiner’in yeniden 

geliştirmeyi, "uzun dönemde arazi kullanışı ve nüfus politikalarını yansıtan, şehir 

ölçeğinde bir nazım plana uygun olarak evvelce inşa edilmiş bir alanı istimlâk etme, 

bu alanı temizleme ve yeniden yapma, mevcut arazi kullanışını ve nüfus dağılım

şeklini değiştirme ve elden geçirme olayı" olarak tanımladığı belirtmektedir.  

Bu tür müdahaleler, yaşam şartları açısından yetersiz bir çevrede yer alan binaların

ve yolların yeniden düzenlenmesini gerektirebildiği gibi, mevcut binalardan, 

yerleşme örüntülerinden ve yaşam tarzlarından temizlenen alanın yeniden 

kullanımını ve böylece alanın genel yapısının değişimini de içerebilir (Kovancı

1996). 

3.1.2.5 Yeniden üretim (regeneration) 

Regeneration sözcüğü, "yeniden canlanma, yenilenme, rejenerasyon” gibi 

kavramlarla ifade edilmektedir (www.zargan.com). Bu tanımdan da anlaşılacağı gibi, 

yeniden oluşum, yok olmuş, bozulmuş, çöküntüye uğramış alanlarda yeni bir 
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dokunun yaratılması anlamına gelmektedir. Yeni dokunun oluşumu esnasında ıslah 

edilebilecek alanların iyileştirilmek suretiyle yeni dokuya kazandırılması da yeniden 

oluşum sürecinin bir parçasıdır (Özden, 2008). 

3.1.2.6 Eski haline getirme-esenleştirme (rehabilitation) 

Bozulmaların ve sağlıksız ve niteliksiz gelişmelerin başladığı, ancak özgün niteliğini 

henüz kaybetmemiş olan şehirsel alanın yeniden eski haline kavuşturulmasıdır

(Özden, 2008). Sözlük anlamı ile, "eski itibarına kavuşma, eski hale gelme, ıslah, 

onarım, düzeltme" olarak tanımlanan rehabilitasyon (www.zargan.com), koşullar 

elverdiğinde öncelikle tercih edilmesi gereken yöntemlerdendir. Bir başka ifadeyle, 

esenleştirme, "bir yerleşim yerinin tümünü ya da bir bölümünü, işlevlerini gereği gibi 

yerine getiremez durumdan kurtarmak, özellikle oturulabilirlik niteliklerini yitirmiş ve 

eskimiş konut alanlarını daha üstün işgörü ölçünlerine kavuşturmak" olarak 

tanımlanmaktadır (Keleş, 1998). 

Konut alanlarının rehabilitasyonu, Andersen ve Leather’ın bir tanımıyla, aynı şehirsel 

alan içinde bulunması zorunlu olmayan yapıların fiziksel olarak yenilenmesi olarak 

da ifade edilmektedir (Özden, 2008). 

Bu yöntemde, şehirsel alanın özgün niteliğine zarar veren, aykırı tüm oluşumlar 

ayıklanır. Tüm şehirsel alanda uygulanması oldukça zor bir yöntemdir; ancak alt 

ölçeklerde başarılı sonuçlara ulaşabileceği söylenebilir ( Özden, 2008). 

Kentsel esenleştirme, eski kent dokusunun ve çöküntü alanlarının kısmi yenileme ile 

kullanıma açılması olarak ifade edilmektedir (Şahin, 2003). Tekeli’ye göre, eskimiş,

performansı düşmüş, teknik ve sosyal altyapısı yetersiz bir bölgenin performansını

sınırlı yatırımlarla yeterli hale getirmeye çalışmak sağlıklaştırma olarak 

adlandırılmaktadır. Ayrıca Türkiye’ye özgü olmak üzere, sağlıklaştırma yapılacak 

bölge imar bakımından meşru değilse, buradaki mevcut yapılanmanın belirli 

yasalarla meşru hale getirilmesi ile bölgede yaşayanlara güvence verilmesi ve 

çevrenin yaşam kalitesinin yükseltilmesi imar ve ıslah olarak tanımlanmaktadır

(Tekeli, 2003).  

Özetle, sosyal, ekonomik ve fiziksel açıdan işlerliğini kaybetmiş olan bölgelerin 

yeniden işlerliğine kavuşturulması amacını içeren esenleştirme projeleri, diğer 

kentsel dönüşüm çeşitlerine göre daha küçük ölçekli, daha düşük maliyetli, daha 

kısa sürede gerçekleştirilen ve dolayısıyla halkı tedirgin etmeyen projelerdir.  
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3.1.2.7 Kentsel koruma (conservation) 

Kentsel koruma; toplumun geçmişteki sosyal ve ekonomik koşullarını, kültürel 

değerlerini yansıtan fiziksel yapısının, yaşanan değişim ve gelişimler nedeniyle yok 

olmasının engellenmesi ve kentsel dokunun çağdaş yaşamla bütünleştirilmesi, 

mimari koruma ise; kültürel varlıkların topluma faydalı ekonomik ve işlevsel 

koşullarla bütünleştirilmesi ve sağlıklaştırılması şeklinde tanımlanmakta ve 

aşağıdaki eylemleri içermektedir: 

• Tarihsel, mimari ve görsel değerlerin uzun süreli olarak, bilimsel yöntem ve 

tekniklerle korunması,

• Ülkenin, tarihsel bölgenin, kentin, korunacak kentsel alanların planlanmış 

gelişme çizgisine uygun işlevler yüklenmesi: 

- Eski işlevlerin sürdürülmesi veya değiştirilmesi, 

- Yeni işlevlerin sürdürülmesi ya da doğruluğunun denetlenmesi, 

- Her iki yönde politikalar. 

• Koruma alanları genellikle aynı zamanda yerleşim alanları da olduğundan, 

sosyal yapıyla ilgili sorunların çözümlenmesi: 

- Gerekli çağdaş yaşam standartlarının sağlanması,

- Onarım ve sıhhileştirme sonrası sosyal statü değişimlerinin 

düzenlenmesi. 

• Koruma alanı ve çevresinde yeni gelişmelerin planlanması, kütlelerin ve 

mimari biçimlerin denetlenmesi, 

• Bölgede, koruma, sıhhileştirme, yeni işlevlerle birlikte şekillenecek altyapı

hizmetleri ve servis sorunlarının bölgenin çevresiyle sağlıklı ilişkileri de 

dikkate alınarak sağlanması,

• Olayın gerekli idari, parasal ve yasal çerçeve içine oturtulması, planlama 

kararları ile ilişkisinin kurulması (Gülersoy, 1981). 

Lichfeld’a göre, kentsel ölçekte, korunması gerekli çevreler için koruma eylemi, 

önceden kurulmuş olan ve koruma sürecinin her aşamasında dikkate alınması

gereken mevcut yapı stokunun, kent bütünündeki gelişme ve değişimlere sürekli 

olarak uyarlanması yönünde olmalıdır. Bu nedenle herhangi bir planlama sürecinin 

mevcut yapısal birikimi, hem kendi hayat döngüsü için hem de plan kapsamında, 

gelecekte olası yeni koşullar açısından önemsenmesi gerekmektedir (Yücel, 2005).  
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Bu yaklaşımla, korunması gerekli alanlara yönelik planlama çabalarının amaç ve 

beklentileri şöyle sıralanabilmektedir: 

• Farklı tarihi dönemlerin ve sosyal, kültürel, antropolojik, coğrafi ve 

ekonomik ilişkilerin oluşturduğu bir bütün olarak kentsel alanların

korunması, yalnızca kültürel ve tarihi değerlerin değil, ekonomik ve sosyal 

niteliklerin de korunmasını gerektirir. Bu nedenle korunacak alanlar güncel 

kent dinamikleri ile birlikte ele alınmalıdır. “Bütünleşik koruma” olarak 

tanımlanan bu yaklaşımla, koruma gereklilikleri ile kent planlama 

hedeflerinin, mevcut dokunun önemi ve değerini dikkate alarak, genel 

planlama süreci içerisindeki diğer faktörlerle birlikte uzlaştırılması

hedeflenmektedir. 

• Koruma planlamasının başlangıç noktası, mevcut dokunun analizi ve 

incelenmesine dayanan tanımlama aşamasıdır. Bu çalışma dokuyu 

oluşturan yapıların mimari, yapısal ve fonksiyonel tipolojilerinin ve bunların

kentsel alana yansımasının incelenmesi ile gerçekleştirilir. Bu nedenle, 

koruma alanının kullanılabilirlik potansiyelinin üst seviyelere çıkarılmasında 

önemli bir yer tutmaktadır. 

• Kenti oluşturan yapısal öğelerin kalıcılığının yanında, toplumda yaşanan 

değişimler yapıların da eskimesine neden olmaktadır. Yine, kentin 

ekonomik yapısına bağlı olarak, özel ve kamusal sektör yatırımcıları ya da 

kullanıcıları tarafından yapılan etkiler kentsel mekânı biçimlendirirken, 

korunacak alanlar olumsuz yönde değişebilmektedir. Bundan dolayı,

kamusal amaç ve hedeflerle, serbest piyasa kuvvetleri arasındaki bu 

çatışmanın giderilmesi için değişime yönelik eylemlerin kontrolünün 

sağlanması gerekmektedir. 

• Korunması gereken doku ve/veya alanda parsel ederinin yapı üzerinde 

olması ve kentsel gelişmeye koşut olarak yeni yapılaşma gereksinimi, 

ekonomik boyutta gerilime neden olmaktadır. Olumsuz bu durum, koruma 

sürecine tarafların katılımı ve/veya koruma olgusuna toplumsal içeriğin 

kazandırılması ile aşılabilir. Dolayısıyla koruma-yaşatma, kültürel, sosyal ve 

ekonomik boyutları içeren, mekâna yönelik tüm disiplinlerin, kamu kurum ve 

kuruluşlarının, sivil inisiyatiflerin, yatırımcı ve girişimcilerin mülk sahibinden 

kullanıcıya, toplumun her kesiminin gündemine kazandırılmalı, ortak vizyon 

oluşturulmalıdır (Gültekin, 2001).  
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3.1.3 Endüstriyel alanların kentsel dönüşümü 

Sanayi kentleri ve yerleşmenin üstlendiği sanayi işlevinin, zaman içinde öneminin 

azalması ve değerini kaybetmesine bağlı olarak çöküntüye uğramaları, ciddi 

boyutlarda sosyal ve ekonomik sorunları beraberinde getirmektedir. Genellikle 

ondukuzuncu yüzyılın Sanayi Devrimi’nin ürünleri olarak ortaya çıkan bu kentlerin bir 

kısmı, teknolojideki hızlı gelişme ve dönüşüm nedeniyle yirminci yüzyıl ortalarına 

gelindiğinde, eski işlevlerini ve önemlerini büyük ölçüde kaybetmişlerdir (Özden, 

2008).  

Özden (2008), sanayi alanlarının dönüşümünden söz ederken “brownfield” 

kavramına da değinmenin yerinde olacağını belirterek, Amerikan Çevre Koruma 

Temsilciliği’nin “büyüme ve gelişmenin gerçek ya da görünen çevresel pislikten 

ibaret olduğu yerlerde bulunan terk edilmiş, atıl ya da kullanım dışı kalmış 

endüstriyel ve ticari donatı alanları” tanımını kullanmıştır. “Brownfield” alanları, bir 

yandan ulusal öneme sahipken diğer yandan kentlerin ekonomik büyümesi ve 

gelişmesiyle de doğrudan ilgilidirler. Gerek yeni gerekse eski kentler için bu alanlar, 

hem genellikle kentlerin merkezi noktalarında konumlanmış olmalarından ve çoğu

kere mevcut bir altyapı şebekesine de sahip bulunmalarından dolayı

değerlendirilecek bir kaynak hem de içlerinde var olan çevresel sorunlardan dolayı

bir mesuliyeti ifade etmektedir.  

İçinde bu tür alanlar barındıran sanayi kentleri ya da kent içindeki köhne sanayi 

alanları, kentlere geri kazandırılmak amacıyla bir program içinde yeniden 

canlandırılmakta ya da yeniden oluşturulmaktadırlar. Bu programlar, genel olarak, 

sanayi alanının yeniden işlevlendirilmesi, kentte ya da alanda yaşayan sanayi 

nüfusunun yeni profilinin tanımlanması ve biçimlendirilmesi, söz konusu alanda iş ve 

üretim olanaklarının ve alternatiflerinin yeniden tanımlanması ve çeşitlendirilmesi, 

endüstriyel mirasın korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması, alanın işlevinin 

rekreasyon ve turizm unsurlarıyla güçlendirilip zenginleştirilmesi, donatı alanlarının, 

alanın yeni profilini vurgulayacak şekilde ve miktarda artırılması, alanın canlılığına 

katkıda bulunmak üzere, alanda konut kullanımının desteklenmesi, bu yenileşmeyi 

vurgulayabilecek kentsel tasarım ilkelerinin ortaya konması ve ulaşım deseninin de 

yenileşmeye güç verecek ilkeler ışığında oluşturulması gibi konuları içine almakta ve 

finansal olanaklarını da somut olarak ortaya koymaktadır. Özden (2008), Gittel’e 

atıfta bulunarak, bu bağlamda üretilecek olan kent gelişim analizlerinin aşağıda yer 

alan noktalar üzerine odaklanması gerektiğini belirtmiştir: 

• Kentteki bireylerin ve örgütlerin davranış ve tutumları,
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• Kentin kurumsal, politik, sosyal ve entelektüel kapasitesi, 

• Kentteki iş oranı ve ekonomik fırsatlar, 

• Üretim, yöntem ve fiyat döngüsü faktörü gibi konularda kentin durumu, 

• Kentin uzun dönem ekonomik potansiyeli. 

Kent içinde yer alan sanayi birimlerinin işlevlerinin yeniden tanımlanması, dönüşüm 

açısından önemli bir diğer noktadır. Bir sanayi yapısına verilen yeni ya da yeniden 

tanımlanmış eski işlev, kentin çöküntü bölgesini geri kazanmada yeterli olabilir. Kent 

içinde terk edilmiş sanayi alanları boş bir şekilde dururken bir yandan da kentlerin 

nüfusunun giderek artmakta olduğu gerçeği göz önünde tutulursa, bu alanların kente 

geri kazandırılması zorunluluğu, dengeli yoğunluk ve donatı dağılımları, ulaşım

kademelenmeleri ve dolayısıyla sağlıklı bir plan oluşturma adına kaçınılmaz 

görünmektedir. Kuşkusuz, her yerleşmenin kendi koşulları ve gereksinimlerinden 

kaynaklanan kendine özgü ilkeleri ve vizyonları bulunmaktadır. Bu durum göz önüne 

alındığında ortak ilkeler geliştirmenin bir hayli güç olduğu anlaşılmaktadır (Özden, 

2008).  

3.1.3.1 Endüstriyel alanların merkezi iş alanına dönüşümü 

200 yıllık bir dönemi kapsayan sanayileşme, yüksek derecede ihtisaslaşmış şehirler 

oluşturarak, şehir büyümesinde özel fonksiyonların ortaya çıkmasına neden 

olmuştur. Teknolojide ilerlemelerle birlikte, şehirlerin hiyerarşik sıralanması kavramı,

hem yığılma hem de yoğunlaşmaya göre büyük oranda değişme göstermiş ve bu 

duruma bağlı olarak bazı bölgelere büyük yararlar sağlayan ve diğerlerine maliyet 

getiren, yeni bir metropoliten biçimi ortaya çıkmaya başlamıştır (Yüzer ve Giritlioğlu, 

2003). 

Hızlı teknolojik değişim çağında nüfus, iş ve gelir artışında başarılı olan metropoliten 

alanlar ve şehirler, yeni teknoloji sistemlerine başarılı bir biçimde uyum 

sağlamaktadır. Uyum sağlayamayan metropoller, şehirler ya da şehir parçaları,

ekonomik yönden düşüş ya da durgunlukla karşılaşmak ve gerileme riski taşımakta 

dolayısıyla, ekonomide sanayinin önemi azalmakta ve bu durum kentlerin gelişim 

süreçlerinde etkili olmaktadır (Atkinson ve diğerleri, 1995). Ekonomide sanayinin 

öneminin azalması, tüketilen kaynakların, düşük ürün kalitesinin, yüksek maliyet 

seviyesinin ya da zıt hükümet politikalarının sonucu oluşan rekabet kaybı ve sebebi 

ne olursa olsun üretim imkânlarının yeniden yerseçiminde idari kararlar, teknolojik 

ilerlemeler gibi çeşitli sebeplerden ileri gelmektedir (Yüzer ve Giritlioğlu, 2003). 
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Bugün dünya ekonomisi hızla imalat sanayi, tarım ve diğer mal üreten sanayilerin 

tarihi baskınlığından, hizmet-sağlayan aktivitelerin üstünlüğüne doğru 

değişmektedir. Gelişmiş dünya şehirlerini karakterize eden çok yüksek derecede 

ihtisaslaşma, günümüzde artık mevcut değildir. Etkili haberleşme yerseçimi 

kısıtlılıklarını azaltmakta ve sonuç olarak sanayi yerseçimi ekonomileri, ileri bilgi 

teknolojileri ve telekomünikasyondaki gelişmelerin etkisiyle önemini yavaş yavaş

kaybetmekte, şehirleşme ekonomileri ve dışsal ekonomiler ise, daha çok önem 

kazanmaktadır (Yüzer ve Giritlioğlu, 2003).  

Yatırımların hızla arttığı, gelişmelerin plan dâhilinde olmadığı metropoliten kentlerde, 

problemler ortaya çıkmakta ve merkezlerde yığılmalar sonucu ilişkiler düzeninin 

bozuk olduğu, mekânsal çözümlemelerin yetersiz kaldığı sağlıksız ve kimliksiz 

kentler oluşmaktadır. İstanbul metropoliten alanında da planlı gelişmeyen sanayi 

yatırımlarının dağılım düzeni zaman içinde merkez ve alt merkezlerde problemlere 

neden olmuş, bir taraftan teknolojik gelişmelerin etkisi,   diğer taraftan metropoliten 

kentin büyümesi ile özellikle merkezlerde arazi değerlerinin hızla artması, sanayi 

yatırımlarının bu merkezlerden desantralizasyonunu kaçınılmaz hale getirmiştir 

(Yüzer ve Giritlioğlu, 2003). 

Görgülü (1997)’ye göre, Türkiye’de de sanayinin yoğun olarak bulunduğu büyük 

kentlerde alınan imar planlarına göre sanayi bölgeleri kentleri diğer kentlere 

bağlayan ve beslenen ana ulaşım arterleri üzerinde gelişmiştir. Amaç: üretilen 

malların en kestirme biçimde dağıtımlarının yapılması, kenti sanayi pisliğinden ve 

dağınıklığından koruyabilmek olmuştur. Ancak süreç içerisinde sanayi kentlerinde 

yaşanan ve bu denli hızlı olacağı umulmayan büyüme ve gelişmeler sanayi 

bölgelerini kent girişlerini oluşturur hale getirmiş, hatta bu alanlar kentin merkezi 

ticaret ve iş alanlarında kalmıştır. Sanayi sektöründeki büyüme ve bunun 

paralelindeki organize olma eğilimleri giderek üretim yapılarını bulundukları bu 

olumsuz konumdan kurtarma yoluna girmiştir. Kentin merkezi alanlarda kalan küçük 

ve orta ölçekli sanayi kuruluşları ya imar planları kararları sonucunda ya da 

verimliliğin giderek düşmesi paralelinde kent dışında oluşturulan yeni sanayi 

alanlarına taşınmaktadırlar. 

Kent merkezlerinde arazi değerlerinin çok yüksek olması sanayinin terk ettiği

alanların yeniden kullanılmasını gündeme getirmektedir. Bu durumda kentin o 

parçalarında bir dönüşüm yaşanmakta, fonksiyon değişmektedir. Bu noktada 

dönüşüm içine giren bölgelerde burayı terk eden sanayi faaliyetlerinin yerine hangi 

faaliyetin getireceği sorusu önem kazanmaktadır. Dünya üzerinde endüstri dönemi 

yapılarının hemen hepsi yeniden ele alınarak değiştirilmiş ve fonksiyon dönüşümü 
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yaşamışlardır. Bu bir anlamda yapıların varoluş sürelerini uzatmakta, bir dönemin 

belgesi niteliğinde kent içindeki yaşamlarını kente uygun farklı bir fonksiyonla 

sürdürmeleri sağlanmaktadır (Görgülü, 1997). 

İstanbul için düşündüğümüzde ise, dünyanın en büyük metropolleri içerisinde yer 

alan ve 2010 Avrupa Kültür Başkenti listesinde yer alan İstanbul’unda içinde 

barındırdığı sanayi alanlarını desantrelize etmesi ve atıl olan sanayi alanlarını

bölgenin kimliğini koruyacak şekilde günün ihtiyaçları doğrultusunda yeniden 

yapılandırması mecburidir. Avrupa’nın en önemli finans merkezlerinden birisi olması

hedeflenen İstanbul’da merkez içerisinde geliştirilmeye müsait alana sahip olan atıl

durumdaki sanayi alanlarının “merkezi iş alanı” olarak geliştirilmesi ve yan kollarla 

bu alanların beslenmesi gerekmektedir.     

3.1.4 Endüstriyel alanların merkezi iş alanına dönüşüm örnekleri 

Avrupa ve Amerika’da sanayi devrimi ile birlikte hızla gelişen şehirlerde 20. yüzyılın

ortalarından sonra sanayinin öneminin hızla azalması ile birlikte çöküntü bölgeleri 

oluşmaya başlamış ve kent içinde kalmış olan bu çöküntü bölgelerinin farklı

fonksiyonlara dönüşümü söz konusu olmuştur. Nasıl sanayi bölgeleri ilk olarak 

Avrupa ve Amerika’da ortaya çıktıysa ilk dönüşüm projeleri de gene bu bölgelerde 

görülmüştür. Tez çalışmasının bu kısmında endüstriyel alanlara yeniden fonksiyon 

kazandırmak ve sürdürülebilir kentler oluşturulmaya çalışılmak istenen örneklerden 

bahsedilecektir.   

3.1.4.1 Ruhr Bölgesi Emscher Parkı Projesi 

Tarihsel süreç içerisinde Avrupa’nın endüstriyel stratejik merkezi alanı olan Ruhr 

Bölgesi, bilinen adıyla Ruhrgebeit, Almanya’nın North Rhine Westphalia (NRW) 

eyaleti içerisinde yer almaktadır. Ruhr bölgesi ondokuzuncu yüzyılda ki sanayi 

devrimi sırasında Duisburg ve Dortmund arasında ki kömür madenlerinin hızlı bir 

şekilde artması sonucu ortaya çıkmıştır. Günümüzde bölge, geleneksel ürünlerine 

olan talebin azalmasından dolayı ortaya çıkan krizden etkilenmiş olup endüstriyel 

baskınlığını kaybetmiştir. Bu değişim bölgenin de ekonomik tabanının değişmesine 

neden olmuş ve zamanla demir, çelik ve kömür üretiminin yerini servis sektörü ile 

ileri teknoloji endüstrisi almıştır. Kaynaklara göre, sadece 1957 ve 1978 yılları

arasında sayıları 173 olan kömür madenlerinin sayısı 42’ye düşmüş ve arkasında 

yüksek işsizlik, çevresel terk edilmişlik ve sosyal yoksunlukla baş başa kalmış Ruhr 

bölgesini bırakmıştır (Couch ve diğerleri, 2003). 
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Bu krize çözüm arayan NRW Alman hükümeti, International Building Exhibition (IBA) 

vasıtasıyla Emscher Park olarak bilinen iddialı girişime başlamıştır. Bu girişim 

ekonomik olarak düşüş yaşayan çöküntü haline gelmiş temel endüstri alanlarına ve 

bunların ekonomik, sosyal ve çevresel olarak yeniden yapılanmasına ilginç bir örnek 

teşkil etmektedir. Bu yeniden üretim süreci; uluslararası sürdürülebilir kalkınma 

planından çok fazla etkilenmiş olan kapsamlı planlamaya, yerinde pazarlamaya ve 

yerel yatırımcıları cezbetmek için bölgenin imajının değiştirilmesi gerekliliğine 

dayanmaktadır (Couch ve diğerleri, 2003). 

Şekil 3.1 : Ruhr Bölgesinin Almanya’daki konumu (Tolga, 2006) 

Ruhr bölgesi ya da Ruhrgebeit, Belçika sınırına yakın olarak NRW Alman Eyaletinde 

konumlanmıştır. NRW yüksek derecede şehirleşmiş çok merkezli bir bölge olup 

içinde birçok büyük merkezle birçok küçük merkez barındırmaktadır. Toplam nüfusu 

18 milyonu bulan eyaletin en önemli şehirleri Köln, Düsseldorf ve Bonn olup Ruhr 

bölgesinden farklı olarak kendilerini uluslar arası şehir olarak tanıtmakta ve ağır

sanayisi, ekonomik fırsat yoksunluğu ve zayıf doğal çevresi ile bilinen Ruhr 

bölgesinden kendilerini ayırmaktadırlar. Bununla beraber, aslında bölge o kadar iç 

içedir ki bu şehirler her ne kadar kendilerini imaj olarak ayrı göstermeye çalışsada 

ekonomik büyümeleri birbirlerine bağlıdır (Couch ve diğerleri, 2003). 

Doğu-Batı yönünde akan Ruhr ve Emscher nehirleri ile Ren Nehri etrafında yoğun 

bir sanayi kullanımı bulunmaktadır. Ruhr bölgesi yaklaşık 4.435 km² alan 

kaplamaktadır ve yaklaşık olarak 5,4 milyon nüfusa sahiptir. İçerisinde 11 adet şehir 

bulunduran bölgede ağır sanayi ekonomik sektördür. Bölgeyi kaplayan doğal 

suyolları örüntüsü, zengin kömür ve maden yatakları, bölge içerisindeki dağınık
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yerleşimin sağladığı yaygın işgücü kapasitesine sahip olması, mülkiyet konusunda 

da liberal hukuka yatkın olması, Ruhr Havzası’nın sanayi yatırımcıları için son 

derece çekici bir hale getirmiştir. 20. yüzyıl başında ağır sanayi yatırımlarının

artması ile 1850 yılında nüfusu 400.000’den 1925 yılına kadar 3.800.000’e çıkan 

bölgenin demiryolu taşımacılığı ve nehirler üzerindeki su taşımacılığı o yıllarda 

Avrupa’nın en yoğun ulaşım şebekesidir. İkinci dünya savaşının yıkımı sonrası hızlı

ve yoğun bir modernleşme programı kapsamında bölge hızlı bir gelişim göstermiştir. 

1950’lerde altyapısı genişletilen bölge, 1960’larda üretim ve istihdamın tepe 

noktasına ulaşmasıyla Avrupa’nın en büyük sanayi alanı haline gelmiş fakat kömüre 

olan yurtiçi ve yurt dışı talebinin azalması ve 1966-1967 yılında yaşanan durgunluk 

döneminde hızlı bir düşüşe geçmiştir (Couch ve diğerleri, 2003).  

Şekil 3.2 : Ruhr Bölgesinin konumu (http://business.metropoleruhr.de) 

1970’lerde dünyada meydana gelen krizlerle kapitalist sistemin yeniden yapılanma 

sürecine girmesi sonucu değişen sanayi anlayışı, Ruhr Havzası’ndaki fabrikaların

işlevini yitirmesine, kabuk değiştirmesine veya başka coğrafyalara gitmesine sebep 

olmuştur.  

Sadece 1958 ve 1976 yılları arasında kömür endüstrisinde çalışan işçi sayısı

400.000’den 150.000’e düşmüştür. Ruhr bölgesinde ki geleneksel endüstri ağında iş

kaybı inanılmaz büyüktür. 1976 ve 1998 yılları arasında demir-çelik sektöründe 

çalışan sayısı 180.000’den 80.000’e, kömür sektöründe çalışan sayısı 160.000’den 

60.000’e ve makine mühendisliği sektöründe ise 80.000’den 40.000’e düşmüştür. 

Geleneksel endüstrinin yerini almaya başlayan üçüncül sektörlerin (finans ve 

elektronik) ihtiyaç özelliklerinin, işsiz elemanların yetenekleri ile buluşmaması da 

bölgede sosyal sorunların doğmasına neden olmuştur. Bu nedenden dolayı bölge 
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aynı zamanda nüfus kaybına da başlamıştır. 1995 ve 1999 yılları arasında sadece 

resmi verilere göre 61.000 kişi bölgeyi terk etmiştir. Kapanan sanayi tesislerinden 

geriye terk edilmiş sanayi alanlarının bıraktığı görsel ve çevresel kirlilik kalmıştır

(Couch ve diğerleri, 2003). 

1980 ve 1984 yılları arasında Ruhr Faaliyet Programı adı altında teknolojik 

yeniliklere ve sanayi toplumunun hizmet toplumuna dönüşümüne teşvik edilmesine 

yoğunlaşılmaya çalışılmıştır. Ayrıca, “Ruhr Arazi Fonu”’ eski sanayi alanlarının

tekrar etkinleştirilmesi için döner fon olarak kurulmuştur. Bu çalışmalar işsizlik 

sayısının artmasını az çok engellemiş olsa da üçüncül sanayinin bölgeye girişini de 

uzatmış ve genel olarak başarısız olmuştur (Couch ve diğerleri, 2003). 

1980’lerin sonuna doğru ise iki görüş ortaya çıkmıştır: “Madencilik Bölgelerinin 

Geleceğe Yönelik İnisiyatifi (ZIM)” ve “Uluslararası Yapı Fuarı (IBA)-Emscher Park”. 

1987 yılında ortaya çıkan ZIM ile güçlü bir yerelleştirme politikası güdülmüş ve ana 

konular şu şekilde belirtilmiştir: 

• Eyaletin ekonomik ve ekolojik modernleşmesi, 

• Bölgenin kendi başına gelişim potansiyellerinin teşviki, 

• Çeşitli teşvik programlarının koordinasyonu, 

• Tüm önemli bölgesel aktörlerin bölgesel işbirliğinin yapılandırılmasına dâhil 

edilmesi (http://business.metropoleruhr.de). 

“Uluslararası Yapı Fuarı (IBA)-Emscher Park”’ın ana konusu ise şu şekilde 

belirtilmiştir: 

• Emscher Doğal Parkı,

• Emscher sisteminin ekolojik açıdan yeniden yapılandırılması,

• Ren-Herne kanalı,

• Sanayi kültürü, 

• Park içerisinde çalışma, 

• Yeni konut şekilleri ve konut, 

• Sosyal, kültürel ve spor aktiviteleri için yeni teklifler 

(http://business.metropoleruhr.de). 

1989-1999 yıllarını kapsayan 10 yıllık bir program hazırlayan IBA (International 

Building Exhibition) kısa zamanda göze çarpan değişiklikler ve başarılar elde 



72

etmiştir. Bu dönüşüm programı, nüfuslarının toplamı iki milyonu bulan 17 kenti ve 

100 üstünde proje ile 800 km²’lik alanı kapsamaktadır (Couch ve diğerleri, 2003). 

Şekil 3.3 : Emscher Bölgesinin konumu (Tolga, 2006) 

Proje, birbirinden kopuk izole olmuş açık alanları yeşil bir omurgayla birleştirip 

varolan bitki örtüsünü zenginleştirerek kırsal alanın estetik ve ekolojik niteliklerini 

yükseltmeyi amaçlamaktadır. Bununla tüm orta Avrupa’nın ekolojisini etkileyecek bir 

atılım hedeflenmiştir. Emscher nehri boyunca bölgeyi batıdan doğuya doğru kateden 

omurga, içindeki eski endüstri tesisleriyle, doğal eşikleriyle, florasıyla ve suyollarıyla 

bölgenin kesintisiz yerleşme örüntüsünün içinde bir gezinti ve doğal deneyim alanı

oluşturmayı planlamaktadır (Couch ve diğerleri, 2003). 

Şekil 3.4 : Emscher Bölgesi imar planı (http://business.metropoleruhr.de) 
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Emscher dönüşüm projesi ölçek olarak çok büyük bir proje olup sürdürülebilir şehir 

ve bölge planlama kriterleri içerisinde planlanmıştır. IBA programının temel faktörü, 

köhnemiş sanayi alanlarının yerine, yeni ekonomik sektörlere ve yöre halkına 

yüksek kalite yaşam sunan bir imaj geliştirerek bölgenin cazibesini artırmaktır. 

Bölgeye aktarılan fonun büyük kısmı devletten ve federal hükümetten, bir kısmı ise 

Avrupa Birliği ve ona bağlı bir kısım özel sektörden sağlanmıştır (Couch ve diğerleri, 

2003). 

Emscher Parkı’nın yeniden üretilmesi birçok hedefi besleyen bir takım teşvik edici 

projelerin ele alınmasıyla başlamıştır. Bu projeler; 

• Ekonomik büyüme ve çeşitlilik: 

Yüksek işsizlik oranı, nüfus azalması ve şehirsel alanlarda vergi kaybının

fazla olması ekonomik büyüme üzerine daha fazla gayret gösterilmesini 

gerektirmiştir. Bu kapsamda, yeni endüstrinin ilgisini çekebilmek için düzenli 

ve çevreci planlar hazırlanmış, çevreye duyarlı ve enerji kullanımını

minimalize eden en son inşaat teknolojileri kullanılmıştır. Bunun en güzel 

örneği Gelsenkirchen’de yer alan Bilim Parkı’dır. Bilim Parkı’nın inşa

edileceği alandaki binalar yıkılmış, kirlenen toprak temizlenmiş ve 

Almanya’nın en büyük solar enerji ile ısınan binası yapılmıştır. Bu bina yeni 

çevresel teknoloji firmalarına ofis alanı olarak dizayn edilmiş olsa da 

kirasının yüksekliği nedeni ile az sayıda özel şirket kiralama yapmış geri 

kalan alan ise kamu enstitülerine kiralanmıştır. Bölgede bunun gibi birçok 

terk edilmiş alan yeniden ele alınarak çevresel teknoloji sanayisine ya da 

merkezi iş alanına çevrilmiştir. Özellikle merkezlerde yer alan atıl

durumdaki alanlar yeniden planlanarak konut, ofis veya alışveriş merkezi 

olarak yeniden yapılanmıştır (Couch ve diğerleri, 2003). 

Şekil 3.5 : Bilim Parkı (http://images.google.com.tr) 
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• Çevresel Gelişme: 

Emscher Nehir sisteminin ekolojik olarak yeniden üretilmesi Park’ın

önceliklerinden biri olmuştur. Geçmişte, direk olarak nehire akan çevresel 

atıklar Ruhr Vadisi’nde deformasyona neden olmuştur. Plan çerçevesinde 

tasarlanan kanalizasyon sistemi Park’ın temizlenmesini ve Ren Nehri’ne 

akan kirli suyun kesilmesini sağlamıştır. Duisburg İç Limanı’nda yapılan 

yeni konut gelişimi bunun örneklerinden olup bu gelişime entegre edilen 

saz yatağı teknolojisi ile şehirsel çevrenin filtrelenmesi ve gelişmenin 

yanında akan yüzeysel suyun temizlenmesi sağlanmıştır (Couch ve 

diğerleri, 2003). 

Duisburg İç Limanı imar planı ile sürdürülebilir bir gelişme içinde yeşil 

alanların, konut alanlarının, merkezi iş alanlarının, kültür alanlarının ve

tarihi dokunun birbiriyle uyumlu ve dengeli bir şekilde gelişmesi 

hedeflenmiştir.    

Şekil 3.6 :  Duisburg İç Limanı imar planı (http://images.google.com.tr) 
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Şekil 3.7 : Duisburg İç Limanı’ndan görünüm (www.wikipedia.com) 

 

Yaklaşık olarak 10 senedir dönüşümünü sürdüren bölgede eski endüstriyel limanın

başarılı kentsel dönüşümü sayesinde yaratılan su kenarındaki sürdürülebilir alanlar 

ve binalar yeni ve büyüyen iş alanları ile toplulukları cezp etmektedir.  

Aşağıda ki resimde yer alan oval biçimli yapı (Euro-Gate Projesi), limanda yapılması

planlanan sıfır emisyonlu esnek ofis, otel ve/veya konferans aktiviteleri imkânı

sunması hedeflenen “Yeşil Bina”’dır. (www.worldarchitecturenews.com).  

Şekil 3.8 : Duisburg İç Limanı’nda planlanan yeşil yapı bloğunun görünümü (Euro-
Gate Projesi)   (http://images.google.com.tr) 
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• Endüstriyel Anıtların Yeni Kullanımları:

IBA aynı zamanda eski ve atıl durumda olan fakat bölge için tarihi değer 

teşkil eden endüstriyel fabrikaların ve tesislerinde yeniden kullanımı için 

kültürel ve rekreasyonel programlar yapmıştır. Bu programlarla birlikte Ruhr 

halkına yeni iş fırsatları yaratılmış ve geçmişten beri boş vakit ve kültürel 

etkinlik arzı sıkıntısı yaşayan bölgeye yeni bir soluk kazandırmıştır. 

Duisburg-Nord yakınlarında yer alan eski Meiderich Çelik işleri alanının

peyzaj parkına çevrilmesi ile birlikte, eski endüstriyel yapılar ve çevresi yeni 

rekreasyonel ve boş vakit aktivitelerinin yapıldığı alana dönmüştür. Eski 

çelik fabrikası geceleri renkli ışıklar ile aydınlatılarak şehrin önemli bir 

yapısı olduğu hissiyatı verilmekte ve birçok önemli aktiviteye ev sahipliği

yapmaktadır. Bu alanda yapılan aktivitelerden bir kaçı; tırmanma, terk 

edilmiş havagazı kulesinin dalış eğitim merkezine çevrilmesi ile dalış, çelik 

fabrikası kısmının da tiyatroya çevrilmesi ile kültürel aktivitelerdir (Couch ve 

diğerleri, 2003). 

Şekil 3.9 : Duisburg Meiderich Çelik İşleri Tesisi (http://images.google.com.tr) 
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Şekil 3.10 : Duisburg Meiderich Çelik İşleri Tesisi’nin gece görünüşü
(http://images.google.com.tr) 

Kültürel kullanım ile ilgili bir diğer örnek ise Oberhausen’da yer alan gaz deposudur. 

Bu gaz deposu sanat, kültür, rekreasyon, iş ve ofis kullanımına uygun olarak 

dönüştürülmüştür (Couch ve diğerleri, 2003). 

Şekil 3.11 : Oberhausen’de gaz deposu, alışveriş merkezi ve boş vakit kompleksi 
(http://images.google.com.tr) 
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• Peyzaj Artırımı:

IBA, bölgesel yeşil alan sistemini koordine ederek alanın ekolojik 

omurgasını oluşturacak bir bölgesel park gelişimi ve uygulaması

yaratmıştır. Bu uygulama, kentsel alanlarla, terk edilmiş ve kullanılmayan 

alanların geliştirilmesiyle sağlanmıştır. Geliştirilen tüm bu yeşil alanlar 

Emscher Peyzaj Parkı olarak bilinen çok geniş yeşil koridorun bir parçası

olmuşlardır. Emscher Peyzaj Parkı 17 kasabanın kamu alanlarını ve 

parklarını bir parça haline getiren 320 km² alanı kaplayan yeşil koridordur. 

Park içerisinde çeşitli yürüme ve bisiklet yolları, rekreasyonel kullanım

alanları ve görülmeye değer kamu heykellerini içermektedir (Couch ve 

diğerleri, 2003). 

Şekil 3.12 : Emscher Peyzaj Parkı’nın bir parçasından görünüm 
(http://images.google.com.tr) 
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• Sosyal İhtiva: 

Endüstriyel işlemlerin azalmasından dolayı geleneksel sosyal ağlar ve 

ortamlar erozyona uğramış bu nedenle de alanların sosyal dokusunun 

artırılmasının önemi daha da artmıştır. Sosyal eşitsizliğin artması ile belli 

gruplar, eski işgücü piyasasından ve sosyal ve kültürel fırsatlardan sosyal 

dışlanmaya karşı savunmasız olmaya başlamışlardır. Sosyal dışlanmaya 

karşı olarak da bir takım girişimler ortaya konmuştur. Bu süreç içerisinde 

yerel nüfusla olan işbirliği az olsa da, eski ev stokları yenilenmiş ve yaşam 

şartları artırılmıştır. IBA, düşük gelir guruplarını bölgede yaşamaya devam 

edebilmeleri ve sahipliklerini sürdürebilmeleri için kendin-yap projeleri ile 

cesaretlendirmiş ve fırsatlar sunmuştur (Couch ve diğerleri, 2003). 

• Yer Pazarlama: 

Emscher Parkı Projesi içerisinde yer alan şehir ve kasabalara birçok yerli 

ve yabancı yatırımı çekebilmek için temel strateji, aktif yer pazarlama ve 

promosyon kampanyaları olmuştur. Emscher alt bölgesinin batısında yer 

alan Duisburg şehri, eski iç liman alanının canlandırılmasını, IBA programı

dâhilinde gelen kamu fonu yardımıyla eski endüstriyel yapıların yeni 

endüstri ve konut gelişimleriyle yer değiştirilmesi ile sağlamaktadır. Bu 

program içerisinde ki plan, mevcut binaların yenilenmesinin, yeni binaların

yüksek kaliteye sahip olarak kıyıda geliştirilmesinin, ticari alanların ve boş

vakit aktivitelerinin karışımıdır (Couch ve diğerleri, 2003). 

Sonuç olarak, Emscher Parkı Projesi bölgeye birçok yenilikler getirmiş birçok 

gelişimi bölgeye taşımıştır. Bölgede yapılması planlanan projelerin daha henüz çok 

az bir kısmının gerçekleştirilebildiği çok açık olmasına rağmen, gözle görülebilir 

nitelikte olan işaretler projenin başarılı olma yolunda ilerlediğinin bir göstergesidir. 

Proje ile birlikte ele alınan çevresel, sosyal, ekonomik ve kültürel konuların

planlamaya entegre ediliş biçimi ve yaklaşımlar, benzer problemlere sahip olan diğer 

bölgelere örnek “sürdürülebilir canlandırma modeli” olarak gösterilebilecek öneme 

sahiptir (Couch ve diğerleri, 2003). 

Ruhr bölgesinde ele alınan bu dönüşüm projesi ölçeği açısından gerek finansman 

olsun gerek geliştirici eksikliği olsun birçok sorunlarla karşılaşmakta olmasına 

rağmen, ısrarla sürdürülebilir planlama ilkeleri doğrultusunda hareket etmektedir. 

Sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir gelişim oluşturabilme açısından olumlu adımlar 

atmış olan Emscher Parkı projesi içinde barındırdığı sürdürülebilir MİA’lar ile kent 

içinde kalmış atıl endüstriyel alanların dönüşümüne olumlu örnek teşkil etmektedir.  
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3.1.4.2 Londra Rıhtım Civarı (Londra Docklands) 

Londra Rıhtımları’nda, 1802’de Batı Hindistan Rıhtımı ile başlayan, Doğu Hindistan 

Rıhtımı, Millwall Rıhtımı, Surrey Rıhtımı ve Royal Rıhtımı ile uluslararası ticarette, 

depolama alanlarında ve ilgili işlerde binlerce insana istihdam oluşturulmuştur 

(www.planlama.org). 

Bütün bu zaman boyunca; üretim endüstrisi de geniş kömür ve petrol işleme tesisleri 

ve depoları, The Pura Lard fabrikası, un fabrikaları ve diğer işyerleri dâhil olmak 

üzere rıhtım civarı (Dockland) bölgesine taşınmıştır (www.planlama.org). 

Şekil 3.13 : Londra Rıhtımı’nın 1805 yılında görünümü (www.planlama.org) 

 

1930 yıllarının ortalarına kadar Londra rıhtımları, 30.000’den fazla liman çalışanı ve 

100.000 kadar da limana bağımlı olarak çalışan işgücü ile canlılığının zirvesindedir. 

Savaş sonrasındaki süreçte rıhtımlar ve çevredeki endüstri canlılığını yitirmeye 

başlamıştır. 1961-1971 arasındaki dönemde, Büyük Londra, rıhtım alanlarının

doğrudan bağımlı olduğu sektörlerde yarım milyondan fazla iş kaybına uğramıştır. 

Bunun temel sebebi, gemilerin büyüklüğünün ve kapasitesinin artarak konteynır

sisteminin oluşturulması, buna bağlı yeni çalışma sistemi uygulayan daha iyi 

donanımlı diğer limanların ortaya çıkmasıdır. Diğer limanlarda bu gelişimler sürerken 
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eski rıhtım alanları giderek sönükleşmiş, eski çekiciliğini yitirmiştir 

(www.communities.gov.uk).  

1960’ların sonlarında, Londra Liman Yönetimi eski küçük rıhtımların canlılığını

yitirdiği gerekçesiyle kapatılmalarına karar vermiştir. 1967 tarihinde Doğu Hindistan 

Rıhtımları kapatılmış; bu kapamalar, 1981 yılında, kapatılan rıhtımların sonuncusu 

olan Royal Rıhtımları kargo işini bırakana dek devam etmiştir 

(www.communities.gov.uk).    

Şekil 3.14 : Londra Rıhtımı’ndaki rıhtım alanları (www.lddc-history.org.uk) 

Rıhtımların dönüşümünü gerektiren nedenler kısaca şöyle özetlenebilmektedir 

(www.communities.gov.uk): 

• Alan, rıhtımların kapandığı dönemde kısa süre içerisinde büyük iş

kayıplarına uğramıştır. 1978-1983 tarihleri arasında 12.000’den fazla iş

kaybının olduğu kaydedilmiştir. 

• Büyük miktarda arazi, yeniden kalkınma için isteği ve parası olmayan kamu 

birimlerince sahiplenilmiş; buna oranla daha az miktarda arazi ise, özel 

firmaların elinde kalmıştır. Böylelikle arazi temini, piyasa hassası olmayan 

bir modele zorlanmıştır. 

• Rıhtım alanlarındaki bu terk edilişin derecesi oldukça ciddidir. Öyle ki 

kalkınmanın maliyeti son derece yüksek ve belirsizdir. Alanın yatırımcılar 

için çekiciliği azalmaktadır.  

• Eski yerel altyapı kalkınma için yeterli olamamaktadır. Rıhtım alanları,

Londra’nın geri kalan bölümü ve ülke arasındaki zayıf altyapı ağı, ek 

maliyetleri gerektirmektedir. 
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• Piyasa, tek başına rıhtım alanlarını eski imajına kavuşturacak ve çevresel 

ıslahı sağlayacak güçte değildir. 

• Alanda piyasanın harekete geçmesini engelleyen büyük boşluklar 

mevcuttur. Örneğin; alanda özel mülkiyete ait yapının hemen hemen hiç 

bulunmaması yıllardır yatırımcıların, yeni inşaatların potansiyel geri 

kazancının ne olacağı konusunda herhangi bir fikirleri bulunmamasına, bu 

da riskin yatırımcıya büyük görünmesine ve onu yatırımdan caydırmasına 

neden olmaktadır. 

• Londra Rıhtımları Kalkınma Şirketi (LDDC) kurulmadan önce, bu faktörlerin 

bir arada bulunması, piyasanın dışsal yatırımlar olmadan, rıhtım alanlarının

yaşadığı bu keskin çöküşü tersine döndürmeyi zorlaştırmaktadır. 

Böylece, LDDC, 1980 tarihli Yerel Hükümet Planlama ve Arazi Yasası uyarınca 

kurulmuştur. Rıhtım alanlarının fiziksel, sosyal ve ekonomik açılardan yeniden 

oluşumunu amaçlayan kurumun dört temel hedefi bulunmaktadır

(www.communities.gov.uk): 

1. Araziyi ve yapıları eski etkin kullanımına geri döndürmek, 

2. Sanayi ve ticareti özendirmek, 

3. Elverişli konutlar ve sosyal konfor sağlamak, 

4. Sürdürülebilir çekici bir çevre yaratmak. 

Bu hedeflere ulaşmak için kuruma, kalkınmanın kontrolünün sağlanması konusunda 

yetkiler verilmiştir. Planlama yetkileri yerel yönetimlerle beraber kullanılırken ulaşım

ve yol altyapısı konusundaki yetkiler de Ulaşım Departmanı, Londra Ulaşım Ofisi ve 

yerel yönetimlerle paylaşılmıştır. LDDC, mevcut planlama yasalarını zorlama 

konusunda oldukça serbesttir. Arazinin temizlenme sürecini hızlandırmak amacıyla 

zorunlu alım yetkisine sahiptir. Yatırımcıları teşvik edici girişimleri bulunmaktadır. 

Alan bir “Girişim Bölgesi”’dir; yatırımcılar vergi ödememektedirler. Bu vergi 

muafiyetinin, yalnızca Canary Wharf Bölgesi’ni düzenleyenlere 200 milyon pound 

kazandırdığı bilinmektedir (www.communities.gov.uk).    

LDDC’nin birçoğunu merkezi hükümetten ve arazi satışlarından elde ettiği büyük bir 

parasal desteği bulunmaktadır. 1990 yılına kadar, nitelikli ulaşım ile Limehouse 

Bağlantısı gibi yolların ve Rıhtım Hafif Raylı Sistemi’nin oluşturulabilmesi için 

oldukça yüksek bedeller ödenmiştir (www.communities.gov.uk).  
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1982 tarihinden 1992 tarihine kadar LDDC, tüm yeniden oluşum giderinin önemli bir 

bölümünü oluşturan Isle of Dogs Enterprise Zone’un tescil edilmesiyle 

desteklenmiştir. LDDC, özel sektörün bölgede ki risk belirsizliğinden dolayı bu 

pazarlara kaygılı bakışını yıkmak için çok çaba sarf etmiştir. 1981 yılına kadar, konut 

yapımcıları girişimlerini şehrin arkasındaki banliyölerde sürdürmekteydiler. Bu 

tarihten sonra LDDC’nin teşvikiyle, Surrey Docks, The Isle of Dogs ve Wapping’de 

pazar arayışlarına giren konut yapımcıları kazandıkları başarı sonucu burada 

yeniden üretimi devam ettirmek üzere yatırımlarını sürdürmeye karar vermişlerdir. 

1982’den sonra bölgede onaltı yıl içerisinde 21.600’den fazla konut inşa edilmiştir 

(www.communities.gov.uk).  

 

A-Limehouse Bölgesi (1982); B- Wapping için Gelecek (1982); C-Isle of Dogs Tasarım
Kılavuzu (1982); D-Hay's Rıhtımı (London Bridge Kenti) (1983); E-Southwark Bölgesi (1983); 
F-Greenland Dock (1984); G-Royal Docks (1985); H-Leamaouth Bölgesi (1985); I-Island 
Yard Bölgesi (1987); J-Brunswick Rıhtımı (1987); K-Thames Rıhtımı / Limmo ve East India 
Dock Havzası (1988); L- Royal Docks (1992); M-Limehouse (1994); N-Leamouth (1994);      
O-Isle of Dogs (1994). 

Şekil 3.15 : Londra Rıhtımı gelişim alanları (www.lddc-history.org.uk) 

 

LDDC’nin bir diğer amacı ise, birbirleriyle uyumlu ve tanımlanabilir olan, çeşitlilik 

gösteren alanlar yaratmaktır. Ölçekte uyum ve devamlılık ile malzemenin kontrolü 

kurum için önem taşımaktadır. LDDC, özellikle ticaret bölgelerinde daha hassas 

davranmakta, en küçük detayı bile kendi planlamaktadır. Tüm bunların dışında, 

LDDC tarihi nitelikte olan yapıların ve alanların korunması için dönüşüm 

kapsamında toplamda onsekiz koruma alanını tescil etmiştir 

(www.communities.gov.uk).  
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Aşağıda yer alan şekilde, korunacak alan olarak tescil edilen bölgelerin yerleri ve 

isimleri verilmiştir. 

1-Tooley Cad.; 2-Tower; 3-Tower Köprüsü; 4-St. Saviours Dock; 5-Wilson Koruluğu;            
6-Wapping Pierhead; 7- St. Paul Kilisesi; 8-Wapping Duvarı; 9-St. Mary’s; 10-Narrow 
Caddesi; 11-St. Anne Kilisesi; 12-West India Dock; 13-St. Matthias; 14-All Saints; 15-Naval 
Row; 16-Coldharbour; 17-Chapel Evi; 18-Island Bahçeleri 

Şekil 3.16 : Londra Rıhtımı korunacak alanları (www.lddc-history.org.uk) 

LDDC’nin izlediği fiziksel, sosyal ve ekonomik yeniden oluşum yöntemleri ve 

ölçütleri kısaca şöyle özetlenebilmektedir: 

• Fiziksel Yeniden Üretim: 

Proje kapsamında ulaşım altyapısına çok fazla önem verilmiştir. LDDC, 

Londra Şehir Havaalanı, Rıhtım Alanı hafif raylı sistemi ve Jubilee Line’ın

yapımını yönetmiş, 24 kilometrelik yeni bir demiryolu ve 107 kilometrelik 

yeni yollar inşa etmiştir (www.communities.gov.uk). 

1998 yılına kadar kamu ve özel sektör tarafından harcanan her bir milyon 

poundluk harcama, 23 ilave iş, 8.500 m² ofis alanı, 7,8 konut birimi ile 

birçok küçük ve çeşitli ara faydalar olarak geri dönmüştür 

(www.communities.gov.uk).   

Rıhtım bölgesi Londra merkezine yakın olması cazipliğinden dolayı ikincil 

ofis mekânı tercihi olmuş ve ofis merkezi olduğu kadar da genç başarılı iş

adamlarına uygun nehir kıyısı konut yerleşkesi haline gelmiştir. Finans ve 

servis sektöründeki yeni istihdam oluşumları; genç yüksek gelirli bekâr 

insanların yer seçimine neden olmuştur. İlk birkaç yıl süresince, LDDC’nin 

bu operasyonun içindeki birkaç ofis ve daire tasarımı Heron Quays ve 

Surrey Quays ‘da da kullanılmıştır (www.planlama.org).  
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Şekil 3.17 : Londra Rıhtımı 1997 arazi kullanımı (www.lddc-history.org.uk) 

LDDC’nin başarısıyla hak edilen fırsat yakalanmış ve fırsatın yarattığı 

varlıktan maksimum kullanım sağlanmıştır. Amerikalı banker Michael Von 

Clemm’in Batı Hindistan Rıhtımı’na üretim alanı bakma amaçlı ziyareti, ofis 

binası inşa etme fikrini edinmesine sebep olmuş ve bu fikir ileride 82.000 

istihdamıyla başarılı Canary Wharf gelişmesine dönüşmüştür 

(www.planlama.org). 

Şekil 3.18 : Londra Rıhtımı-Canary Wharf (www.britannica.com) 
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LDDC Royal Rıhtımı’nda küçük ve geniş açık alanlı iş havaalanı

tasarlayarak; hafif bir dokunuşla hava yolu taşımacılığının gelişimine de 

katkı sağlamıştır. Londra Şehir Havaalanı günümüzde hızlı bir şekilde 

gelişmekte olan ve popüler bir havaalanıdır. Havaalanının kuzeyinde kalan 

devasa alan ExCeL Sergi Merkezi olmuş ve oteller ve diğer servislerin 

geliştirmesine izin verilen geniş bir buluşma yerine dönüşmüştür 

(www.planlama.org). 

Şekil 3.19 : Londra Rıhtımı-Londra Şehir Havaalanı (www.pbase.com) 

 

80’ler boyunca ve 90’ların erken döneminde Londra’da konut fiyatlarında  

devasa bir artış olmuştur. Thames Nehri boyunca cazip nehir kıyısı daireleri 

ve eski rıhtımların yüreklendirici gelişimi ile LDDC yeni orta sınıf konut 

alanlarını alana getirmiş ve onları alışveriş, restoran ve barlar izlemiştir 

(www.planlama.org). 

Toplumsal gelişimin sağlanabilmesi için yeni okullar, yüksek okul yapılmış,

üniversite kampüsü yapımına başlanmıştır. Konut ve okul alanlarının

gerektireceği ticari alanlar, sağlık merkezleri, rekreasyon alanları ve kültürel 

eylemler için mekânlar oluşturulmuştur. Gelişim alanının %12’lik alanı 24 

km’lik su kenarı kullanımını içeren kamusal açık alanlardır. Projede yer alan 
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doğa parkların yapılması ve doğal hayatın korunması amaçlanmış, çevre 

kirliliğini önlemek üzere özel birimler oluşturulmuştur. Bölgeye 150.000 yeni 

ağaç dikilmiştir.  

Şekil 3.20 : Londra Rıhtımı yeşil alan düzenlemesi (www.lddc-history.org.uk) 

• Ekonomik Yeniden Üretim: 

Ekonomik açıdan bölgenin canlanmasının göstergeleri şöyle sıralanabilir: 

- Bölgedeki şirket sayısı, 1.000’den 2.500’e yükselmiştir, 

- Bölgedeki iş miktarı, 10.000’den 80.000’e yükselmiştir. 

• Sosyal Yeniden Üretim: 

Bölgede, 1981 yılında düşük nitelikli bir konut stoğu yer almakta ve memur 

sınıfı burada oturmaktadır. Genellikle teras evler ile 1960’ların kule blokları

alanın konut karakterini oluşturmaktadır. LDDC, alandaki konut stoğunu ve 

yerleşim koşullarını iyileştirmek için harekete geçmiş; böylelikle, alandaki 

13.000 konut hemen hemen iki katına, 24.000’e ulaşmıştır. Bölgede yer 

alan yapıların bazıları pahalı apartmanlar olup bunların yapımı ile 

yerleşenlerin de niteliğinin yükselmesi hedeflenmiştir. Bölgenin nüfusu hızla 

aldığı göçler ile 30.000’den 79.000’e yükselmiştir. Mülkiyet dengesi 

değişerek, kamu sektörünün hâkimiyeti ortadan kalkmış, alanın % 55’i özel 

mülkiyetin, %31’i ise LDDC konseyinin eline geçmiştir 

(www.communities.gov.uk).   

LDDC’nin teşvikleriyle işgücü ve çalışma modellerinde de değişiklikler 

olmuştur. 1980’lerde Londra’nın ekonomik yapısında olumsuz değişimler 
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görülmüş, finansal hizmetler ve turizm gibi sektörlerde büyük düşüşler 

yaşanmıştır. LDDC programı süresince, ikincil sanayiden üçüncül sanayiye 

doğru yaşanan dönüşümün rıhtım alanlarında derin etkileri olmuş, kadın

işçilerin sayısında artışlar görülmüş, part-time işlerde ise düşüşler 

kaydedilmiştir. Bölge, LDDC ile birlikte büyük bir çöküşten başarılı bir 

yükselişe geçmiştir.  

LDDC görevini tamamladıktan sonra, 1994’ten itibaren aşamalı olarak geri 

çekilmeye başlamıştır ve resmi olarak 1998’de bu çekilmeyi tamamlamıştır. 

“Yeniden tasarlama- dedesignation” olarak adlandırılan bu işlemin elde ettiği güçle 

Londra Borough eski haline dönmüştür (www.planlama.org). 

Bu geri çekilme; 1994’de Bermondsey, 1995’de Becton, 1996’da Surrey Docks, 

1997’de Wapping ve Limehouse ve  the Isle of Dogs ve son olarak 1998’de Royal 

Docks ile tamamlanmıştır (www.planlama.org). 

Şekil 3.21 : LDDC’nin geri çekilim süreci (www.lddc-history.org.uk) 

Sonuç olarak, endüstriyel gelişimini tamamlayıp daha sonra ise günün şartlarına 

ayak uyduramayan Londra Rıhtım bölgesi, kısa bir zaman içerisinde hızlı bir düşüşe

geçmiş ve rıhtımların kapatılması ile de uzun yıllar boyunca atıl olarak kalmıştır. 

Avrupa finans merkezi sayılan Londra Merkezinin hemen yanında yer alan böylesi 

bir bölgenin atıl durumda olması hükümeti harekete geçirmiş ve LDDC’nin oluşumu 

sağlanmıştır. LDDC’nin bölgeye olan yaklaşımı ve politikaları, özellikle yerel halk ve 

yatırımcılarla olan süreçteki paylaşımın başarısı, aynı zamanda dönüşüm projesinin 

de başarıya ulaşmasını sağlamıştır. Yirmi sene kadar bir süre zarfında yaklaşık

olarak 11,5 milyar pound kadar yatırım yapılan bölge (kamu sektörü %34 + özel 

sektör %66), Londra Finans Merkezi’nin alt bölgesi olarak gelişmiş, aynı zamanda 

planlanan konut alanları, merkezi iş alanları, ulaşım ağı, kültürel tesisler ve donatı

alanları ile de bölge 7/24 canlı tutulmuş ve sürdürülebilir bir kentsel dönüşüm örneği

sergilemiştir.  
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3.1.5 Endüstriyel alanların dönüşüm örneklerindeki ortak planlama ilkeleri 

Bu bölümde incelenen dünyadaki örnekler göz önüne alındığında, sürdürülebilirlik 

ilkeleri altında şu planlama ilkelerinin kabul edilir olduğunu çıkarabiliriz: 

• Alanın kentin parçası haline getirilerek kentle bütünleştirilmesi, 

• Kentin ulaşım ağına entegre edilerek veya özel bir ulaşım sağlanarak 

kentten kopuk kalmasının engellenmesi, 

• Kentin gelişim yönü, ihtiyacı; alanın bu konudaki yeterliliği ve konumu 

dikkate alınarak oluşacak yeni kentsel senaryoda doğru ve çeşitlilik içeren 

dinamik bir programla yer almasının sağlanması,

• Uygulanacak yeni programla alanın kente ekonomik ve sosyal açıdan 

katkısının sağlanması;

• Sahip olduğu görsel ve kültürel değerleri turizm açısından pazarlamanın

önemini kavramış kentlere bu konuda katkısının sağlanması, kentler arası

rekabette kent içinde uluslararası bir çekim merkezi haline gelmesi, 

• Bölgenin içerdiği endüstri arkeolojisi potansiyelinin doğru değerlendirilerek 

teknoloji tarih ve gelişiminin gelecek nesillere görsel ve deneysel olarak 

doğru aktarılmasının sağlanması,

• Barındırdığı eski endüstriyel üretim yöntemleri sebebiyle doğal çevrede 

oluşmuş tahribat ve kirliliğin temizlenerek kentin ekolojisine olumlu katkıda 

bulunması,

• Yeniden değerlendirilen bölgenin, kentin bütünü ile beraber ele alınarak 

kent işleyişinde makinenin bir parçası gibi davranmasının sağlanması,

• Su kenti olmanın gereğini yerine getiren suyla bütünleşmenin sağlanması,

• Üretim yapıldığı sürede kentten uzak kalan alanların kamusal ya da yarı

kamusal alanlar olarak kent kullanıcısına iade edilmesi,  

• Esnek kentsel alanlar oluşturularak hızlı değişim içindeki kentlerde 

farklılaşan mekân ihtiyaçlarına cevap verebilmek, 

• Çok katmalı bir kentsel kullanım programı sağlanarak sürekli ve farklı sosyo 

ekonomik kitlelere hitap eden mekânlar oluşturmak, alanın farklı zaman 

dilimlerinde sürekli kullanılmasını sağlamak (Tolga, 2006). 
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3.2 Sürdürülebilir Gayrimenkul Geliştirme Kavramı

3.2.1 Sürdürülebilir gayrimenkul geliştirme tanımı

Sürdürülebilirlik kavramı sadece çevrenin korunması ve yeşil ürünlerin kullanılması

anlamına gelen bir kavram değildir. Sürdürülebilir tasarımlar, ekonomik ve sosyal 

düşünceleri göz önüne aldığı kadar çevresel düşünceleri de göz önüne alan 

bütüncül bir yaklaşım kullanmaktadır. Sürdürülebilir gelişmenin amacı, çevresel 

sorumluluğu bilmek ve uzun dönemde iyi performans gösterirken fiziksel olarak 

kalıcı olmaktır. Çevresel problemlere geleneksel uygulamalar hep mühendis 

çözümleri ile olmuştur: eğer çok sıcaksa, daha fazla enerji kullanıp soğut; eğer çok 

ıslaksa, suyun taşınması için daha büyük boru kullan ve at; eğer peyzaj soluyorsa, 

daha fazla su ver ve yaşat (Gupta ve diğerleri, 2008).  

Yakın bir geçmişe kadar süren bu geleneksel anlayış yerini yavaş yavaş

sürdürülebilir gayrimenkul geliştirme kavramına bırakmaktadır.  

Sürdürülebilir gayrimenkul geliştirme, ekonomik olarak yaşayabilir, çevreye karşı 

sorumlu ve yaşam kalitesi üzerinde pozitif etkisi bulunan gayrimenkullerin 

lokasyonu, tasarımı ve gelişmesi hakkındadır.  

Sürdürülebilir gayrimenkul geliştirme kavramı, sürdürülebilirlik vizyonuna ve bu 

vizyona en iyi şekilde nasıl ulaşılacağına dayanmaktadır (Lorenz, 2008).   

Kısaca tanımıyla sürdürülebilir gayrimenkul geliştirme, sürdürülebilirliği kovalayan 

yatırım olarak tanımlanabilmektedir. Daha geniş kapsamı ile ifade etmek gerekirse; 

finans, doğa, üretim, insan ve sosyal birikim değerleri ile ölçülen ekonomik fayda, 

verimlilik, refah kavramlarına öncülük eden daha fazla dayanıklılık, uyumluluk, 

binaların ve bina stoklarının kullanılabilirliği ve verimliliği kavramlarının peşinde olan 

yatırımdır. Bu nedenle, araştırmaya dayalı en iyi uygulamalara gerek duymaktadır. 

Bu uygulamalar içerisinde, komple geliştirmenin hayat döngüsünün ciddi biçimde ve 

ayrıntılı olarak gözden geçirilmesi gerekmektedir. Burada kullanılan hayat döngüsü 

tabiri ile inşaat, alım, kullanım, yönetim, bakım, faaliyete son verme ve yıkım tabirleri 

ifade edildiği gibi öncesinde ve sonrasındaki arama ve üretim ile ek üretim 

yatırımları da kastedilmektedir (Lorenz, 2008).  

Sürdürülebilir gayrimenkul geliştirme şimdiki en iyi uygulamaların sahip olduğu

tasarım, inşaat, gayrimenkul yatırımı ve yönetimi gibi kavramlardan tamamen farklı

olarak yeni bir fikir oluşturulmasını gerektirmektedir. Örneğin; gayrimenkul varlıkları
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ile bütünleşmiş sürdürülebilirlik değerlerine sahip olmak, objektif ve şeffaf 

sürdürülebilirlik hesaplamaları yapabilmek ve kapalı döngü tasarım, organik 

malzemelerin kullanımı ve enerji verimliliği gibi gelecek nesil inşaat yaklaşımlarına 

terfi etmek (Lorenz, 2008).   

3.2.2 Sürdürülebilir gayrimenkul geliştirme stratejileri ve yaklaşımları

Sürdürülebilir gayrimenkul geliştirme kavramı dört adet temel yatırım stratejisini 

içermektedir ve bu stratejiler doğrudan olmayan gayrimenkul yatırımına 

uygulanabileceği gibi doğrudan gayrimenkul yatırımına da uygulanabilmektedir. Bu 

stratejiler şunlardır (Lorenz, 2008): 

1. Tanımlanan çevresel ve sosyal performans ihtiyaçları ile 

buluşan/buluşmayan gayrimenkul araçlarının alımı ve/veya satışı,

2. Sürdürülebilir binaların ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanmış, inşa edilmiş

ve akabinde yönetilmiş yeni bina projelerine yatırım, 

3. Sürdürülebilirlik performansını sistematik olarak geliştirebilmek için mevcut 

bina stoklarına yatırım, 

4. Daha sürdürülebilir toplumu teşvik etmek amacıyla, sosyal konut ve kentsel 

dönüşüm projeleri gibi toplumsal projelere yatırım.  

Şu anda gayrimenkul geliştirme de üç faklı yatırım yaklaşımı bulunmaktadır. Bu 

yaklaşımlar (Lorenz, 2008); 

1. Mevcut kanunlara bağlı olan yatırım uygulamaları olarak tanımlanan 

“Savunucu Gayrimenkul Yatırımı”’dır. Buna örnek olabilecek yatırım türleri 

baskın olan geleneksel gayrimenkul geliştirmedir. 

2. “Gayrimenkul sahipliğinin, toplumda yönetim ve gelişimin ve yatırımcının

hedef ve sorumlulukları ile uyumlu olması yönü ile anlaşılabilecek doğal 

çevrenin” pozitif etkilerini artıran ve negatif etkilerini azaltan geliştirme 

olarak tanımlanabilecek “Güvenilir Gayrimenkul Yatırımı”’dır. Bu tanım, ne 

yazık ki, gayrimenkul geliştirmeyi hâkim, finansal olarak yönlenmiş ve kısa 

dönem yatırımcı hedefleri tarafından düzenlenen dar sınırlar içerisine 

sokmaktadır ve pozitif etkilerin maksimize edilmesi ve negatif etkilerin 

minimalize edilmesi durumunda bile güvenilirlik ilkesinin göz önünde 

tutulması anlamına gelmektedir.  
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3.   “Sürdürülebilir Gayrimenkul Yatırımı”’da pozitif etkileri maksimize etme ve 

negatif etkileri minimize etme hedeflerini içermektedir ama belirgin şekilde 

bir adım öndedir. Bu tanımda, geliştiricinin tüm faaliyetleri sürdürülebilir 

olma amacına yöneliktir ve ilerisini düşünerek daha uygun koşullardan 

fedakârlık yapabilmektedir.  

Bu yaklaşımlar arasında en az uygulananı sürdürülebilir gayrimenkul yatırımıdır. 

Bunun nedeni yasal düzenlemelerin olmayışı, çevre bilincinin ve binaların doğal ve 

sosyal çevreye olan etkilerinin yeni yeni anlaşılmaya başlanması, bu konuda 

örgütlenmenin ve kamusal baskı oluşturabilme gücünün henüz kazanılmamış olması

ve yatırımcıların aradaki fark çok cüzi olsa da yatırımın geri dönüş süresi temel 

alınarak fazla yatırım yapmaktan kaçınıyor olmasıdır (Lorenz, 2008). 

3.2.3 Sürdürülebilir gayrimenkul geliştirme sürecinde yeşil binalar 

Günümüzde küresel ısınma ve buna bağlı gelişen çevre ve enerji sorunları

dünyamızı tehdit etmektedir. Ayrıca sınırlı enerji kaynaklarının daha verimli 

kullanılması da son yıllarda gündeme gelen konulardan bir tanesidir. Türkiye gibi 

enerji konusunda yüksek seviyede dışa bağımlı bir ülkede de küresel ısınma ve 

enerji tasarrufu hem devlet, hem kurumlar hem de kişiler açısından en önemli 

gündem maddelerinden birisi olmalıdır. 

Karbondioksit salınımının en önemli nedeni olan enerji tüketiminin ve paralelinde 

küresel ısınmanın önüne geçmenin yollarından biri binaların yalıtımından geçerken 

aynı zamanda enerjide dışa bağımlılığı azaltmanın yolu da enerjinin %40’ını tüketen 

binaların son teknolojilerden yararlanılarak izole edilmesi ile mümkün görünmektedir 

(Colliers International Turkey, 2008a).  

Enerji kaynaklarının kısıtlı olması ve ısıtmada ağırlıklı olarak fosil yakıtlarının

kullanılmasından kaynaklanan küresel ısınma sorunu enerji tasarrufu konusundaki 

çalışmalara önem verilmesini gerektirmektedir, zira küresel ısınmaya enerji 

tüketiminin etkisi %49 olduğu bilinmektedir (Colliers International Turkey, 2008a). 

Amerika Birleşik Devletleri’nde inşaat sektörü tüm dünyada olduğu gibi, çevreye 

büyük miktarlarda zarar vermektedir. İstatistiki bilgiler vermek gerekirse, Amerika’da 

elektrik tüketiminin %70‘i, enerji kullanımının %39’u, CO2 emisyonunun %39’u, 

hammadde kullamının %40’ı, su tüketiminin %12’si, atık oluşumunun %30’u bulunan 

mevcut binaların tüketimi sonucunda oluşmaktadır. Rakamlardan da anlaşılacağı 

gibi bu miktarlar, önlem alınmaya yetecek ciddiyettedir ve yeşil binalar gün ve gün 

önem kazanmaktadır (Colliers International Turkey, 2008a). 
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Yeşil binalar, bir başka deyişle çevre dostu binalar çevreye, standart yollarla inşa

edilen binalardan daha az negatif etkileri olan binalar olarak tanımlanabilir. Yeşil 

binaların hedefi enerji ve su kullanımını minimale indirmek ve tekrar dönüştürülebilir 

malzemeler kullanmaktır (www.gmtr.com).  

Bu tarz binalarda amaç olabildiğince doğal ışık kullanmaya çaba gösteren bir 

tasarımla, çok verimli HVAC (ısıtma, soğutma ve havalandırma) sistemleri ile uçucu 

organik bileşik boyalar, değişik tarzda doğal bina malzemeleri ve mobilyalar 

kullanmaya gayret etmek ve böylece binanın iç hava kalitesini yükseltmek olmalıdır. 

Yeşil binalar yapılırken ilk öncelikle yalıtıma ve enerji verimliliğine daha fazla önem 

verilip, büyük oranlarda enerji tasarrufu sağlanmalıdır (www.gmtr.com). 

Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir gelişme kavramlarının gayrimenkul geliştirme 

kavramına yansıması olarak kabul edilen “Yeşil Bina” kavramının daha detaylı

açıklaması bu tez çalışmasının dördüncü bölümünde verilmektedir. 

3.3 Bölüm Sonucu  

Sürdürülebilirlik kavramının ve ilkelerinin dünyada hızlı bir şekilde yayılmasının ve 

destek bulmasının neticesinde bu kavram ilkeleri ile beraber her alanda yer 

edinmeye başlamıştır. Şehircilik anlamında ise sürdürülebilir şehir tanımı ortaya 

çıkmış ve günümüzde en yaygın biçimde kullanılan alanı ise kentsel dönüşüm 

alanları olmuştur. Bu alanların günümüz metodolojisinde birer örneklem alan gibi 

kabul edilmekte olduğunu ve gelişmekte olan sürdürülebilirlik ilkelerinin en geniş

uygulama alanı buldukları bölgeler olarak tabir edilebilmektedir.  

Kentsel dönüşüm, değişime uğramış olan bir alanın ekonomik, fiziksel, toplumsal ve 

çevresel koşullarına kalıcı bir gelişim getirmeyi hedefleyen ve kentsel problemlerin 

çözümüne öncülük eden kapsamlı ve entegre bir vizyon ve eylemdir ve kentsel 

alanların en etkin biçimde kullanımına ve gereksiz kentsel yayılmadan kaçınmaya 

yönelik stratejilerin ortaya koyulmasıdır. Günümüzde ‘sürdürülebilirlik’ hedefi ile 

bağlantılı olarak, kentlerde daha önce kullanılmış ve atıl olan alanların tekrar 

kullanımını sağlayan ve kentsel büyümenin ve yayılmanın sınırlandırılmasına 

yönelik kentsel dönüşüm projelerinin geliştirilmesi, doğrudan bu amaçla ilintilidir 

(Roberts ve Sykes, 2000). 

Birçok durumda şehirler, faydalarıyla uyuşmayan ölçüde çevresel harcama 

yaratırlar. Bu harcamalar aşırı enerji tüketimini, hammaddelerin verimsiz kullanımını,

ihmal edilmiş açık alanlar ve toprakların, suyun ve atmosferin kirlenmesini 

içermektedir (Roberts ve Sykes, 2000). Kentlerin çevresel zararları, çoğu zaman 
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kente faydasından daha fazladır. Çünkü günümüz kentlerinde enerji kaynakları israf 

edilmekte, hammaddeler verimli kullanılmamakta, doğa ve çevre korunmamaktadır. 

Çevreye verilen bu zararlar, çevresel maliyetleri ve sorunları arttırmaktadır.  

Günümüzde daha yeni ortaya çıkan anlayış ise, kentsel dönüşümde sürdürülebilir 

gelişmenin başarısına katkıda bulunmaktır (Roberts ve Sykes, 2000). Bu bağlamda, 

kent kavramını etki altına aldığı çevre ve üzerinde yaşayan bireylerle birlikte bir doku 

olarak düşünmek ve herhangi bir dönüşüm sürecinde mevcut dokuyu zedelemeden, 

gelecek nesillere yüksek kalite standartlarında bir yaşam ve sürdürülebilir kentler 

sunmak çok önemlidir.   

Bu noktada, şehir içerisinde kalmış atıl endüstriyel alanların dönüşümünde 

sürdürülebilir gayrimenkul geliştirme kavramı önem kazanmaktadır. Şehir içinde, 

belki de merkezi iş alanına komşu olarak kalmış bu alanların optimum şekilde 

değerlendirilmesi gerekmektedir. Bunun nedenleri, şehir merkezi içerisinde kalmış 

olan bu alanların şehir içerisinde arsa arzı sıkıntısı yaşanmasından dolayı zamanla 

arazi değerlerinin artıyor olması, yaşam koşullarının giderek kötüleşiyor olması,

çevre tahribatının giderek artıyor olması ve mevcut bir altyapıya sahip olan şehir 

omurgasının bu alanların dönüşümü sırasında zarar görmemesi sağlanarak ele 

alınmasıdır. Bu bölgelerin dönüşümü sırasında sürdürülebilirlik ilkeleri ışığında farklı

meslek disiplinlerini bünyesinde bulunduran kamu ve özel sektör, yerel halk, çeşitli 

kurum ve kuruluşlar (üniversiteler, dernekler vb.) birlikte hareket etmelidir.   

Dünyada uygulanan birçok örneğe baktığımızda bu dönüşümler sırasında kamu ve 

özel sektörün, çeşitli akademik çevrelerin ve örgüt ve derneklerin, yerel halk ile 

birlikte ortak hareket etmekte olduğunu görmekteyiz. Dönüşüm modellerinin başarılı

olabilmesi için çok ciddi maliyetler gerekmekte ve kamu sektörü bu maliyetlerin 

altından kalkamamaktadır. Fakat yerel ve uluslararası geliştiricilere tanınan 

teşviklerle bu alanların cazibe merkezi haline gelmesi sağlanmaktadır. Kamu 

sektörünün bu dönüşümler sırasında en öncelikli yaklaşımı altyapı ve bölgedeki 

sosyal yaşam olmaktadır. Altyapı konusunda yapılan en belirgin yatırımlar ulaşım

ağında olup genelde toplu taşıma ağının güçlendirilip geliştirilmesi şeklinde 

olmaktadır. Sosyal yaşam için verilen desteklerse bölge halkına verilen cazip kredi 

olanakları ve vergi indirimleri olarak gösterilmektedir. Bu alanların dönüşümü 

sırasında kültürel mirasın korunması ve üzerinde bölgeye yakışır şekilde projeler 

uygulanarak gelecek nesillere aktarılması da büyük önem kazanmaktadır.  

Özel sektör ile birlikte ele alınacak dönüşüm projelerinde, bazı yasal düzenlemelerle 

sürdürülebilirlik ilkeleri içerisinde yeniden yapılanma sağlanabilir. Bu yasal 
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düzenlemelerin karşılığında sağlanacak vergi muafiyeti ve benzeri teşviklerle 

bölgenin sürdürülebilir bir şekilde kentin bütününden kopmadan niş pazar (yenilikçi 

pazar) yaratması ve yatırımcılar için cazip koşullara sahip olmasının sağlanması

mümkündür. 

Dünyada, özellikle Asya, Amerika ve Batı Avrupa’da, gayrimenkul pazarına yenilikçi 

yaklaşım getiren (niş pazar) en yeni kavram gayrimenkul geliştirmeyi sürdürülebilirlik 

ilkesi ile buluşturan “Yeşil Bina” kavramıdır.  

Bu kavramlar, yani sürdürülebilirlik ve yeşil bina kavramları, gayrimenkul geliştirme 

kavramı içerisinde Türkiye’de daha yeni yeni tartışılmaktayken, gelişmiş ülkelerde ve 

bazı gelişmekte olan ülkelerde bu konulara duyarlı bir müşteri kitlesi şimdiden 

oluşmuştur. Dahası birçok kamu kuruluşunun yapılarının sürdürülebilir yapılar yani 

“Yeşil Bina”’lar şeklinde inşa edilmesi için çeşitli teşvik ve yaptırımlar bulunmaktadır. 

Aynı zamanda, çevre dostu bina inşa etmenin birçok avantajı da bulunmaktadır. 

Bunlardan en önemlileri bu yapıların sağladığı enerji tasarrufu, CO2 salınımını

minimize etmesi, suyun kullanımını azaltması ve bunun yanında yağmur ve 

güneştende maksimum derecede faydalanmasıdır. Ayrıca, sanayileşmesini 

tamamlamaya çalışan ve Kyoto Protokolü’ne taraf olmanın arifesinde olan ülkemizin 

küresel iklim değişikliği ile mücadelesindeki başarısı, yeşil binaları da teşvik etmek 

gibi emisyonlarını azaltan aktif programlar yürütmesine bağlıdır. 
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4.  ENDÜSTRİYEL ALANLARIN MERKEZİ İŞ ALANINA DÖNÜŞÜMÜNDE 
SÜRDÜRÜLEBİLİR GAYRİMENKUL GELİŞTİRME: “YEŞİL BİNALAR" 

4.1 Yeşil Bina Tanımı

Yeşil binalar, binaların çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkilerini kısan ve 

gözönünde bulunduran ileri teknoloji gayrimenkullerdir. Yeşil binalar, daha az enerji 

ve su kullanma ve kullanılan malzemelerin çevresel hayat döngüsü üzerindeki 

etkilerini kısma amacı güden tasarımlarla şekillenir. Bu hedefler, daha iyi oturum 

(binanın yönelişi), tasarım, malzeme seçimi, inşa, operasyon, bakım, nakil ve 

mümkün derecede yeniden kullanma kavramları ile başarılabilmektedir (Yudelson, 

2008).  

Enerji tasarrufunun ön planda tutulduğu yeşil binalarda, ısıtma ve havalandırmada 

kullanılan enerji yarı yarıya düşürülebilmektedir. Bu binaların yatırım maliyeti 

standart yolla inşa edilenlerin yüzde 10-20 üstünde olmakla birlikte, enerji 

kullanımında sağlanan tasarruf sayesinde çevreci yapılar kısa sürede kendilerini 

amorti edebilmektedir. Bu binalarda ısıtma, soğutma, havalandırma ve elektrik 

ihtiyaçlarının karşılanması için sürdürülebilir enerji çözümlerinden yararlanılmaktadır

(www.arkitera.com). 

Tasarımlar, doğal ışıktan maksimum yararlanacak şekilde hazırlanmakta, binada ya 

da bahçesinde bulunan bitkiler, suyu az tüketen türlerden seçilmektedir. Tasarruflu 

ampuller, duş başlıkları, musluklar ve akıllı klozetler kullanılmakta ısı pompalarıyla 

75 metre derinlikteki toprak ısısı bina içine taşınmaktadır

(www.cevredostubinalardernegi.org). 

Bu binaların inşa edileceği araziler seçilirken bazı özel kriterler göz önünde 

bulundurulmaktadır. Tarım arazilerine, tarihi alanlara ve ekolojik dengeyi bozacak 

bölgelere çevre dostu binalar yapılmamaktadır. Binaların inşaatı sırasında, daha az 

yakıt harcanmasını sağlamak için hafriyatı en aza indiren yöntemler 

kullanılmaktadır. Özel yüzme havuzlu, lagünlü binalar ise asla yeşil ve sürdürülebilir 

binalar/projeler değildir (www.cevredostubinalardernegi.org). 

İnşaat artıkları çeşitli yöntemlerle yeniden değerlendirilmekte ve çevreci malzeme 

seçimi ve yapım tekniği uygulanmaktadır. Tükenme tehlikesi olmayan ve mümkün 
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olduğunca yakın mesafelerdeki kaynaklardan temin edilen malzemeler tercih 

edilmektedir. Ayrıca bina yapımında kullanılan malzemelerin, insan sağlığı 

açısından tehlikeli olmamasına dikkat edilmektedir. Özellikle toksik gazlar içermeyen 

boyaların seçilmesi ve halı kullanılmaması, bina içerisindeki hava kalitesini 

artırmaktadır. Çevreci binalar yüzde 30 daha az enerji, yüzde 35 daha az doğalgaz 

ve yüzde 30- 50 daha az su tüketirken, atık maliyetlerini yüzde 50-90 oranında 

azaltmaktadır (www.cevredostubinalardernegi.org). 

Çevre dostu binaları diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerinden biri de, doğal 

ışıktan olabildiğince çok yararlanmalarıdır. Bu nedenle yapıların inşa edileceği

arazinin tespit edilmesi ve binanın açısıyla tasarımının ışığın durumuna göre 

ayarlanması büyük önem taşımaktadır. Ayrıca binanın çatısına yerleştirilen güneş

panelleri yoluyla bina kendi elektriğini üretebilmektedir 

(www.cevredostubinalardernegi.org). 

Kısaca özetlemek gerekirse, çevre dostu binalar, mümkün olduğu kadar doğal ışık

kullanmaya gayret eden, ısıtma, iklimlendirme ve havalandırma sistemleri iç 

mekânın hava kalitesi göz önüne alınarak tasarlanan, buharlaşan organik bileşim 

çıkarımlarının düşük olduğu, asbest ve formaldehit içermeyen ve alerjik tepkilere 

neden olmayan malzemeler kullanılmış yapılardır. Malzemeleri, tükenme tehlikesi 

altında olmayan ve uzaklardan taşınmayan yerel hammaddeleri kullanan 

üreticilerden seçilmektedir (www.arkitera.com). 

4.1.1 Yeşil binaların faydaları

Yeşil binaların çevresine, doğaya ve kente faydaları şu şekilde sıralanmaktadır

(www.yesilbina.com): 

• Kentsel yaşam alanlarına değer katması,

• Binanın değerini artırması,

• Yapım aşamasında doğal çevre tahribatının en aza indirilmesi,  

• Temiz teknolojilerin kullanımı ve geliştirilmesine ortam sağlaması,

• Hafriyat ile ortaya çıkan atık malzemenin değerlendirmeye alınması,

• Yeşil çatı uygulaması ile yağmur sularının arındırılması,

• Yağmur sularının kullanımı ile kanalizasyon sisteminin yükünü azaltma,  

• Güneş enerjisinden yararlanma,  

• Doğal ışıktan yararlanma,  
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• Yeşil katmanların güneş ışınlarını yansıtmaması ile sera etkisini oluşturan 

yansımaları azaltması,

• Enerji tasarrufu sağlaması,

• Yeşil katmanları ile oksijen üretmesi,  

• İzolasyon sistemleri ile ısıtma soğutma maliyetlerinin ve karbondioksit 

salınımının azaltılması.

4.1.2 Yeşil binaların uygulama özellikleri 

Yeşil binaların uygulama özellikleri şu şekilde sıralanmaktadır (www.yesilbina.com): 

• Tasarım aşamasında yeşil bina standartları ile projelendirme, basit ve 

yenilikçi çözümleri ile yapım maliyetlerinin optimize edilmesi,  

• Doğal çevre ile uyumlu bir yapılanma tasarımı uygulanması,

• Hafriyatın minumuma indirilmesi ve atık malzemenin kullanılmasına yönelik 

tasarım uygulanması,

• Yeşil çatı uygulanması,

• Etkili yalıtım sistemleri ile enerji tasarrufunun sağlanması, ses ve ısı

yalıtımının oluşturulması,

• Doğal  ışık ile aydınlatmayı binanın içinde olabildiğince kullanabilecek bir 

mimari uygulanması,

• HVAC (ısıtma, soğutma ve havalandırma) sisteminde etkili çözümler 

tasarlanması,

• VOC (volatile organic compound - uçucu organik bileşik) değeri düşük yapı

malzemelerinin ve dekorasyon ürünlerinin kullanılması,

• Fotovoltaik panel sistemleri ile güneş enerjisinin kullanılması,

• Az su tüketen bitki ve ağaçlar ile peyzaj yapılması,

• Atık malzemelerden dönüştürülerek üretilen yapı malzemelerinin 

kullanılması,

• Harekete duyarlı sensörler ile havalandırma ve ışıklandırma sistemi 

uygulanması,

• Binanın kendi elektriğini üreten sistemlerin kurulması,
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• Yer altı ısı kaynağının kullanılması (Ground Source Heat Pump System - 

GSHP),  

• Güney cephede tromb duvarı uygulamaları ile kışın ısı ihtiyacının yarısının

güneşten sağlanması.

4.2 Dünyada Yeşil Bina Derecelendirme Sistemleri 

Binalarda çevre dostu ve enerji tasarrufu yapan uygulamaların artması ile yeşil 

binalar ile ilgili standartlaşma ve sertifika verilmesi gündeme gelmiştir. 

Standartlaşma ve sertifika çalışmaları yapan kurumların ortaya çıkması ile sertifika 

çalışmaları başlamış ve bu kurumlar yeşil bina standartlarına uyan yapılara 

sertifikalar vermeye başlamıştır. Sertifika alan binalar yeşil bina ünvanı ile prestij 

kazanmakta ve satış ve kira değerleri artmaktadır (www.yesilbina.com). 

Günümüzde, birçok ülke kendi “binalarda enerji tasarrufu” kriterlerini oluşturmuş

durumdadır. Her ülkeye göre değişen sertifika çeşitlerinin içerisinde en yaygın

olanları LEED (Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik- Leadership in energy and 

environmental design)  ve BREEAM (Bina Araştırma Kuruluşu Çevresel 

Değerlendirme Metodu- Building Research Establishment’s Environmental 

Assessment Method) derecelendirme sistemleridir.  

4.2.1 LEED sertifika sistemi 

Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik (LEED) ABD'deki Çevre Dostu Binalar 

Konseyi tarafından geliştirilen bir dizi kriterler listesidir. 

LEED aşağıdaki kriterleri desteklemek için oluşturulmuştur: 

• Bütün binanın tasarımında çevre dostu olmayı desteklemek, 

• Bina endüstrisinde çevre dostu olmak konusunda liderlik yapma, 

• Çevre Dostu Olma rekabetini artırma, 

• Çevre Dostu Tüketimde tüketiciyi bilinçlendirme, 

• Bina endüstrisini transfer etmek, 

Çevre Dostu Bina Derneği üyeleri bina endüstrisinin her sektöründen gelmektedir. 

Bu üyeler kullanılacak sertifika sistemini sürekli olarak geliştirirler. Bu sistem 6 

alanda puan alır (Yudelson, 2008): 

• Sürdürülebilir Araziler (14 puana kadar) 
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Sadece uygun alanda geliştirilmiş olma, otomobil kullanımının minimumda 

tutulması ve toplu taşıma araçlarının yaygın kullanımı, yağmur suyunun 

yönetimi, kentsel iklimin etkilerinin azaltılması, geceleri oluşan ışık

kirliliğinin azaltılması.

• Su Kullanımında Etkinlik  (5 puana kadar) 

İçilebilir suyun temizlik ve bina kullanımı amaçlı kullanılmasının azaltılması.

• Enerji Verimliliği ve Atmosferin Korunumu  (17 puana kadar) 

Binanın enerji kullanımının kısıtlanması, soğutucu üniteler için daha az 

zararlı kimyasalların kullanılması, bina içinde yenilenebilir enerji kaynağı 

üretmek, mevcut enerjinin tasarrufunun sağlanması ve projede kullanmak 

için yeşil güç satın alınması.

• Malzeme ve Kaynakların Korunması (13 puana kadar) 

Geri dönüşümlü malzemelerin kullanılması, mevcut binaların yeniden 

kullanılması, daha az inşaat atığı üretilmesi, bölgesel malzemelerin 

kullanılması ve hızlıca yenilenebilir (doğal) malzemelerin ve sertifikalı

ahşap malzemelerin kullanımı.

• İç Çevresel Kalite  (15 puana kadar) 

İç havanın kalitesinin arttırılması, dış hava havalandırmasının arttırılması,

inşaat süresince hava kalitesinin yönetilmesi, son ürünlerin, halıların ve 

kompozit ahşap ürünlerin toksik kimyasal salınımı yapmayan 

malzemelerden seçilmesi, kişisel konfor kontrolünün sağlanması, termal 

konfor standartlarının sağlanması, gün ışığından maksimum faydalanmanın

sağlanması ve dışarının bina alanlarından büyük ölçüde gözükebilir 

olmasının sağlanması.

• İnovasyonun Desteklenmesi ve Tasarımın Bütünleştirilmesi  (4 puan + 1 

puan da tasarımda LEED sertifikalı profesyonel kullanmak) 

LEED standartlarının üstünde örnek performans gösterilmesinin 

sağlanması ile diğer inovasyonların cesaretlendirilmesi ve tasarım ekibinde 

akrediteli profesyonellerin kullanılması.

Bu puanlamaların sonucunda çıkan toplam puana göre sertifika hakkı kazanılır. 

Binalar maksimum 69 puan üzerinden dört ayrı alanda sertifika alabilirler: 

• Sertifika   (26 - 32 puan)  
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• Gümüş (33 - 38 puan)  

• Altın (39 - 51 puan)  

• Platin   (52 - 69 puan) 

LEED sertifikası ABD'de USGBC (Birleşmiş Devletler Yeşil Bina Konseyi)’ye yapılan 

başvuru üzerine sadece USGBC tarafından verilir. LEED sertifikasına başvurmak 

isteyen proje takımları öncelikle internetten başvuru yapmak zorundadır. Projenin 

başında başvuru yapmak, sertifika alma potansiyelini yükselten öğelerden bir 

tanesidir.  

LEED Çeşitleri 

Farklı projeler için farklı LEED sertifika sistemleri geliştirilmiştir. Bu sistemler şu

şekilde sıralanabilmektedir (Yudelson, 2008): 

• LEED-NC:  Yeni inşaat ve kapsamlı renavosyon, 

• LEED-EB:  Mevcut binalar, 

• LEED-CI: Binada yaşayanlar için iç tasarım, 

• LEED-CS:  Core-and-shell projeler,  

LEED sertifikası bina bittikten sonra alındığından dolayı, yeni yapılan 

binalarda özellikle ön kiralamada veya ön satışta LEED sertifikasının ismini 

kullanmak isteyenler için verilen ön sertifikadır. Bu sistem ayrıca, özellikle iç 

dizaynsız olarak (shell&core) olarak teslim edilen ofis projelerinde, 

kiracılarında LEED kriterleri doğrultusunda iç tasarım yapmalarını teşvik 

etmektedir.  

• LEED-H:  Evler, 

• LEED-ND:  Mahalle Gelişimi. 

Tüm bu LEED çeşitleri için puanlama ve sertifika çeşitleri aynı olup puan sistemi ile 

yarışmacı bir hava yaratılarak özgün tasarımların önünün açılması hedeflenmiştir.  

4.2.2 BREEAM sertifika sistemi 

BREEAM (Bina Araştırma Kuruluşu Çevresel Değerlendirme Metodu) Temmuz 

1990’da başlatıldığından beri yaygın bir şekilde, yeni ve var olan binalar için yapılan 

değerlendirmelerde kullanılmaktadır. ECD (Enerji ve Çevre) gibi büyük kuruluşların

sponsorluğuyla, binaların çevresel performansları için doğru kriterleri belirlemek 

amacıyla hazırlanmış olan bu metot, bağımsız olarak uygulandığından dolayı
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piyasada da tanınmakta ve onay görmektedir. Önce İngiltere’de yaygınlaşan metot 

zamanla Avrupa’nın diğer ülkelerinde de kabul görmeye başlamıştır.  

BREEAM sertifikalı 115.000 ve kayıtlı 700.000 bina ile dünyanın en önde gelen ve 

tercih edilen binalar için çevresel ölçüm metodlarından biridir. BREEAM 

sürdürülebilir tasarım konusunda en ideal standartları ile binaların çevresel 

performansını belirlemekte en önemli ölçümlerden biridir. Binalara verilen puanlar 9 

kategoride performansa bağlı olarak verilmektedir. Ve bütün puanlar bir araya 

gelerek tek bir skor olarak Geçerli, İyi, Çok İyi, Mükemmel ve Önde Gelen olarak 

derecelendirilir.   

BREEAM, belirli kriterler ışığında bir binanın çevresel performansına değer biçme 

yoludur. Metodun amacı binaların çevresel performansları için doğru kriterleri 

belirlemektir. Bu kriterlerin ana hedefleri şu şekilde sıralanmaktadır: 

• Tasarımcıları çevresel konulara karşı daha duyarlı hale getirmek,  

• Ürün geliştiricilerin, tasarımcıların ve kullanıcıların çevreyle dost binaları

tercih ve talep etmelerini ve bu yönde bir piyasa oluşmasını sağlamak,  

• Toplum genelinde, binaların, küresel ısınma, asit yağmurları ve ozon 

tabakasındaki incelme üzerindeki büyük etkisi konusunda farkındalığı 

yükseltmek,  

• Bağımsız olarak değerlendirilen hedefleri ve standartları belirlemek ve bu 

sayede yanlış talep ve uygulamaları en aza indirmek,  

• Binaların çevreye olan uzun vadeli zararlı etkilerini azaltmak,  

• Gün geçtikçe azalan su ve fosil yakıtlar gibi kaynakların kullanımını

azaltmak,  

• Bina içi ortam kalitesini ve bu sayede kullanıcıların esenliğini ve konforunu 

artırmak. 

 BREEAM tarafından önem verilen ve öncelikli olarak çözülmek istenen sorunlar şu

şekilde sıralanmaktadır: 

• Küresel Atmosfer ve Kaynakların Kullanımı,

• Yerel sorunlar, 

• İç Ortam ve Sağlık, 

• Çevrenin Binalara Etkisi. 
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Farklı projeler için farklı BREEAM sertifika sistemleri geliştirilmiştir. Bu sistemler şu

şekilde sıralanabilmektedir: 

• BREEAM / Ofisler, 

• BREEAM / Evler, 

• BREEAM / Perakende Hizmet Sağlayıcılar, 

• BREEAM / Endüstriyel İşletmeler, 

• BREEAM / Okullar. 

BREEAM çevresel değerlendirme kriterleri ise şu şekilde sıralanabilmektedir: 

1. Küresel Sorunlar ve Kaynak Kullanımı;

1.1. Enerji Tüketimine Bağlı CO2 üretimi, 

1.2. Asit Yağmurları,

1.3. CFC, HCFC ve Halonlara Bağlı Ozon Tabakası İncelmesi, 

1.4. Doğal Kaynaklar ve Geri Kazanılmış Malzemeler, 

1.5. Geri Dönüştürülebilir Malzemelerin Depolanması,

2. Yerel Sorunlar;  

2.1. Soğutma Kuleleri Kaynaklı Lejyoner Hastalığı Vakaları,

2.2. Yerel Rüzgar Etkileri, 

2.3. Gürültü, 

2.4. Diğer Binaların ve Arazinin Gölgelenmesi, 

2.5. Su Tasarrufu, 

2.6. Arazinin Ekolojik Değeri, 

2.7. Bisiklet Kullanımı.

3. Yapı İçi Sorunlar ; 

3.1. Bina Su Tesisatından Kaynaklı Lejyoner Hastalığı Vakaları,

3.2. Havalandırma, Pasif Sigara İçiciliği ve Nem, 

3.3. Zararlı Maddeler, 

3.4. Aydınlatma, 

3.5. Isıl Konfor ve Aşırı Isınma,  
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3.6. Yapı İçi Gürültü. 

4.3 Yeşil Binaların Gelişimini Engelleyen Faktörler (Bariyerler) 

Bilinirlik ve tecrübe, güvenilir bilgi kaynakları ve ölçütlerinin az oluşu ve kimin 

ödeyeceği ve kimin faydalanacağı sorunları arasında yanlış düzenlemeler gibi bazı

nedenler özellikle üçüncü şahıs yatırımcıların yeşil bina yapmalarını engellemektedir 

(Nelson, 2007).  

4.3.1 Bilinirlik ve tecrübe faktörü 

Yeşil binaların inşaatının engelleyen ilk konu bilinirliğin kısıtlı olmasıdır. LEED 

sertifikalı binalar ABD genelinde 50 eyalet ve yaklaşık 400 şehirde yer alsada, beş

veya daha fazla yeşil bina içeren 32 şehir toplam yeşil bina sayısının %40’ını

oluşturmaktadır. Bunların içerisinden kamu binalarını çıkardığımız zaman, birden 

fazla özel LEED projesi içeren şehir sayısı 50 olmakta ve üçten fazla özel LEED 

projesi sayısı içeren şehir sayısı ise 20’ye düşmektedir. Bu nedenle, birçok 

metropolitan alanda, çok az sayıda geliştirici ve yatırımcı yeşil binalara 

yönelmektedir. Fakat, bahsedilen bu yapıların birçoğunun son bir iki yıl içerisinde 

inşa edilmiş olması da, yeşil binaların yaygınlaşması açısından gözardı

edilmemelidir (Nelson, 2007). 

Diğer neden ise tecrübe faktörüdür. Geliştirilen yeşil binalar, ilk proje konseptinin, 

tasarımın, pazarlamanın, izinlerin, sertifikasyonun ve operasyonların organizasyonu 

için nitelikli bilgiye gerek duymaktadır. Yeşil bina işine girenlerin mimarlarla, 

mühendislerle, kredi sağlayanlarla, sigortacılarla, aracılarla ve yöneticilerle çok sıkı

işbirliğine girmesi gerekmektedir. Özellikle sektörde yer alan küçük oyuncular için, 

şirket içinde gerekli tecrübeye ulaşmak ve yukarda sayılan iş ilişkilerini oluşturmak 

çok fazla zaman almaktadır (Nelson, 2007). 

Bu konu ile bağlantılı diğer bir konu ise eğitimli profesyonellerin az sayıda olmasıdır. 

Amerika Yeşil Bina Konseyi LEED programı sertifikalı yaklaşık 40.000 profesyonele 

sahiptir fakat bu sayı iki sene öncesinde yarısı kadardır. Bugüne baktığımızda 

bahsedilen 40.000 profesyonel içerisinde, mimarlık ve mühendislik alanları gibi daha 

özellikli alanlarda gerçek deneyimli profesyonel sayısı hala kısıtlı sayıdadır. Küçük 

piyasalarda ise zaten profesyonel tek tük veya hiç bulunmamaktadır. Sınırlı sayıda 

LEED uzmanının olması yeşil bina sektörünü iyice darboğaza sokmaktadır (Nelson, 

2007). 
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4.3.2 Bilgi kaynakları ve ölçütler faktörü 

Kuruluş veya kuruma ait yeşil bina ilgisi de, daha geniş kapsamlı ve şeffaf 

operasyon gurubunun, el değiştirme bilgisinin ve diğer gayrimenkul ürünü türleri için 

standart olan referans malzemelerinin kısıtlılığı yüzünden sınırlanmaktadır. Birçok 

firma ve kuruluş sektörde yer alan bu kısıtlılıkların giderilmesini beklemektedir 

(Nelson, 2007). 

Ayrıca, sektörde hala yeşil binalar için ölçüt ve tanımlamalar genel kurallar içine 

sokulup bir düzenleme yapılmamıştır. Yeni bir oluşum olan Yeşil Binalar Finans 

Konsorsiyumu, bu konuların bir düzene oturtulması için kurulmuş olsa da 

çalışmalarını tamamlayabilmesi için birkaç senelik bir sürece ihtiyacı vardır. Bu süre 

zarfında bu konular açıkta kalmaya devam edecektir (Nelson, 2007). 

4.3.3 Kim öder, kim faydalanır, ne zaman soruları faktörü  

Şu anda, tüm bina kiralamaları ve benzer anlaşmaları dışarıda tutarsak, yeşil bina 

sahipliğinin yatırımcı payı %20’nin altındadır. Bunun temel nedeni, mülk sahibi 

maliyetleri ve kiracı faydalarının aralarında yanlış sıralanmasıdır. Yeşil binaların

birçok faydası, en azından şimdilik, gayrimenkul kullanıcıları için artıyor gözükmekte 

olup kiracılar bu faydaların değerleri için mülk sahiplerini yeterince tazmin 

etmemektedirler. Diğer kiracı türleri ile karşılaştırıldığında, devlet kuruluşları ve ana 

firmalar kendi tesislerinin büyük çoğunluğuna sahip olduklarından dolayı, bu 

sektörler yeşil binaların faydalarını daha fazla benimsemiş olarak durmaktadırlar 

(Nelson, 2007).   

Bazı kiracıların yeşil binaların faydalarına ekstra kira ödemek istememeleride ayrı bir 

durumdur. Bu nedenle, ihtiyatlı geliştirici ve yatırımcılar henüz kanıtlanmamış piyasa 

kabülünden sakınarak yeşil özellikleri binalara eklememektedir (Nelson, 2007). 

Bir diğer neden ise yaşam döngüsü maliyetidir. Yeşil binaların ömürleri geleneksel 

yapılarla karşılaştırıldığında daha uzun olmaktadır fakat klasik yatırımcılar için 

yatırımın geri dönüş süresi ve elde tutma süresi daha önemli olduğu için yeşil 

binaların faydalarını gözardı etmektedirler. Günümüzde, enerji fiyatlarının gün 

geçtikçe artıyor olması, bu nedenin öneminin her geçen gün azalmasına neden 

olmaktadır (Nelson, 2007).   

Tüm bu nedenlerden dolayı, yeşil binalar genellikle uzun dönemli yatırımı göze 

almış ve hesaplamalarında kiracı faydalarını daha iyi algılamış hükümet kurumları,

büyük şirketler ve gayrimenkul sahipleri/kullanıcıları tarafından tercih edilmektedir 

(Nelson, 2007).      
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4.3.4 Sertifika süreci faktörü 

Yeşil bina sertifika alma sürecinin uzun olması ve ek maliyetler getiriyor olması da 

yeşil binalar için ayrı bir kısıtlayıcı faktördür. Bunun dışında, özellikle tek kullanıcılı

gayrimenkuller dışında ki ticari gayrimenkullerde oluşan sorun, iç dekorasyonsuz 

olarak kiracıya teslim edilen alanlardan dolayı sertifika sırasında puan kaybediliyor 

olmasıdır. Puanlamaya dahil olan bu alanların iç dizaynı kiracıya ait olduğundan 

dolayı kriterlere uyulmadığında her puanın önemli olduğu sertifika sisteminde düşük 

skorlar elde etme riski bulunmaktadır. Bu kaygı ise LEED-CS (Core&Shell) sertifika 

sisteminin uygulanmaya başlamasıyla azalmıştır (Nelson, 2007). 

4.4 Yeşil Binaların Gelişimini Destekleyen Faktörler (Drivers) 

Yeşil binaların iç fiziksel ve operasyonel faydalarının ötesinde geliştirilmesini, 

kullanılmasını ve sahipliğini teşvik eden birçok temel güç bulunmaktadır. Bunlar; 

kiracı ve geliştirici talepleri, devlet kanunları ve teşvikleri, endüstri destek ve 

baskıları ve değişen yeşil bina maliyet yapılarıdır (Nelson, 2007). 

4.4.1 Kiracı talebi faktörü 

Kiracılar tarafından yeşil binalara olan gelişen talep tüm yeşil bina tiplerine 

yayılmaktadır. Ev halkı daha yeşil ev ve apartmanlar talep etmekte, perakendeciler 

daha fazla enerji verimliliği sağlayan dükkânlar istemekte, üreticiler çevreyi daha az 

kirleten tesisler aramakta ve devlet kuruluşları daha yeşil ofislere talep etmektedir. 

Kiracı çeşitlenmesine göre yeşil bina motivasyonları çeşitlenmektedir. Bu 

çeşitlenmeler genel olarak dört grup altında toplanmaktadır (Nelson, 2007): 

• Doğru Şeyi Yapmak:  

İlk motivasyon, iklim değişikliklerine karşı olan küresel bilincin ve bütün 

gayrimenkul çeşitlerini dolduranların kendi payına düşeni yapmalarına iten 

baskının artmasıdır. Hanehalkı ve bireylerde, kişisel değerler alım ve 

kiralama kararlarını direkt etkilemekte, özellikle yıldız sanatçıların, 

sporcuların ve toplum içinde ki saygın kişilerin bu konuya olan duyarlılığı da 

eğilimi artırmaktadır (Nelson, 2007).  

İş dünyasında, kiracılar müşterilerinden, çalışanlarından ve iş ortaklarından 

gelen çevresel hareket talebine karşılık vermektedir. Büyük şirketlerin 

yayınladıkları raporlarında sosyal konular ve çevresel aktiviteler için 

harcanan efor ve sürdürülebilirlik adına yapılan çalışmalar görülebilmektedir 

(Nelson, 2007).  
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Şirketler aynı zamanda çalışanlarını, özellikle genç çalışanlarını, etkilemek 

ve elde tutmak için çevresel kayıtların ne kadar önemli olduğunu fark 

etmiştir. Dell ve Wall-Mart gibi büyük ölçekli şirketler, tedarikçilerini, 

aralarında ki iş bağının kopması pahasına olsa dahi, çevresel etkilerini 

kısmaları konusunda zorlamaktadır (Nelson, 2007).  

• İmaj Etkisi: 

Şirket tesisleri ve genel merkez binaları şirketin imajının önemli bir 

yansımasıdır ve çevresel politikalarının ve eforlarının kamuya ifade 

edilmesidir. Goldman Sachs, Bank of America ve JPMorgan Chase gibi 

büyük firmalar ya LEED Gold veya Platinyum sertifikalı yeşil binalarını

tamamlamış ya da lansmanını yapmışlardır. Bu binalar şirketlerin 

imajlarında çevresel duyarlılıklarının sembolü olarak yer almakta ve 

firmalarının imajlarını geliştirmekte araç olarak kullanılmaktadır (Nelson, 

2007). 

• Enerji Maliyeti: 

Yeşil binanın sahibi olarak içinde bulunmanın veya kiracı olarak içinde 

bulunmanın güçlü finansal ve sosyal getirileri olmasının dışında enerji 

verimliliği açısından da büyük getirileri bulunmaktadır. Burada ki ana unsur 

artan enerji maliyetleridir. 1999 yılının başında $11 ABD doları olan bir varil 

petrolün fiyatı, 18 ay içerisinde $35 ABD dolarına, 2008 yılı Temmuz ayı

itibari ile $150 ABD doları seviyelerine kadar çıkmış, günümüzde ise 

küresel krizin etkisi ile $50 ABD doları civarlarına düşmüştür. Büyüme hızı

ile artan petrol talebine bağlı olarak küresel krizin etkilerinin geçmesinden 

sonra tekrardan yükselmesi kaçınılmazdır (Nelson, 2007).  

Bu artış ile beraber binanın da kamu hizmeti maliyetleri (elektrik, su, katı

atık, kanalizasyon vb.) masrafları da artmıştır. ABD’yi örnek vermek 

gerekirse; petrolün $11 ABD dolarından $90 ABD dolarına çıktığında özel 

ofis binalarında kamu hizmeti maliyetleri %27 civarında artarak m² başına 

yıllık $25 ABD doları olmuştur. Bununla birlikte, kamu hizmeti maliyetlerinin 

toplam operasyon giderlerinin yaklaşık olarak sadece üçte birini 

oluşturduğu ve geri dönüş olarak önemli bir fark yarattığı kabul edilmelidir. 

Bu nedenden dolayı, yani hızlı artan enerji maliyetleri yüzünden, mal 

sahipleri veya kiracılar enerji verimliliğini artıran sistemlere motive 

olmaktadırlar. Kanada ve ABD’de Compass Resource Management 

tarafından yapılan güncel bir araştırmada LEED sertifika derecesine sahip 
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binalarda enerji tasarrufu ortalama %24, gümüş derecesine sahip binalarda 

%33, altın derecesine sahip binalarda %47 ve platinyum derecesine sahip 

binalarda ise %60 olarak hesaplanmıştır (Nelson, 2007). 

• İş Üretkenliği: 

Tesis giderleri çoğu firmanın toplam operasyon maliyetlerinin ortalama 

%10-%20’sini oluştururken, çalışan giderleri %30 ile %50 arasında maliyet 

oluşturmaktadır. Bu durumda iş üretkenliğinin az veya çok olmasıda bu 

oranın artmasına veya azalmasına sebep vermektedir. Yapılan 

araştırmalarda iş verimliliğini %1 oranında arttırmanın, gayrimenkul 

giderlerini %10 kısmakla aynı olduğu, yani parasal olarak bakıldığında ise 

m² başına yıllık yaklaşık $33 ABD doları olduğu belirtilmiştir (Nelson, 2007). 

Diğer sektörlere baktığımızda gün ışığının arttırılmasının perakende 

sektöründe satışları arttırdığı, okullarda öğrenim kapasitesini arttırdığı,

hastanelerde taburcu edilme süresini kısalttığı ve fabrikalarda üretimi 

hızlandırdığı deney ve uygulama yolu ile kanıtlanmıştır (Nelson, 2007).    

• Tasarım ve Teknoloji: 

Yeşil binaların tasarım ve teknoloji yönünden en son ürünlere sahip 

olmaları da tercih edilmelerinin bir başka sebebidir. Bu binaların en kaliteli 

ve en son teknolojileri kullandığının bilinmesi ayrı bir güven duygusu 

yaratmakta ve psikolojik olarak tercih edilmesine sebep olmaktadır (Nelson, 

2007). 

• Piyasa Kanıtı:

Birçok araştırmada, ankete katılanlar daha yeşil binalarda çalışmak 

istediklerini belirtmiş ve Kanada’da yapılan bir ankete katılanların

%75’inden fazlası çevresel olarak daha dost bir işverenle çalışmak için 

şuan ki işlerinden ayrılabileceğini belirtmiştir (Nelson, 2007).  

Piyasada yer alan büyük firmalara baktığımızda ise birçoğu yeşil tesise 

geçiş politikalarını açıklamakta ve çevresel duyarlılıklarını göstermek amacı

ile bu alanda yaptıkları çalışmaları ve harcadıkları eforu raporlamaktadır. 

Ayrıca bu firmaların birçoğu bundan sonra yeşil binalara önem vereceklerini 

belirtmekte veya yeşil binalara taşınmakta ya da kendi yeşil genel merkez 

binalarını inşa etmektedirler (Nelson, 2007).   
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4.4.2 Yatırımcı talebi faktörü 

Olgunlaşan yeşil bina piyasasında bir diğer parçada yatırımcıların yeni inşaatları

finanse etmeye, eski binaları yenilemeye ve iyileştirmeye ve tamamlanmış projeleri 

satın almaya karşı artan gönüllülükleridir. Özel ve kamu kullanımlı tek kullanıcılı

yeşil binaların dışında çok kullanıcılı binaların piyasada emiliminin yavaş olmasına 

karşın yatırımcılar yeşil bina yatırımlarından kar etme fırsatının farkına varmaktalar 

ve bu yatırımlara karşı daha önyargısız olmaktadırlar. Yatırımcı talebi faktörü “itiş”

ve “çekiş” olarak ikiye ayrılmaktadır (Nelson, 2007).   

• İtiş Faktörleri: 

Piyasada yatırımcıları sosyal bilinçli yatırıma iten nedenler aynı toplumsal 

güçlerdir. Yatırımcılar, öz sermayelerini yatırdıkları kullanımların doğru 

kullanım olduğunun güveni içinde hareket etmek isterler.  Burada anahtar 

faktör, akademisyenlerin ve Birleşmiş Milletler gibi enstitülerin desteklediği

“Güvenilir Gayrimenkul Yatırım” hareketidir. Bu yaklaşımda geleneksel 

finansal geri dönüşün yanında yatırımın çevresel ve sosyal etkileri de 

hesaba katılmaktadır (Nelson, 2007).   

Güvenilir Gayrimenkul Yatırımı ABD’de yer alan emeklilik fonlarında daha 

yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu fonların yatırımlarının çoğunu 

gayrimenkul yatırımları oluşturmaktadır. Emeklilik fonları, iştirakçileri ve 

yöneticilerinin direktifleri doğrultusunda yeşil binaları da kapsayan güvenilir 

yatırımları savunmaktadırlar. Örneğin; ABD piyasasında 20 milyar ABD 

Doları değerinde yatırımı bulunan Kaliforniya Kamu Çalışanları Emeklilik 

Kurulu’nun yeşil bina yatırımı ve gönüllülüğü kararları piyasada itici bir güç 

oluşturmaktadır (Nelson, 2007).   

• Çekiş Faktörleri: 

İtiş faktörünün tam tersi olarak çekiş faktörü ise yeşil binalar tarafından 

sunulan her gün artan cazip yatırım fırsatlarıdır. Yeşil binalar piyasada farklı

bir yatırım aracı olarak gözükse de, yeşil gayrimenkul fonlarının artan 

hâkimliği özelleşmiş piyasanın gerçekten var olduğunun göstergesidir. 

Kaliforniya Kamu Çalışanları Emeklilik Kurulu 500 milyon ABD Doları

sermayeli bir fon kurarak LEED sertifikalı binalar üzerine yoğunlaşmıştır

(Nelson, 2007). Piyasada yer alan bu tarz talepler yatırımcıları yeşil bina 

sektörüne çekmektedir.  
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4.4.3 Devlet faktörü 

Kamu sektörü politikaları yeşil bina gelişimini dört anahtar kelime ile 

hızlandırmaktadır. Bu kelimeler kiracılık, liderlik, yasal düzenleme ve teşviktir 

(Nelson, 2007).   

• Kiracı Olarak Devlet: 

Devlet kiracı olarak, piyasada kendi dominantlığının farkındadır ve kendinin 

dolduracağı yeşil binalarda kendinin belirlediği standartlar ile yeşil bina 

gelişimine öncülük etmektedir. ABD’de eyalet ve yerel hükümetler, yeşil 

bina standartlarının kademe atlamasında enstrüman olmuşlardır ama 

federal hükümet ülke çapında tesislerinde ve binalarında belirlediği yüksek 

çıtalarla yeşil mimaride özellikle etkili olmuştur. Federal hükümetin bu 

konudaki prensibi “ulusun enerji güvenliği ve çevresel performansı

konularında örneklerle öncü olmak” şeklindedir. ABD federal hükümeti bu 

konuda hassas davranarak minimum yaşam döngüsü maliyeti ve en az risk 

içeren uygulamaların yapılması için Çevresel Koruma Şubesini 

oluşturmuştur (Nelson, 2007).   

Bugün, ABD’de Hükümet Servisleri Dairesi sivil federal kurumlar için 

kiralanan veya sağlanan tüm binalarda LEED-Sertifika derecesi aramakta, 

ordu LEED-Gümüş ve Çevresel Koruma Şubesi ise LEED-Altın

sertifikalarını aramaktadır. ABD Federal Hükümeti’nin sahip olduğu 445.000 

yapıda toplam 275 milyon m² alan olduğu ve kiracısı olduğu 57.000 yapıda 

35 milyon m² alan olduğu göz önüne alınırsa ve sadece Hükümet Servisleri 

Dairesi’nin bina işletme bütçesinin yıllık yaklaşık 2 milyar ABD doları olduğu

düşünülürse, alınmış olan bu kararın (özellikle kiralanacak binalar için) 

sektör için önemi daha da netleşecektir (Nelson, 2007).   

• Lider Olarak Devlet: 

Devletin kiracı olarak rolüne yakın alakalı olarak yeşil binaların verimliliğine 

olan bilinçliliğin artması ve verimliliğin gösterilmesi konularında da 

piyasaları etkileme gücü yine devlettedir. Birçok piyasada, kiracı ve

geliştiricilerin yeşil bina teknolojilerine tanık olmaları federal veya yerel 

hükümetlerin bölgede inşa ettikleri ilk yeşil binalarla olmuştur. Yeşil 

binaların sahip oldukları farklı tasarım içerisindeki eşsiz özellikleri, tipik 

gayrimenkul geliştirmelerinden ayrılmasını sağlamaktadır. Kiracı tarafında 

bu projeler ürün için bilinç, ilgi ve eninde sonunda talep oluştururken, 
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geliştirici tarafında bu projeler yeni ürünler için esinlenme ve cesaret 

oluşturmaktadır (Nelson, 2007).    

• Devlet Yasal Düzenlemeleri ve Teşvikleri: 

Devlet ayrıca özel yeşil bina aktivitelerini yasal düzenleme gücü ile de 

etkilemektedir. ABD’de, arazi kullanımı düzenlemeleri yerel otoritelere 

bırakılmış olsa da federal ve eyalet hükümetleri dolaylı olarak binaların

nerede ve nasıl yapılacaklarını kontrol etmektedir ve geliştirme veya mülk 

sahipliliğinin maliyetlerini ve faydalarını genellikle etkilemektedir (Nelson, 

2007).    

Yeşil bina örneğinde, yerel hükümetler sadece son zamanlarda konuya 

ciddi anlamda eğilim göstermişler ve sektörde eğilimin ivmelenmesine 

katkıda bulunmuşlardır. Yeşil binaları emrivaki veya cesaret verici biçimde 

destekleyen bu kararların birçoğu son birkaç yıl içerisinde yasalaştırılmıştır. 

Bu politikalar genel olarak üç grup içerisinde toplanabilmektedir (Nelson, 

2007): 

- Tüm yeni inşaat ve yenilemelerin (genellikle belli m²’nin üzeri) 

minimum LEED-sertifika derecesine veya benzer yeşil bina 

sertifikasına sahip olmaları gerekliliği, 

- Belirtilmiş çevresel standartlara sahip olan yapıların teşviki için 

yoğunluk bonusları veya hızlandırılmış izinler gibi planlama teşvikleri, 

- Belirtilmiş çevresel özelliklere sahip olan binaların yapımının teşviki 

için bağış veya vergi indirilmesi gibi finansal teşvikler. 

Bunlar ve bunlara benzer birçok yasalar yerel hükümetlerin yeşil binalara 

olan artan şevklerini göstermektedir (Nelson, 2007).    

4.4.4  Endüstri destek ve baskıları faktörü 

Çeşitli diğer endüstri güçleri, geliştirici ve yatırımcıları yeşil bina sektörü içine 

sokmaktadır. Dünyaca kabul görmüş ULI, BOMA, NAIOP ve ICSC gibi temel piyasa 

grupları, güçlü çevresel tutumlar kabul etmişlerdir. Bu gruplar, çevresel etkiye 

duyarlı olan ve enerji verimliliğini artırmayı hedefleyen devlet kurumları ile işbirliği

içerisine girmektedir (Nelson, 2007).   

İkinci olarak, bu piyasa grupları fırsat bilinçliliğini artırmakta ve ilgilenen kurumlar için 

kendi proje ve yatırımlarının içine yeşil duyarlılığını başarılı olarak nasıl

ekleyecekleri konusunda bilgi takas evi hizmeti vermektedirler. Yeşil temalı endüstri 
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faaliyetleri ve atölyelerin artması, kritik öneme sahip bilgilerin hızlı ve geniş bir 

şekilde yayılmasına öncülük etmektedir (Nelson, 2007).   

4.4.5 Değişen yeşil bina maliyet yapısı faktörü 

Son olarak, belki de birçok yatırımcı için en önemlisi olarak, yeşil binaların işletme 

ve finansal performansına dayanarak olurluk incelemesidir. Bu noktada, yeşil bina 

ilkeleri doğrultusunda geliştirilmiş yatırımların örneklemi kısıtlı olduğundan dolayı

kesin sonuçlandırmalara varılamamaktadır. Bununla birlikte, mümkün olan 

geliştirmeler yeşil binalar için zorlayıcı yatırım örnekleri teklif etmektedir (Nelson, 

2007).   

Yeşil binalar genel olarak geleneksel binalardan çok daha fazla maliyetli olarak 

bilinmektedir ve bu yanlış anlayış gayrimenkul danışmanları arasında bile bugüne 

kadar sürmüştür. Çeşitli araştırmalar neticesinde maliyet faklılığının %15 civarında 

olduğu ortaya çıkmıştır. Nitekim ABD’de ki LEED binalarının maliyet farklılıklarının

LEED sertifikası harcamalarını da içeren özel harcamalarda dâhil olmak üzere bu 

orandan daha düşük olduğuna inanılmaktadır (Nelson, 2007).   

Birçok yeşil bina derecelendirmesi olmasına rağmen, genelde tüm mevcut son 

teknolojiyi kullanan binaların yeşil bina olarak düşünülmesi yanlıştır. Piyasada hâkim 

olan anlayış tüm yeşil binaların A+ kalitede olması gerektiğidir ve bu yanlıştır. Yeşil 

binalar çeşitli kalite derecelerinde ve fiyat noktalarında olabilmektedir. Lüks 

harcamanın sınırlarının olmamasından dolayı inşa sırasındaki tüm ekstra lüks 

harcama kalemleri maliyeti şişirebilmektedir (Nelson, 2007).   

2005 yılında mühendislik firması Morrison Hershfield tarafından yapılan kapsamlı bir 

çalışmaya göre, çeşitli LEED sertifika derecelerine göre tahmini ek maliyet oranları

LEED-Sertifika için %0,8, LEED-Gümüş için %3,5, LEED-Altın için %4,5 ve LEED-

Platinyum için %11,5 olarak belirlenmiştir (Nelson, 2007).    

Günümüzde çeşitli disiplinlerden oluşan yeşil bina geliştirme grupları sürdürülebilirlik 

kavramını normal binalarla birleştirerek yeşil binalar oluşturmanın maliyetini 

minimuma hatta sıfıra indirmek için çalışmaktadırlar. İlk olarak, popüler inanışa zıt

olarak, birçok yeşil özellik tahmin edildiği kadar pahalı değildir. Sadece geleneksel 

yapılarda genellikle kullanılan ürün ve yaklaşımlardan farklılık göstermektedirler. 

İkinci olarak, yeni teknolojilerle birlikte, geliştiriciler, mimarlar ve mühendisler yeni 

ürünlerle kazandıkları büyük tecrübelerle daha ehil olmaya başlamaktadırlar. 

Üçüncü olarak, yeşil bina piyasasının genişlemesi daha fazla tedarikçiyi cezp 

etmekte ve piyasaya eninde sonunda maliyetlerin düşmesini sağlayacak daha 

inovatif yaklaşımlar kazandırmaktadır. Son olarak, yeşil binalara sağlanan teşvikler 
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zaten aradaki maliyet farkının ortadan kalkmasına sebebiyet vermektedir. Yerel 

hükümetlerin sağladığı iskontolar, vergi indirimleri, hızlandırılmış izinler ve yoğunluk 

artırımı gibi teşviklerin yanında, borç sağlayan kurumların bu tarz projelere daha 

uygun kredi olanakları sağlaması ve sigorta şirketlerinin de daha uygun sigorta şartı

sunmaları yeşil binaların az olan maliyet artışı faktörünün ortadan kalkmasını

sağlamaktadır (Nelson, 2007).   

4.5 Dünyada Yeşil Bina Örnekleri  

4.5.1 H2-Ofisi, Duisburg-Emcher Parkı Projesi  

Kapalı otopark alanı dâhil toplam kapalı alanı 17.075 m² olan yeşil binada, 

kiralanabilir ofis alanı 11.100 m² ve kiralanabilir restoran ve dükkân alanı 1.500 

m²’dir (http://business.metropoleruhr.de).   

Şuan da ikiz yapılardan ikincisinin yapımı devam eden proje kapsamında 

ortalamanın üzerinde bir enerji tasarrufu beklenmektedir. İkinci binanın bitimi için 

2009 yılının son çeyreği hesaplanmaktadır (http://business.metropoleruhr.de).   

Binanın ısıtma ve soğutma sisteminde jeotermal enerjiden faydalanılmaktadır ve 

aynı zamanda tavandan beton dolgu aktivasyon sistemi (beton içerisine döşenen 

esnek borular sayesinde genellikle su yardımı ile betonun ısınması/soğutulması

sağlanmakta ve ısının yayılması/emilmesi ile istenen sıcaklığa ulaşılmaktadır) ile de 

desteklenmiştir. Bunun yanında, solar hücre sistemi ve binanın mekanik sistemini 

kontrol etmeye hizmet edecek en modern teknoloji kullanılmaktadır. Atıklar 

ayrıştırılacak ve dönüşüm için kullanılacak, tüm bina güneşe karşı korunacak ve tüm 

bina dâhilinde IT tesisatı döşenmektedir (http://business.metropoleruhr.de).   

Şekil 4.1 : H2-Ofis, Duisburg Limanı, Emscher Parkı Projesi            
(www.orcogroup.com) 
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Şekil 4.2 : H2-Ofis, Duisburg Limanı, Emscher Parkı Projesi             
(www.orcogroup.com) 

 

Şekil 4.3 : H2-Ofis, Duisburg Limanı, Emscher Parkı Projesi             
(www.orcogroup.com) 
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4.5.2 5 Curchill Place- Londra Rıhtımı Bölgesi  

Toplamda 28.000 m² kapalı alana sahip olan yapının kiralanabilir alanı 18.580 

m²’dir. Tamamı ofis olarak planlanan yapının toplam kat sayısı 12 olup yapının

inşaatına 2006 yılı sonu itibari ile başlanmış ve 2009 yılı içerisinde bitirilmesi 

planlanmaktadır (www.skyscrapernews.com). 

Binanın, BREEAM sertifikasından “çok iyi” derecesi alması planlanmaktadır. Bina 

kapsamında yeşil çatı sistemi bulunmakta ve gün ışığından maksimum düzeyde 

faydalanılacak şekilde tasarlanan binanın iç ve dış dizaynında sürdürülebilir 

malzemeler kullanılmaktadır. Alternatif izolasyon sistemi kullanılan binada yansıyan 

ışıktan faydalanılması için ışığı tutmak amaçlı paslanmaz çelik köşeler kullanılmıştır

(www.hok.com). 

 

Şekil 4.4 : 5 Churchill Place, Canary Wharf, Londra Rıhtımı
(www.skyscrapernews.com) 

 



117

Şekil 4.5 : 5 Churchill Place, Canary Wharf, Londra Rıhtımı (www.hok.com) 

 

4.5.3 Four Times Square New York Binası-Manhattan, ABD 

1999 yılında inşa edilen 48 katlı Four Times Square ofis binası toplamda 150.000 m² 

kapalı alana sahiptir. Sorumlu inşaat, operasyon ve bakım prodesürleri yanında 

enerji verimliliği, iç hava kalitesi ve sürdürülebilir malzemelerin kullanıldığı ilk 

gökdelendir (www.cleanaircounts.org).   

Energy Star serifikasına sahip olan yeşil bina New York’ta bu sertifikayı alan ilk bina 

olmuştur. Perde duvarlar solar panellerle kaplanmıştır. Binaya 15 kW elektrik üreten 

fotovoltaik sistem yerleştirilmiş olup ayrıyeten 400 KWa enerji sağlayan yakıt pilleri 

bulunmaktadır. Yakıt pilleri gaz ve hava dışında ısı ve su kullanmadan elektrik 

üretmektedir. Düşük emisyon düzeyli gaz ateşlemeli emilim üniteleri refrijeran 

kullanmamaktadır. Dışarıdaki hava sıcaklığına göre hava volümü ayarlayabilen hava 

tutucuları bulunmaktadır. İç hava sirkülasyonu belirlenen standarttan %50 daha 

fazladır. Bina içerisinde sürdürülebilir malzemeler ve uçucu organik bileşenli boyalar 

kullanılmıştır. Bina içerisinde katı atık yönetim sistemi de bulunmaktadır

(www.cleanaircounts.org).     

Four Times New York Square’in geliştiricileri Tom McCaslin ve John Wong of 

Tishman İnşaat şirketine göre yeşil binalar inşaat maliyetine ekstra masraf 
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getirmektedir.  Fakat bazı kiracılar yeşil bina olduğu zaman binaya daha fazla prim 

vermektedirler ve bu masraflardan bazıları daha sonra enerji tasarrufu sayesinde 

geri kazanılabilmektedir. Yeşil bina ayrıca iyi bir tanıtım sağlar ve çalışanların

moralleri dışında da firmanın çevre yanlısı bir tutum içinde olduğu göstermektedir 

(www.cleanaircounts.org).   

 

Şekil 4.6 : Four Times Square New York Ofis Binası, Manhattan            
(www.mimdap.org) 

 

4.5.4 Türkiye uygulamaları

Günümüzde çeşitli geliştirici ve uluslararası firmaların yeşil bina konusuna 

eğilimlerini görmekteyiz. Son günlerde, Türkiye’de de gayrimenkul geliştirme 

sektöründe en çok konuşulan ve takip edilen konulardan olan yeşil bina sistemlerinin 

Türkiye’deki ilk uygulamaları bugün birkaç proje ile hayata geçmiş durumdadır. 
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4.5.4.1 İstanbul Sapphire projesi 

Büyükdere Caddesi aksında inşa edilen Kiler Grubu’na ait olan Sapphire Projesi’nde 

iç hava sirkülasyonu ve enerji verimliliği teknolojisi ile yeşil bina sistemleri 

kullanılmıştır (www.gmtr.com).  

Tabanlıoğlu Mimarlık tarafından projelendirilen çağdaş teknoloji ürünü yapı, 261 

metre yüksekliğinde ve toplam 64 katlı, zemin üstü 54 kattan oluşmaktadır. Bina 

ortak alanlar, otopark ve alışveriş katları çıkartıldığında ise 47 kat konut katı olarak 

tasarlanmıştır. Her biri 9 kattan oluşan 4 farklı zone/yaşam kuşağı bulunmaktadır. 

Her 3 katta bir bahçeli daireler, her 9 katta ise ortak alanlar ve mekanik alanları

bulunmaktadır. Alışveriş merkezinin 35.000 m² alana sahip olduğu proje, kapalı

otopark alanı dahil toplamda 182.000 m² kapalı alana sahiptir (www.mimarizm.com).   

İstanbul Sapphire, Türkiye’nin ilk çevre dostu özellikli gökdeleni olup bu özelliği

doğal havalandırma sistemi, iki kabuklu cam bir örtü ile korunan binanın hava 

sirkülasyonu ve her 3 katta bir bulunan, hareketli, kontrol edilebilir menfezler 

yardımıyla sağlamaktadır. Binanın çevresi birbirinden bağımsız iki kabuktan 

oluşmakta ve iç mekanları, dışta oluşturulan kabuk yardımı ile olumsuz meteorolojik 

koşullardan ve sesten korunmaktadır. Bu şeffaf kabuk aynı zamanda iç mekan-dış 

atmosfer arasında tampon bölge oluşturmakta ve gün ışığının içeriye yansıması,

otomatik kontrol storları yardımıyla  ayarlayan bir perdeleme sistemi ile kontrol 

edilmektedir (www.istanbulsapphire.com).   

Şekil 4.7 : İstanbul Sapphire Projesi (www.istanbulsapphire.com) 
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4.5.4.2 RMI Binası projesi 

Betek Boya ve Kimya Sanayi AŞ'ye ait Gebze'deki tesiste bulunan RMI binası,

Türkiye ve Ortadoğu'nun jeotermal enerjiden faydalanan, doğal aydınlatma ve doğal 

havalandırma sistemlerine sahip ortalamanın üstünde bir ısı yalıtım performansı

gösteren ilk yapısıdır (www.mimarizm.com). 

RMI - Türkiye, 4.250 m² lik bir alan üzerinde kurulmuş ve 2.217 m²  kapalı alana 

sahiptir. Yapımında 210 ton yapı çeliği kullanılmış olan binanın taşıyıcı sistemi 

betonarme ve çelik karkastan meydana gelmektedir ve inşaatına 2006 yılı Kasım

ayında başlanmış ve bir yılda tamamlanmıştır. Enerji İşleri Etüd İdaresi'nin resmi 

olmayan rakamlarına göre, Türkiye'de bir konutta yıllık enerji sarfiyatının ortalama 

250 kWh/m2 olduğunu söylenmekteyken, RMI binasında yıllık elektrik sarfiyatının

50-55 kWh/m2 olacağı tahmin edilmektedir. Binada, ısı yalıtımı en üst seviyede olup 

doğal aydınlatma toplam aydınlatma ihtiyacının %90’ını karşılamakta ve iç hava 

sirkülasyon sistemi bulunmaktadır (www.mimarizm.com). 

Şekil 4.8 : RMI Binası Projesi (www.mimarizm.com) 

 

4.5.4.3 Siemens Gebze tesisleri 

Siemens’in Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyete geçen Siemens Gebze 

Tesisleri’de aynı şekilde yeşil bina sistemleri ile donatılmıştır. Çalışanlarına sağlıklı

bir ortam yaratacak olan tesis, doğal kaynakların verimli şekilde kullanılması

neticesinde, enerji maliyetlerinde de önemli ölçüde tasarruf sağlayacak şekilde 

tasarlanmıştır.  
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Aydınlatma, ısıtma, soğutma ve havalandırma gibi uygulamalarda, yüksek verimli, 

teknolojik ve yenilikçi sistemlerin kullanılması ile %25 enerji tasarrufu 

amaçlanmaktadır. Benzer şekilde; sensörlü bataryaların kullanılması ve yağmur 

suyunun toplanarak yeniden değerlendirilmesi ile binalarda %50 su tasarrufu 

sağlanması planlanmıştır. Ayrıca ithal çim yerine az su tüketen yerel bitkilerin tercih 

edilmesi ve sprinkler sulama sistemi yerine damlama sisteminin kullanılması ile 

peyzaj alanlarında yine aynı oranda su tasarrufu elde edilmesi planlanmıştır. 

Siemens bu projesi ile LEED Gold Sertifikası için başvuruda bulunmuştur 

(www.gmtr.com).   

Şekil 4.9 : Siemens Gebze Tesisleri (www.siemens.com.tr) 

 

4.5.4.4 Diğer projeler 

Türkiye gayrimenkul pazarında yenilik yaratan yukarıda bahsedilen projelerin 

öncülük görevi gördüğü, son zamanlarda farklı yeşil bina projelerinin lansman 

edilmesiyle anlaşılmaktadır.  

Bu projelerden ilki Varyap’ın Ataşehir’de LEED kriterlerine göre Ataşehir’de 

geliştireceğini açıkladığı karma projedir. Karma proje kapsamında 1500 konut, 5 

yıldızlı otel, iş merkezi, ticari ve sosyal alanlardan oluşan ekolojik yüksek standartlı

binalar inşa edilecek olup LEED sertifikasyon programı dahilinde Türkiye’nin ilk yeşil 

konut projesi olmayı hedefleyen Varyap Meridian’in 2011 yılında tamamlanması

planlanmaktadır (www.gmtr.com). 
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Bir diğer yeşil bina projesi ise Soyak tarafından İzmir Karşıyaka’da geliştirilen Soyak 

Siesta projesidir. Geniş kapsamlı kriterlere sahip olmayan bu proje de daire içi ve 

ortak alanlarda su ve enerji tasarrufunu sağlayan malzemeler kullanılmaktadır

(www.gmtr.com). Yeşil bina tanımı içine giremeyecek olan bu proje, konseptinin 

içinde sürdürülebilirlik ilkesini taşımasından dolayı yeşil binaların gayrimenkul 

piyasasında yer edinebilmesi açısından önemlidir. 

4.6 Bölüm Sonucu 

Günümüzde küresel ısınma ve buna bağlı gelişen çevre ve enerji sorunları

dünyamızın geleceğini tehdit etmektedir. Ayrıca sınırlı enerji kaynaklarının daha 

verimli kullanılmasının ve gelecek nesillere aktarılmasının önemide her geçen gün 

artmaktadır. Türkiye gibi enerji konusunda yüksek seviyede dışa bağımlı bir ülkede 

de küresel ısınma ve enerji tasarrufu hem devlet, hem kurumlar hem de kişiler 

açısından en önemli gündem maddelerinden birisi olmalıdır. 

İnsanın yaşadığı çevreye ve doğaya yaptığı zararların önüne geçilmesinin ya da en 

azından asgariye indirilmesinin bir yolu aşırı tüketimden kaçınmaktır. Günlük 

yaşantımızda kişisel olarak buna dikkat etsek dahi yaşadığımız çevre ve ortamda da 

dikkat etmemiz gerekmektedir. Özellikle günlük hayatımızın büyük çoğunluğunu 

içerisinde geçirdiğimiz yapılarda da bu konuda oldukça bilinçli, dikkatli ve özverili 

olmamız gerekmektedir. Nitekim yapılan araştırmalarda, günlük yaşantımız

dahilinde içinde bulunduğumuz yapılarda, tüm ülkede harcanan enerjinin yaklaşık

%40’ının harcandığı ortaya koyulmuştur. Binalarda sürdürülebilirlik, yani enerjinin, 

suyun ve diğer kaynakların verimli kullanılması, sağlıklı ürünlerin kullanılması ve katı

atık yönetim sisteminin olması denildiğinde devreye günümüzün gelişmekte olan 

yeni konsepti “Yeşil Bina” kavramı girmektedir.     

Yeşil binalar yani çevre dostu binalar, mümkün olduğu kadar doğal ışık kullanmaya 

gayret eden, ısıtma, iklimlendirme ve havalandırma sistemleri iç mekânın hava 

kalitesi göz önüne alınarak tasarlanan, buharlaşan organik bileşim çıkarımlarının

düşük olduğu, asbest ve formaldehit içermeyen ve alerjik tepkilere neden olmayan 

malzemeler kullanılmış yapılardır. Mevcut binalarda dahil olmak üzere, sürdürülebilir 

bina teknolojileri her yapıya uygulanabilmekte olup sadece teknolojik olarak 

değişiklikler göstermektedir.  

Piyasada, özellikle Türkiye ve diğer gelişmekte olan ülkeler için, bu kavram oldukça 

yenidir. Yeni olan bu kavrama gayrimenkul geliştiricilerin ve yatırımcıların bakış açısı

ise henüz netlik kazanmamış olsa da önümüzdeki yıllarda artan bilinçlilik ile birlikte 
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talebinde artacağı bir gerçektir. En azından dünyada ki gelişmeler bu yönde 

ilerlemektedir.  

Yeşil binaların önüne engel olarak çıkan bazı faktörler olsa da gelişimini destekleyen 

faktörlerin sayısı ve niteliği daha fazladır. Bilinirlik ve tecrübe eksikliği, bilgi kaynağı 

ve ölçütleri eksikliği, arz-talep ve yatırımın geri dönüşünün belirsizliği ile sertifika 

sürecinin maliyeti ve uzunluğu gibi olumsuz faktörlerin hepsi zaman içerisinde yeşil 

bina kavramının gelişimi ve uygulamalarının fazlalaşması ile birlikte çözülüp ortadan 

kalkacak sorunlar ve belirsizliklerdir.  

Bu olumsuzlukların yanında yeşil binaların kiracı, yatırımcı ve devlet açısından 

faydaları ele alındığında ise, sadece enerji tasarrufu konusundaki hassasiyete 

bakılarak gerekliliği anlaşılabilmektedir. Yeşil binaların sağladığı faydaların sadece 

çevreye değil, bunun yanında insan sağlığına ve ülke ekonomisinede olduğu

unutulmamalıdır.  

Bu bağlamda devlet öncülüğü ile yeşil bina kullanımının yaygınlaştırılması, teşvik ve 

cesaret sağlayıcı yasal düzenlemeler getirilmesi ve hatta bu yatırımların yerel ve 

devlet otoriteleri tarafından desteklenmesi ve gerekiyorsa sektörde öncülük 

yapılması gerekmektedir. Özellikle ekonomik büyüme sürecinde, ihtiyaç 

doğrultusunda kentsel alan içerisine katılan, özellikle de merkezi iş alanı olarak 

geliştirilmesi planlanan köhnemiş eski sanayi alanlarında gerçekleştirilen 

dönüşümlerde, bugüne kadar yapılan yanlışlıklardan vazgeçilerek tamamen 

ekonomik faydaların değil aynı zamanda sürdürülebilirlik kavramlarınında gözönüne 

alındığı bir yeniden yapılanma sağlanmalı ve insana ve çevresine gereken saygı

gösterilmelidir. Köhnemiş endüstriyel alanların merkezi iş alanlarına dönüşümünün 

sağlanması diğer dönüşümlerden daha fazla planlama, çalışma, özveri, disiplin ve 

koordinasyon istemekte olup bu bölgelere atfedilen fonksiyonların yaşayabilmesi için 

yenilikçi pazar yaklaşımları, kiracı/yatırımcı teşvikleri ve devlet öncülüğü

gerekmektedir.          
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5.  ENDÜSTRİYEL ALAN DÖNÜŞÜMLERİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR
GAYRİMENKUL GELİŞTİRME KAVRAMI VE YATIRIM ARAÇLARINDAN “OFİS” 
KULLANIMI: KARTAL İLÇESİ ÖRNEĞİ 

5.1 Kartal İlçesi Profili 

“Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun” çerçevesinde İstanbul’daki ilçe sayısı 39’a 

çıkarken Kartal İlçesi’nden ayrılan alanlarla Sancaktepe İlçesi kurulmuştur. Bu 

düzenleme ile beraber Kartal İlçesi’nin nüfusu 2008 Yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt

Sistemi’ne göre 426.748 kişiye düşmüştür.  

Yeni düzenleme ile birlikte Kartal İlçesi’nin kuzeyinde Sancaktepe ve Sultanbeyli 

İlçeleri, doğusunda Pendik İlçesi, batısında Maltepe İlçesi ve güneyinde Marmara 

Denizi yer almaktadır. 

Şekil 5.1 : Kartal İlçesi yeni sınırları (www.ibb.gov.tr)  

Bölgenin en önemli karayolu ulaşım aksları, sahil bandında yer alan Çetin Emeç 

Bulvarı (sahil yolu), kuzeyinde paralel yer alan Üsküdar Caddesi (minibüs yolu), 

doğu batı yönünde yer alan ve ilçenin en önemli ulaşım aksı olan D-100 (eski E-5) 

karayolu ve bölgeyi şehirlerarası otoyolu olan Anadolu otoyolu’na bağlayan 

Samandıra-Kartal bağlantı yoludur. Bölgeden geçen demiryolu hattı ile TC Devlet 
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Demiryollarına bağlı Haydarpaşa-Gebze arasında işleyen banliyö tren hattı bölgenin 

yolcu taşıma yükünün önemli bir kısmını üstlenmektedir. Bunların dışında, İstanbul 

Deniz Otobüsleri İşletmesi’ne bağlı olan iskelelerden Yalova ve Adalar’a ulaşımda 

sağlanmaktadır. Bölgenin Sabiha Gökçen Havalimanı’na olan uzaklığı ise yaklaşık

17 km. civarındadır.  

Şekil 5.2 : Kartal İlçesi karayolu ulaşım aksı (google earth)  

Bölgenin gelişimi açısından çok önemli olan Marmaray Projesi’de hızla devam 

etmektedir. Proje, Avrupa yakasında bulunan Halkalı ile Asya yakasında bulunan 

Gebze ilçelerini kesintisiz, modern ve yüksek kapasiteli bir banliyö demiryolu 

sistemiyle bağlamak amacıyla İstanbul'daki banliyö demiryolu sisteminin 

iyileştirilmesi ve Demiryolu Boğaz Tüp Geçişi inşasına dayanmaktadır. İstanbul 

Boğazının her iki yakasındaki demiryolu hatları, İstanbul Boğazı'nın altından 

geçecek olan bir demiryolu tünel bağlantısı ile birbirine bağlanacaktır. Hat, 

Kazlıçeşme'de yeraltına girecek; yeni yeraltı istasyonları olan Yenikapı ve Sirkeci 

boyunca ilerleyecek, İstanbul Boğazının altından geçecek, ve diğer bir yeni yer altı

istasyonu olan Üsküdar'a bağlanacak ve Söğütlüçeşme'de tekrar yüzeye çıkacaktır. 

Proje, şu anda dünyadaki en büyük ulaşım altyapı projelerinden birisidir. İyileştirilmiş

ve yeni demiryolu sisteminin tamamı, yaklaşık 76 km uzunluğunda olacaktır. 

Aşağıda ki şekilde yer alan turuncu çizgi iyileştirilecek mevcut hattı göstermekte, 

üstte yer alan lacivert çizgi ise D-100 Karayolu paralelinde inşa edilecek metro 

sistemini göstermektedir (www.marmaray.com). 

Kartal Merkez

Sabiha Gökçen 
Havalimanı

Anadolu Otoyolu

D-100 Karayolu
Samandıra-Kartal 

Bağlantı Yolu 

Çetin Emeç 
Bulvarı

Üsküdar Cd.
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Şekil 5.3 : Marmaray Projesi ulaşım aksı (www.marmaray.com) 

Sahilden mevcut hat üzerinden ve D-100 karayolu paralelinde yerin altından gidecek 

olan metro sistemi hafif raylı sistem ile birbirine entegre edilecektir. Bölgedeki raylı

taşıma sisteminin omurgası olan mevcut hattın öngörülen işletmeye açılış tarihi 

2012 yılıdır (www.marmaray.com). 

Şekil 5.4 : Kadıköy-Kartal Metrosu Projesi ulaşım aksı (www.ym.com.tr) 

Depremsellik açısından Kartal İlçesi 1. Derece deprem bölgesinde yer almaktadır. 

Kartal İlçesi’nin jeolojik yapısı Kartal formasyonu olarak tanımlanan ve tariflenen 

özel yapıya sahiptir. Bu bölgeler yapılaşmaya uygun görülmüştür fakat deprem 

yatay mukavemeti için minimum bir bodrum kat derinliğe inilmesi gerekilmektedir. 

Sahil kısmında deprem duyarlılığı çok yüksekken, kuzeye doğru gidildikçe duyarlılık

ve risk azalmaktadır.  
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1947 yılında sanayi alanı olarak ilan edilen Kartal kentin en hızlı büyüyen 

ilçelerinden biri olmuştur. 1975’de Haydarpaşa-Gebze banliyö tren hattının

açılmasıyla birlikte bu gelişme ivme kazanmıştır. 2005 yılı itibariyle 400 adet orta ve 

büyük ölçekli fabrika, 1300 atölye, 1200’ün üzerinde esnaf ve ofis bulunmaktadır. Bu 

iş yerlerinde çok sayıda beyaz ve mavi yakalı çalışmaktadır.Günümüzde ise 

bölgenin sanayi ağırlığı azalmakta yerini üçüncül sektör olan hizmetler sektörüne 

bırakmaktadır. Bölgede yer alan eski çimento fabrikası yıkılmış ve taş ocağıda 

kapatılmıştır. Bunun dışında kentsel dönüşüm alanı içerisine alınan alanda yer alan 

çoğu işletme hafif sanayi, depolama ve lojistik sektörlerinde hizmet vermektedir 

(www.kartal.gov.tr).   

Dağıtıcı hizmetlerin yoğun olduğu alt merkez yapısında olduğundan, dağıtıcı

hizmetlerden yapı malzemeleri ve yapı hizmeti veren firmalar ve kooperatiflerin, 

üretici hizmetlerden nakliye, sigorta acenteleri ve banka şubelerinin yoğun olarak 

seçtiği merkezdir. Merkezi iş alanlarına göre daha küçük ölçekli yerel firmaların ve 

büro hizmetlerinin yer aldığı alt merkez konumundadır.   

Geleneksel merkez tüm ulaşım akslarının kesiştiği noktada bulunduğundan hala 

önemini korumaktadır. Geleneksel merkezdeki yapılaşma daha çok üstler konut 

veya ofis kullanımlı ve altlar dükkan olan yapılar, geleneksel işhanları ve servis 

binaları şeklindedir. D-100 (eski E-5) karayolu üzerinde showroom ve ticari 

yapılaşmalar görülmektedir. 

Bölgenin kuzeyinde yer alan Uğur Mumcu Mahallesi ve komşu mahalleleri toplu 

konutların oluşturulduğu bölge olup genelde orta-alt ve orta gelir kesimine hitap 

ederken güneyde yer alan sahil bölgesinde ki yerleşmeler orta-üst ve orta kesime 

hitap etmektedir. Bölgede inşası devam eden Anadolu Yakası Adliye Sarayı,

şimdiden bölgedeki gelişmelere hız kazandırmış ve D-100 karayolu etrafında yer 

alan uygun parseller konut ve ofis olarak inşa edilmeye başlanmıştır. Bu 

gelişmelerin en sonuncusu Dumankaya firmasına ait olan karma kullanımlı

Dumankaya Vizyon projesidir.    

Önemli potansiyeli ile Kartal İlçesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ”Üst 

Düzey Merkez” olarak belirlenmiştir. Sanayiden hizmete dönüşüm süreci 

kapsamında bu alan ”özel proje alanı” olarak ele alınacaktır. Kartal İlçesi Kentsel 

Dönüşüm Alanı için yapılan yarışma ile elde edilen Kentsel tasarım projesi, dünyaca 

ünlü mimar Zaha Hadid tarafından projelendirilmiştir. 
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5.2 Kartal İlçesi Planlama Süreci 

Kartal İlçesi’nin gelişimini yakından ilgilendiren 22.08.2006 tasdik tarihli 1/100.000 

ölçekli İstanbul İli Çevre Düzeni Planı, İstanbul 2. İdare Mahkemesi’nin 21.03.2008 

tarih ve 2008/516 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Bu planın iptal edilme sebebi yetki 

ve şekil unsuru bakımından hukuka uyarlık görülmemesi; plan müellifleri arasında 

Plan Yapımını Yüklenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelik’in 6. 

Maddesinde belirtilen koşulu taşımayan müellif bulunmasıdır.  

İstanbul’un sürdürülebilir bir şekilde korunması gereken alanlara zarar vermeden 

doğu ve batı doğrultusunda gelişmesini ve İstanbul’un yükünün çevre illerle 

paylaşılmasını öngören 1/100.000 ölçekli İstanbul İl Çevre Düzeni Planı’nda Kartal 

İlçesi şehrin doğu girişinde yer alan 1. derece merkez olarak öngörülmüştür. Bu 

bölgeye en yakın olan 1. derece merkez ise Kozyatağı bölgesi olarak planlanmıştır. 

 

Şekil 5.5 :  1/100.000 ölçekli İstanbul İl Çevre Düzeni Planı (İMP, 2007)  

1/100.000 ölçekli İstanbul İl Çevre Düzeni Planı ile birlikte Anadolu yakasında %68 

olan hizmet sektörü payının %72’ye çıkarılması öngörülmekte ve Kartal bölgesindeki 

sanayi alanının 1. derece merkeze dönüştürülmesi planlanmaktadır. Dönüşüm 

sürecininde hızlanması için ulaşım altyapısının kuvvetlendirilmesine yönelik  

planlama ve düzenlemelerde planda yer almaktadır. 
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Şekil 5.6 :  İstanbul’da yer alan sanayi alanları için öngörülen planlama             
(İMP, 2007)  

Henüz onaylanmamış 1/25.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Nazım İmar Planı’da 

bir üst ölçekli plan doğrultusunda ve ilkelerinde hazırlanmakta olup Kartal İlçesi 1. 

derece merkez olarak belirtilmektedir. Kartal bölgesinin planlama vizyonu; bölgenin 

sanayiden hizmete dönüşüm potansiyelinin planlamaya girdi olarak 

değerlendirilmesi ve Üst Düzey Merkez kimliği ile merkezler kademelenmesinde 

yerini alması olarak kabul edilmiştir. Planlama vizyonuna göre üç adet amaç 

belirlenmiştir. Bunlar;  

• Anadolu Yakası için öngörülen gelişme eğilimleri ve merkezler 

kademelenmesi kapsamında; Kartal bölgesinde üst düzey merkez 

oluşturulması,

• Kartal için öngörülen modern merkez kimliği ile uyumlu ve sağlıklı konut 

alanlarının oluşturulması,

• Bölgedeki işlev alanları ve diğer bölgeler arasındaki ulaşım ilişkilerinin 

güçlendirilmesidir (İMP, 2007). 

Kartal bölgesinde üst düzey merkez oluşturulması amacına yönelik olarak belirlenen 

hedef; bölgede sanayiden hizmete dönüşüm potansiyeli ve eğilimi göz önünde 

bulundurularak, E5 ve sahil yolu arasındaki sanayi alanlarının desantralizasyonunu 

ile yüksek fizik-mekan standartlarına sahip üst düzey merkez yaratmaktır. İkinci 

amaca yönelik hedef ise; üst düzey merkez kapsamında nitelikli konut alanları

yaratmak ve meskun konut alanlarında donatı standartlarını iyileştirmektir (İMP, 

2007). 



131

Ulaşım ile ilgili amaçlara bağlı iki adet hedef geliştirilmiştir. Bunlar; 

• Karayolu sistemine alternatif olarak öneri raylı sistemler geliştirmek 

(Marmaray Projesi) ve mevcut sistemlerin rehabilitasyonunu sağlamak, 

• Özel proje alanında kalan mevcut deniz yolu sistemini geliştirmektir. 

D-100 (eski E-5) ve sahil yolu arasındaki sanayi alanlarının desantralizasyonu ile 

yüksek fizik-mekan standartlarına sahip üst düzey merkez yaratmak hedefine 

yönelik dört adet strateji belirlenmiştir; 

• Bölge içindeki çoğu atıl durumda olan sanayi alanlarının desantralizasyonu 

ile “özel proje alanı” olarak tanımlanan alan (kentsel tasarım

proje/yarışmaları ile) üst düzey merkez olarak yeniden yapılandırılacaktır. 

• Proje kapsamında geliştirilecek örgütlenme modeli çerçevesinde, hak 

sahiplerinin karar verme ve uygulama sürecine katılımı sağlanacaktır. 

• Bu alanda; ticaret-alışveriş alanları, yönetim merkezleri ile birlikte, finans, 

sigorta, muhasebe, yazılım faaliyetleri, hukuk danışmanlığı, reklamcılık gibi 

servis sektörleri yer alacaktır. 

• Yüksek standartlara sahip donatı alanlar (tiyatrolar, sinemalar, sergi 

salonları, müzeler, parklar vb.) ve konut işlevi ile çok fonksiyonlu bir merkez 

oluşturulacaktır (İMP, 2007). 

Nitelikli konut alanları yaratmak ve meskun konut alanlarında donatı standartlarını

iyileştirmek hedefine yönelik üç adet strateji belirlenmiştir. 

• Özel proje alanında nitelikleri tasarım ve uygulama projeleri ile belirlenen 

yeni konut alanları oluşturulacaktır. 

• Özel proje alanı ile birlikte ele alınan Kartal Kıyı Alanı, kamusal/rekreatif 

kullanımlar ile destelenerek konut-merkez alanları ile kıyı arasındaki 

bağlantı sağlanacaktır. 

• Projeksiyon nüfus göz önünde bulundurularak; konut alanlarının ihtiyaç 

duyacağı kentsel donatı ve hizmet alanları, hazırlanacak 1/5.000 ölçekli 

nazım imar planları doğrultusunda oluşturulacaktır (İMP, 2007). 

Karayolu sistemine alternatif olarak öneri raylı sistemler geliştirmek (Marmaray 

Projesi) ve mevcut sistemlerin rehabilitasyonunu sağlamak hedefine yönelik iki 

strateji belirlenmiştir. 
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• Marmaray Projesi ile oluşturulacak olan metro hatları (E-5 aksı metro hattı

ve Cevizli Kavşağı’ndan güneye inen hat) ile merkezler arası bağlantı

güçlendirilecek, fonksiyon alanlarının birbiri ile ilişkisi sağlanacaktır. 

• Mevcut banliyö hattı rehabilite edilerek, öngörülen metro hattı ile 

ilişkilendirilecektir (İMP, 2007). 

Özel proje alanında kalan mevcut deniz yolu sistemini geliştirmek hedefine ulaşmak 

için izlenecek strateji ise; kentsel dönüşüm-tasarım projesi ile mevcut Kartal 

İskelesi’nin fiziksel olarak yeniden düzenlenmesi ve kapasitesinin arttırılmasıdır

(İMP, 2007). 

Plan raporunda, “Merkezlerin dönüşümü özellikle iki farklı uygulamanın

gerçekleşmesiyle yakından ilgilidir. Bunlardan biri ulaşım yatırımlarının

gerçekleştirilmesi, diğeri ise sanayiden dönüşecek merkezler için öncelikle sanayi 

tesislerinin desantralizasyon süreçlerinin tamamlanmasıdır.” denilmektedir (İMP, 

2007). 

Bu sebeple ilk etapta (2008-2013) Kartal Sanayi Alanı ve diğer dönüşecek alanların

sanayi tesisleri gibi kent içerisindeki kirletici sanayi tesislerinin, Tuzla, Gebze, Çorlu, 

Çerkezköy'deki sanayi bölgelerine desantralizasyonu çalışmalarının tamamlanması

gerekmektedir (İMP, 2007). 

Şekil 5.7 :  Onaysız 1/25.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Nazım İmar Planı
(Kartal İlçe Belediyesi) 

Bu sırada MİA (Kağıthane, Bulvar Aksı, Bayrampaşa- Topkapı-Maltepe) ve Üst 

Düzey Merkezler (Medya Yolu, Silivri, Kartal) projelerinin ilk etapta tamamlanması,
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finans yönetim uygulama rehberlerinin hazırlanması gerekmektedir. Nitekim bu 

merkezlerin İstanbul genelinde önceliği bulunmakta olup, projelendirmeleri çevreleri 

için de pozitif ortam yaratarak, yatırım çekici ve dönüşümlerini kolaylaştırıcı etki 

yaratacaktır (İMP, 2007). 

Üst düzey merkez olarak tanımlanan Kartal ile ilgili uluslararası düzeyde kentsel 

tasarım yarışması tamamlanmış olup, dönüşümü ile ilgili örgütlenme başlamıştır. 

Dolayısı ile Kartal Merkez’de dönüşüm süreci başlamış durumdadır. Ayrıca, 

mevcutta devam etmekte olan Marmaray projesinin Kartal Merkez’in 

geliştirilmesinde olumlu etkisi olacaktır Marmaray hattı, kentin makro formunun 

doğu-batı yönünde ve lineer biçimde gelişmesini desteklemektedir. Ulaştırma 

Bakanlığı ve DLHİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan Marmaray Projesi 

uygulamalarının 2010 yılında tamamlanması programlanmıştır. Bu doğrultuda 

1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı’nın uygulama adımları belirlenirken Marmaray’a 

entegre olacak ulaşım yatırımları ve bunlara bağlı diğer projeler etaplanmıştır. 

Marmaray Hattının doğu yakasındaki ana istasyonunun Kartal’da tasarlanması, plan 

kararları açısından da olumlu bir etki yaratacaktır. Bunun yanı sıra Kartal’ın

gelişiminin desteklenmesi açısından Kadıköy-Kartal metro hattının ilk etapta 

tamamlanması, 2. etapta da Kartal Hafif Metro Hattı’nın işletmeye açılması

öngörülmektedir. Merkezlerin uygulamaları farklı etaplara bölünmüştür. Yukarıda 

bahsedilen ulaşım altyapılarının tamamlanması ile merkez gelişme tamamlanmış 

olmayacak, ancak uygulamalar ivme kazanarak devam edecektir (İMP, 2007). 

Kartal İlçesi’ni 1. derece Merkezi iş alanı konumuma getirilmesi için planlanan Kartal 

Kentsel Dönüşüm Planı özellikle Soğanlık semtindeki gecekonduların yıkımını

içermektedir. Soğanlık bölgesinde yer alan iskânsız ve imarsız binalar ve konutlar 

bu proje kapsamında yıkılacaktır. Sabiha Gökçen Havalimanı, Lojistik Merkez ve 

Pendik İleri Teknolojili Sanayi Alanları’nın kesişiminde, bu alanları destekleyen ve 

Anadolu Yakası bütününe hizmet eden 320 hektar alana sahip bir teknoloji 

geliştirme parkı oluşturulacaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 2006 yılında 

Kartal Kentsel Dönüşüm projesi için düzenlediği uluslararası yarışmada jüri Irak 

asıllı İngiliz Mimar Zaha Hadid’in projesini birinci olarak seçmiştir. Zaha Hadid’in 

projesinde Kartal ve Pendik için geometrik şekillerde oluşan yeni bir mimari ağ

ortaya konulmakta ve 2 yaka birbirine bağlanmaktadır. Bu şekilde karayolu ve 

demiryolu bağlantıları ile konut alanlarını birbirine bağlayan yeni bir metropol 

oluşturulmaktadır. Yeni bir kimlik oluşturarak bunun var olan alana gömülmesi 

amaçlanmaktadır.  
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Şekil 5.8 :  Zaha Hadid Projesi genel görünüm (Kartal İlçe Belediyesi) 

Zaha Hadid tarafından tasarlanan projedeki 1.500 m²’den 25.000 m²’ye değişen 

büyüklükteki parsellerde iş ve konut kuleleri yer almaktadır. Ağırlıklı olarak iş

kuleleri, az miktarda da konutlar olacak; projede kültürel alan, opera evi, park, 

oteller, restoranlar, yat limanı ve marina yer alacaktır.  

Şekil 5.9 :  Zaha Hadid Projesi 3B görünüm (Kartal İlçe Belediyesi) 

Projede karşılıklı büyük kuleler yapılacak, kenarlarda boş alanlar bırakılarak parklar 

yerleştirilecek ve küçük binalardan büyük binalara doğru giden bir yapılanma 

olacaktır. Böylece geometrik şekillerden oluşan değişik mimari parçalar birbiriyle 

birleşecektir. 

Kartal Belediyesi Planlama Müdürlüğü’nden şifahen öğrenilen bilgiye göre, Kartal E-

5 altında kalan kısımda bulunan 1/5000 ölçekli 14.01.2005 tasdik tarihli E-5 Güneyi 
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Nazım İmar Planı ile, iptal edilen II. Derece Alt Merkez Nazım İmar Planı sınırları

birleştirilerek; 23.06.2005 tasdik tarihli Kartal Güneyi Nazım İmar Planı onanmıştır.  

Şekil 5.10 :  1/5.000 ölçekli Kartal Güneyi Nazım İmar Planı içerisinde kentsel 
dönüşüm alanı (Kartal İlçe Belediyesi) 

Söz konusu planda Kartal kentsel dönüşüm planlama alanı sınırları belirlenmiş, bu 

doğrultuda 19.09.2006 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi İmar Planı

onaylanmıştır. Bu planda Kartal kentsel dönüşüm planlama alanı alanı ile ilgili 

sadece açıklayıcı plan notu bulunmaktadır.  

Kartal İlçe Belediyesi’nden alınan verilere göre Zaha Hadid Projesi’nden yola 

çıkılarak Kartal Kentsel Dönüşüm alanı için 1/5.000 ölçekli Kartal Merkez Nazım

İmar Planı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce hazırlanmıştır. Bu 1/5.000 ölçekli plan 

bölgeleme ağırlıklı plan olup İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce 23.06.2008 

tarihinde onanmıştır. Daha sonra 1/1.000 ölçekli uygulama planına asıl olacak 

1/5.000 ölçekli Kartal Merkez Nazım İmar Planı yapılmış ve bu plana göre 1/1.000 

ölçekli Kartal Merkez Uygulama İmar Planları yine İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi’nce hazırlanmıştır.  

 



136

Şekil 5.11 : 23.06.2008 tasdik tarihli 1/5.000 ölçekli Kartal Merkez Nazım İmar Planı
(Kartal İlçe Belediyesi) 

Kartal İlçe Belediyesi Planlama Müdürlüğü’nden şifahen öğrenildiği üzere, Kartal 

Belediye Meclisi’nce 03.12.2008 karar tarihi ile onanan uygulama planları ve nazım

imar planı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ninde onama sürecindedir. 

5.3 Kartal Kentsel Dönüşüm Projesinde Sürdürülebilir Gayrimenkul Geliştirme 
İçin Ofis Kullanımı ve Finansal Fizibilite Analizi Çalışması

Çalışmanın bu bölümünde Kartal İlçesi kentsel dönüşüm alanı içerisinde 

sürdürülebilir gayrimenkul geliştirme yatırım araçlarından ofis kullanımı için uygun 

bir parsel seçilerek, İstanbul ve Kartal ofis piyasalarından ve bir önceki bölümde 

değinilen LEED araştırma rapor sonuçlarından faydalanılarak bu parsel için finansal 

fizibilite analizi çalışması yapılacaktır. 

5.3.1 Finansal fizibilite çalışması için parsel seçimi  

Parsel seçimi sırasında sürdürülebilir gayrimenkul yatırım aracı olan yeşil bina 

kriterlerine ve ofis yer seçimi kriterlerine uygun olacak parsel seçimine dikkat 

edilmiştir. Bu kriterle şöyle sıralanabilmektedir: 
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• Tarım arazisi, tarihi alan ve ekolojik dengeyi bozacak bölge olmaması,

• Parselin yönlenişi yani binanın doğal ışıktan ve güneş enerjisinden 

yararlanımını maksimize edecek tasarıma uygunluğu, 

• Parselin ulaşım kolaylığı, özellikle raylı sistemle olan ulaşılabilirliğinin 

maksimum olması (özel araç kullanımının enerji sarfiyatını artırması ve CO2

salınımı nedeni ile tercih edilmiyor olması), 

• Parselin görünürlüğü, 

• Parselin şeklinin düzgün olması,

• Parselin manzara sahipliği.  

Kartal Kentsel Dönüşüm Planı içerisinde seçilen parsel için; üzerinde tarihi kültür 

veya miras içermemesi, doğal ışık, güneş enerjisi, görünürlük faktörlerini maksimize 

edebilmesi ve binanın etrafının kapanmaması için maksimum cepheye sahip olması,

ulaşım açısından maksimum erişilebilirliğe sahip olması, bölgenin topoğrafyasına 

uygun olarak doğal manzara ve planlama kapsamında uygulanacak yeşil alan 

manzaralarına sahip olması ve tasarımı kısıtlamayacak uygun parsel şekline sahip 

olmasına dikkat edilmiştir. 

Tüm bu nedenlerden dolayı Kartal Soğanlık Kavşağına yakın konumda kalan 

kentsel dönüşüm alanı içerisindeki 2228 ada içerisinde yer alan bir parsel finansal 

fizibilite çalışması için örneklem alan olarak seçilmiştir. 

Şekil 5.12 : Seçilen parselin konumu (Google Earth)  

Kartal 
Merkez 
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5.3.2 Seçilen parselin imar ve tapu bilgileri 

Daha önceki bölümde de belirtildiği üzere bölgede henüz kesin olarak onanmış bir 

plan bulunmamaktadır. Fakat İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce Zaha Hadid 

Projesi öngörüleri ışığında hazırlanan 1/5.000 ölçekli bölgeleme kapsamlı onanmış 

Nazım İmar planı ile onanma aşamasında olan 1/5.000 ölçekli Kartal Merkez Nazım

İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Kartal Merkez Uygulama İmar Planı bulunmaktadır. Bu 

planlardan 1/1.000 ölçekli Kartal Merkez Uygulama İmar Planı Kartal İlçe Belediye 

Meclisi’nce 03.12.2008 tarihinde onanmış ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde 

onama sürecindedir.  

Henüz onaylanmamış olan planlarda 2228 adadaki parselin imarı “Merkezi Alan” 

fonksiyonu olarak tanımlanmaktadır. Kentsel dönüşüm alanı içerisinde 3194 sayılı

İmar Kanunun 18. maddesi gereğince uygulama yapılacak bölgede kalmaktadır. 

Fakat kanun gereğince 18. madde kapsamında bu parselin aynı yerinde veya 

yakınında konumlandırılması gerektiğinden dolayı, parselin yerinin değişmediği

varsayılmaktadır. Ayrıca, Kartal İlçe Belediyesi’nden elde edilen verilere göre alanda 

uygulanacak 18. madde sırasında yaklaşık olarak %40 civarında Düzenleme 

Ortaklık Payı ve Kamu Ortaklık Payı çıkmaktadır. Henüz onanma aşamasında olan 

1/1.000 ölçekli uygulama imar planının plan notlarındaki tanımlamalara göre; 

• Yapım ve Proje Uygulama Programı: 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 

Planı'nın ve sonrasında geliştirilecek Kentsel Tasarım, Mimari Proje ve 

Teknik Altyapı Programı bileşenlerinin, uygulama aşamasına getirilmesini, 

yapımını ve kullanıma açılmasını zaman, maliyet ve süre belirterek,  süreci 

alt bileşenleri ile tanımlayan programdır. Bu program İBB  ile İlçe Belediyesi 

tarafından koordineli olarak oluşturulacaktır. 

• Estetik Kurul:  Mimari avan projelerdeki düzenlemelerin, hazırlanan planın

tasarım ilkelerine uygun olarak ve çağdaş bir merkez oluşumuna yönelik 

gerçekleşmesi ve ortaya çıkacak belirsizliklerin giderilmesi amacı ile, 

1/1000 Uygulama İmar Planı onayının ardından 3 ay içinde İBB ve Kartal 

Belediye Başkanlıkları tarafından oluşturulur. Bu Kurulun yapısı ve oluşumu 

İBB tarafından belirlenir. 

• Kentsel Tasarım Rehberi: Kentsel tasarım, mekansal işlev alanları ve

yapıların belirlenmesi ile tasarlanması sürecinde tasarımcılar ve 

uygulayıcılara yol gösterici nitelikte, genel prensipleri belirleyen yazılı ve 

çizili dokümanlardır. Bu rehber İBB koordinatörlüğünde hazırlanır ya da 

hazırlatılır. 
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Kentsel dönüşüm alanına ait henüz onanmamış 1/1.000 ölçekli uygulama imar 

planın plan notlarında yer alan diğer önemli hususlar şu şekildedir; 

• 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda belirlenen sosyal ve teknik altyapı

alanları ile kentsel yeşil alanlar kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz.  

Bu alanlarda inşaat uygulaması avan proje ile  yapılacak olup, taban alanı

bina  boyutları ve yükseklikleri çevre yapılanma koşullarına  göre Estetik 

Kurul tarafından belirlenecektir. 

• Ticari alanlar ve kamu kullanım alanlarında proje ve uygulama aşamasında 

İstanbul İmar Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda engelliler için gerekli 

düzenlemeler yapılacaktır. 

• Planda bütün adalarda yapı nizamı serbest olup, ayrık, blok, sıra blok, teras 

tipi vb. şeklinde düzenlenebilir ve parsel bütününde birden fazla yapı

yapılabilir. Yapı boyutları, çekme mesafeleri ve subasman kotları, mekansal 

plan şemaları, tasarımlar ve araştırmalar çerçevesinde  "Estetik Kurul"un 

olumlu görüşü alınarak, mimari avan projeye göre yapılacaktır. 

• Bahçe sulaması amacıyla çatı suyu, yağmur suyu, kullanım suyu depolama 

sistemi yapılması zorunludur. Bu amaçla yapılan depo ve arıtma tesisleri 

emsale dahil değildir. 

• Planda ‘Maksimum Yapı Yükseklik Bölgelemesi’ lejantı ile gösterilen 

yükseklik farklılıklarını ifade eden şeritler şematiktir. Bu yükseklikler Estetik 

Kurul görüşleri doğrultusunda avan projelerde kesinleştirilecektir.  

• Planlama alanında merkez fonksiyonu tanımlı adalar karma kullanımlara 

konu olacaktır. Bu işlevler İstanbul'un dünya ölçeğinde diğer metropollerle 

rekabet edebilir düzeye erişmesine hizmet edecek ofis, ticaret, turizm, 

rezidans, konut, sosyo-kültürel ve donatı alanları gibi işlev alanlarını içerir.  

• Bu alanlarda uygulama yapılabilmesi için min. parsel büyüklüğü net 3.000 

m²’dir. Yeni yapılacak olan ifrazlarda min. ifraz boyutu net 6.000 m²’dir. Bu 

değerler uygulama kapsamında gerekli durumlarda % 5 oranına kadar 

değiştirilebilir. 

• Planlama Alt Bölgeleri için 1/1.000 uygulama İmar Planları'nda belirlenecek 

olan yapılaşma (inşaat) alanının max. % 50’si konut olarak kullanılabilir. 

Geri kalan alan merkez fonksiyonunda tanımlanan konut dışındaki diğer 

işlevlerden oluşacaktır. 
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• Bu alanlarda yapılaşma kat sayıları net parsel üzerinden hesaplanır ve üç 

farklı tercihte kullanılabilir. Aşağıda belirtilen tercihlerdeki oranlar uygulama 

sürecinde ihtiyaç duyulan ekonomik, mekansal ve çevresel yapılabilirlik 

araştırmaları için öngörülmüş olup, işlevlerin kütle ve hacimsel büyüklükleri 

ile ilgili detaylı ve ayrıntılı yapılaşma normları mekansal plan şemaları,

tasarımlar  ve araştırma belgelerine göre Estetik Kurul görüşleri 

doğrultusunda belirlenecektir. 

Tercih A: Toplam inşaat alanının % 31-50 arasını konut olarak 

kullanacaklar için max. emsal 2.50’dir. 

Tercih B: Toplam inşaat alanının % 0-30 arasını konut olarak kullanacaklar 

için max. emsal 3.00’dir. 

Tercih C: Toplam inşaat alanının tamamında konaklama ve eğlence 

birimleri, spor aktiviteleri, sergi salonları, sinema, tiyatro gibi kültürel 

faaliyetlere yönelik ve kamusal hizmet amaçlı yapılan yapılar için max. 

emsal 3.00’dir. 

Tercih C'yi kullanacak kamusal hizmet ve konaklama amaçlı kullanımlar 

için, zemin altı kullanımlar da inşaat emsali dışında tutulacaktır. Tercih C'yi 

kullanacak kamusal hizmet ve konaklama dışı diğer kullanımlarda ise, 1. 

bodrum kat emsal dışı olup, diğer bodrum katlar emsale dahildir. 

Yukarda sayılan plan notları kesinlik kazanmamış olsada planların onanması

sürecinde çok az değişikliğe uğrayarak temel prensiplerin korunacağı muhtemeldir. 

Bu nedenden dolayı ileriki bölümlerde yapılacak olan finansal fizibilite analizinde bu 

veriler dikkate alınarak yapılaşma varsayımlarında bulunulacaktır.  

Finansal fizibilite analiz çalışması için seçilen parselin tapu bilgileri şu şekildedir: 

Çizelge 5.1 : Seçilen parselin tapu bilgileri 

 
İl İstanbul 

İlçe Kartal 

Ada 2228 

Parsel -

Yüzölçümü 11.206 m² 

Hisse  Tam 
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Finansal fizibilite çalışması için seçilen parselin imar durumu ise merkez fonksiyonu 

olarak tanımlanan karma kullanımdır. Parselin bir kısmı maksimum yüksekliğin 85 m 

olarak belirlendiği şerit ile maksimum yüksekliğin 21 m olarak belirlendiği şerit 

içerisine girmektedir. Doğu, güney ve batı cepheleri açık olan parselin hemen batı

cephesinde planlanan hafif raylı sistem ile durak yer almakta, doğu cephesinde ve 

güney cephesinden ise 26 m’lik imar yolu geçmektedir. Ayrıca bulunduğu konum 

itibari ile D-100 karayoluna, Anadolu Otoyolu bağlantı yoluna, bu bağlantı yolu ile 

ayrılmış olan batı planlama alanına alt geçit vasıtasıyla kolayca ulaşılabilir 

pozisyondadır.  

Şekil 5.13 : Seçilen parselin olası imar durumu (1/1.000 ölçek) 

 

5.3.3 Finansal fizibilite analizi çalışması için ofis pazar araştırması

Finansal fizibilite analizi çalışmalarında, yöntem itibari ile piyasadan elde edilecek 

çeşitli veriler ve bu verilerin birbirleri ile doğru şekilde değerlendirilip analiz sürecine 

katılmaları çok önemlidir.  

Alınan planlama kararları ile Anadolu yakasında 1. derece merkez olarak 

planlanacak olan Kartal kentsel dönüşüm alanında sadece bölge çapında düşünülüp 

incelenmemesi ve geniş bir hinterlanda sahip olduğu düşünülerek tüm fırsat ve 
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tehditlerin birarada değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu nedenden dolayı İstanbul 

ofis piyasası genel olarak incelendikten sonra Kartal İlçesi ofis pazarına değinelecek 

ve dünyada geçerliliğini kanıtlamış olan LEED araştırmalarında faydalanılarak 

Türkiye’de henüz yeni oluşum göstermeye başlamış ve fazla veriye sahip 

olmadığımız yeşil bina niteliklerine sahip olacak “Yeşil Ofis Finansal Fizibilite Analizi” 

yapılacaktır. 

5.3.3.1 İstanbul ofis piyasası

2003 yılının 3. çeyreğinden sonra toparlanmaya başlayan İstanbul gayrimenkul 

piyasası, 2004 yılından itibaren fark edilir ölçülerde hareketlenmeye başlamış ve 

yabancı yatırımcıların İstanbul’a olan ilgisi de gayrimenkul piyasasındaki satış 

fiyatlarının yükselmesi sonucunu doğurmuştur. MİA’lardaki fiyatların olağanüstü 

artışı ve az sayıda bulunan boş arsalara gelecekte genellikle alışveriş merkezi 

yapılmasının planlanması firmalar için alternatif lokasyon arayışı sürecini 

başlatmıştır (Colliers International Turkey, 2008a).   

2008 yılı itibarı ile piyasalarda esen olumlu rüzgârlar yerini Amerika merkezli 

mortgage krizi ile tetiklenen ekonomik belirsizliğe bırakmıştır. Siyasi gelişmelerden 

etkilenen ve kredi notu düşen Türk ekonomisi de yaşanan tedirginlikten payını almış 

ve yurtdışı kaynaklı yatırımlar 2007 ilk çeyreği ile kıyaslandığı zaman neredeyse 

durma noktasına gelmiştir. Ofis piyasası ekonomik göstergelere bağlı olsa da her 

daim hareketli bir grafik izlemekle beraber genişleme ve taşınma ihtiyacı duyan 

firmalar için m² fiyatları ve m² verimliliği lokasyonla beraber en önemli kriterler haline 

gelmiştir. Levent bölgesinde yer alan firmalar artan kiralar ve düşen boşluk oranları

ve Anadolu Yakasında ikamet eden çalışanlarını göz önüne alarak yeni ofis 

arayışlarında Kozyatağı, Altunizade, Kavacık ve Ümraniye bölgelerini tercih eder 

hale gelmişlerdir (Colliers International Turkey, 2008a).    

Avrupa yakasında ofis boşluğundaki artışa rağmen talep edilen kira ortalaması da 

artmıştır. Bu sonuçlar Avrupa yakası genelinde boşluk artışının olumsuz etkilerinin 

henüz kiralara yansıtılmadığını göstermektedir. Boşluğun artmaya devam etmesi ve 

kiralama yapılmayan dönemin uzaması halinde kira direncinin kırılması da 

muhtemeldir. Avrupa yakasının A sınıfı ofis boşluğu artarken Asya yakasında düşüş

olması, firmaların ilgilerini Avrupa A sınıfı stoklardan Asya A sınıfı stoklara kaydırmış 

olabileceklerini göstermektedir. İstanbul genelinde her iki yakada da B sınıfı ofis 

boşluğu artmıştır. Bu durum küçük ölçekli firmaların ekonomideki olumsuz 

gelişmelerden daha fazla veya öncelikli olarak etkilenmiş olabileceklerini 

düşündürmektedir (Colliers International Turkey, 2009).  
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2008’in son çeyreğinde 12 bölgeden oluşan İstanbul ofis piyasasında A sınıfı ofis 

stoğu boşluğu 5 bölgede artmış, 4 bölgede ise durgunluk yaşanmıştır. Talep edilen 

kiralar da boşluk oranları ile ilişkili olarak değişim göstermiştir. Durgunlukta olan 

bölgelerde kira taleplerinde değişiklik olmazken, boşluk oranı artan bölgelerde 

kiralarda düşüş gerçekleşmiştir. Beşiktaş ve Kozyatağı bölgelerinde ise istisnai 

olarak boşluğun artmasına rağmen kira talepleri de artmıştır. Nedenleri 

incelendiğinde, özellikle uzun zamandan beri ilk defa kiralık olarak piyasaya çıkan 

bazı binaların kira taleplerinde önceki dönemin yüksek kira trendini sürdürdükleri 

görülmektedir. Kiralama gerçekleşmeyen dönemin uzaması halinde kira taleplerinin 

düşmesi muhtemeldir. Öte yandan bazı binaların kira politikalarında esnek 

olmadıkları, boşluk döneminin uzamasına rağmen istenen kira konusunda direnç 

gösterdikleri de dikkat çekmektedir (Colliers International Turkey, 2009). 

Döviz kurlarının 2008 son çeyreğinde hızlı yükselişi dolar cinsinden yapılan kira 

değeri hesaplarını da etkilemiştir. İstanbul genelinde kira taleplerinin %62’si Dolar, 

%22’si Euro ve %16’si Türk Lirası olarak gerçekleşmektedir. Kira talebini Türk Lirası

cinsinden gerçekleştiren binaların kiraları, önceki döneme göre bir oynama 

yapmamış olsalar dahi, kur farkından dolayı bu çeyreğe düşük yansımıştır. Diğer 

yandan kira taleplerini Euro veya Dolar olarak yapan binaların talep ettikleri kiralar 

kur artışından dolayı Türk Lirası karşısında artış göstermiştir (Colliers International 

Turkey, 2009).   

Levent bölgesi önceki dönemlerde talebin yüksek ve buna bağlı olarak boşluğun çok 

az olduğu bir bölgedir. Fakat son dönemde bu gidişatın değiştiği ve ofis boşluğunun 

artış yönünde hareketlendiği görülmektedir. Bunun nedeni İstanbul için en prestijli 

ofis bölgesi olan Levent’in finans ağırlıklı kullanıcı profilinin ekonomideki olumsuz 

gelişmelerden en fazla etkilenen kitle olmuş olmasıdır (Colliers International Turkey, 

2009).   

Ekonomik gelişmeler paralelinde düşünülürse bölgedeki boşluğun artmaya devam 

etmesi olasıdır. Ümraniye bölgesine son dönemde özellikle büyük alanlı ofis ihtiyacı

olan firmalar rağbet göstermektedir. Öte yandan bölgedeki yeni projeler ofis 

boşluğunu arttırmaktadır. Boşluğun fazla olması önümüzdeki dönemlerde de kira 

taleplerini baskılamaya devam edecektir. Taksim bölgesi, piyasaya yeni giren ofis 

stoğu nedeniyle iki çeyrektir yüksek boşluk oranı ile dikkat çekmektedir. Yeni stoğun 

geçen çeyrekten bu yana işlem görmemiş olmasının nedeni talep edilen kira 

bedelinin bölge içinde özellikle büyük alan kiralamaları için yüksek kalması olarak 

düşünülebilir (Colliers International Turkey, 2009). 
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Şekil 5.14 : İstanbul ofis bölgeleri sınırları (Colliers International Turkey, 2009) 

Son yıllarda A sınıfı ofis binalarına olan talebin daimi bir şekilde artması dolayısıyla, 

mevcut ofis stoklarının neredeyse tamamı piyasa tarafından emilmiş, sektörün bu 

ihtiyacını gidermek adına geliştirilen yeni projeler ise piyasanın yoğun talebi 

karşısında yetersiz kalmıştır. Son dönemde Avrupa A sınıfı ofis boşluk oranları artış 

eğilimi göstererek bir önceki dönemde %3,6 olan ofis boşluk oranı %5 civarına 

yükselmiş ve  %5,5 olan Asya A sınıfı ofis boşluk oranı %4,5 civarına düşmüştür. 

Bunun temel nedeninin küresel krizin etkileri ve Asya Yakasının uygun kiraları olarak 

açıklanabilmektedir (Colliers International Turkey, 2009). 

 

Şekil 5.15 : İstanbul genel boşluk oranları A sınıfı ofis binaları (Colliers International 
Turkey, 2009) 
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İstanbul genelinde ofis stoklarının dağılımı incelendiğinde en çok A sınıfı ofis 

stoğuna sahip bölgelerin Maslak, Levent ve Havaalanı bölgeleri olduğu

görülmektedir. Bu üç bölgedeki toplam ofis stoğu İstanbul genelinin %53’ünü 

oluşturmaktadır (Colliers International Turkey, 2009). 

 

Şekil 5.16 : İstanbul ortalama boşluk oranları A sınıfı ofis binaları (Colliers 
International Turkey, 2009) 

A Sınıfı ofise ihtiyaç duyan pek çok firma aradıkları niteliklere sahip ofis alanlarını

Avrupa Yakası’nda bulamamaları, bu alanlardaki kiraların çok yüksek olması

nedeniyle ve/veya küresel krizin etkisiyle Asya Yakası’nda yer alan ve kentin yeni 

finans merkezi olması beklenen Ümraniye’ye doğru arayışlarına yön vermişlerdir. 

Bunun göstergesi bir önceki dönemde %17 olan boşluk oranının %10 civarlarına 

düşmüş olmasıdır (Colliers International Turkey, 2009). 

 

Şekil 5.17 : İstanbul genel boşluk oranları B sınıfı ofis binaları (Colliers International 
Turkey, 2009) 

Asya Yakası’na geçmek istemeyen diğer firmalar ise aradıkları niteliklerden ödün 

vermek durumunda kalarak B sınıfı ofislere yönelmişlersede B sınıfı ofis boşluk 
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oranları bir önceki döneme göre az da olsa artış göstermiştir.(Colliers International 

Turkey, 2009). 

 

Şekil 5.18 : İstanbul ortalama boşluk oranları B sınıfı ofis binaları (Colliers 
International Turkey, 2009) 

Altunizade bölgesinde B sınıfı ofislerde boşluk oranının yüksek olmasının önemli 

nedenlerinden biri mal sahiplerinin kira değerlerini arttırmak istemesi, bunun 

sonucunda da kiracıların yer değiştirmek durumunda kalmalarıdır. Ofis stoğu zaten 

az olan bölgede birkaç firmanın çıkması ile yüzdesel olarak önemli değişiklikler 

oluşmaktadır. Gayrettepe ve Levent bölgelerinde de artan boşluk oranları aynı

sebeblere bağlıdır (Colliers International Turkey, 2009). 

Şekil 5.19 : İstanbul ortalama boşluk oranları A ve B sınıfı ofis binaları (Colliers 
International Turkey, 2009) 

İstanbul’daki A tipi ofis yapılarının 2008 yılı doluluklara bakıldığında İstanbul’da 

ofisler yaklaşık %95 doluluk oranı ile 2003 yılından bu yana en yüksek doluluk 

oranına ulaştığı görülmektedir. 
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 Levent, Zincirlikuyu, Etiler, Maslak ve Gayrettepe gibi önemli merkezlerde kiracı

durumunda olan firmalar, bölgedeki ofis boşluk oranlarının çok az olduğunu göz 

önünde bulundurarak, mevcut binalarından çıkma riskine girmek istememektedir. 

Merkezi İş Aksı üzerindeki ofis binalarının nitelikli ofis talebini karşılayamaması,

bölgedeki arsa stoğunun sınırlı ve aynı zamanda da çok yüksek maliyetli olması

dolayısıyla İstanbul ofis piyasası Asya Yakası’ndaki yeni merkezlere doğru kaymaya 

devam etmesi beklenmektedir. 

Şekil 5.20 : İstanbul istenen kira rakamları A ve B sınıfı ofis binaları $/m²/ay     
(Colliers International Turkey, 2009) 

2008’in 4. çeyreğinde de İstanbul genelinde ofis fiyatları genel olarak artmaya 

devam etmiştir. Avrupa Yakası’ndaki A sınıfı ofis binalarında ortalama kira rayici 

$33/m²/ay seviyesindeyken, Asya Yakasında bu rakam $22,5/m²/ay dolaylarında 

seyretmektedir. 2008’in 4. çeyreğinde İstanbul B sınıfı ofis fiyatları da artmaya 

devam etmiştir. Avrupa Yakası’ndaki B sınıfı ofis binalarında ortalama kira rayici 

$17,5/m²/ay seviyesini aşmışken, Asya Yakasında bu rakam $14,5/m²/ay 

dolaylarında seyretmektedir. 

Şekil 5.21 : İstanbul ortalama istenen kira rakamları A sınıfı ofis binaları $/m²/ay     
(Colliers International Turkey, 2009) 
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2007 senesi başına kadar brüt $25/m²/ay kira değerlerinin konuşulduğu Levent 

bölgesinden kiralar 2008 başlarından itibaren brüt 40-45 USD/m²/ay seviyesine 

kadar çıkmıştır. 2008 4. çeyrek itibariyle A sınıfı kira değerlerinde ilk sırayı

$43,5/m²/ay istenen kira değeri ile Levent bölgesi son sırayı ise $12,5/m²/ay istenen 

kira değeri ile Havaalanı bölgesi almaktadır.  

Şekil 5.22 : İstanbul istenen kira rakamları B sınıfı ofis binaları $/m²/ay          
(Colliers International Turkey, 2009) 

B sınıfı ofislerde istenen kira rakamları genel olarak Asya yakasında düşüş

göstermiştir. Avrupa yakasındaki B sınıfı ofisler için istenen ortalama kira değeri 

Asya yakasındaki B sınıfı ofislerden yüksektir. Aynı durum Asya yakasında bulunan  

B sınıfı ofis için istenen en düşük kira değerinde de söz konusudur. 

Şekil 5.23 : İstenen en yüksek/en düşük kira rakamları $/m²/ay                       
(Colliers International Turkey, 2009) 

2008 yılı 4. çeyreği için A sınıfı ofis için istenen en yüksek kira değeri $56,3/m²/ay 

olarak gerçekleşmiş ve önceki dönemlerde olduğu gibi bu dönem de Levent 

bölgesinden talep edilmiştir. Bu değer $40/m²/ay olan Asya (Kavacık) yakasından en 

yüksek kira değerini geride bırakarak İstanbul için istenen en yüksek kira değeri 

olmuştur. 
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Şekil 5.24 : İstenen en yüksek/en düşük kira rakamları $/m²/ay                       
(Colliers International Turkey, 2009) 

2008 yılı 4. çeyreği için istenen en düşük kira değeri $6,5/m²/ay olup Ümraniye 

bölgesinden talep edilmiştir. Bu değer $7/m²/ay olan Avrupa(Havaalanı) yakasından 

en düşük kira değerini geride bırakarak İstanbul için istenen en düşük kira değeri 

olmuştur. 
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Şekil 5.25 : 2001-2008 A sınıfı boşluk ve kira rakamları $/m²/ay                     
(Colliers International Turkey, 2008a)  

2006 yıl sonundan bugüne kira fiyatlarında ortalama %30-40 düzeyinde bir artış 

gerçekleşmiş, bugün kiralar ortalama 30-40 ABD$/m2/ay seviyesine ulaşmıştır. 

İstenilen kira değerleri ofisin yaşına, büyüklüğüne, fiziksel durumuna göre 

değişmektedir. A sınıfı ofislerde doluluk oranı %95’e, B sınıfı ofislerde doluluk oranı

ise %93,5’e yakındır. 



150

2007-2008 senesi içerisinde ofis binaları kiralamaları şu şekildedir: 

Çizelge 5.2 : 2007-2008 yılı ofis kiralamaları (Colliers Int. Turkey, 2008a) 

BİNA LOKASYON ŞİRKET ALAN (m2) KİRA 

Hamit Çolak Projesi Ümraniye Unilever 20.000,00 € 12

Bellevue-Kempinski-
Müstakil Ofis binası Levent Microsoft 18.000,00 $20

Yılmaz 2 Ümraniye 
Global 
Bilgi 9.000,00 N/A

Oycan Plaza Maslak Beymen 7.900,00 $18

Sur Yapı Ofis Park Ümraniye 
TotalFina 
Elf 7.000,00 $13

Suryapı Kavacık 3M 6.250,00 € 11
Karamancı Esentepe Tellcom 6.000,00 N/A
V Plaza Şişli Vodafone 6.000,00 N/A
Karamancı Esentepe Denizbank 5.500,00 N/A
Viko Giz Maslak BAT 4.500,00 N/A

Casper Building Ümraniye Renault 4.500,00 N/A
Sur Yapı Ofis Park Ümraniye Sony 4.500,00 $10
Bolkan Şişli Mey 3.640,00 N/A

Nurol Maslak 
Garanti 
Sigorta 2.880,00 N/A

Maya Akar Center Esentepe 
White&Ca
se 2.700,00 N/A

Bulduran İş Merkezi Ataşehir Sandoz 2.500,00 $12
Astoria Offices Esentepe Sterling 1.815,00 $27
Casper Building Ümraniye Lafarge 1.750,00 N/A
Park Plaza Maslak TAIB 1.100,00 $22
Kosifler İçerenköy Dell 1.000,00 $19

Beybi Giz Maslak 
Doğuş
GYO 1.000,00 $17

Yapı Kredi Plaza Levent Michelin 986,00 N/A
Nida Kule Kozyatağı Avea 813,00 $16
MedMarine Maslak Amplio 750,00 N/A
Metrocity Levent Redevco 750,00 N/A
195 Büyükdere Plaza Levent CAIB 746,00 N/A
Nurol Plaza Maslak TTNet 710,00 N/A
Nurol Plaza Maslak Denizbank 710,00 N/A
Print-Center 4. Levent Millenicom 700,00 $16
Akaretler Beşiktaş Abraaj 650,00 € 30
Astoria Offices Esentepe Limitless 605,00 € 27
Suat Bey İş Merkezi Altunizade GNC 600,00 N/A
Safter Han Maslak Krea 600,00 $14
Polaris Maslak CNH 370,00 N/A
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BİNA LOKASYON ŞİRKET ALAN (m2) KİRA 

Duran İş Merkezi Levent OKI 300,000 N/A

Giz2000 Maslak SPRI 250,00 N/A
Karamancı Blokları Esentepe TTNet 10,25 N/A
Nida Kule Kozyatağı Canon 1.221,00 $20
Onur Ofis Park Ümraniye Akbank 4.000,00 $18

Nida Kule Kozyatağı 

Finans 
Katılım
Bankası 890,00 $18

Aşçıoğlu Plaza Fulya Pirelli 1.270,00 $30
Aşçıoğlu Plaza Fulya Fiba 1.270,00 $28-30
Tat Towers Zincirlikuyu Ericcson N/A $35
Tat Towers Zincirlikuyu Intel N/A N/A
Palladium Kozyatağı Regus N/A € 25

Maya Akar Center Esentepe 
Thomas 
Paige 275,00 € 28

Maya Akar Center Esentepe Extensa 275,00 N/A
Apa Giz Levent Adobe 570,00 € 37

Özsezen Plaza Esentepe 
McDonald

s 340,00 $25
Yapı Kredi Plaza Levent Banka 600,00 $45
Astoria Offices Esentepe Mazda 302,00 € 27
Yapı Kredi Plaza C Blok Levent N/A 280,00 $45
Toplam Kiralanan Alan 138.650,00

Toplamda 138.650 m² kiralanabilir alana sahip A ve B sınıfı ofis alanları kiracı

değiştirmiştir. 

5.3.3.2 Kartal ofis piyasası

Ofis piyasasının yeni gelişmekte olan bir bölgesi olan Kartal’da, özellikle D-100 (eski 

E-5) üzerinde ve tamamlanması durumunda kentsel dönüşüm alanında A sınıfı

nitelikli ofis yapılarına bölgenin merkezi konumundan dolayı talep olacağı 

öngörülmektedir. Anadolu Yakasının gelişimini böyle planlı bir şekilde devam 

ettirmesi durumunda bölgeye önümüzdeki yıllarda da talep hızla artacaktır.  

Büyükdere Caddesi’nde görülen hızlı fiyat artışı da bölge için büyük avantaj 

oluşturmaktadır. Çünkü bugüne kadar kira rakamlarının çok büyük farklar 

göstermemesi firmaların öncelikli tercihlerinin Avrupa Yakası olmasına neden 

olduysa da önümüzdeki yıllarda Avrupa Yakası’nda pazara çıkacak yeni binalar 

Anadolu Yakasındaki kira rakamlarının iki kat üzerinde kalacak ve rakip olmaktan, 

aynı hedef kitleye hitap etmekten uzaklaşacaktır. 
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Anadolu Yakası’nda ofis ve ticari ağırlıklı gelişim göstermiş ve merkezi iş aksının

Anadolu ayağında en önemli konumu elde etmiş olan Kozyatağı bölgesinde 

önümüzdeki 2-3 yıl zarfında geliştirilecek A sınıfı ofis stoğunun yetersiz kalacak 

olması, Kartal Bölgesi’nde geliştirilecek ofis kullanımı için en önemli avantajlardan 

biridir.  

Yukarıda bahsettiğimiz Avrupa Yakası’nda görülen yüksek kira rakamları, Üsküdar 

ve Kadıköy bölgelerindeki yetersiz A sınıfı stoğu ile birlikte bölgenin lokasyonu, 

nitelikleri ve karma kullanımının yaratacağı avantajlar sayesinde geliştirilecek A 

sınıfı ofis bloğunda gerçekleşecek kira rakamlarının bugünün değerleri ile $16-

20/ay/ m² civarlarında olabilecektir. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen dünyaca ünlü mimar Zaha 

Hadid’in tasarladığı kentsel dönüşüm projesinin, Adalet Sarayı’na olan yakınlığı, D-

100 ve Sabiha Gökçen Havaalanı’na çok yakın mesafede yer alması, Gebze ve 

Tuzla Organize Sanayi Alanlarına olan yakınlığı ve Anadolu Otoyolu’na bağlantı

yolunun bulunması sahip olduğu avantajlardan sadece bir kaçıdır. Öte yandan 

bölgenin yer aldığı lokasyonun halen sanayi özellikli olması ve D-100 çevresinin 

hastaneler ve B-C tipi ofis binaları ile çevrili olması geliştirilecek ofis yapıları

açısından bazı pazarlama riskleri yaratabilecektir. 

Kartal ilçesinin mevcut nüfusu yaklaşık 427.000 civarındadır, ancak yeni projelerin 

gerçekleşmesi halinde gün içindeki nüfusun 1,5 ila 2 milyon kişi olacağı 

öngörülmektedir. Havayolu, kara ve deniz yolu olarak tüm ulaşım yollarına sahip 

olacak olması ve merkezi konumu nedeniyle Kartal gelişime çok açık bir bölgedir. 

Kartal bölgesine baktığımız zaman modern ofis stoğu rakam verilemeyecek kadar 

azdır. Özellikle lojistik, atölye, fabrika gibi taşınmazlar bu bölgede çok yoğundur. 

Kartal bölgesinde nitelikli ofis stoğunun olmaması ve Anadolu yakasında boşluk 

oranlarının yüksek olması nedeniyle ofis piyasası açısından talep gören bir bölge 

değildir. D-100 çevresinde yer alan sanayi alanlarının ticari alanlara dönüşmesi 

sonucunda gelecekte mevcut stoğun erimesiyle ve nitelikli ofis arzı sunulması ile 

bölgeye olan talepte artış olacaktır. Bölgede yer alan arz sıkıntısında, kentsel 

dönüşüm projesi birçok yerli ve yabancı şirketi bölgeye çekecektir. Zaten bu 

günlerde bile Kartal bölgesi kentsel dönüşüm projesinin, Kadıköy-Kartal metro 

hattının ve Marmaray projesinin canlılık kazanmasıyla birlikte birçok yerli ve yabancı

şirketin ilgisini çekmiştir. Cazibesi yükselen bölge olarak Kartal ofis piyasasının en 

işlek merkezlerinden biri olmaya adaydır.  
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Henüz Kartal’da CarrefourSa, M1 gibi AVM; Practiker, Koçtaş gibi perakende 

mağazaları haricinde modern alışveriş merkezleri yer almamaktadır. Ancak pek çok 

perakendeci, geliştirici ve yatırımcının Kartal’da yer aradığı bilinmektedir. Ayrıca, 

Sabancı, Doğuş, Ülker, Demirören, Mermerler, Kibarlar, Eczacıbaşı gibi Türkiye’nin 

dev holdingleri de bu özel proje alanına yeni yatırımlar yapmak için Kartal Belediyesi 

önderliğinde bir araya gelmişlerdir.  

Bölgede Fiat, Tofaş, Audi, Seat ve benzeri başka otomotiv showroom ve servis 

tesisleri, Eczacıbaşı ve Alarko gibi endüstriyel tesisler ile D-100 karayolunun yan 

yollarında B ve B(-) sınıfı olarak tanımlayacağımız genellikle tek kullanıcılı binalar 

mevcuttur. Bu ofis binaları firmaların kendileri tarafından tamamen veya operasyon 

merkezleri olarak kullanılmaktadır. Vodafone, Turkcell Maltepe Plus Plaza, Ünlüler 

Group, Toyota, İklimsa, Teknosa ve Gedik Yatırım binaları örnek olarak 

gösterilebilir. 

Bölgede Yer Alan Mevcut Yapılar: 

Gedik Yatırım Binası, 2001 yılında tamamlanmış olup 3 bloktan oluşmaktadır. Bir 

bloğunu Gedik Yatırım şirketi kendileri kullanmakta olup diğer bloklar 4.000 m² olup 

kiralık olarak verilmektedir. Bu bloklardaki kira rayicinin $10/m²/ay olduğu

bilinmektedir (Colliers International Turkey, 2008a).  

 

Şekil 5.26 : Gedik Yatırım Ofis Binası (www.turyap.com.tr) 

 

Palmet Metal’e ait olan gayrimenkul, 4.078,42 m² büyüklüğündeki arsa üzerinde yer 

alan 7.194,73 m² kapalı alana sahip olan A sınıfı ofis binasıdır. 2 bodrum, 1 zemin 

kat,  799,80 m² brüt kat alanına sahip normal kat ve 2 çatı katından oluşmaktadır. 
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Gayrimenkul, 2000 yılında betonarme karkas olarak inşa edilmiştir. Toplam ortak 

alanlar 3.051,3 m² olup, kiralanabilir ofis alanı ise 4.821,15 m²’dir (Colliers 

International Turkey, 2008a).   

Şekil 5.27 : Palmet Metal Ofis Binası (Colliers International Turkey, 2008a) 

Kurfalı Binası, 1999 yılında tamamlanmış olup ofis alanı toplam 2.000 m² dir. Binada 

bulunan boş katların ortalama kira rakamlarının $8/m²/ay olduğu bilinmektedir 

(Colliers International Turkey, 2008a). 

 

Şekil 5.28 : Kurfalı Ofis Binası (Colliers International Turkey, 2008a) 
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2000 yılında yapımı tamamlanmış olan binanın üst katlarını Finansbank operasyon 

merkezi olarak kullanmaktadır. Diğer katlar toplamda 12.200 m² olup talep edilen 

kira $8/m²/ay’dır (Colliers International Turkey, 2008a). 

 

Şekil 5.29 : Finansbank’ın kiracısı olduğu ofis yapısı (Colliers International Turkey, 
2008a) 

Işık Sigorta Binası, 2002 yılında yapımı biten binanın toplam alanı 6.500 m²’dir. 

Zemin ve bodrum haricinde 7 kat olan binanın normal katlarının büyüklüğü 620 

m²’dir. Bina için istenen kira rakamı $5/m²/ay‘dır. Binanın iskân problemi vardır

(Colliers International Turkey, 2008a). 

 

Şekil 5.30 : Işık Sigorta Ofis Yapısı (Colliers International Turkey, 2008a) 
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Bölgede Planlanan ve İnşaat Aşamasında Olan Yapılar: 

Başarır İnşaat İkiz Plazalar Projesi, yeni yapılan adliye sarayı karşısında 2 bloktan 

oluşan toplamda 18.473 m² kapalı alana sahip ticaret ve iş merkezi olması

planlanan gayrimenkul Teknik Dizayn tarafından projelendirilmiştir. 315 m² brüt, 280 

m² net kat alanına sahip normal katların yanı sıra projede dubleks ofis katlarının da 

olması planlanmaktadır. 166 kapalı ve 25 açık olmak üzere toplam 175 araçlık

otopark alanı ayrılmıştır. Projede ihtiyaca göre inşa modeli uygulanacaktır (Colliers 

International Turkey, 2008a).   

Şekil 5.31 : İkiz Plazalar Ofis Yapısı (Colliers International Turkey, 2008a) 

Dumankaya tarafından adliye sarayı ile aynı aks üzerinde yakın konumlu olan 

Dumankaya Vizyon Projesi’de bölgede geliştirilmekte olan yeni bir karma kullanımlı

projedir. Rezidans, alışveriş merkezi ve ofis alanlarından oluşacak projenin arsa 

alanı yaklaşık 20.000 m² olup toplam kapalı alanı ise 70.000 m² civarındadır. Satış 

ofisinden edinilen bilgiye göre şuan da sadece rezidans üniteleri satışta olup ofis 

ünitelerinin de satılması planlanmaktadır. 

Şekil 5.32 : Dumankaya Vizyon Ofis Yapısı (www.dumankayavizyon.com) 
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Kartal 56 Parsel İş Merkezi Projesi, Kartal D-100 üzerinde Artek Alüminyum Pirinç 

Bakır Fabrikası ve Eku Fren Kampana Fabrikası arasında konumlanan toplam 

12.406 m² kapalı alana sahip olan projede 483 m² brüt kat alanına sahip 19 normal 

kat olması planlanmaktadır. 

5.3.4 Seçilen parsel için “Yeşil Ofis Finansal Fizibilite Analizi Çalışması”

Seçilen parsel için yapılan A sınıfı Yeşil Bina çalışmasında, LEED sertifikalı

gayrimenkuller üzerinde yapılan maliyet ve fayda analizlerinden, İstanbul ofis 

piyasası genelindeki A sınıfı geleneksel ofis doluluk/boşluk oranlarından ve A sınıfı

ofis kira rayiçlerinden, piyasada geçerli olan geleneksel ofis yapılarının

maliyetlerinden ve henüz onama aşamasında olan imar planlarında bölgeye 

öngörülen yapılaşma şartlarından faydalanılacaktır. 

LEED Sertifikalı Binalar Hakkında Çalışmalar

2005 yılında mühendislik firması Morrison Hershfield tarafından yapılan kapsamlı bir 

çalışmaya göre, çeşitli LEED sertifika derecelerine göre tahmini ek maliyet oranları

LEED-Sertifika için %0,8, LEED-Gümüş için %3,5, LEED-Altın için %4,5 ve LEED-

Platinyum için %11,5 olarak belirlenmiştir (Nelson, 2007).    

Çizelge 5.3 :  LEED sertifikalı yeşil binaların maliyet farkı (Nelson, 2007) 

LEED Sertifika Derecesi Geleneksel Yapılardan Maliyet Farkı

LEED Sertifika % 0,8 

LEED Gümüş % 3,5 

LEED Altın % 4,5 

LEED Platinyum % 11,5 

Kanada ve ABD’de Compass Resource Management tarafından yapılan güncel bir 

araştırmada LEED sertifika derecesine sahip binalarda enerji tasarrufu ortalama 

%24, gümüş derecesine sahip binalarda %33, altın derecesine sahip binalarda %47 

ve platinyum derecesine sahip binalarda ise %60 olarak hesaplanmıştır. Bununla 

birlikte, kamu hizmeti maliyetlerinin toplam operasyon giderlerinin yaklaşık olarak 

sadece üçte birini oluşturduğu ve geri dönüş olarak önemli bir fark yarattığı kabul 

edilmelidir (Nelson, 2007).  
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Çizelge 5.4 : LEED sertifikalı yeşil binaların enerji tasarruf oranı (Nelson, 2007)  

LEED Sertifika Derecesi Geleneksel Yapılardan Enerji Tasarruf Farkı

LEED Sertifika % 24 

LEED Gümüş % 33 

LEED Altın % 47 

LEED Platinyum % 60 

İstanbul Ofis Piyasası Bilgileri

Kartal bölgesine en yakın olan merkezi iş alanı Kozyatağı bölgesi olduğundan ve 

bölgeninde gelişmişlik düzeyi göz önüne alınarak Kartal bölgesi için maksimum kira 

bedelini oluşturmaktadır. Bunun dışında bölgenin Avrupa yakasında yer alan 

Havaalanı bölgesi ile göstermiş olduğu yakın özellikleri nedeniyle (havaalanına 

yakın olması, önemli ulaşım arterleri üzerinde olması, sanayi alanlarına olan 

yakınlığı vb.) havaalanı bölgesininde aylık m² kira değerleri göz önünde 

bulundurulmuştur.   

Çizelge 5.5 : Kozyatağı ve Havaalanı bölgeleri A sınıfı ofis boşluk oranları ve kiraları
(Colliers Int. Turkey, 2009) 

Bölge A Sınıfı Ofis Boşluk Oranı A Sınıfı Ofis Ortalama Kirası ($/m²/ay)

Havaalanı % 5,4 $ 12,5  

Kozyatağı % 1,1 $ 26,9 

Havaalanı ve Kozyatağı bölgelerinde yer alan geleneksel A sınıfı ofis binalarının

ortalama işletme giderleri havaalanı için $ 3,5 ABD doları iken Kozyatağı için $ 4 

ABD dolarıdır. 

Çizelge 5.6 : Kozyatağı ve Havaalanı bölgeleri A sınıfı ofis ortalama işletme giderleri 
(Colliers Int. Turkey, 2008a) 

Bölge A Sınıfı Ofis Ortalama İşletme Giderleri ($/m²/ay) 

Havaalanı $ 3,5 

Kozyatağı $ 4

Geleneksel A Sınıfı Ofis Yapıları Maliyetleri

Piyasada kabul gören geleneksel A sınıfı ofis binalarının maliyeti tüm harcamalar 

dâhil (direkt ve dolaylı maliyetler) yaklaşık olarak $ 950 ABD Doları civarındadır. 
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Onanmamış İmar Planına Göre Yapılaşma Hakkı

İmar durumu kısmında belirtildiği üzere seçilen parsel üzerinde toplam inşaat 

alanının % 0-30 arasını konut olarak kullanılacaksa max. emsal 3.00 olmaktadır. 

Parsel üzerinde geliştirilecek bina sadece ofis amaçlı olacağı için emsal hakkı 3

olmaktadır. Bunun dışında belediyeden edinilen bilgiye göre bölge 18. madde 

uygulaması yapılacak alanda kalmaktadır ve tahmini DOP ve KOP oranları toplamı

%40 olarak gerçekleşecektir.   

Çizelge 5.7 : İmar durumu bilgileri (Kartal İlçe Belediyesi) 

Brüt Arsa Emsal DOP ve KOP Oranı Net Arsa Emsale Dahil İnşaat İzni

11.206 m² 3 % 40 6.724 m² 20.171 m² 

Seçilen Parsel Üzerinde Finansal Fizibilite Analizi Çalışması

Seçilen parsel üzerinde A sınıfı Yeşil Ofis Binası geliştirilmesi planlanmış olup LEED 

kriterlerine göre LEED Platinyum sertifikası alacak şekilde tasarlanacağı 

öngörülmüştür. Araştırmalara göre LEED Platinyum sertifikasına göre tasarlanan 

yapı ile geleneksel yapı arasında % 11,5 civarında fark olmaktadır. Fakat Türkiye’de 

bu binaların çok az sayıda olmasından dolayı nitelikli eleman sıkıntısı olacağı, ileri 

teknoloji sistemlerin yurtdışından geleceği ve tasarım süreçlerinin uzun olacağı 

varsayılarak bu oran %16 olarak kabul edilmiştir. Bu durumda yaklaşık $ 950 ABD 

doları/m² olan emsal başına maliyet oranı $ 1.100 ABD Doları/m²’ye çıkmaktadır.  

Havaalanı ve Kozyatağı bölgelerinde yer alan geleneksel A sınıfı ofislerin aylık

kiralarının ortalaması yaklaşık olarak $ 20 ABD Doları/m² yapmaktadır. Üst ölçekli 

plan kararları ve Anadolu yakasında A sınıfı ofis gelişiminin kısıtlılığı da göz önünde 

bulundurularak bu rakamın birçok fayda sağlayan Yeşil Ofis Binalarının bölgedeki 

başlangıç rakamı olması uygun görülmüştür. Ayrıca, LEED Platinyum sertifikalı

yapıların % 60 enerji tasarrufu ile yaklaşık $ 4 ABD Doları/m²/ay olan bina işletme 

giderlerinden yaklaşık $ 0,8 ABD Doları/m²/ay tasarruf sağlayacağı ve bunun 

yanında işletmenin kendisinin karşıladığı su ve elektrik faturaları da eklendiğinde bu 

tasarruf rakamının artacağı göz önüne alınmalıdır. 

Havaalanı ve Kozyatağı bölgelerinde yer alan geleneksel A sınıfı ofislerin boşluk 

oranlarının ortalaması % 3,25’dir. Bu bölgeler oturmuş bölgeler olduğundan ve 

çalışma alanının endüstriyel dönüşüm alanı ve yeni gelişim aksı olması riskinden 

dolayı 10 yıllık nakit akışı boyunca ortalama boşluk oranı % 10 olarak kabul 

edilmiştir.  
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Tüm bunların dışında, ekonomik büyümeye ve gelişmeye bağlı olan kira endekside, 

bölgenin büyüme ve gelişme potansiyeli göz önünde bulundurularak % 4 olarak 

kabul edilmiştir. Bunun bir diğer anlamı da, istenen gelişmeler sağlanırsa bölgeye 

olan talebin önümüzdeki senelerde artacağı kabulüdür.  

Çizelge 5.8 : A sınıfı yeşil ofis finansal fizibilite analizi çalışması

Özet 
Proje Özeti 

Brüt Arsa Alanı (m²) 11.206 DOP ve KOP Oranı 40%

Net Arsa Alanı (m²) 6.724 Emsal 3,0 

Emsale Dâhil Alan (m²) 20.171 Toplam İnşaat Alanı (m²) 35.780 

Toplam inşaat süresi 24 ay Nakit akışı süresi 10 yıl

Kapalı Otopark Alanı (m²) 13.035 Kapalı Otopark Adedi (her 50 m²'ye 1 araç) 395 

Finansal Özet 

Yıllık Kira Geliri  $4.269.755 Ofis Dönem Sonu Değeri $67.205.279 

Kira Endeksi 4,0% Toplam proje geliri $112.391.222 

Emsale Göre Birim İnşaat Maliyeti ($/m²) $1.100 Toplam İnşaat Maliyeti ($) $22.187.914 

Geleneksel A Sınıfı Ofis Maliyeti ($/m²) $950 Yeşil Ofis İle Geleneksel Ofis Maliyet Farkı 16%

Ortalama proje kirası (USD/m²/ay) $20 Ortalama Kira Kaybı ve Boşluk Oranı 10%

İskonto Oranı 12% Nihai Kapitalizayon Oranı 8%

NBD/Toplam Maliyet Oranı* 110,5% İç Verim Oranı (IRR) 26,3%

Net Bugünkü Değer (NPV) @ 12.00% $24.509.892 Başa baş noktası 6,5 yıl

*Arsa değeri dâhil edilmemiştir.  

Yıl Toplam Maliyet Gelir 10. Sene Dönem 
Sonu Satış Değeri Net Gelir 

2010 -$12.073.952 $0 -$12.073.952 

2011 -$7.831.918 $0 -$7.831.918 

2012 -$491.926 $4.269.755 $3.777.829 

2013 -$165.904 $4.440.545 $4.274.641 

2014 -$217.075 $4.618.167 $4.401.092 

2015 -$221.777 $4.802.894 $4.581.117 

2016 -$226.643 $4.995.009 $4.768.367 

2017 -$231.678 $5.194.810 $4.963.132 

2018 -$236.889 $5.402.602 $5.165.713 

2019 -$242.284 $5.618.706 $5.376.422 

2020 -$247.868 $5.843.454 $67.205.279 $72.800.865 

Toplam -$22.187.914 $45.185.943 $67.205.279 $90.203.308 

Net Bugünkü Değer $24.509.892 

İç Verim Oranı 26,3%
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İskontolu Nakit Akışı yönteminin uygulandığı finansal fizibilite analizi çalışmasında 

iskonto oranı % 12 olarak kabul edilmiştir. Bu oran; risksiz oran olarak kabul edilen 

ABD Doları bazlı 10 senelik eurobond getirisi olan % 8’i ve likidite ve yönetim 

risklerini yansıtan % 4’ü içermektedir.  

Yukarıdaki çizelgede de belirtilen kabullerle Kartal kentsel dönüşüm alanında 

sürdürülebilirlik ilkeleri altında geliştirilecek yeşil ofis kullanımı binasının net bugünkü 

değeri $24.509.892 ABD Doları olmaktadır. Arsa maliyeti hariç yapılan $22.187.914 

ABD Doları maliyete karşılık olarak bugünün değeri ile  $24.509.892 ABD Doları

elde edilmekte ve yatırımın kar marjı % 110,5 ve iç verim oranı % 26,3 olarak 

gözükmektedir. Bu oranlar bir geliştirme veya yatırımın olurluğu açısından piyasada 

ki geliştirici ve yatırımcıların beklentilerini karşılayacak düzeyde olup Kartal kentsel 

dönüşüm alanı içerisinde yapılan “Yeşil Ofis Binası Finansal Fizibilite Analizi 

Çalışması” kazançlı yani uygulanabilir çıkmaktadır.   
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6.  SONUÇ VE GENEL DEĞERLENDİRME 

Kentler kompleks ve dinamik sistemler olup her dönemde nitelik ve nicelik açısından 

değişimler göstermektedirler. Bu özellikleri ile kentler fiziksel, toplumsal, çevresel ve 

ekonomik değişimleri tetikleyen birçok gelişimi yansıtmaktadırlar. Hızla gelişen 

teknoloji, ulaşım ve iletişim ağı kent içinde yer alan birçok ekonomik fonksiyonu 

etkilemekte ve değişime zorlamaktadır. Özellikle sanayileşme döneminde çevresi ile 

beraber hızlı gelişim göstermiş olan endüstriyel alanlar son yıllarda şehir içerisinde 

sıkışıp kalmışlardır. Genellikle kaynak, ulaşım ve dağıtım faktörleri nedeni ile ana 

akslar üzerinde şehir giriş ve çıkış noktalarında plansız bir şekilde yer seçmiş olan 

endüstriyel alanlar önceden tahmin edilemeyen hızlı kentsel büyüme nedeni ile 

bugün şehir merkezleri içinde veya sınırında kalmış olup günümüz planlama ilkeleri 

doğrultusunda yeni planlanan ve planlı gelişim gösteren endüstriyel alanlara 

taşınmakta veya taşınmaya zorlanmaktadır. Endüstrinin boşalttığı bu alanlar 

genelde atıl olarak kalmakta veya hafif sanayi, depolama ve lojistik amaçlı

kullanımlarla varlıklarını sürdürmektedirler. Fakat şehir merkezi içinde veya sınırında 

kalan bu alanların arsa değerleri her gün artmakta ve kullanım fonksiyonu kentsel 

gelişme fonksiyonu karşısında değer kaybetmektedir. 

Bu alanların kente yeniden kazandırılmasının önemi gelişmiş ülkelerde ve ülkemiz 

gibi sanayi gelişimini tamamlamaya çalışan gelişmekte olan ülkelerde daha büyük 

önem kazanmaktadır. Özellikle Türkiye’nin ekonomik ve finansal omurgasını

oluşturan, 2010 Avrupa Kültür Başkenti listesinde yer alan ve önümüzdeki yıllarda 

dünyanın en önemli finans merkezlerinden biri olması planlanan İstanbul için bu 

alanlar kritik önem taşımaktadırlar. Bu alanlar; günün kaygı ve istekleri, 

sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda ekonomi, çevre ve toplum faktörleri ve 

bunların kentsel ve bölgesel ölçekte etkileşimleride göz önünde bulundurularak 

yeniden planlanmalıdır. Bu bağlamda, bu endüstriyel dönüşüm alanlarını etki altına 

aldığı çevre ve üzerinde yaşayan bireylerle birlikte bir doku olarak düşünmek ve 

herhangi bir dönüşüm sürecinde mevcut dokuyu zedelemeden, gelecek nesillere 

yüksek kalite standartlarında bir yaşam ve sürdürülebilir kentler sunmak önem 

taşımaktadır. 
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Günümüzde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin çalışması olan 22.08.2006 tasdik 

tarihli 1/100.000 ölçekli İstanbul İli Çevre Düzeni Planı bu ilkeler doğrultusunda 

hazırlanmış olsada İstanbul 2. İdare Mahkemesi’nin 21.03.2008 tarih ve 2008/516 

sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Bu plan ile birlikte İstanbul’un taşıdığı sanayi yükünün 

çevre illere desantralize edilerek, ilin tarih ve kültür başkenti ve finansal merkez 

olması doğrultusunda sürdürülebilirlik ilkeleri gözetiminde üst ölçekli kararların

alınması hedeflenmiştir. Bu planın amaçları doğrultusunda, İstanbul Metropoliten 

Alanı’nda, Anadolu ve Avrupa yakası arasındaki dengesizliklerin giderilmesi, tarihi 

yarımada ve Maslak hattında yerleşen tek merkezli yapının kırılarak iş alanlarının ve 

iş gücünün her iki yakaya dengeli bir şekilde dağıtımını sağlamak hedeflenmektedir. 

Bu hedefle beraber Anadolu yakasında 1. derece merkez konumunda bulunan 

Kadıköy’e alternatif olarak, ulaşım ve erişilebilirlik, merkeze yakınlık ve uygun alana 

sahip olma avantajları nedeni ile Kartal İlçesi seçilmiş ve bu ilçede yer alan merkezi 

lokasyondaki işlevini kaybetmiş olan Kartal endüstriyel alanı kentsel dönüşüm alanı

olarak belirlenerek sürdürülebilirlik ilkeleri altında planlı bir şekilde geliştirilmesi 

öngörülmüştür. 

Bu plan öngörüleri çerçevesinde çoğu atıl durumda olan sanayi alanlarının

desantralizasyonu ile Kartal İlçesi; ticaret-alışveriş alanları, oteller, ofis, yönetim 

merkezleri ile birlikte, finans, sigorta, muhasebe, yazılım faaliyetleri, hukuk 

danışmanlığı, reklamcılık gibi servis sektörlerinin, yüksek standartlara sahip donatı

alanlarının (tiyatrolar, sinemalar, sergi salonları, müzeler, parklar vb.) ve konut 

işlevinin yer alacağı çok fonksiyonlu bir merkez olarak öngörülmektedir. 

Şimdiden bölgeye yapılan yatırımlar da kamunun bu konuya verdiği önemin 

göstergesi olmuştur. Özellikle ulaşım aksının raylı sistemlerle kuvvetlendirilerek 

havaalanına bağlanacak olması ve deniz taşımacılığının geliştirilip diğer ulaşım

aksları ile entegre edilecek olması bu gelişmeler içerisinde en önemli olanlardır. 

Bunlar dışında, Kartal kentsel dönüşüm projesi için dünyaca ünlü plancıların katıldığı 

bir yarışma düzenlenmesi ve planın yarışmayı kazanan Zaha Hadid’in tasarımı

üzerinden hazırlanması ile Anadolu Yakası Adliye Sarayı’nın bu bölgeye yakın

konumlandırılması diğer göstergelerdir. Tüm bu gelişmeler ise yerli ve yabancı

yatırımcıların ilgisini çekerek bölgeyi cazibe merkezi haline getirmektedir. 

Cazibe merkezi haline gelen bu alanda en başta rant beklentisi olmak üzere bazı

sorunlar ortaya çıkmıştır. Kartal İlçesi kentsel dönüşüm projesinin açıklanması ve 

planlama sürecinin başlaması ile birlikte spekülatif şekilde hızla artan arsa fiyatları

ise bunun en belirgin göstergesi olmuştur. Bu alanların sadece ekonomik rant 

alanları olarak değil aynı zamanda toplumun ve çevrenin de göz önüne alındığı 
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sürdürülebilir alanlar olarak geliştirilmesini sağlamak için ilgili kamu kurum ve 

kuruluşları süreç içerisinde daha aktif rol almalıdır. Bu bölgenin, ekonomik gelişim 

kaygısının yanında toplum ve çevre kaygılarının da gözetilerek sürdürülebilir şekilde 

geliştirilmesi ve gelişimin bir parçası olan gayrimenkul geliştirmelerinde de bu iki 

kavramın birlikte gözetildiği sürdürülebilir gayrimenkul geliştirme kavramı planlı,

kontrollü ve dengeli bir şekilde yer almalıdır.  

Günümüzde dünyada yeni oluşan eğilimlere, kentsel dönüşüm örneklerine ve bu 

örneklerde yer alan planlama içeriklerine bakıldığında çevreye, topluma ve kültürel 

mirasa maksimum derecede önem verildiği ve sürdürülebilirlik ilkelerinin titizlikle 

uygulanmaya çalışıldığı görülmektedir. Özellikle endüstriyel alanların yeni yapılanma 

örneklerine bakıldığında ise kirletilmiş olan çevrenin temizlenmeye çalışıldığı ve 

geçmişte yapılan bu yanlışların tekrarlanmaması için yeşil bina oluşumlarına daha 

fazla önem verildiği görülmektedir. Bunun en güzel örneği ise çalışma kapsamında 

ele alınan Emscher Parkı Projesi ve bu proje içerisinde yer alan Duisburg İç Limanı

Dönüşüm Planı’dır. Bu plan kapsamında eski limanın yer aldığı bölgede Ren Nehri 

temizlenmiş ve çevresinde yeşil binaları içeren gelişimle birlikte rekreasyonel alanlar 

planlanmıştır. Bu çalışma kapsamında incelenen kentsel dönüşüm örneklerinin plan 

amaçlarında yer alan sürdürülebilirlik ilkesinin altında yer alan yeşil bina gelişimine 

ülkemizde gerçekleştirilmek istenen kentsel dönüşüm projelerinde de yer verilmesi 

uygun olacaktır. Özellikle, 1. derece merkez olarak geliştirilmesi planlanan Kartal 

kentsel dönüşüm alanında, dünyadaki benzer uygulamalara da bakılarak, 

sürdürülebilir gayrimenkul geliştirme aracı olan “Yeşil Bina” gelişiminin 

kullanılmasının uygun olduğu düşünülmektedir.  

Bu kapsamda, yapılan çalışmada yeşil bina tanımlamaları ve yeşil bina gelişimini 

etkileyen faktörler hakkında bilgi verilmiş ve dünyada ki uygulamalarının

incelemelerinden çıkarılan destekleyen ve engelleyen faktörler ortaya koyulmuştur. 

Bilinirlik ve tecrübe eksikliği, bilgi kaynağı ve ölçütleri eksikliği, arz-talep ve yatırımın

geri dönüşünün belirsizliği ile sertifika sürecinin maliyeti ve uzunluğu gibi engelleyen 

faktörlerin hepsinin zaman içerisinde yeşil bina kavramının gelişimi ve 

uygulamalarının fazlalaşması ile birlikte çözülüp ortadan kalkacak sorunlar ve 

belirsizlikler olduğu belirtilmiştir. Diğer taraftan, yeşil binaların kiracı, yatırımcı,

devlet, piyasa ve değişen maliyet yapısı açısından incelenen destekleyen faktörleri 

ele alındığında ise, sadece enerji tasarrufu ve insan-çevre sağlığı konularındaki 

hassasiyetine bakılarak öneminin anlaşılacağı vurgulanarak LEED sertifikalı yeşil 

binalardan hazırlanan araştırmalara dayalı yeşil bina geliştirme ilkeleri ve normal 

yapılarla olan maliyet farklılıkları ele alınmıştır.  
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Yeşil bina geliştirme ilkeleri ele alındıktan sonra İstanbul için uygulanabilirliğini 

sınamak için İstanbul ofis piyasası incelenerek rakip ve benzer bölgeler olan 

Kozyatağı ve Havaalanı bölgeleri üzerinde durulmuş, henüz onanmamış olan 

1/1.000 ölçekli uygulama imar planı yapılaşma şartları proje geliştirme için baz 

alınmış, tüm bu bilgi ve veriler geleneksel gayrimenkul geliştirme piyasa verileri ile 

birleştirilerek “Yeşil Ofis” geliştirme çalışmasına entegre edilmiş ve bölgede emsal 

teşkil edecek bir “Yeşil Ofis Finansal Fizibilite Analizi Çalışması” hazırlanmıştır.   

Çalışmada, kent içerisinde kalmış endüstriyel alanların sürdürülebilir gelişme ilkeleri 

altında kent ile bütünleştirilmesini sağlayacak olan kentsel dönüşüm projelerinin 

içerisinde yer alması kaçınılmaz olan yeşil binaların planlama sürecine katılımı

finansal yönden incelenmiş ve geliştirici ile yatırımcı açısından değerlendirilmiştir.  

Finansal fizibilite çalışmalarının sonucunda geliştirici ve yatırımcının en çok dikkat 

ettiği finansal kavram iç verim oranı olup Kartal kentsel dönüşüm alanında yer alan 

parsel için yapılan iskontolu nakit akışı modelinde elde edilen iç verim oranı % 26,3 

çıkmaktadır. Bu oran iskontolu nakit akışı modelinde kullanılan iskonto oranı ile 

karşılaştırılmakta ve arada ki fark geliştirici veya yatırımcının karını göstermektedir. 

Uygulanan modelin sonucu, bugünün geleneksel gayrimenkul geliştirme sektöründe 

yani geleneksel yöntemlerle geliştirilen ticari gayrimenkuller için bile kazançlı yani 

uygulanabilir olarak değerlendirilmektedir. Geleneksel gayrimenkullerle 

karşılaştırıldığında ekonomiye, çevreye, çalışanına ve yatırımcının, geliştiricinin ve 

kiracının imajına olumluluk katan yeşil binaların, İstanbul gayrimenkul piyasası

şartlarında yapılan 22,2 milyon ABD doları yatırımın karşılığında 24,5 milyon dolarlık

net bugünkü değer kazancı ile finansal açıdan kazançlı yani uygulanabilir olduğu

ortaya koyulmuştur.  

Yeşil binaların geliştirilmesi İstanbul piyasasında finansal olarak kazançlı

çıkmaktayken, ana ilkelerinden birinin sürdürülebilirlik olduğu Kartal ketsel dönüşüm 

planında da uygulanmalı ve ekonomi, çevre ve toplumu gözeten yeşil binalarla 

yenilikçi pazar yaratılarak şuan da bile cazibe merkezi olan bölgenin prestijli ve 

yenilikçi bir merkezi iş alanına dönüştürülmesi sağlanmalıdır. İlgili bölümde yer 

verilen, onaylı olmayan 1/1.000 ölçekli plan notlarında çok açık belirtilmiş olmasa da 

bu konuya değinilmekte fakat son karar mercisi olarak gösterilen “Estetik Kurul”’un 

karar sürecinde gözeteceği “Yapım ve Proje Uygulama Programı”’nın detayları

belirtilmemektedir. Kentsel ölçekte sürdürülebilir alanlar yaratılması ve bölgedeki 

yapılaşmanın bu doğrultuda sağlanması için plan notlarına yeşil binalarla ilgili daha 

açıklayıcı ve belki de daha katı kurallar koyulup bu yapılaşma tarzının önünün 

açılması gerekmektedir. Bu bağlamda devlet öncülüğü ile yeşil bina kullanımının
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yaygınlaştırılması, teşvik ve cesaret sağlayıcı yasal düzenlemeler getirilmesi ve 

hatta bu yatırımların yerel ve devlet otoriteleri tarafından desteklenmesi ve 

gerekiyorsa sektörde öncülük yapılması gerekmektedir. Köhnemiş endüstriyel 

alanların merkezi iş alanlarına dönüşümünün sağlanması diğer dönüşümlerden 

daha fazla planlama, çalışma, özveri, disiplin ve koordinasyon istemekte olup bu 

bölgelere atfedilen fonksiyonların yaşayabilmesi için yenilikçi pazar yaklaşımları,

kiracı/yatırımcı teşvikleri ve devlet öncülüğü gerekmektedir. Plan notlarında yer 

alacak LEED Gümüş sertifikası gibi minimum bazı kriterlerin belirlenmesi ve bu 

gelişimin sağlanması için bazı teşviklerin (örneğin emsal artırımı, hızlandırılmış 

izinler, vergi indirimi, fon desteği vb.) sağlanması bölgenin istenilen ve öngörülen 

şekilde gelişimi için daha etkili ve faydalı olacaktır.  

Sonucu kazançlı yani uygulanabilir çıkan finansal fizibilite analizi çalışması bölgede 

ki tek bir parsel için yapılmış olsa da, çalışmada ki ana unsur bölgenin tamamının

geçmişteki hatalardan ders alınarak sürdürülebilir yapılarla geliştirilmesi ve bölgenin 

dünyadaki ve Türkiye’deki diğer bölgeler için emsal oluşturacak gelişim 

sergilemesidir. Örnek olarak yapılan finansal fizibilite analizi çalışmasının diğer bir 

amacı ise bu konuda çalışma yapan veya yapacak olan şehir plancıları, mimarlar, 

inşaat mühendisleri, kentsel tasarımcılar, gayrimenkul geliştiricileri ve yatırımcıları

için izleyebilecekleri ve geliştirebilecekleri bir “sürdürülebilir gayrimenkul geliştirme 

finansal analizi” kriterleri ve yöntemi sunmaktır. Ortaya konan bu çalışma 

sistematiği, ileride yapılacak olan araştırmalara büyük ölçüde katkı sağlayacak ve bu 

yönde çalışma yapan araştırmacılar değişen piyasa koşullarını da göz önünde 

bulundurup bu çalışma kapsamında kullanılan finansal analiz kriterlerini ve 

yöntemlerini geliştirerek bu çalışmayı ilerletebileceklerdir. 
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