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GAYR�MENKUL YATIRIM ARACI OLARAK KENTSEL DÖNÜ�ÜM: 
BEYO�LU BÖLGES�NDE KAMONDO HAN ÖRNE�� 

 

ÖZET

Köhneme sürecine girmi� olan tarihi kent merkezleri sahip oldukları yapı sto�u ile 
kentsel dönü�üm süreci açısından bir potansiyele sahiptir. Tarihi kent 
merkezlerindeki dönü�üm �ehir planlama ve gayrimenkul geli�tirme boyutları ile 
incelenmi�tir. 

Kentsel dönü�üm ve gayrimenkul geli�tirme kavramlarının açıklandı�ı çalı�ma 
kapsamında; kentsel dönü�ümün dünyadaki ve Türkiye’deki örnekleri incelenerek bir 
kar�ıla�tırma yapılmı�tır. 

�stanbul’da ve özellikle Beyo�lu bölgesinde ya�anan kentsel dönü�üm süreci 
incelenmi�tir. Çalı�ma alanı olan Kamondo Han’ın, geli�tiriciler ve yatırımcılar için 
yatırım kararı alma sürecinde önemli bir girdi olan finansal fizibilite analizi yapılarak 
analiz sonuçları ortaya konmu�tur. Bu analiz sonucunda tarihi eserlerin fiziksel 
olarak yenilenmesinin yarattı�ı ekonomik kazanç ortaya çıkarılmı�tır. 
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URBAN TRANSFORMATION AS AN INVESTMENT INSTRUMENT: CASE 
STUDY OF KAMONDO HAN IN BEYOGLU REGION 

 

SUMMARY 

Historical city centers which have in dilapidate process, have a potential with the existing 
building stock in the urban transformation process. The transformation in the historical 
city centers have been analysed with the city planning and real estate development 
disciplines.  

In the scope of work which the urban transformation and real estate development terms 
have been determined, the urban transformation projects have been investigated and 
compared in the world with Turkey. 

In Istanbul and especially in Beyo�lu region, the urban transformation process was 
analysed. The financial feasibility of the Kamondo Han which is the subject area, was 
analyzed and the analysis results which is an important input for the developers and 
investors, were introduced. In conclusion of the analysis, the economic benefit of the 
historical buildings’s renewal has been discovered. 
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1. G�R�� 

1.1 Problem Tanımlama   

Köhneme sürecine girmi� olan tarihi kent merkezleri sahip oldukları yapı sto�u ile 

kentsel dönü�üm süreci açısından bir potansiyele sahiptir. Günümüz ya�am 

standartlarının gerisinde kalmı� olan tarihi kent merkezlerinin dönü�ümünde 

sürdürülebilir çevreler yaratmak adına fiziksel, sosyal ve ekonomik boyutlar birlikte 

irdelenmek zorundadır.     

Geli�mi� ülkelerde yeniden canlandırma ve kentsel dönü�üm projelerinin ekonomik 

boyut dikkate alınarak geli�tirildi�i, Türkiye gibi geli�mekte olan ülkelerde ise 

kentsel yenileme ve dönü�üm projelerinde sosyal ve fiziksel boyutun a�ırlık 

kazandı�ı görülmü�tür. Geli�mi� ülkelerde dönü�ümün gerçekle�ece�i bölgelerin 

yatırımcılar ve geli�tiriciler açısından da cazip alanlar olması büyük önem 

ta�ımaktadır. Çünkü insanların yatırım açısından talep etmeyece�i bir bölge 

yaratmak sadece fiziksel olarak geçici bir yenilenme sa�layacaktır.  

1950’li yıllardan itibaren köhneme sürecine giren Beyo�lu; bünyesinde konut, i�yeri 

ve otel olabilecek ciddi bir yapı sto�u barındırmaktadır. 1990’larda bireysel olarak 

ba�layan dönü�üm süreci 2000’li yıllara gelindi�inde kamu kurumlarının ba�latmı� 

oldu�u bir takım projeler ve sivil toplum kurulu�larının katkıları ile Beyo�lu eski 

cazibesini geri kazanmı�tır. Ekonomik anlamda de�er kazanan bu bölge yatırım 

açısından da talep görmeye ba�lamı�tır. 

Tez çalı�masında Galata’da ya�anan dönü�üm ile ilgili olarak tarihi bir binanın 

restorasyon projesinin geli�tiriciler ve yatırımcılar açısından önemli bir kriter olan 

finansal fizibilite analizi yapılacaktır. Böylece tarihi eserlerin fiziksel olarak 

yenilenmelerinin yarattı�ı ekonomik kazanç nedir sorusuna yanıt aranacaktır. 
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1.2 Amaç 

Çalı�manın amacı; �ehir planlama ve gayrimenkul geli�tirme disiplinlerinin temel 

prensipleri ı�ı�ında, �stanbul’da ve özellikle Beyo�lu bölgesinde ya�anan kentsel 

dönü�üm sürecinin incelenmesi ve çalı�ma alanı olan Kamondo Han’ın geli�tiriciler 

ve yatırımcılar için yatırım kararı alma sürecinde önemli bir girdi olan finansal 

fizibilite analizi yapılarak analiz sonuçlarının ortaya konmasıdır. 

Ülkemizde gayrimenkul geli�tirme projelerinin dünyadaki örnekler ile 

kıyaslandı�ında henüz çok yeni olması nedeni ile bu çalı�manın; hem belediyeler 

hem de yatırımcılar için temel bir bilgi kayna�ı olması, aynı zamanda gayrimenkul 

geli�tirme literatürüne katkı yapması hedeflenmi�tir. 

1.3 Kapsam 

Tarihi kent merkezlerindeki dönü�ümü �ehir planlama ve gayrimenkul geli�tirme 

boyutları ile inceleyen çalı�ma kapsamında, kentsel dönü�üm ve gayrimenkul 

geli�tirme kavramları açıklanmı�tır.  Kentsel dönü�ümün dünyadaki ve Türkiye’deki 

örnekleri incelenerek bir kar�ıla�tırma yapılmı�tır. Örnek olarak incelenen Kamondo 

Han’ın dönü�ümü ile ilgili ekonomik boyut irdelenmi�tir. 

Altı bölümden olu�an çalı�manın ilk bölümünde tezin konusu ile ilgili problemin 

tanımlanması, amaç, kapsam ve yöntemin belirlenmesi hedeflenmi�tir. Kentsel 

dönü�üm kavramı ile ilgili literatür çalı�maları ikinci bölümde incelenmi�tir. Üçüncü 

bölümde kentsel dönü�üm ve gayrimenkul geli�tirme kavramları açıklanarak; 

dünyadaki ve Türkiye’deki uygulamalar ara�tırılmı�tır.  

�stanbul ve dolayısıyla Beyo�lu’nun geçirdi�i mekansal de�i�imlerin ve tarihsel 

geli�imin incelendi�i dördüncü bölümde  çalı�ma alanının �stanbul’daki konumu ve 

önemi vurgulanmı�tır. Be�inci bölümde ise ya�anan dönü�üm olgusunun çalı�ma 

alanı kapsamında ekonomik boyutu incelenmi�tir. Son bölüm olan sonuç ve 

de�erlendirme kısmında ise tez çalı�masının genel bir de�erlendirmesi yapılmı�tır.      
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1.4 Yöntem  

Çalı�manın ilk bölümlerinde yapılan literatür ara�tırmaları sonucunda kentsel 

dönü�üm ve gayrimenkul geli�tirme ile ilgili kavramsal açıklamalar yapılmı�tır. 

Yapılan ara�tırmalar sırasında ayrıca dünyadaki ve Türkiye’deki kentsel dönü�üm 

uygulamaları da incelenmi�tir.  

Yapılan ara�tırmalar sırasında Beyo�lu ve Galata’da ya�anan dönü�üm sürecinin 

altyapısını olu�turan �stanbul �ehir merkezinin tarihsel süreç içerisinde geçirdi�i 

dönü�ümler incelenerek belediyelerin verdi�i kararların ve uygulamaların; dünyadaki 

ekonomik geli�melerin mekana yansımaları vurgulanmı�tır. 

Çalı�ma alanı olan Kamondo Han ile ilgili restorasyon projesinin detayları projeyi 

geli�tiren Beyo�lu A.�. firmasından temin edilmi�tir. Proje ile ilgili Beyo�lu 

bölgesinde konut pazar analizleri yapılarak finansal fizibilite analizine girdi 

olu�turacak veriler sa�lanmı�tır.  

Son bölümde ise kavramsal tanımlar, uygulanan örnekler ve çalı�ma alanı ile ilgili 

yapılan analizler ı�ı�ında tez konusu ile ilgili bir de�erlendirme yapılmı�tır. 
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2. L�TERATÜR ARA�TIRMASI 

2.1 Literatür 

Bu bölümde tez konusu ile ba�lantılı olarak tarihi çevrelerde ve kent merkezlerinde 

ya�anan dönü�üm ve yeniden canlandırma faaliyetleri ile ilgili yapılan akademik 

çalı�malar incelenmi�tir.   

Uzun (2003) sosyal ve mekansal yenilenme ile ilgili olarak son otuz yılda ortaya 

konan  tartı�ma ve açıklamalardan yola çıkarak �stanbul örneklerini incelemi�tir. 

Literatür ara�tırması sonucunda Amerika, �ngiltere, Kanada, Avustralya ve Batı 

Avrupa ülkeleri gibi geli�mi� ülke kentlerinden örneklere ula�ılmı�tır. Geli�mekte 

olan ülkelerle ilgili olarak çok az sayıda örne�e ula�ılmı�tır. 1970’lerin sonunda 

ba�layan sosyal ve mekansal yenilenme tartı�malarında ancak 1990’lardan sonra 

geli�mekte olan Meksika, Güney Afrika, Ekvator gibi ülkelerde çalı�malar ortaya 

çıkmı�tır. �ncelenen yabancı örneklerde tüm sosyal ve mekansal yenilenme 

süreçlerinin kent içi alanlarda ve ço�unlukla tarihi önemi olan kent parçalarında 

ortaya çıktı�ı görülmü�tür. Birçok örnekte 1980’lerde kentlerin yeniden yapılanması 

ile sosyal ve mekansal yenilenme süreçleri paralellik göstermi�tir. Bireysel 

giri�imlerle ba�layan bu yenilenme süreçlerinde daha sonra küçük ölçekli 

yatırımcılar da yer almaya ba�lamı�tır. Üst-orta gelir grubunun talep gösterdi�i bu 

dönü�üm ya�ayan bölgelerde sosyal yapıda da de�i�imler gözlenmi�tir.  

Kuzguncuk �stanbul’da ya�anan sosyal ve mekansal yenilenme açısından ilk örnek 

olarak verilmi�tir. �lk yerle�imin 15. yüzyıla dayandı�ı Kuzguncuk’ta 1950’lere 

kadar azınlıklarla ve Türkler bir arada ya�amı�lardır. 1950’lerde azınlıkların kendi 

ülkelerine geri dönmeleri ile bu kültürel mozaik azalmı� olsa da günümüze dek 

ula�mı�tır. Bu alanda 1970’lerin sonunda Mimar Cengiz Bekta�’ın eski bir ev satın 

alması ile Kuzguncuk mimarların, sanatçıların ve yazarların tercih etti�i bir bölge 

konumuna gelmi�tir. Bu örnekte sosyal ve mekansal yenilenmenin olumsuz etkileri 

ya�anmamı�, yenilenme ile toplumsal ve mekansal bütünlük korunmu�tur. Aynı 



 5 
 

zamanda yapıla�ma ko�ullarında getirilen kısıtlayıcı yasal düzenlemeler ile mahalle 

özgün yapısını günümüze kadar korumu�tur. 

�kinci örnek ise 1990’larda sosyal ve mekansal yenilenme sürecine giren 

Cihangir’dir. Bo�az’a ve tarihi yarımadaya hakim bir manzarasının bulunması, 

Taksim’e yürüme mesafesinde olması, kentin di�er bölgelerine ula�ımın kolay 

olması ve tarihi özelli�e sahip bina sto�unun bulunması mahalleyi çekici kılmı�tır. 

Cihangir’i tercih eden iki farklı grup bulunmaktadır. Birinci grup, evlerin tarihi 

özellikleri ve bölgenin konumu nedeni ile tercih etmi�tir. Bu grupta kentli genç 

profesyoneller, yazarlar, mimarlar, sanatçılar ve ö�retim görevlileri bulunmaktadır. 

�kinci grupta ise eski evleri dü�ük fiyatlarla alıp yenileyerek tekrar satan ve kiralayan 

yatırımcılar yer almaktadır. Yatırımcıların varlı�ı bölgedeki fiyatların artmasına da 

neden olmu�tur. Cihangir’de ya�ayan marjinal gruplar yeni gelenlerin sosyal 

baskıları ve ekonomik açıdan o bölgenin �artlarına uyum sa�layamamaları nedeni ile 

mahalleden ayrılmı�lardır.  

Ergun ve Dündar (2004) zaman içinde kent merkezine yakın konut alanlarında 

ya�anan fonksiyonel dönü�ümlerle ilgili bir çalı�ma yapmı�tır. Bu çalı�mada 

dönü�üm süreci, tarihi yarımadanın güneyinde yürütülen bir ara�tırma projesi 

çerçevesinde ele alınmı�tır. Bölgede ya�anan önceki de�i�imler belgelenerek kent 

merkezinde ya�anan dönü�ümde turizmin rolüne dikkat çekilmi�tir.   

Türkiye ‘de 1984’te serbest pazar ekonomisine geçilmeden önce yabancı 

yatırımcıların ana yatırım alanı üretimdi. Ekonomideki yapısal de�i�imler sonucunda 

hizmetler sektörü yabancı yatırımcıları çekmeye ba�ladı. Bu de�i�im; turizm ve 

üretim dı�ı sahalarda yatırım yapmayı tercih eden yerli ve yabancı yatırımcıların 

varlı�ından anla�ılıyordu. Türkiye’nin dünya ekonomisine entegre olmaya çalı�tı�ı 

bu dönemde �stanbul için yeni bir kimlik arayı�ı ba�ladı. “Kültür �ehri” ya da 

“Uluslar arası Hizmetler ve Turizm �ehri” olarak �stanbul’un metropolden global bir 

�ehre dönü�ebilece�i öngörüldü. 

Yeni pazar ekonomisi ve ula�ım olanaklarında ya�anan de�i�imler 1990’larda 

ya�anan sosyal dönü�üm ve yeniden yapılanma sürecinin arkasında yatan nedenlerdi. 

Marmara denizi ve Haliç arasında yer alan tarihi yarımada önemli bir yönetim ve 

ticaret merkezi iken zamanla toptan satı�, depolama ve üretim fonksiyonları hakim 

olmaya ba�lamı�tır. Üretim alanlarının bölgeden uzakla�tırılması ve turizm 
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hizmetlerindeki artı� gibi ekonomi ve toprak kullanımlarındaki de�i�im sonucunda; 

bölgede ekonomik, sosyal ve fonksiyonel bir dönü�üm görülmü�tür. 

Özellikle Sultanahmet civarında ya�anan bu dönü�ümün iki ana nedeni 

bulunmaktadır. �lk neden belediyenin küçük üretim tesislerini bölge dı�ına ta�ıması 

sonucu ya�anan dönü�ümdür. Bu uygulama sonucunda bölgedeki bo� bina sayısında 

artı� gözlenmi�tir. Bu binalar daha önce konut amaçlı in�a edilmi� fakat üretim 

tesislerine dönü�tüklerinde yapısal ve fonksiyonel özelliklerini kaybetmi�lerdir. 

Di�er neden ise; planlama dı�ında olu�an konut fonksiyonundan ticari hizmetler ve 

turizme geçi�tir.  

Ara�tırma bölgesi 10 semt içine alan; kuzeyde Divan Yolu, güneyde Marmara 

Denizi, do�uda �ehir surları ve batıda Yenikapı ile çevrelenmi� bir bölgedir. Bölgede 

1999 yılında kapsamlı bir çalı�ma yapılmı�tır. 2001 yılında mevcut durum yeniden 

gözden geçirilmi�tir. Ara�tırma sonucunda konut ve ticari kullanımlı binaların otel ve 

pansiyonlara; tekstil sektörünün yo�un oldu�u binaların ise turistik amaçlı (özellikle 

deri ve halı) kullanımlara dönü�tü�ü ortaya çıkmı�tır. Özellikle en büyük dönü�üm 

konut alanlarında ya�anmı�tır. Konutların ticari ve turizm amaçlı kullanımlar için 

dönü�türüldü�ü gözlenmi�tir. Ya�anan bu de�i�imdeki en önemli neden ticari ve 

turizm amaçlı kullanılan binaların kira getirisinin konutlara göre 2-3 kat fazla 

olmasıdır. Ekonomik anlamdaki bu de�er artı�ı konut fonksiyonunun bu alanlarda 

barınamamasına neden olmu�tur. 

Binaların turizm fonksiyonu do�rultusunda yenilenmesi ile binaların hem fiziksel 

hem de ekonomik gelece�i güvence altına alınmı� oldu. Fakat bölgenin canlılı�ını 

korumak için konut fonksiyonunun bölgede kalmasını desteklemek gerekmektedir. �� 

saatleri dı�ında bölgenin “hayalet �ehir”e dönü�mesi için önemli bir nedendir. 

Tarihi kent merkezlerinde yeniden canlandırma çalı�malarının sadece fiziksel de�il 

ekonomik boyutu ile ele alınarak stratejik kararlar alınması gerekti�i savunulan ve 

Doratlı, Hoskara ve Faslı (2004) tarafından yapılan ara�tırmada Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti’nde Lefko�a �ehri örnek çalı�ma olarak incelenmi�tir. Bu çalı�ma tarihi 

kent merkezlerinin korunması için gerekli olan çalı�maları maddi olarak kar�ılayan 

özel sermayenin etkin bir �ekilde kullanılmasını gerekti�i üzerinde durmaktadır.   

Tarihi �ehir merkezleri, sadece barındırdıkları kültürel miras nedeni ile de�il aynı 

zamanda geçmi�i yansıtan �ehir dokusu olmaları nedeniyle önemli yerlerdir. Bu gibi 
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alanların ço�u, tarihi özelliklerin devam ettirilmesine yönelik önlemlerin alınmaması 

durumunda, bu özelliklerini kaybetme tehlikesi ile kar�ı kar�ıyadır. Bu çalı�mada, 

tarihi �ehir merkezlerinin önemli ölçütlerinin belirlenmesi ve de�erlendirilmesine 

yönelik olarak SWOT (Üstünlükler-Zayıflıklar-Fırsatlar-Tehditler) analizine dayalı 

yeni bir yöntem kullanılmaktadır. Bu bulgular aracılı�ıyla, uygun bir yeniden 

canlandırma stratejisinin ortaya çıkarılması planlanmı�tır. 

Tarihi kent merkezlerinin yeniden canlandırılmasına yönelik faaliyetler hem fiziksel 

yenileme hem de bina ve bo� parsellerin ekonomik bir �ekilde kullanılmasına yönelik 

çalı�maları içermektedir. �ehrin görünü�üne yönelik olarak yapılan yeniden 

canlandırma çalı�malarının uzun vadede daha derin bir ekonomik açıdan yeniden 

canlandırma sa�lamak amacı ile olu�turulan kısa vadeli bir strateji oldu�u 

söylenmektedir. Fiziksel açıdan dü�ünülen bir yeniden canlandırma çalı�ması, çekici 

ve daha iyi korunan bir tarihi çevre ortaya çıkmasını sa�layabilir. Buna kar�ın, daha 

uzun vadede, ekonomik açıdan yeniden canlandırma çalı�malarına ihtiyaç 

duyulmaktadır. Fiziksel, sosyo-ekonomik ko�ulların yanı sıra, tarihi yapı sto�unun 

yapısal özelliklerine ba�lı olarak; farklı kapsamda yakla�ımların, di�er bir deyi�le 

farklı stratejilerin (ekonomik açıdan dönü�üm, yenileme, fonksiyonel çe�itlendirme 

v.b.) tarihi kent merkezlerinin yeniden canlandırma çalı�malarında kullanılması 

gerekti�i vurgulanmı�tır. 

Schill, Ellen, Schwartz ve Voicu (2002) tarafından yapılan bu çalı�mada; kent 

merkezinde yer alan mahallelerin yeniden canlandırılması açısından New York 

�ehrinin on yıllık planı çerçevesinde kentin sorunlu konut alanlarında yeniden in�a 

edilen ya da restore edilen konutların çevredeki ev fiyatlarını etkileyip etkilemedi�i 

de�erlendirilmektedir. 1980’lerin ortalarından ba�layarak �ehrin en sorunlu 

bölgelerinin bir ço�undaki 180.000’in üzerinde konuta yönelik yeniden in�a etme ya 

da restorasyon çalı�maları için toplam 5.100.000 Amerikan Doları yatırım 

yapılmı�tır. Bunun ana amaçlarından biri, sorunlu bölgelerin yeniden 

canlandırılmasını sa�lamaktır.   

On yıllık plan çerçevesinde 160 metrelik yarıçapa sahip alanda bulunan ve yatırım 

yapılan bölgeye yakın olan evlerin fiyatlarında; 160 metrelik ikinci  yarıçapa sahip 

fakat yine aynı bölgede bulunan evlere göre artı� gözlemlenmi�tir. Bu bulgular, iyi 

planlanan projelere dayalı konut edindirme programlarının olumlu sonuçlar 
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do�urdu�u ve �ehir içindeki bölgelerin yeniden canlandırılmasına yönelik çabalara 

katkıda bulundu�u tezi ile tutarlıdır.   

Amerikan toplumunun canlandırılmasının spesifik olarak Amerikan �ehirlerinin 

yeniden canlandırılması ile mümkün olaca�ını öngören Gibson (1975) sekiz senaryo 

geli�tirmi�tir. Bu sekiz senaryonun güçlü ve zayıf yönlerini de ortaya koyarak 

açıklama getirmi�tir. 

1) Sorunu elemek: �ehirlerin sorunlarını elemenin en kolay yolu olarak �ehirlerin 

kendilerini elemektir. Birçok üst-orta sınıf Amerikalı ki�isel olarak bu yolu 

benimsemi�tir.  Fakat �ehirlerin yeniden canlandırılmasında bu yöntemin bir çözüm 

olamayaca�ını öngörmü�tür. 

2) Deneyüstü çözüm: Toplumun zihinsel ve davranı�sal yapısında temel bir de�i�im 

gerektirmektedir. �ehirlerde probleme yol açanların tu�la, sıva, çelik ya da harç de�il 

içinde ya�ayan insanlar oldu�unu savunmu�tur. 

3) Statüko:  Ba�ka bir çalı�mada “�efkatli ihmal” olarak tanımlanmı� müdahaleci 

olmayan bir stratejinin de mümkün oldu�unu belirtmi�tir. Mevcut �ehirsel �artlar 

yetersiz görünüyorsa fakat aniden düzelme de gösteriyorsa bu politika 

benimsenebilir. 

4) Küçük olanı yeniden canlandırma: Tek bir konuta ya da semtlere yardım sa�layan 

bir mikro stratejinin de mümkün oldu�unu belirtmi�tir. Bu senaryo, bireysel 

parçaların fiziksel altyapısı ve bu elemanların tasarımcılar tarafından hızlı 

adaptasyonunu geli�tirmeyi içermektedir. Bireysel federal konut idaresi kredileri bu 

kategoriye girmektedir. Mevcut pazarlama metotlarının veya politik yapının 

bozulması gerekmemektedir. 

5) Büyüme merkezleri: “1970’in Konut Hareketi” olarak adlandırılan ulusal büyüme 

politikasına göre, ihtiyaçları kar�ılamak için belli bazı sa�lıklı küçük �ehirler 

kontrollü ve hızlı büyüme için seçilebilirdi. Bu senaryonun avantajları, mevcut 

politik altyapının, finansal tesislerin ve bunların yanı sıra mevcut i� pazarının; konut 

ve ticari tesislerin vb. geni�leme için baz olarak kullanılmalarıdır. Dezavantaj ise 

mevcut nüfusun, geni�lemeye kar�ı olası direncidir. 

6) Yeni �ehir içi �ehirler: Bo� arazilerdeki izole konut projeleri yerine yeni �ehir içi 

�ehir konsepti nispeten yüksek yo�unluklu �ehirsel çevrede, az veya çok tam bir 

ya�ama alanı içermektedir. Avantajları, �ehirsel hizmetlerin mevcudiyeti ve toprak 
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kullanımının arttırılmasıdır. Dezavantajları, yüksek toprak bedeli, mevcut �ehrin 

içinde yüksek yo�unluklu yerle�im alanları yaratmak ve böylece potansiyel konutlara 

sa�lık, güvenlik ve yeniden yaratım ihtiyaçlarının kar�ılanaca�ı teminatını vermektir. 

7 ) Uydu yerle�meler: En kolay uygulanabilen yenileme konseptidir. Alıcılara 

düzenli yerle�im alanları, yatırımcılara iyi yatırım imkanları, geli�tiriciler için ise kar 

imkanları sunmaktadır. Bir �ehrin yanı ba�ındaki parazit bir geli�me olarak 

tanımlanan bu yerlerin en büyük dezavantajı, �ehirsel hizmetler ve i� için �ehre 

ba�ımlı olmaları fakat �ehirsel vergi yapısının dı�ında tutulmalarıdır. 

8 ) Ba�ımsız yeni �ehirler: Konseptin en büyük avantajı entegre, yenilikçi dizayn ve 

modern teknoloji ile büyük maliyet tasarrufları sa�layabilmesidir. En büyük 

dezavantajı ise arsa edinmenin zorlu�unun yanı sıra, ba�langıçta uzun vadeli kaynak 

sa�lama ihtiyacıdır.  

Sekiz senaryodan yola çıkarak �ehirlerin yeniden canlandırılması için 4 farklı kritere 

göre en pratik çözümler adımlama yöntemi ile �u �ekilde sıralanmı�tır: 

� Riski azaltmak için kullanılması gereken çözümler: 

1. Mikro ölçekte yeniden canlandırma 

2. Parazit �ehirler 

3. Yeni �ehir içi �ehirler 

4. Ba�ımsız yeni �ehirler 

� Giri�imci geli�tiricilerin getirilerini optimize etmek için çözümler: 

1. Parazit �ehirler 

2. Yeni �ehir içi �ehirler 

3. Ba�ımsız yeni �ehirler 

4. Mikro canlandırma 

� Mevcut �ehirlerde pozitif etkinin hemen görülebilmesi için geren çözümler: 

1. Yeni �ehir içi �ehirler 

2. Mikro canlandırma 
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� Toplum üzerinde uzun vadeli pozitif bir etki yaratmak için çözümler: 

1. Ba�ımsız yeni �ehirler 

2. Yeni �ehir içi �ehirler 

Balsas (2000)  tarafından yapılan çalı�mada Portekiz kent merkezinin ticari açıdan 

yeniden canlandırılması ve bunun kent merkezine olan etkileri incelenmi�tir. 

Alı�veri� merkezleri ve hipermarketlerin de aralarında bulundu�u yeni alı�veri� 

mekanları geleneksel alı�veri� bölgelerinden uzak olan ve genel olarak önemli bir yol 

ya da anayol kav�a�ına yakın olan yerlere in�a edilmektedir. �ehir dı�ında 

gerçekle�en bu ticari geli�imin oturmu� �ehir merkezlerindeki geleneksel perakende 

ticarete önemli etkileri bulunmaktadır. Bu çalı�mada, Portekiz’deki �ehir 

merkezlerinin �ehirde oturan ki�iler için daha ya�anabilir bir hale getirilmesi için 

perakende ticarete yönelik planlama ve �ehir merkezlerin ticaretinin yeniden 

canlandırılmasına yönelik çalı�maların kullanılabildi�i yöntemler analiz 

edilmektedir.  Bu çalı�manın temel amacı, Portekiz’deki iki ticari proje ile önerilen 

eylemlerin sınıflandırılması, de�erlendirilmesi ve kıyaslanmasıdır. Bu çalı�ma 

sonucunda elde edilen en önemli bulgu, ticaretin yeniden canlandırılmasına yönelik 

çalı�maların Portekiz’deki �ehir merkezlerinin canlılı�ını korumaları için büyük 

önem ta�ıdı�ıdır.  

Portekiz’deki perakendecilik faaliyetleri son yıllarda önemli de�i�ikliklere sahne 

olmaktadır.  Bu de�i�ikli�in sebepleri arasında, hem perakendeci hem de tüketicinin 

önemli rol oynadı�ı ekonomik, sosyal ve bölgesel ortamdaki köklü ve �iddetli 

de�i�iklikleri yer almaktadır. Bu de�i�iklikler arasında, geleneksel alı�veri� 

bölgelerinden uzak olan alı�veri� merkezleri ve hipermarketlerin de aralarında 

bulundu�u yeni ticari olu�umlar bulunmaktadır. �ehir dı�ında gerçekle�en bu ticari 

geli�imin oturmu� �ehir merkezlerindeki geleneksel perakende ticarete önemli 

etkileri bulunmaktadır ve bu geli�meler ekonomik, �ehirsel, sosyal ve çevresel 

sorunlara neden olmaktadır. Alı�veri� �ekillerindeki de�i�iklikler, yeni, büyük çaplı 

perakendecilerin ortaya çıkması ve belediyelerin perakendecilere yönelik özel 

planlama politikalarından yoksun olmasının bir sonucu olarak, Portekiz’deki �ehir 

merkezleri, �ehir merkezlerinin yeniden canlandırılmasına yönelik ticari bir 

stratejinin parçası olarak de�inilmesi gereken çe�itli ikilemlerle kar�ı kar�ıya 

kalmaktadır. 



 11 
 

Mejias ve Deakin (2005) tarafından �ehir anayollarının yeniden geli�tirilmesi ve 

canlandırılması konusunda yapılan ara�tırmada; �ehir anayollarının, bo� arazilerin 

geli�tirilmesi ve �ehrin yeniden canlandırılmasına yönelik olarak hem umut verici 

hem de sorunlu olabilecek yerler konumunda oldu�u üzerinde durulmu�tur. Bu 

çalı�mada, Kaliforniya’daki San Francisco’nun do�u sahili boyunca dokuz kasaba ve 

iki ilçeyi birbirine ba�layan çok �eritli bir anayol olan San Pablo Bulvarı 

incelenmektedir. Anayolun geli�imi incelendi�inde ilk olarak, tramvay hattı, daha 

sonra �ehirlerarası yol ve son zamanlarda ise bölgenin bir bölümüne yönelik transit 

yol olarak i�lev görmü�tür. Bulvar boyunca hem otomobil ile ba�lantısı olan hem de 

çevrede ya�ayanlara hitap eden dükkanlar yer almaktadır. 

Transit ula�ımdaki geli�meler ve konut piyasasındaki hareketlilik, geli�tiricilerin San 

Pablo Bulvarı’na olan ilgisini arttırmaktadır. Ana yol üzerinde ya da yakınlarındaki 

bo� parselleri de�erlendiren ve karma kullanımlı proje geli�tiren 11 geli�tirici ile 

yapılan görü�meler sonucunda önemli bulgulara ula�ılmı�tır. Geli�tiriciler, San Pablo 

Bulvarı’nın ula�ılabilirli�ini önemli bir avantaj olarak görmektedir. Küçük 

parsellerin varlı�ı, birbiri ile uyumlu olmayan biti�ik nizam binalar ve yüksek 

geli�tirme maliyetleri de geli�tirilecek projeler için dezavantajlardır. 

Bu çalı�mada görüldü�ü üzere �ehrin ana ula�ım aksları ula�ılabilirlik faktörü nedeni 

ile gayrimenkul geli�tirme açısından cazip alanlar olup; kentin geli�imi ve dönü�ümü 

açısından potansiyel te�kil etmektedir. 

2.2 Bölüm Sonucu 

Literatür çalı�ması sırasında; geli�mi� ülkelerde yeniden canlandırma ve dönü�üm 

olgusunun gayrimenkul geli�tirme disiplini ile birlikte ve ekonomik boyutu dikkate 

alınarak irdelendi�i,  Türkiye gibi geli�mekte olan ülkelerde ise yenileme 

çalı�malarında sosyal ve fiziksel boyutun a�ırlıklı olarak incelendi�i görülmü�tür. 

Ülkemizde yapılan çalı�malarda dönü�üm kavramının ekonomik boyutunun yeterli 

ölçüde incelenmedi�i tespit edilmi�tir.  

Tez çalı�masında �ehir planlama ve gayrimenkul geli�tirme disiplinlerinin temel 

prensipleri ı�ı�ında �stanbul ve dolayısıyla Galata’da ya�anan dönü�üm süreci 

incelenecek ve geli�tiriciler açısından önemli bir kriter olan finansal fizibilite analizi 

yapılacaktır.   
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3. KENTSEL DÖNÜ�ÜM KAVRAMI VE UYGULAMALARI  

3.1 Kentsel Dönü�üm Kavramı 

Bu bölümde, kentsel dönü�üm kavramı incelenirken tez konusu ile ilgili olarak tarihi 

çevrelerde ya�anan dönü�ümler üzerinde durulacaktır. Tarihi çevre kavramı ve tarihi 

çevrelerde ya�anan sorunlar incelenecektir. Kentsel dönü�üm kavramını kapsayan 

di�er tanımlar açıklanacaktır. Daha sonra ise dünyada ve Türkiye’deki kentsel 

dönü�üm uygulamaları ile ilgili bilgi verilecektir. 

3.1.1 Tarihi Çevre Kavramı 

Geçmi� uygarlıklardan günümüze kadar gelen yerle�me ve kalıntılar tarihi çevreyi 

olu�turmaktadır. Tarihi çevreler geçmi� uygarlıkların sosyo-ekonomik yapısını, 

ya�am felsefesini ve estetik duyarlılı�ı ile ilgili birçok ayrıntıyı kapsamaktadır. 

Tarihsel çevrenin korunması için, geçmi�ten günümüze dek birikmi� mirasın 

günümüz insanı tarafından korunması gerekmektedir. Kentbilim Terimleri 

Sözlü�ü’nde tarihsel çevre koruması “Kentlerin belli kesimlerinde yer alan tarihsel 

ve mimari de�erleri yüksek yapılarla anıtlar ve do�al güzelliklerin -kentte bugün 

ya�ayanlar gibi- gelecek ku�akların da yararlanması için her türlü yıkıcı, saldırgan ve 

zararlı eylemler kar�ısında güvence altına alınması” olarak tanımlanmaktadır.  

Günümüzde tarihi çevreler sosyal, ekonomik ve politik nedenlerden dolayı tahrip 

olmaktadır.Bu nedenler : 

� Sosyal ya�am ko�ullarındaki de�i�imler, 

� Ça�da� konfor ko�ullarını sa�lama talepleri, 

� Ekonomik zorunluluklar: Hem koruma maliyetini finanse edecek parasal 

güçten yoksun olunması, hem de korunacak de�erin yer aldı�ı arsadan daha 

çok gelir elde edilmesi için o yapıyı yıkıp yerine yeni, çok katlı ba�ka yapı 

in�a edilmesi istekleri, 

� Ki�ilerce konuya verilen önemin azlı�ı, halkta tarihsel çevre bilincinin 

olmaması, koruma e�itiminin yetersizli�i, 
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� Yasa ve kısıtlayıcı kararların zorlayıcı etkisi, 

� Yerel yönetimlerin isteksizli�i ve ilgisizli�i olarak özetlenebilir (Erder,1975). 

3.1.1.1 Tarihi Çevrelerde Kar�ıla�ılan Sorunlar 

Tarihi çevrelerde yer alan ta�ınmaz kültür varlıkları, yollar ve altyapı sistemleri 

sürekli olarak yıpranma süreci içindedir. Bu yıpranma süreci eskime ve köhnele�me 

alt ba�lıkları altında açıklanacaktır. 

Eskime Kavramı: Eskime kronolojik anlamda ya� sınırlarının belirlenmesi ile 

ortaya çıkar. Eskime kavramı do�al yıpranma ve yapay yıpranma olarak ikiye 

ayrılmaktadır. 

Do�al yıpranma; daha çok iklim ko�ullarının etkileri ve yapıyı olu�turan malzemenin 

ömrü nedeni ile ya�lanmasından kaynaklanır. Bu sürecin kimyasal bile�enleri 

malzemeler ve di�er koruma teknikleri yoluyla yava�latılması mümkündür. Bu 

�ekilde tarihi ö�elerin kültürel anlamının ve yararının yanı sıra ekonomik olarak da 

i�levsel ömürleri uzatılmı� olmaktadır (Okyay,1992). Bu tip yıpranmalara örnek 

olarak deprem, kasırga, su baskını gibi do�al afetler sıralanabilir. 

Yapay yıpranma; genel olarak kentsel dinamiklerden ve sava� gibi insana özgü yanlı� 

davranı�lardan kaynaklanmaktadır. Bu tip yıpranmalar be� ana ba�lık altında 

toplanabilir : 

- Fiziksel Eskime 

- ��levsel Eskime 

- Bölgesel ya da Yerel Eskime 

- Ekonomik Eskime 

- Sava�lar  (Okyay,1992) 

Fiziksel Eskime: Yapı ö�elerinin , özellikle ta�ıyıcı elemanların fiziksel 

yıpranmaları ve i�levlerini yerine getiremez duruma gelmeleridir (Erder,1975). 

��levsel Eskime: Yapıldı�ı dönemin  mekan örgütlenme ve donanım özellikleri ile 

günümüzdeki kullanımın gerektirdi�i özelliklerin çakı�maması , fiziksel eskime 

görülmese bile etkin bir kullanımın gerçekle�tirilememesidir (Erder,1975). 

Bölgesel ya da Yerel Eskime: Bölgesel eskime tanımı yapıların yer aldı�ı kentsel 

bölgenin ula�ım, su, elektrik, telefon, okul gibi altyapı olanaklarının dı�ında kaldı�ı 
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ya da bulundukları bölgenin kentsel i�levinin de�i�mesi �eklinde yapılmaktadır. 

Böyle bir eskime,bölgede bulunan yapılar gerekli donatılara eri�emedi�inden ya da 

yeni tanımlanan kentsel i�levlere uygun olmadı�ından yenileme harcamaları rasyonel 

bulunmayınca gerçekle�mektedir. Dünyadaki kentlerin bazılarının tarihi kesimlerinde 

günün i�levine uygun kullanılmayan ve ço�unlukla bo� duran büyük yapı stoku 

bulunmaktadır (Okyay,1992). 

Ekonomik Eskime: Fiziksel, i�levsel, bölgesel eskimeleri gidermek için yapılacak 

harcamadan elde edilmesi beklenen parasal gelir yatırımdan daha az; ya da beklenen 

toplumsal yarar yatırımın sosyal maliyetinden dü�ük ise, yapıların yenilenmeyip 

oldu�u gibi bırakılması, yıkılmaya terk edilmesidir (Erder,1975). 

Sava�lar: Sava�lar gibi insano�lunun yarattı�ı olumsuz eylemler neticesinde geni� 

bir alanda onulmaz birtakım kayıplara u�ranılmaktadır. Di�er problemlerin 

ço�unlu�unun önlemleri alındı�ında eskime ve yıkım önlenebilse de sava� gibi bir 

vahim olayın sonuçlarını telafi etmek çok da kolay olmamaktadır (Okyay,1992). 

Köhneme Kavramı: Köhneme fiziksel eskime yanında i�levini yitirme olarak 

tanımlanmaktadır (Ocak, 2003). 

3.1.2 Kentsel Dönü�üm Tanımı 

Thomas’a (2003) göre kentsel dönü�üm; kentsel sorunların çözümünü sa�layan ve 

de�i�ime u�rayan bir bölgenin ekonomik, fiziksel, sosyal ve çevresel ko�ullarına 

kalıcı bir çözüm sa�lamaya çalı�ılan kapsamlı bir vizyon ve eylem bütünüdür.  

Kentsel dönü�üm bir kentin günümüz ya�am standartlarının gerisinde kalan tüm 

alanlarda kar�ıla�ılan sorunları çözmek için ekonomik, toplumsal ve mekansal 

anlamda gerçekle�tirilen her türlü müdahaleyi kapsamaktadır.  Kentsel dönü�üm 

kavramı; yeniden canlandırma, koruma,  yenileme, sa�lıklıla�tırma ve soylula�tırma 

gibi müdahale yöntemlerini de içinde barındırmaktadır.   

Dönü�üm alanları; gecekondu ve a�ırı yo�unlukta kaçak apartman alanları, do�al afet 

(deprem, sel, heyelan vb.) riski yüksek olan alanlar ile eski fabrika veya limanlar gibi 

kentsel çöküntü alanları, tarihi yapı sto�unun yo�un oldu�u ve köhneme sürecine 

girmi� kent merkezi alanlar ve ekonomik ömrünü doldurmu� kentsel alanlar olarak 

tanımlanabilir. 
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3.1.2.1 Yeniden Canlandırma 

Terk edilmi�, depolama, imalat gibi i�levlere tahsis edilmi� ya da dü�ük gelir grupları 

tarafından sa�lıksız ve yo�un bir biçimde kullanılan tarihsel yapı ve kent dokularının 

ekonomik yönden ve kullanım açısından canlandırılması i�lemidir. Ekonomik ve 

fiziksel çöküntü durumunda olan ve toplumsal saygınlık açısından da de�er yitiren 

kentsel sit alanları, altyapı ve sosyal donatıların giderilmesi, ula�ım sorunlarının 

çözümü, tarihsel konut ve yapıların onarımı ve yeniden kullanımı, yaya alanlarının 

ve ye�il alanların bakımı ve düzenlenmesiyle ça�da� toplumun gereksinimlerini 

kar�ılayacak duruma getirilmektedir. Bu onarım ve i�levlendirme sonucunda, yörenin 

çekim gücü artmakta, ya�am düzeyi yükselmekte, ekonomik etkinlik ço�almakta ve 

çevrenin bakımı da sürekli olabilmektedir (Ahunbay, 1996).  

3.1.2.2 Kentsel Koruma 

Kentsel koruma; toplumun geçmi�teki sosyal, ekonomik ko�ullarını, kültür 

de�erlerini yansıtan fiziksel yapısının günümüzün de�i�en sosyal ve ekonomik 

ko�ulları altında yok olmasına engel olmak ve ça�da� toplumla, ça�da� 

gereksinmelerle bütünle�tirilerek ya�amasını sa�lamak olarak tanımlanmakta ve 

a�a�ıdaki eylemleri içermektedir: 

� Tarihsel, mimari ve görsel de�erlerin uzun süreli olarak, bilimsel yöntem ve 

tekniklerle korunması. 

� Ülkenin, tarihsel bölgenin, kentin, korunacak kentsel alanların planlanmı� 

geli�me çizgisine uygun i�levler yüklenmesi: 

- Eski i�levin sürdürülmesi veya de�i�tirilmesi, 

- Yeni i�levlerin sürdürülmesi ya da do�rulu�unun denetlenmesi, 

- Her iki yönde politikalar. 

� Koruma alanları genellikle aynı zamanda yerle�im alanları da oldu�undan, 

sosyal yapıyla ilgili sorunların çözümlenmesi: 

- Gerekli ça�da� ya�am standartlarının sa�lanması, 

- Onarım ve sıhhile�tirme sonrası sosyal statü de�i�imlerinin 

düzenlenmesi. 
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� Koruma alanı ve çevresinde yeni geli�melerin planlanması, kütlelerin ve 

mimari biçimlerin denetlenmesi. 

� Bölgede koruma, sıhhile�tirme, yeni i�levlerle birlikte �ekillenecek altyapı 

hizmetleri ve servis sorunlarının bölgenin çevresiyle sa�lıklı ili�kileri de 

dikkate alınarak sa�lanması. 

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

kararları ile ili�kisinin kurulması (Zeren,1981). 

Korumanın gereklili�i hakkındaki tartı�malar daha çok sosyal, kültürel ve estetik 

açılardan ele alınıyor olsa da gerçekle�en uygulamalara sa�lanan kaynaklar, 

ekonomik sebepleri ön plana çıkarmaktadır. Tarihi alanlardaki koruma, binaları da 

içerir. Binalar ise gayrimenkuldur ve gayrimenkul bir maldır. Yatırım de�eri olan bir 

mal ise ekonomik de�ere sahiptir. O zaman korunan tarihi alana yatırımcı 

çekebilmek için önce bir ekonomik de�er yaratmak, sonra da bunu arttırmak 

gerekmektedir (Karda�, 2004). 

3.1.2.3 Kentsel Yenileme 

Mevcut kentleri ve merkezleri düzeltmek ve günün gereklerine uydurmak amacıyla 

yeniden planlama ve bunu uygulama olarak tanımlanmaktadır (Hasol,1998). 

Kentsel yenilemenin hedefleri arasında a�a�ıda sıralanan maddeler bulunmaktadır: 

� �ehir ve bölgeleri endüstri ve ticari eylemlerinde daha iyi �artlara ula�tıracak 

ekonomik canlandırmayı sa�lamak, 

� Kentsel altyapının kullanımını iyile�tirmek, 

� �ehirlerde daha kaliteli bir ya�am ve çevre olu�turmak, 

� Yo�un sosyal problemleri olan bölgelerde sosyal yenilemeyi gerçekle�tirmek, 

� Tarihi yapıların korunması ve kullanılmasını temin etmek, 

� Yerle�me standartlarının iyile�tirilmesini sa�lamak, 

� Ucuz konut teminin süreklili�ini gerçekle�tirmek, 

� �ehirlerin karakterlerinin devamlılı�ını sa�lamak üzere, yeni yapıla�ma ya da 

eskinin tümüyle yıkılıp yeniden yapılması yerine eski yapı ve bölgelerin 

tümüyle korunması, 
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� Yenileme sonrası yöre sakinlerinin orada ikametinin garanti edilmesi, 

� Yenileme sürecinde yöre sakinlerinin katılımının sa�lanması (Ocak,2003). 

3.1.2.4 Sa�lıklıla�tırma 

Sa�lıklıla�tırma, bir mekanın sa�lıklı ya�am ko�ullarına kavu�turulması ve eski 

haline getirilmesi anlamını içermektedir. Ba�langıçta sa�lıklıla�tırma çalı�maları tek 

yapı ölçe�indeki sorunları çözümleme olarak ele alınmı�tır. Daha sonraları 

toplumsal, ekonomik ve kültürel geli�meler bu sorunları bina çerçevesinden giderek 

bina gruplarına, kent parçalarına ve kentlere de�in yaygınla�tırmı�tır. 

3.1.2.5 Soylula�tırma 

Soylula�tırma kavramı ilk kez 1960’ların sonunda Ruth Glass tarafından kent dı�ında 

ya�ayan �ngiliz soylularının kent merkezinde i�çi sınıfının ya�adı�ı konut alanlarına 

yerle�erek bu alanları yenilemelerini tanımlamak amacı ile kullanılmı�tır. 

Soylula�tırma; sosyo-kültürel açıdan bozulmu�, çöküntüye u�ramı�, dolayısıyla 

fiziksel çevresi de bozulmu� alanlarda, özellikle de tarihi kent parçalarında sosyal 

yapının ıslah edilmesidir (http://www.kentli.org/sss/gentrification.htm - Mart, 2006). 

Soylula�tırma sürecinde üç grup aktör yer almaktadır. Bu aktörler; yenileyenler, 

gayrimenkul sektörü ve yönetimdeki çe�itli kademelerdir. �lk a�amada öncüler kent 

merkezindeki mahalleleri kültürel de�erler, ya�am tarzı ve tarihi de�erler gibi 

nedenlerle seçmektedirler. Bu grup riskten habersiz grup olarak tanımlanmaktadır. 

�kinci a�amada ise riskten haberdar olan bir grup ise kent merkezindeki mahalleleri 

yatırım amaçlı tercih etmektedir.  

Bu süreçte Lyons’a (1996) göre üç �artın yerine gelmesi gerekmektedir. Öncelikli 

olarak daha yüksek grubundan olan hane halklarının daha dü�ük gelir grubundan 

olan hane halklarını yerinden çıkartması söz konusudur. Sonrasında ise önceden 

dü�ük fiyatlı olan konutların yenilenerek yeniden de�er kazanması ve bu konutların 

kent merkezinde olması gerekmektedir. Sahiplik yapısının kiracı a�ırlıklı bir yapıdan 

ev sahiplili�i a�ırlıklı bir yapıya dönü�mesi söz konusudur.   

3.1.3 Kentsel Dönü�ümün Dünya’daki Uygulamaları  

�ngiltere, 19.yüzyıldan itibaren geli�tirdi�i projelerin deneyimleri ile Avrupa’daki en 

ileri uygulamalara sahip ülkedir.  
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Londra’da yapılan dönü�üm projelerinin temelinde sa�lam bir ortaklık stratejisi 

bulunmaktadır. Bu ortaklık �emasında merkezi ve yerel hükümet, özel sektör ve halk 

bir arada bulunmaktadır ve yapılan dönü�üm projelerinde ana ilkeler �öyle sıralanır: 

� Ortaklık 

� Bütüncül bir yakla�ım  

� Lokal yatırımların desteklenmesi  

� Herkes için sosyal ve ekonomik açıdan e�it olanaklar yaratılması  

� Global yatırımlar ile lokal yatırımlar arasında denge sa�lanması  

� Altyapı kalitesi  

� Sürdürülebilirlik  

� Çe�itlilik  

� Yerel halk ve entegrasyon (Keskin ve di�erleri, 2002). 

Elephant  & Castle Yenile�me Projesi 

Londra’nın güneyinde bulunan Elephant&Castle; kent merkezinin geli�imine ba�lı 

olarak ofis ve alı�veri� merkezlerinin kar�ılanması talepleri do�rultusunda  altyapı ve 

emlak piyasasının yarattı�ı artan baskılardan en çok etkilenen bölgelerden biri 

konumundadır. Dönü�üm projesi gerçekle�tirilmesinde öncelik kazandıran en temel 

özelli�i; kuzeyi güneye ba�layan ana yol a�ında olması ve kamu ula�ımındaki temel 

ba�lantı noktalarına sahip  olmasından kaynaklanan ayrıcalı�ıdır (Keskin ve 

di�erleri, 2002). 

19. yüzyılda tersane ve tersanenin çevresinde yer alan endüstriyel tesislerde çalı�an 

i�çilerin barınması amacıyla kurulan yerle�me, 2. Dünya Sava�ı sırasında büyük 

yıkıma u�ramı�tır. Sava� sonrasında yeniden yapılandırılan Elephant&Castle’da 

1965 yılında ülkenin ilk alı�veri� merkezi açılmı�tır.  

1960’lara gelindi�inde ilçe yönetimi 19. yüzyıl döneminin köhnele�mi� konutlarını 

satın alarak bu alanı yeniden geli�tirmi�se de günümüzde bu bölge, yüksek oranda 

sosyal yoksullu�un ve trafikten kaynaklanan hava kirlili�inin yo�un olarak 

görüldü�ü ve kötüle�en belediye konutlarıyla çevrelenmi� gerileyen bir ticaret 

merkezi konumundadır (Keskin ve di�erleri, 2002). Bu nedenle Southwark konseyi 

bölgeyi yeniden yapılandırmak amacı ile 2002 yılında bir proje ba�latmı�tır. Projenin 
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vizyonu; Elephant&Castle’ın içinden geçilen bir yer olmaktan çıkıp gelinen bir yer 

olmasıdır. �

688.000 m²’lik bir alanda gerçekle�tirilen proje 1.500.000.000 £’lik bir bütçeye 

sahiptir. 2002 yılında ba�layan projenin 2014 yılında tamamlanması hedeflenmi�tir. 

Proje tamamlandı�ında bölgede; 

� 75.000 m² perakende alanı 

� 5.300 yeni ve yenilenmi� konut 

� 2 yeni metro hattı 

� Yeni bir pazar alanı 

� 5 meydan  olacaktır. 

�ekil 3.1: Elephant & Castle Yenile�me Projesinin Üç Boyutlu Çizimi 

Ayrıca eski alı�veri� merkezi yıkılarak yerine yeni bir meydan tasarlanacak ve bu 

meydanda pazar alanı ve kasaba parkı yer alacaktır.   

Bu proje ile fiziksel çevre kalitesini arttırarak yatırımları te�vik edilmesi, yerel 

ekonominin güçlendirilmesi ve böylece sürdürülebilir yenileme faaliyetlerinin de 

te�vik edilmesi hedeflenmi�tir.  
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Elephant & Castle yenile�me projesinin temeli; mahalle sakinleri, yerel i�letmeciler, 

e�itim ve sa�lık kurulu�ları, toplum ve gönüllü kurulu�lar, ziyaretçiler ve alanda 

çalı�an insanları içeren geni� bir toplumsal katılımla desteklenmi� güçlü bir ortaklı�a 

dayanmaktadır (Keskin ve di�erleri, 2002).  

Paddington Yenile�me Projesi 

Paddington, Elephant & Castle ve Bellenden örneklerinden farklı olarak, Londra’nın 

en zengin ilçelerinden biri olan Westminster Belediyesi sınırlarında yer almaktadır.  

Bölgede yenile�me projesinin uygulanmasını gerektiren en önemli neden; kente ve 

merkezin batı sınırına olan yakınlı�ı ve Heathrow Ekspresinin faaliyete geçmesiyle 

birlikte güçlenen ula�ım ba�lantılarıdır. Bu nedenle gerçekle�tirilen yenile�me 

çalı�masının ana vurgusu bölgeye yönelecek giri�imcilerin gereksinim duydu�u 

mekanları bir bütünlük içerisinde tasarlarken, Londra’daki yatırımları çekebilecek 

öncelikli i� ve konut alanı yaratmak ve sürdürülebilir ekonomik canlılı�ı 

olu�tururken yaratılan de�erden yerel halkında en iyi �ekilde yararlanmasını 

sa�lamaktır (Keskin ve di�erleri, 2002). 

 
�ekil 3.2: Paddington  Bölgesinden Görünü� 

1998 yılında kurulan ‘Paddington Yenile�me Ortaklı�ı’ mülk sahipleri, yatırımcılar 

ve bölgede yer alan sa�lık-ula�ım firmalarından  olu�mu�tur. Bu projenin iki ana 
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hedefi vardır. �lk hedef Paddington bölgesinde güvenli çevreler olu�turarak 

sürdürülebilir bir iyile�tirme programı gerçekle�tirmek, ikincisi ise yerel kurumların 

tecrübelerinden yararlanarak proje sonucunda ortaya çıkacak olan kazancın proje 

ortakları arasında adaletli bir �ekilde da�ıtmaktır.  

Projede 10 yıllık bir süreçte; ofis ve konut kullanımlarını, alı�veri� merkezlerini, 

sa�lık tesislerini ve rekreasyon alanlarını içerecek 8.000.000 m²’lik bir alanın 

yeniden canlandırılması hedeflenmi�tir. Sürdürülebilirli�in sa�lanması adına 

Paddington’a yeni bir kimlik kazandıracak kamusal alanların olu�turulmasına önem 

verilmi�tir. 

Paddington Yenile�me Projesi ile sadece ekonomik açıdan bir yenile�me de�il aynı 

zamanda sosyal açıdan yenile�meyi de sa�layarak toplumun tüm kesimlerinin bu 

projeden yararlanmasına çalı�ılmaktadır.  

“Quartier International De Montreal” Dönü�üm Projesi 

Uluslararası Proje Yönetim Enstitüsü (PMI) tarafından 2005 yılının en iyi projesi 

seçilen “Quartier International De Montreal” Projesi; Montreal �ehir merkezini 

ba�tan ba�a kapsamlı bir �ekilde yeniden yapılandıran bir kentsel dönü�üm projesidir. 

Montreal hem Kanada hem de Kuzey Amerika’nın önde gelen sanayi merkezlerinden 

biridir. Aynı zamanda önemli bir i� merkezidir. Projenin hedefi 1960’larda yapılan 

çevre yolu ile eski �ehir merkezi ve yeni merkezi i� alanı olarak ikiye bölünen �ehir 

merkezini yeni bir çevre yolu ile sınırlandırmak ve bu iki alanın entegrasyonunu 

sa�lamaktır. Bu sınırlandırılan alanda kalan yapı sto�unu restore edilerek, bo� 

parsellere yeni fonksiyonlar tanımlanmaktır. 
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�ekil 3.3: Victoria Meydanından Görünü� 

270.000 m²’lik alana sahip projenin öncelikleri �unlardır: 

� Çevre yollarının tamamlanması 

� Kanalizasyon ve su �ebekesi altyapılarının yenilenmesi 

� Yolların ve yaya kaldırımlarının yeniden yapılması 

� Victoria Meydanı’nın restore edilmesi 

� Yeni bir meydanın olu�turulması : Jean-Paul Riopelle Meydanı 

� Yakla�ık 500 a�acın dikilmesi 

� Kent mobilyalarının yenilenmesi 

Getirilen fonksiyon kararları ile �ehir merkezinin yo�unlu�unu ve dolayısıyla trafik 

yo�unlu�unu da arttıran projede toplumsal deste�in alınması gerekli olmu�tur. 

Projenin kar�ıla�tı�ı zorluklardan biri de zorlu kı� �artları nedeni ile yapılacak pek 

çok aktivitede hava �artları dü�ülerek i� takvimi olu�turulmasıdır.   

Ciddi altyapı yatırımlarının yapıldı�ı proje 2000 yılında ba�lamı� ve 2004 yılında da 

tamamlanmı�tır. Proje için toplam 650.000.000 ABD Doları yatırım yapılmı�tır.   
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Amerika Ulusal Emlakçılar Kurumu - Ekonomik Geli�me Örnek Çalı�maları 

Ulusal Emlakçılar Kurumu tarafından hazırlanmı�; Amerika’daki bazı yerle�melerde 

�ehrin yeniden canlandırılması açısından katalizör görevi görmü� üç örnek çalı�ma 

incelenecektir.  

Örnek çalı�malardaki ortak kriterler �unlardır: 
 

� Projenin %80’si mevcut bina sto�u içermemesi 

� Projenin kent merkezinde yer alması 

� Projede konut fonksiyonunun da yer almaması 

� Projenin tercihen halkın katılımını da sa�layan bir süreç içermesi 

� Proje alanının tercihen toplu ta�ım alternatiflerine yakın olması 

� Projenin Amerika’nın 10 büyük �ehrinde (New York, Los Angeles, Chicago, 

Houston, Philadelphia, Phoneix, San Diego, Dallas, San Antonio ve Detroit) 

ya da gayrimenkul piyasası güçlü bir �ehirde (Washington, San Francisco, 

Las Vegas) olmaması     

�ncelenecek bu üç örnek çalı�ma sonucunda, suç oranlarının yüksek oldu�u, 

köhnemi� binaların yo�un oldu�u alanlarda bir dönü�üm gerçekle�mi�tir. Fakat 

projelerin kar�ıla�tı�ı en temel sorunlardan biri gayrimenkul piyasasında talep 

görmeyen alanlar için finansman bulmak çok zor olmu�tur. Bu nedenle tüm 

geli�tiriciler vergi te�viklerinden yararlanmı�tır. 

Proje 1: Robertson Apartmanı, South Bend, Indiana 

Robertson Apartmanı bir zamanlar içinde büyük bir ma�aza içeriyordu. Kentin 

merkezinde yer alan bu bina 1970’lerde içindeki ma�azanın kapanması sonucu 

i�levsiz kaldı. 1980’lere gelindi�inde South Bend belediyesi bu binayı satın aldı. 

Çünkü ekonomik sıkıntılar içinde olan kent merkezinde yer alan bu binanın bo� 

olması kent halkı üzerinde negatif bir etki yaratıyordu. Fakat belediyeye projenin 

gerçekle�tirilmesi konusunda  gelen teklifler ekonomik açıdan çok kuvvetli de�ildi. 

South Bend Miras Vakfı Robertson Apartmanı için belediyeye ekonomik açıdan da 

mümkün bir proje önerdi. 
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�ekil 3.4: Robertson Apartmanının Genel Görünü�ü  

9.000 m² in�aat alanına sahip olan proje konut ve ticaret fonksiyonlarını 

içermektedir. Toplam in�aat maliyeti 9.000.000 ABD Dolarıdır. Farklı gelir 

gruplarına hitap eden 92 konutun yer aldı�ı projede a�ırlıklı olarak stüdyo ve 2 oda – 

1 salondan olu�an ünite tipleri bulunmaktadır. Binanın zemin katında ise 1.000 

m²’lik bir alanda ticari fonksiyonlar yer almaktadır. Kapalı otopark alanı bulunan 

proje aynı zamanda otobüs ve metro hatlarına da yakın konumdadır.       

South Bend için hazırlanan stratejik plana göre �ehir merkezinin yeniden 

canlandırılması öncelikli hedef olmu�tur. Bu hedef do�rultusunda Robertson 

Apartmanı projesinin ba�arılı olması yapılacak di�er projeler içinde örnek te�kil 

etmi�tir. Bir zamanlar köhnemi� bir bölge olan kent merkezinde bu projeden sonra 

pek çok renovasyon çalı�ması gerçekle�mi�, eski tiyatro binası onarılmı�tır.  

Proje 2: Crawford Meydanı, Pittsburgh, Pennsylvania 

Pittsburgh kent merkezi dı�ında fakat kent merkezi çeperinde yer alan Lower Hill 

bölgesi hareketli bir yerle�im yeriydi. Buna ra�men 1960’lı ve 1970’li yıllarda 

yapılan otoyol ile bölgenin kent merkezi ile olan ba�lantısı kopmu�tur. 1980’lerde 

bölge için bir takım planlar hazırlanmı�tır. Ancak bu planların finansal açıdan 

yapılabilir olmaması nedeniyle planlar uygulanamamı�tır. 1990’lara gelindi�inde 
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bölge artık �ehrin suç oranlarının yüksek oldu�u en tehlikeli bölgesi olarak 

görülmektedir. 

 

�ekil 3.5: Crawford Meydanından Görünü� 

Ya�anan bu süreçler sonucunda Kentsel Geli�tirme �daresi �ehirsel dönü�üm 

projelerinde daha önce ba�arı kazanmı� olan bir �irket ile anla�mı�tır.  Projenin ön 

geli�tirme safhasında halkın projeye gözle görülür bir tepkisi bulunuyordu. Çevre 

sakinlerinin bir kısmı bu projenin dü�ük gelir grubuna ait binaları kapsamayaca�ını, 

bir kısmı ise sadece dü�ük gelir gruplarına yönelik bir proje oldu�unu sanıyordu. Hill 

Kooperatif Geli�tirme Birli�i ve Hill sakinleri ön geli�tirme a�amasında toplumun 

genel yargısını kırmak için 2 haftada bir toplandı ve sonunda projeye halkın deste�i 

sa�lanmı� oldu. Projeyi desteklemek için çaba sarf eden bu öncü grupla bir takım 

çalı�malar yapılmı�tır. Ayrıca bölge sakinlerinin ihtiyaçlarını, mevcut uygulama 

araçlarını ve hedeflerle ilgili bir takım atölye çalı�maları yapılmı�tır. Bu çalı�malar 

sonucunda insanların büyük bir proje de�il, ya�anılabilir bir mahalle ya da semt 

ortamı istedikleri ortaya çıkmı�tır. Bölgenin geleneksel dokusu ile ba�da�an yeni 

konutların yapılması ve kent merkezi ile ba�lantının yeniden sa�lanması talep 

edilenler arasında öncelikli olmu�tur.  

Bugün Crawford Meydanı; bölgenin hareketli ve sa�lıklı bir parçası olan ba�arılı bir 

konut geli�tirme projesidir. Her ne kadar proje ba�larken yerel emlakçılar o bölgenin 

talep görmeyece�i öngörüsünde bulunmu� olsalar da proje ba�arıya ula�mı�tır. Konut 

alanlarında ya�anan bu dönü�üm ticaret alanlarını da tetiklemi�tir. Lower Hill 
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bölgesinde iskan alanları ve i� olanakları artmı�; buna paralel olarak da suç oranları 

azalmı�tır. Bu geli�me aynı zamanda konut fiyatlarında da artı�a neden olmu�tur.  

�lk ba�larda halkın katılımının sa�lanamamı� olmasının yanı sıra köhnemi� bir bölge 

olan Crawford Meydan’ında altyapının yenilenmesi de proje maliyetlerini arttıran 

olumsuz bir faktördü.   

Kentsel Geli�tirme �daresi gibi projelere finansal destek olan organizasyonlar, 

Crawford Meydanı gibi projelerin devamlılı�ı açısından önemli bir faktördür.  

Proje 3: Alice Binası, Providence, Rhode Island 

 

�ekil 3.6: Alice Binasından Genel Görünü� 

1990’ların ba�ında, Providence kent merkezi canlılı�ını yitirmi� ve Amerika’nın 

birçok kuzeydo�u �ehri gibi ekonomik açıdan sıkıntılı durumda idi. Kent merkezinde 

artık konut fonksiyonu yer almıyordu. Providence sakinleri Boston ve New York gibi 

�ehirlere göç ediyorlardı. Bu durumun yanı sıra  büyük ma�azalar ve banka �ubeleri 

de merkezden ta�ınmı�tı. Kent merkezinde sadece kamusal yapılar bulunuyordu. 

Artık kent merkezi ya�amak ya da gelip vakit geçirmek için cazip bir bölge de�ildi.  

Tüm bu olumsuzluklara kar�ın, Providence sahip oldu�u ve korudu�u tarihi yapı 

mirası ile avantajlı bir konumdaydı. 
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1992 yılında yerel i�adamları belediye ile i� birli�i yaparak Providence’ın Downcity 

olarak bilinen tarihi kent merkezini için yeni bir vizyon olu�turmak adına bir takım  

toplantılar düzenlediler. Toplantılar sırasında �ehrin önde gelenleri, politikacılar, 

geli�tiriciler, mimarlar, sivil toplum kuru�larının sözcüleri ve proje tasarım grubu bir 

araya gelerek kazan/kazan ili�kisine dayalı açık ve �effaf bir süreci ba�lattılar. Bu 

süreç kent merkezinin yeniden canlanması için bir katalizör görevi görmü�tür.  

Proje uzmanları, Downcity yeniden geli�tirme projesinde ula�ım, otopark, �ehirsel 

tasarım ve pazar ekonomisi ile ilgili tavsiyelerinde yer aldı�ı bir vizyon ve strateji 

yaratmı�lardır. Proje için yapılan toplantılar hem medyanın hem de yerel halkın 

oldukça ilgisini çekmi�tir. �� adamlarından politikacılara, yerel halktan toplumun tüm 

kesimine kadar herkes bu proje geli�tirme safhasında çaba harcamak için harekete 

geçmi�tir. Toplumun ve medyanın projeye olan deste�i de geli�tiricilerin bölgeye 

yatırım yapmasını te�vik etmi�tir. 

Bu proje kapsamında geli�tirilen binalardan biri de Alice Binası’dır. %97’si bo� olan 

bina aynı zamanda esaslı bir onarıma ihtiyaç duyuyordu. Planlanan projede binanın 

zemin katı ticari faaliyetlere ayrılırken, üst katlar ise konut birimleri olarak 

dü�ünülmü�tür. Konutların üniversite ö�rencileri, �ehir merkezinde çalı�an 

profesyoneller tarafından kiralanaca�ı öngörülmü�tür. Günümüzde ise kiracılar 

arasında ayrıca �ehir dı�ında ya�ayan fakat �ehirde yer alan sosyal imkanlardan 

faydalanmak için gelen ya�lı çiftlerde bulunmaktadır. 

Alice Binası’nın yenilenmesi çevresindeki binalarında de�erinin artmasını sa�lamı� 

ve perakende ticaretin hareketlenmesine neden olmu�tur. Bu projenin hayata geçmesi 

tarihi merkezlerde yer alan yapı sto�unun farklı kullanımlar için yenilenmesinin 

ekonomik açıdan da uygulanabilir oldu�unu göstermi�tir. 

Kent merkezi için yeni bir vizyon kazandırılması için yapılan toplantılar ve Alice 

Binası’nın yenilenmesi ile ba�layan dönü�üm süreci sonucunda 10 sene içinde 

Providence kent merkezi bir rönesans ya�amı�tır. Bir zamanlar köhneme sürecine 

girmi� ve atıl durumda olan kent merkezi; perakende sektörünün tercih etti�i, e�lence 

ve kültürel aktivitelerinin, i� ve konut alanlarının yo�un oldu�u bir bölge durumuna 

gelmi�tir.       
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3.1.4 Türkiye’deki Kentsel Dönü�üm Uygulamaları  

Kentsel dönü�üm uygulamaları Türkiye’de daha çok gecekondu alanlarının ve do�al 

afet riski yüksek alanların dönü�ümüne yönelik projelerle hayata geçmi� veya halen 

geçirilmektedir. Bu projelerin yanı sıra son dönemlerde tarihi çevrelerin ve kıyı 

alanlarının dönü�ümüne yönelik projeler gündemdedir.  

1990’lı yıllarda Ankara’da gecekondu alanlarında uygulanan en önemli iki proje; 

Portakal Çiçe�i Vadisi Projesi ve Dikmen Vadisi Projesi’dir. �stanbul’da yer alan 

Zeytinburnu Kentsel Dönü�üm Projesi ve Küçükçekmece Kentsel Dönü�üm Projesi 

do�al afet riski yüksek alanlara yönelik kentsel dönü�üm projelerine örnek olarak 

gösterilebilir. Fener ve Balat Semtleri Rehabilitasyon Programı ise tarihi kentsel 

çevrede gerçekle�tirilen bir dönü�üm projesi olarak tanımlanabilir. Galataport Projesi 

ve Haydarpa�a Kentsel Dönü�üm Projesi kıyı alanlarının dönü�ümüne yönelik 

planlama a�amasında olan projelerdir.   

Portakal Çiçe�i Vadisi Kentsel Dönü�üm Projesi 

Gecekondu alanlarının kamula�tırılması yerine proje de�eri payla�ımı esasına 

dayanan “Portakal Çiçe�i Vadisi Kentsel Dönü�üm Projesi” kapsamında 24.12.1991 

tarihinde kamu, özel sektör ve arsa sahipleri arasında yapılan protokol ile Porta� A.�. 

kurulmu�tur. Kurulan �irkette hisse da�ılımı; belediyenin %49, �ahısların %21 ve 

proje uygulama konusunda deneyimli bir giri�imcinin ise %30 payı �eklinde 

olmu�tur.  

Portakal Çiçe�i Vadisi’nde arsa sahipleri ve gecekonduda ya�ayan halk 

bulunmaktadır. Mülkiyet dokusu; belediye, �ahıs, �� Bankası ve hazine olarak 

da�ılmaktadır. Böylece bir mülkiyet dokusuna sahip alanda imar hakkı tek parsel 

ölçe�inde de�il tüm proje için alınmı�tır (Akalın, 2003). 

Proje yatırımları ba�lamadan önce, vadide 76 adet gecekonduda ya�ayanlarla da 

uzla�ma sa�lanarak, belediye tarafından, Ankara’nın bir ba�ka bölgesinde altyapılı 

arsa verilmi� ve konutların mimari projeleri  hazırlanmı�tır (Göksu, 2002). 

Model, proje amaçları ve uzla�manın sa�lanabilmesi için belirlenen ilkeler, arsa 

sahipleri ile yapılan toplantılarda tartı�ılmı�tır. Tartı�malar sonucunda varılan 

uzla�manın temel ilke ve konuları �unlar olmu�tur. 
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� Vadi içinde yer alan tüm parsellerin, gerek konum, gerekse geçmi�te verilen 

imar hakları yönünden, aynı de�erde kabul edilmesi, yani, e�itlik ilkesi, 

� Geçmi� yıllarda, vadi içinde verilmi� olan imar haklarının dü�ürülmesi, 

ancak, yaratılacak kentsel standardı yüksek çevre ve in�aat kalitesi sayesinde 

arsa sahiplerinin ma�dur edilmemesi, 

� Vadinin, en az %70-80’inin ye�il alan olarak düzenlenmesi, 

� Projedeki yatırımların gerçekle�mesi için arsa sahiplerinden gerek belediye, 

gerekse �ahısların kaynak ayırmamaları (Göksu, 2002).  

110.000 m² alanda yer alan projede imar hakları toplula�tırılmı� ve mevcut imar 

hakkı %25 oranında azaltılmı�tır. Ancak proje alanının yakla�ık %80 ye�il alan 

olarak düzenlenmi� ve sa�lıklı bir kentsel çevre yaratılmı�tır. 

 

�ekil 3.7: Portakal Çiçe�i Vadisinden Görünü� 

Toplam 180 konutun yer aldı�ı proje iki konut blo�u ve bir ticaret merkezinden 

olu�maktadır. 1993 yılında in�aatı ba�layan ve 1996 yılında tamamlanan ilk blokta 

68  daire bulunmaktadır. 1996 yılında in�aatı ba�layan ikinci blokta ise 112 daire yer 

almakta olup 1998 yılında in�aatı tamamlanmı�tır. Projenin toplam yatırım maliyeti 

yakla�ık 45.000.000 ABD Doları olmu�tur.  
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Dikmen Vadisi Kentsel Dönü�üm Projesi 

Dikmen Vadisi Projesi, gerek örgütlenme ve planlama, gerekse yatırım büyüklü�ü ve 

kaynak sa�lama yöntemi açısından önemli bir kentsel dönü�üm projesidir. Proje, 

Ankara’nın önemli bir kentsel geli�me omurgası olan vadinin, kentsel ölçekte bir 

rekreasyon alanı ile birlikte ticaret ve kültür yatırımlarını içeren bir çekim merkezi 

haline gelmesini ve bunu gerçekle�tirirken de özellikle vadide ya�ayan hak sahibi 

gecekondu sahiplerinin de katılımcı bir yöntemle proje içinde yer almalarını 

sa�lamı�tır (Göksu, 2002). 

Projeyi gerçekle�tirilirken kamula�tırma yöntemi yerine, hak sahiplili�i ko�ullarını 

sa�layan gecekondu sahiplerine proje içinde yapılacak konutlara sahip olma hakkı ve 

di�er ticari yatırımlar ile kaynak yaratma ilkeleri çerçevesinde model üretilmi�tir. 

Projenin ba�laması için, ilk etapta yer alan gecekondu sahipleri ile uzla�ma 

sa�lanmı�tır. Uzla�manın ilkeleri ise �unlar olmu�tur: 

� Vadide yapılacak konutlardan, ancak hak sahibi olanların yaralanması, 

� Hak sahiplerine verilecek konut de�erinin hesaplanmasında, mevcut arsa ve 

gecekondu büyüklü�ünün baz alınması, 

� Hak sahiplerine verilmesi planlanan 80 m² büyüklü�ün kar�ılı�ı belirlenen 

ortalama puanın, altında kalanların ilave bedel ödemeleri, üstünde kalanların 

ise bedel almaları, 

� Ancak, her bir hak sahibinin tek bir konuta sahip olması,  

� Hak sahiplerine konutlar yapılana kadar kira yardımı yapılması (Göksu, 

2002). 

5 etaptan olu�an projenin ilk etabında 404 adet konut yapılmı� ve bunların 330 adeti 

hak sahiplerine teslim edilmi�tir. 1.500.000 m² alana sahip proje kapsamından konut, 

i�yeri, rekreasyon ve kültür fonksiyonlar yer almaktadır. 

3. etabı Mart 2006’da ba�layan Dikmen Vadisi Projesinde konut ve ofisten olu�an iki 

büyük kule ile kuleleri birbirine ba�layan ve içinde kültür aktiviteleri bulunan bir 

kültür köprüsü ve  kent ölçe�inde büyük bir gölet bulunan park alanı ile vadi 

yamaçlarında gecekondu hak sahiplerinin oturdu�u 4-5 katlı yapılar bulunmaktadır. 
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�ekil 3.8: Dikmen Vadisinden Görünü� 

Fener ve Balat Semtleri Rehabilitasyon Programı 

Günümüzde, harap yapıların bulundu�u Fener ve Balat semtleri, tümüyle bir 

yıkıntıya dönü�me tehlikesiyle kar�ı kar�ıyadır. Bazı yapılar tamamen çökmü�tür, 

ayakta kalanların yakla�ık %20’si kötü durumdadır. Çalı�manın ba�langıcında 

yapılan bir de�erlendirmeye göre, program alanındaki toplam 1.401 parselden, 102’si 

(7%) kullanılmamaktadır, 68 bina (%5.4) tamamen, 124 bina (%9.7) ise kısmen 

bo�tur. Semtin fiziksel ve toplumsal yoksulla�masının nedenlerinden biri, Haliç’teki 

tersanenin Tuzla’ya ta�ınmasıdır. Fener ve Balat semtlerinde mimari yapının 

korunmasına, binaların onarımı ve bakımına yetecek yeterli ekonomik kaynaklara 

sahip olmayan sosyo-ekonomik olarak kırılgan bir nüfusa ev sahipli�i yapmaktadır 

(www.fenerbalat.org). 

Birle�mi� Milletler E�itim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) 1985 yılında 

�stanbul’u korunması gereken dünya mirası listesine almı�tır. Bu kapsamda Fener-

Balat semtleri uygulamaların ba�latılaca�ı ilk proje alanı olarak seçilmi�tir. 1997 

yılında da UNESCO ve Fatih Belediyesi i�birli�i yaparak bir semtte bir büro açmı� 

bölgenin fiziksel ve mimari analizi gerçekle�tirilmi�tir. Yapılan çalı�ma sonucunda 

1998 yılında Avrupa Birli�i bir sunu� hazırlanmı� ve sonuç olarak Avrupa Birli�i de 

7 milyon euro’luk mali yardım yapmayı kabul etmi�tir.  
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�ekil 3.9: Fener ve Balat Semtleri Rehabilitasyon Programı De�erlendirme Paftası 

Fener ve Balat Semtleri Rehabilitasyon Programı, Avrupa Birli�i ile Fatih 

Belediyesi’nin ortakla�a yürüttü�ü bir projedir. Uygulama süreci 4 yıl olan program 

Ocak 2003 tarihi itibari ile ba�lamı�tır. Programın çalı�ma konuları ve ayrılan 

bütçeler �u �ekildedir:  

Tablo 3.1: Fener ve Balat Rehabilitasyon Programı Bütçesi�

Program Çalı�ma Konuları� Ayrılan Bütçe (€)�

Restorasyon 3.850.000 € 

Sosyal Merkez 1.000.000 € 

Balat Çar�ısı’nın Islahı 150.000 € 

Katık Atık Yönetimi 100.000 € 

Teknik Destek Ekibi 1.900.000 € 

TOPLAM 7.000.000 € 

Bu amaçla Program içerisinde amaçlananları 4 ba�lık altında sıralamak mümkündür: 

1)      3.850.000 €  ile 200 adet ev restore edilecektir. 

2)      Fener ve Balat Semtlerinde e�itim ve sa�lık ko�ullarının iyile�tirilmesi 

amacıyla, STK’lar tarafından i�letilecek çok yönlü bir sosyal merkez kurulacak; 
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mesleki e�itim, okuma yazma kursları, beslenme e�itimi , matematik ve bilgisayar 

kurslarıyla çocukların okul sonrası e�itimleri de desteklenecektir. Bu bile�en için 

1.000.000 € ayrılmı�tır. 

3)      100.000 €’nun ayrıldı�ı di�er bir bile�en de Katı Atık Yönetim Stratejisinin  

Geli�tirilmesidir. Program alanında temiz bir çevrenin olu�turulması ve  katı atıkların 

yeniden kullanılabilir hale gelmesine yönelik e�itim kampanyaları da bu çerçevede 

yapılması planlananlar arasındadır. 

4)      150.000 € da Balat Çar�ısının rehabilitasyonuna tahsis edilmi�tir. Çar�ının alt 

yapı ihtiyaçları dikkate alınarak dükkanların restorasyonu yapılacaktır  (www.fatih-

bld.gov.tr/balatprojesi/balat.htm). 

Galataport Projesi 

1994 yılı sonunda Bakanlar Kurulu kararı ile turizm bölgesi ilan edilen Karaköy-

Salıpazarı’nda bulunan liman ve çevresinde bu fonksiyon de�i�ikli�i nedeni ile bir 

proje hazırlanmı�tır. Yakla�ık 1.2 km. uzunlu�unda bir sahil �eridine ve 100.000 m² 

alana sahip projede mevcut durumda 125.276 m² kullanım alanı bulunmaktadır. 

Hazırlanan proje ile mevcut kullanım alanı 119.922 m²’ye dü�ürülmü�tür.  

Projenin hedefleri arasında 1950’li yıllarda geçici olarak yapılan liman tesisleri ve 

antrepolar nedeni ile kullanıma kapanmı� olan Karaköy kıyılarının yeniden 

kullanıma  açılması ve yeni limanla gelecek olan turistlerin sayısının ve kalitesinin 

arttırılması bulunmaktadır. Böylece bölgede ekonomik canlılı�ın artaca�ı 

dü�ünülmü�tür. 
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�ekil 3.10: Galataport Projesi Üç Boyutlu Çizimi 

Projenin ana ilkeleri �öyledir: 

� Uluslar arası düzeyde, ça�da� bir kruvazier limanı, turizm ve ticaret 

kompleksinin �stanbul’a kazandırılması, 

�  Mevcut yük liman fonksiyonlarının kaldırılması ve kruvazier gemileri ile 

gelen yolcuların yük ta�ımacılı�ından do�an karı�ıklıklardan kurtarılması, 

� Türkiye’nin yurt dı�ına açılan kapısı olan bu bölgenin, limana ayak basan 

turistlere, arzu edilen Türkiye imajını verilmesi, 

� Tarihi Tophane Meydanı’nın canlandırılması, deniz ve çevre ile 

bütünle�tirilerek kültür-sanat faaliyet alanına dönü�türülmesi ve ça�da� bir 

kimlik kazanması, 

� �stanbul içindeki sosyal, ticari ve kültürel merkezler ile ba�lantıları 

güçlendirilmesi, 

� “Beyo�lu Kent Turizm Projesi” kapsamında pilot bölge olarak ele alınması, 

Beyo�lu ve çevresi ile bütünle�mesi, Beyo�lu’ndaki mevcut yaya aksının 

Bo�azkesen yolu ile süreklili�inin sa�lanması, 

� Tarihi yarımadanın kar�ısında bu önemli bölgede yapılacak çalı�maların 

�stanbul siluetini olumlu yönde etkilemesi, 
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� 2001 yılında 2. derece tarihi eser olarak tescilleri yapılmı� olan tarihi 

binaların renove edilerek yeni fonksiyonları ile �stanbul’a kazandırılmaları, 

� Bölgeye getirilen yeni fonksiyonlar sonucunda �stanbul’un yeni kültür, sanat, 

i� ve alı�veri� merkezine kavu�ması, 

� �stanbul halkına oldu�u gibi turistlere de hizmet verecek bu merkezden 

ekonomik fayda sa�lanması, turizm gelirlerinin artırılması, 

� Bölge ticaretin canlandırılması, istihdam olana�ının sa�lanması, 

� Projenin bölgeye gece-gündüz canlılık getirmesi (Tabanlıo�lu, 2003). 

Söz konusu proje ile ilgili olarak 2005 yılında bir ihale açılmı�tır. Fakat ihale 

Danı�tay 6. Dairesinin imar planları ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı ile ihale 

süreci durdurulmu�tur. Hükümet yetkilileri Özelle�tirme �daresi’nin yeni bir ihale 

yapaca�ını belirtmi�tir.�

3.2 Gayrimenkul Geli�tirme Kavramı 

Gayrimenkul geli�tirme, gayrimenkul türleri, gayrimenkul geli�tirme projeleri ve 

gayrimenkul geli�tiricilerle ilgili  tanımların yer alaca�ı bu bölümde daha sonra 

finansal fizibilite analizine girdi olu�turacak finansal terimler açıklanacaktır. 

Gayrimenkul geli�tirmenin Türkiye’de geçirdi�i süreç ve günümüzde gayrimenkul 

sektörünün geldi�i nokta irdelenecektir.  

3.2.1 Gayrimenkul Geli�tirme Tanımı 

Gayrimenkul geli�tirme, arsa veya arazi geli�tirilmesi, konut ve her türlü ticari 

binanın in�ası, mevcut bir binanın yenilenmesi, tarihi yapı sto�unun restorasyonu 

gibi gayrimenkul pazarına yeni bir ürünün katılması veya atıl bir ürünün yeniden 

sunulmasını kapsamaktadır. Daha sonra o ürününün  pazarlanması ve/veya 

yönetilmesi de gayrimenkul geli�tirme disiplini içerisinde yer almaktadır. 

Gayrimenkuller arsa, konut, ticari ve çok amaçlı (karma) kullanımlar olmak üzere 

a�a�ıda dört ana ba�lık altında incelenmi�tir. 

� Arsa/Arazi 

� Konut 

− Müstakil  

o (Ayrık nizam/Toplu yerle�im/Sıra evler) 
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− Apartman  

o (Yüksek katlı/Alçak katlı) 

� Ticari 

− Ofis  

o Merkezi i� alanında birden fazla mü�teriye hitap eden 

o Merkezi i� alanı dı�ında bir veya daha fazla mü�teri 

o Tek mü�teri hedefli 

o Ofis+showroom 

− Perakende 

o Bölgesel alı�veri� merkezi 

o Semt ölçe�inde alı�veri� merkezi 

o Özellikli merkezler 

o �ndirim merkezleri 

− Endüstriyel 

o A�ır sanayi 

o Hafif sanayi/depolama 

o Ofis/depo 

o Depo 

− Otel/Motel 

o ��/kongre 

o Turistik/tatil 

− Rekreasyon 

o Klüp 

o Marina/resort 

o Spor kompleksleri 

− Kurumsal 

o Hastane 

o Üniversite 

o Devlet 

o Di�er 

� Çok amaçlı (karma) kullanımlar (Kodal, 2003). 

Gayrimenkul geli�tirme projeleri, yatırım boyutlarının büyüklü�ü, çevresel ili�kiler 

a�ı, disiplinler arası ekip çalı�ması ve çok yönlülük özellikleri ile çok güçlü bir pazar 
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odaklılık gerektirmektedir. Kentleri �ekillendirme ve teknoloji, altyapı ve kullanıcı 

ihtiyaçlarını kar�ılamaları konularında üst düzey beklentilere cevap vermek zorunda 

olmaları ve politik, ekonomik ve yasal ko�ullara ba�lı de�i�imlerden direkt olarak 

etkilenmeleri, gayrimenkul geli�tirici �irketleri pazara ve kullanıcıya yönelik projeler 

geli�tirmeye mecbur kılmaktadır. Bir gayrimenkul geli�tirme projesinin ba�arısı 

�ansa bırakılmamalı, gayrimenkul geli�tirme sürecinin her a�amasında 

“pazarlanabilirlik” göz önünde bulundurulmalıdır (Foan, 2003). 

Gayrimenkul geli�tirici, bir gayrimenkul yatırımı dü�üncesinden bu dü�üncenin ürün 

haline getirilmesine kadar tüm organizasyonun yapılmasını, yatırım kararının 

verilmesini, fizibilite, pazar ara�tırması, planlama, sermayenin bulunması gibi 

a�amaların hepsini gerçekle�tiren elemandır. Bu projenin büyüklü�üne göre bazen 

tek ki�i bazen bir ekip olabilir. Bir dü�ünceyle ortaya çıkan geli�me süreci; bu 

dü�ünceyle ilgili fizibilite çalı�maları; çe�itli ki�i, kurum ve kurulu�larla yapılan 

sözle�meler; in�aatın ba�laması ve sürdürülmesi; in�aat bitiminden sonra i�letme 

dönemi olarak özetlenebilir. Geli�tirme adımları bu �ekilde sıralanmı� olsa da 

gayrimenkul yatırımlarının organik yapılarından dolayı bu basamaklar içerisinde alt 

dallar, sıra de�i�iklikleri her zaman için olabilir. Projenin sürdürülmesi sırasında her 

basamakta maliyet ve karlılık analizleri yapılarak en ba�ta olu�turulmu� olan finansal 

modelden olumsuz yönde bir sapma olmamasına çalı�ılır (Kurç, 2005). 

3.2.2 Gayrimenkul Geli�tirme ile ilgili Finansal Tanımlar 

Tez çalı�masının be�inci bölümünde yer alan finansal fizibilite analizine bir altlık 

olu�turması amacı ile gayrimenkul geli�tirme projelerinde kullanılan bazı finansal 

terimlerin tanımları yapılacaktır. 

�skonto Edilmi� Nakit Akı�ı Modeli: Paranın zaman de�erini dikkate alan; 

bugünkü de�er, net bugünkü de�er ve iç verim oranı gibi finansal ölçütleri 

hesaplayan bir yatırım analizidir. Bu modelde, gayrimenkulün gelecekteki tahmini 

net i�letme gelirlerinin belli bir iskonto oranına bölünerek iskonto edilmi� nakit akı�ı 

olu�turulmaktadır. Bu modelde izlenen adımlar �öyledir: 

1) Geli�tirilen gayrimenkul projesinin gelecekte üretece�i yıllık gelirlerin 

tahmin edilmesi.  
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Gayrimenkulün türüne göre satı�tan elde edilecek gelirler, kiralamada elde 

edilecek gelirler ya da karma kullanımlı projelerde hem satı� hem de kiralamadan 

elde edilecek gelirler dikkate alınır.  

�� Tahmin edilen satı�lara ve kiralamalara ait tahmini masraflar ve gelir 

üretiminin sa�lanması için gerekli ek yatırım harcamalarının belirlenmesi. �

3) ��letme giderlerinin, brüt i�letme gelirinden çıkarılması.  

4) Son adım ise, son yıla ait net i�letme gelirinin piyasa kapitalizasyon oranı ile 

iskonto edilmesi. Böylece son yılın net i�letme geliri kullanılarak, belirli bir 

period sonunda söz konusu gayrimenkulun satı� rakamının tahmin edilmesi.   

�skonto oranı: Bir gayrimenkulün gelecekteki tahmini gelirlerini bugünkü de�ere 

indirgemek için kullanılan bile�ik faiz oranıdır. �skonto oranı; makroekonomik 

riskler, spesifik endüstri riskleri ve spesifik gayrimenkul riskleri gibi belli risk 

bile�enleri ile temel oranın toplanması ile elde edilmektedir. Temel oran risksiz 

varlıklar üzerindeki getirilerinin göstergesidir. Genellikle Türk Eurobond’ları baz 

alınır. Risklerin toplanması yakla�ımı kullanılarak; yatırım de�eri ile ilgili fırsat 

maliyetini ve di�er yatırım alternatiflerini dikkate alan bir de�erlendirme yapılmı� 

olur. 

Net bugünkü de�er: Paranın zaman de�erini esas alan iskonto edilmi� nakit akı� 

modeli net bugünkü de�er hesabının içerir. Önerilen bir gayrimenkul yatırımının 

bugünkü net de�erini hesaplamak için, yatırımı desteklemek için gerekli nakit 

çıkı�larının bugünkü de�erleri ile projenin olu�turaca�ı nakit giri�lerinin ve 

çıkı�larının bugünkü de�ere, indirgendi�i oran, yatırım için istenen geri dönü� 

oranıdır. Net bugünkü de�er, nakit giri�lerinin ve çıkı�larının bugünkü de�erleri 

arasındaki farktır (Seçkin, 1998). 

�ç verim oranı: Bir gayrimenkul projesinde bütün nakit çıkı�larının bugünkü 

de�erinin projenin beklenen nakit giri�lerinin bugünkü de�erine tam olarak e�itleyen 

iskonto oranıdır. �ç verim oranında net bugünkü de�er sıfırdır.  

3.2.3 Gayrimenkul Geli�tirme’nin Türkiye’deki Geli�imi 

Türkiye’de ilk büyük ölçekli gayrimenkul geli�tirme projelerinin devlet eliyle 

gerçekle�ti�i görülmektedir. Özellikle 1950’li yıllardan ba�layarak köyden kente 
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göçün hız kazanması konut sorununu da beraberinde getirmi�tir. Geli�tirilen toplu 

konut projeleri ile mevcut konut ihtiyacı giderilmeye çalı�ılmı�tır. 

�n�aat sektörüne kredi sa�laması amacıyla kurulan ve dönemin Emlak Kredi Bankası 

1947 yılında Levent bölgesinde orta gelire hitap eden bir toplu konut projesine 

ba�lamı�tır. 700 bahçeli evden olu�ması planlanan proje; okul, çar�ı, park, sa�lık 

oca�ı ve cami gibi donatı alanlarına da sahiptir. Üç mahalleden olu�an projenin 

birinci mahallesi 1950 yılında tamamlanmı�tır. Projenin tamamı ise 1960 yılında 

bitirilmi� ve proje hayata geçirilmi�tir.    

Cumhuriyet dönemi yöneticilerinin modern kent ya�amına örnek olu�turması için 

bilinç ve kararlılıkla gerçekle�tirdi�i birkaç yerle�imden biri olan Levent, aynı 

zamanda artık günümüzde yeti�kin ya�ta yakla�ık 30.000 a�acı ile de dönemine göre 

çok ilerici bir ekolojik projedir. Aynı nedenle de bugün �stanbul Metropolü çapında 

bir ye�il alan, bir "bahçe-�ehir"dir (Karabey, 2004). 

Emlak Kredi Bankası tarafından geli�tirilen bir ba�ka proje olan Ataköy Toplu Konut 

Alanı için 1955 yılında bir yarı�ma projesi açmı�tır. Büyük bir kısmı bataklık olan ve 

içinde eski Baruthane'nin de yer aldı�ı 377 hektarlık bir alanda; 12.000 konuttan 

olu�an ve 60.000 nüfuslu bir yerle�me önerilmi�tir. 1962-1991 yılları arasında 17.653 

konut in�a edilen proje, Türkiye’nin kent ölçe�inde kamu eliyle gerçekle�tirilen en 

büyük toplu konut projesidir.  

1980’li yılların ba�ından itibaren Türkiye ekonomisinin serbest pazar ekonomisine 

geçi�i sürecinde ya�anan geli�meler, Batı Avrupa standartlarında yüksek kaliteli 

i�yeri, konut ve sanayi tesislerine olan talebin artmasında etkili olmu�tur. Daha önce 

ço�unlukla uluslararası �irketlerce tercih edilen birinci kalitedeki i�yerleri  pazar 

ekonomisine geçi�le birlikte Türk �irketlerince de talep görmeye ba�larken, benzer 

türde bir geli�me konut piyasasında da görülmü� ve gelir seviyesindeki artı�a paralel  

olarak kaliteli konuta olan talepte artı� olmu�tur (Safel, 2000). 

1988 yılında açılan ilk alı�veri� merkezi ise dönemin ba�bakanı Turgut Özal'ın 

Houston'daki "The Galleria" alı�veri� merkezinin örnek alınarak yapılmasını istedi�i 

bir projedir. 120.000 m² üzerinde yer alan komplekste 77.000 m² kapalı alana sahip 

Galleria alı�veri� merkezi bulunmaktadır. Ataköy Turizm Merkezi kompleksi olarak 

adlandırılan proje yap-i�let-devret modeli ile hayata geçirilmi�tir. Kompleks içinde 

ayrıca 5 yıldızlı bir otel ve marinada yer almaktadır. Ataköy �irketler grubu olarak 
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faaliyet gösteren �irketler 1998 yılında Özelle�tirme �daresi’ne geçti. Mart 2005 

yılında ise özelle�tirme yapıldı. Ataköy �irketler Grubu, Ataköy Marina, Ataköy 

Otelcilik (Crowne Plaza ve Holiday Inn) ve Ataköy Turizm’den (Galleria) olu�uyor. 

Bu üç �irket kurulu�undan bu yana ayrı ayrı faaliyet gösterdi, ancak altyapıları birbiri 

içine geçmi�ti. �irketler 1998’de Özelle�tirme �daresi’ne geçti. Mart 2005’te 

özelle�tirme yapılabildi.  

 

�ekil 3.11: Galleria Alı�veri� Merkezinden Görünü� 

1989 yılında geli�tirilmeye ba�lanan büyük çaplı ba�ka bir proje de Bahçe�ehir uydu 

kent projesidir. Toplam proje alanı 4.701.420 m² olup bu alanın %50’sine Emlak 

Bankası sahipken geri kalan alan ise büyük in�aat �irketlerine aittir. Emlak 

Bankası’nın kapanmasından sonra bölge yapılan in�aatları Toplu Konut �daresi 

(TOK�) koordine etmeye ba�lamı�tır. Yakla�ık 16.000 konut olarak planlamı� 

projenin yapımına 1990 yılında ba�lanmı�tır. Yakla�ık 9.000 konutun tamamlandı�ı 

projede ayrıca tamamlanmı� ve faaliyete geçmi� olan 1 üniversite, 2 özel ilkö�retim 

okulu, 2 resmi ilkö�retim okulu, 1 resmi lise, 2 özel lise, 2 sa�lık merkezi, karakol, 

amfitiyatro, PTT santralı, kültür e�lence ve alı�veri� merkezleri yer almaktadır. 
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Bahçe�ehir Uydukent Projesi, 1996 yılında Birle�mi� Milletler HAB�TAT II 

Konferansı çerçevesinde, "Kurumsal Uygulamalar ve Projeler" ödülü kazanmı�tır. 

ABD’de ve geli�mi� ülkelerde gayrimenkul varlıklarının de�erlendirilmesinde, imar 

hareketlerinin planlı ve düzenli bir �ekilde geli�mesinde ve sermaye piyasasının 

çe�itlenmesinde önemli bir pay sahibi olan Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları’nın 

(GYO’ların), 1990’lı yıllarda gayrimenkul geli�tirme sektörünün ön plana çıkmaya 

ba�lamasında rolü büyüktür (Foan, 2003). 

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (GYO), gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı 

projelere, gayrimenkule dayalı  sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak amacı ile 

kurulmu� portföy yönetim �irketleridir (Uysal, 2002). 

1995 yılında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yasal düzenlemeleri tamamlanarak 

hayata geçirilen GYO �irketleri ilk kez 1997 yılında �stanbul Menkul Kıymetler 

Borsasında i�lem görmeye ba�lamı�tır (Çırako�lu, 2005). 

Halen borsada i�lem gören 10 GYO ile ilgili bilgiler a�a�ıdaki tabloda yer 

almaktadır:  

Tablo 3.2: Borsada ��lem Gören GYO’ların Listesi 

GYO Adı �ehir Kurulu� Yılı 
Vakıf GYO A.�. Ankara 1997 

Alarko GYO A.�. �stanbul 1997 

EGS GYO A.�. �zmir 1998 

Garanti GYO A.�. �stanbul 1998 

Yapı Kredi Koray GYO A.�. �stanbul 1998 

�hlas GYO A.�. �stanbul 1999 

�� GYO A.�. �stanbul 1999 

Nurol GYO A.�. �stanbul 1999 

Atakule GYO A.�. Ankara 2002 

Akmerkez GYO A.�. �stanbul 2005 

 
GYO’ların gayrimenkul sektörüne girmesi ile birlikte nitelikli projelerin sayısında 

artı� kaydedilmi�tir. Fakat 1999 Marmara Depremi ile darbe alan gayrimenkul 

sektörü 2001 yılında ya�anan mali kriz ile durgunluk dönemine girmi� ve 2003 yılı 

sonuna kadar da bu dönem devam etmi�tir. Faiz oranlarının dü�mesi ve enflasyon 
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rakamlarındaki dü�ü� ile beraber 2004 yılında ekonomi yeniden canlanmı�tır. 2004 

yılında piyasalarda ya�anan olumlu geli�meler gayrimenkul sektörünü de pozitif 

yönde etkilemi�tir. 2005 yılı gayrimenkul sektörü açısından oldukça hareketli bir yıl 

olmu�tur. Özellikle konut sektöründe pek çok yeni projenin 2005 yılında lanse 

edildi�i ve büyük talep gördü�ü gözlenmi�tir.  

Aralık 2004 itibari ile Avrupa Birli�i üyeli�i için müzakere tarihinin alınması ile 

beraber yabancı yatırımcılar için Türkiye gayrimenkul yatırımları açısından cazip bir 

ülke konumuna gelmi�tir. Urban Land Institute (ULI) ve PricewaterhouseCoopers’ın 

(PWC)  2005 yılında yaptı�ı “Avrupa Gayrimenkul Sektöründe Geli�en Trendler” 

anketinde geli�im beklenen pazarlar arasında �stanbul ilk sırada yer almaktadır. 

3.3 Bölüm Sonucu 

Dünyadaki kentsel dönü�üm projeleri incelendi�inde a�ırlıklı olarak kamu ile özel 

sektörün i�birli�i içinde oldu�u gözlenmi�tir. Yerel ekonominin güçlendirilmesi ve 

halkın katılımı öncelikli hedefler arasındadır. Bunun yanında dönü�ümün 

gerçekle�ece�i bölgelerin yatırımcılar ve geli�tiriciler açısından da cazip alanlar 

olması için gerekli altyapılar olu�turulmu�tur.   

Dünyadaki bu örneklere kar�ılık Türkiye’deki örneklerde yatırımcı aktörü 

dü�ünülerek projeler planlanmamı�tır. Türkiye’de uygulanmı� olan ba�arılı projeler 

genellikle gecekondu alanlarının dönü�ümünü içermektedir. Fakat örgütlenme yapısı, 

alınan ilke kararlar ve kaynak yaratma açısından tarihi kent merkezlerine yönelik 

dönü�üm projelerine örnek te�kil edebilecek düzeydedirler. 
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4. �STANBUL’UN YEN�DEN YAPILANMASI  

4.1 �stanbul’un Yeniden Yapılanması 

2500 yılı a�an bir tarihe sahip ve üç imparatorlu�a ev sahipli�i yapmı� olan 

�stanbul’un mekansal geli�imine bakıldı�ında; esas olarak tarihi yarımada, Beyo�lu 

ve Bo�aziçi kıyılarında da�ınık �ekilde yer alan köy ve semtlerden olu�tu�u 

görülmektedir.   Kent, co�rafi konumu nedeni ile do�u ve batı yakalarında, Marmara 

Denizi kıyılarında ve Bo�aziçi kıyılarında lineer bir �ekilde geli�mi�tir. 

Cumhuriyet’in ilanı ile ba�kentin Ankara’ya ta�ınması ile yönetimin ve gücün oda�ı 

olan �stanbul önemi idari olarak azalmı�, fakat ticari olarak ülkenin her zaman en 

önemli �ehri olmu�tur.  

1950’lilerde ba�layan hızlı sanayile�me süreci ile beraber �stanbul eski dönemlerdeki 

gücünü yava� yava� toplamaya ba�lamı�tır. Sanayile�meye paralel olarak 

kentle�menin hız kazanması �stanbul’un yeniden yapılanma sürecini de ba�latmı�tır. 

Kentin i� ve konut alanları hızlı kentle�me süreci ile beraber dönü�üm sürecine 

girmi�tir.   

Bu bölümde 1950’lerden ba�layarak günümüze kadar gelen süreçte �stanbul kent 

merkezinin yeniden yapılanması incelenecektir.  

4.1.1 1950 Yılında �stanbul’un Kentle�me Yapısı 

Kentsel yerle�me, merkezden 30 km. yarıçaplı bir alan içinde izlenmektedir. 

Merkeze en uzak yerle�meler Bakırköy, Eyüp,  Sarıyer, Beykoz, Kadıköy, Kartal ve 

Pendik’tir. Bu dönemde kent, do�u-batı kıyılarında ve kuzey do�rultusunda geli�me 

e�ilimi göstermektedir (Görgülü, 1988). 

Gelir gruplarının i�-konut ili�kisine ba�lı konut alanı yer seçimi tercihlerinde 

mekanda farklıla�malar ortaya çıkmakta, dü�ük gelir gruplarının çalı�ma alanlarına 

(ticaret, sanayi vb.) yakın olma, yüksek gelir gruplarının ise daha çok sanayiden 

uzak, tarihi ve kültürel merkeze yakın olma, giderek de yeni açılan prestij alanlarında 

yer alma iste�i ile kent içi devingenli�e girdikleri görülmektedir (Görgülü, 1988). 
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Merkezi i� alanı bu dönemde de Eminönü ve Galata çevresinde yer almaktadır. 

Üsküdar ve Kadıköy ikinci derece merkez konumundadır. Sanayi alanları ise Avrupa 

yakasında; Eyüp, Haliç kıyıları,  Bomonti ve Ka�ıthane’de, Anadolu yakasında ise 

Kartal ve Maltepe’de yer seçmi�tir. Gecekondu alanları sanayi alanlarının geli�imi ile 

beraber bu dönemde ortaya çıkmaya ba�lamı�tır. Tarihi yarımadanın surlara yakın 

kesimlerinde, Zeytinburnu bölgesinde ve Ankara asfaltı (E-5 Karayolu) üzerinde ilk 

gecekondu alanları ortaya çıkmı�tır. 

4.1.2 1960 Yılında �stanbul’un Kentle�me Yapısı 

Bu dönemde kent, batıda Küçükçekmece, do�uda ise Tuzla sınırlarına kadar geli�me 

göstermi�tir. Gecekondu kavramı sanayi alanları çevresinde i�çilerin barınma amaçlı 

yaptıkları yapılar olmaktan çıkmı�, kentin geleneksel yapısı içinde bir üretim biçimi 

olarak girmi�tir. Gecekondu sadece sanayi i�çilerinin de�il, her sektörden dü�ük gelir 

gruplarının konut üretim biçimi halini almı�tır. Mevcut gecekondu alanlarına ek 

olarak Avrupa yakasında; Gaziosmanpa�a, Alibeyköy, Küçükköy, Sa�malcılar, 

Esenler, Güngören, Ka�ıthane, Ça�layan, Çeliktepe, Gültepe, Anadolu yakasında ise 

Ümraniye ve Fikirtepe’de yeni gecekondu alanları açılmı�tır.  

Sanayi alanları Anadolu yakasında Ankara asfaltı (E-5 Karayolu) ve Avrupa 

yakasında da Londra asfaltı (TEM Karayolu) üzerinde yo�unla�ırken; Haliç ve 

çevresindeki sanayi alanlarının desantralizasyonu sonucu bu bölgede yer alan sanayi 

tesisleri Topkapı ve Zeytinburnu’nda yer seçmi�tir.  

Merkezi i� alanı Eminönü-Karaköy-Beyo�lu aksında konut alanlarının i�yerlerine 

dönü�mesi ile geli�me göstermi�tir. Finans kurulu�ları ve üretim yapan firmaların 

genel merkezleri merkezi i� alanında yer alma e�ilimi göstermi�lerdir. Bu dönemde 

merkezi i� alanı Harbiye, �i�li, Mecidiyeköy ve Beyazıt, Aksaray  eksenlerinde 

geli�mi�tir. Üsküdar ve Kadıköy ikinci derece merkez konumunu korumu�tur.  

Beyo�lu-Bo�az alt yakasında �i�li-Mecidiyeköy ve Levent’in Marmara’ya bakan 

kesimleri yüksek gelir, Haliç’e bakan kesimleri ise orta, orta alt ve dü�ük gelir 

gruplarının, batı ve do�u yakalarında, Londra ve Ankara asfaltlarının kuzeyinde 

dü�ük, güneyinde ise yüksek gelir gruplarının yer aldı�ı konut alanları izlenmektedir 

(Görgülü, 1988). 
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4.1.3 1970 Yılında �stanbul’un Kentle�me Yapısı 

1970’lerde kentin sınırları do�uda Gebze batıda ise Silivri’ye kadar geni�lemi� ve 

kent merkezinden  40-45 km. yarıçaplı bir alana yayılmı�tır.   

Eminönü, Beyo�lu-Karaköy 1. derece geleneksel merkezi büyümeye devam etmekte 

ve konut alanlarını merkez i�levlerine dönü�türmekte ve bir yandan da varolan 

i�yerleri yenilemelerle dü�ey do�rultuda yapıla�ma yo�unluklarını arttırmaktadır. 

Ancak parsel ölçe�inde izlenen bu yenileme merkezin konumu gere�i tarihi 

yarımadadaki geleneksel dokuyu tahrip etmeye ba�lamaktadır. Bu alanda yer alan 

bazı i�levler merkez dı�ına çıkma, bazıları da daha çok yo�unla�ma e�ilimi 

göstermektedir. (Nakliyeciler, demirciler vb. gibi) Özellikle Karaköy’ün Be�ikta�’a 

do�ru uzantısında (Kabata�) ve �i�li’nin Zincirlikuyu uzantısında (Mecidiyeköy) 

yüksek yapıla�malarla sanayi temsilcilikleri, mali kurumlar ve büroların yer aldıkları 

izlenmektedir (Görgülü, 1988). 

Bu dönemin en belirgin özelliklerinden ikisi, yüksek gelir gruplarının konut alanı yer 

seçimindeki yer de�i�tirme e�ilimlerinin güçlenmesi ve dü�ük gelir gruplarının 

olu�turdu�u gecekondula�ma olgusunun kent bütünü içinde kendini kabul ettirecek 

boyutlara ula�masıdır (Görgülü, 1988). 

1950’lerle sanayi i�çilerinin barınma amaçlı yaptıkları gecekondular 1970’lere 

gelindi�inde birer spekülatif yatırım aracına dönü�mü�tür. Bu dönemde 

gecekondula�ma büyük hız kazanmı� olup; Gültepe, Çeliktepe, Alibeyköy, 

Ka�ıthane dönemin en büyük gecekondu yerle�meleri olmu�tur.  

Yüksek gelir grubu konut alanları ise Avrupa yakasında Bo�az sırtlarında, Anadolu 

yakasında ise Ba�dat Caddesi üzerinde  yer seçmi�tir. 1973 yılında açılan Bo�az 

köprüsü ve çevre yolları da yüksek gelir grubunun yer de�i�tirme e�ilimini 

tetiklemi�tir.  

Avrupa yakasında bir önceki dönemde geli�en Eyüp, Rami ve Gaziosmanpa�a’daki 

sanayi alanlarına ek olarak Halkalı, Sefaköy ve Fikirköy yeni geli�en sanayi alanları 

olmu�tur. Bomonti ve Büyükdere Caddesi’nin batısında açılan yeni i�yerleri ile 

sanayi alanları bu bölgede yo�unla�maya devam etmi�tir. Anadolu yakasında Kartal 

ve Maltepe’deki sanayi alanları geli�imini sürdürürken; Tuzla, Yakacık, Çayırova ve 

Gebze yeni sanayi alanları olarak geli�im göstermi�tir. Küçük sanayi siteleri; Avrupa 

yakasında Maslak’ta, Anadolu yakasında ise Ümraniye’de yer seçmi�tir. 
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4.1.4 1980 Yılından Günümüze �stanbul’un Yerle�me Yapısı 

1973 petrol krizi sonrasında kendini yeniden üreten kapitalist sistem, teknoloji ve 

ona dayalı ileti�im sektöründe meydana gelen geli�melerle dünyanın büyük bir 

bölümünü etkisi altına alarak; üretim biçiminde sosyo-kültürel davranı� ve ya�am 

alı�kanlıklarına de�in benzerliklerin do�masına neden olmu�tur (Akın, 1999). 

1980’li yıllarda ortaya çıkan globalle�me olgusu ile ileti�im ve ula�ım 

olanaklarındaki geli�meler ile sınırların ortadan kalkaca�ı ve dünyanın tek bir pazar 

olaca�ı hedeflenmi�tir. Yerel ve merkezi yönetimlerin hedefi dünyadaki de�i�en 

sistemler do�rultusunda �stanbul’u artık bir uluslar arası hizmet ve turizm metropolü 

olarak dünyaya lanse etmek olmu�tur.  

1980’lerin ba�lıca giri�imlerinden olan TEM Otoyolu ve II. Bo�az Köprüsü, do�u-

batı istikametinde yayılan �ehrin kuzeye do�ru bir kademe daha geli�mesi sonucunu 

do�urmu�tur. 1980’lerin üçüncü büyük projesi, Be�ikta�-Büyükdere arasındaki 

eksenin, globalle�en dünyanın ta�ıyıcıları olan kesimlere yönelik olarak 

yapıla�tırılmasıdır (Karda�, 2004). 

Kent merkezinde yer alan sanayi alanlarının varlı�ı �stanbul’a yüklenen misyon 

nedeni ile tartı�ılmaya ba�lanmı� ve kent merkezinde hizmetler sektörünün geli�mesi 

ile arsa fiyatları da yükselmeye ba�lamı�tır. Kent merkezinde yer alan sanayi alanları 

için Türkiye’nin GAP projesinden sonra ikinci büyük projesi kabul edilen �kitelli 

Küçük Sanayi Bölgesi ve büyük ölçekli sanayi alanlarına yönelik Avrupa yakasında 

Çorlu-Çerkezköy, Anadolu yakasında ise Gebze ve çevresinde planlı Organize 

Sanayi Bölgeleri olu�turularak yeni bir sanayi alanları modeline gidilmi�tir.  Bunun 

yanında kent merkezi içinde kalma e�ilimini devam ettiren ve özellikle tekstil 

sektöründe faaliyet gösteren firmalar Merter, Ba�cılar ve Güngören çevresinde yer 

seçmi�tir. 

Bu dönemin kentsel geli�im açısından di�er önemli bir özelli�i de toplu konut 

üretiminin yaygınla�mı� olmasıdır. Bu çerçevede kentsel makroform açısından ortaya 

çıkan önemli özellik �stanbul odaklı geli�me sürecinde Tekirda�’dan Sakarya’ya 

kadar neredeyse bo�luksuz bir yerle�ik alan yapısının ortaya çıkmı� olması ve kentsel 

geli�menin ortak ya�am kaynaklarını zorlayan bir içerik kazanmı� olmasıdır.  

Özellikle 1990’lardan itibaren kendi sınırlarını çizen, korumalı lüks konut alanları 

ortaya çıkmı�tır. Kemer Country ve Alkent 2000’in ilk örneklerini te�kil etti�i ve üst 
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gelir grubuna hitap eden lüks konut alanları �ehir merkezinin dı�ında fakat kent 

merkezine ula�ımı kolay olan alanlarda yer seçmi�tir. Yeni orta sınıf olarak 

adlandırılan ve e�itim ve kültür düzeyi yüksek olan bir kesim ise kent merkezinde 

yer alan Ortaköy, Kuzguncuk, Cihangir ve Arnavutköy gibi tarihi kent merkezlerinde 

yer seçmeye ba�lamı�tır.  

4.1.5  Günümüzde �stanbul’un Yerle�me Yapısı 

2000 yılı nüfus sayımı verilerine göre 10 milyonu a�an ve sürekli artı� trendinde olan 

nüfusu ile �stanbul, �ehir merkezlerinin ço�almasına, alt merkezlerin olu�masına ve 

konut-i� arası yolculu�un yo�unlu�u nedeniyle �ehir içi ula�ım a�ının önem 

kazanmasına sahne olmu�tur.  

�stanbul’daki iki ana ula�ım arteri olan E-5 ve TEM Otoyollarının eri�ilebilirli�i 

sa�laması, �ehrin hem kuzey hem de do�u-batı yönlerinde geni�lemesine, polisantrik 

yapıda merkezi i� alanları (M.�.A.) olu�masına ve bu çalı�ma alanları etrafında konut 

talebinin artmasına sebep olmu�tur. Artmakta olan nüfus, ula�ımda ya�anan trafik 

yo�unlu�u ve do�aya duyulan özlem kriterleri ve özellikle 17 A�ustos 1999 yılında 

ya�anan Marmara depremi de göz önüne alındı�ında; eskiden �ehir merkezine yakın 

yerlerde geli�en konut yerle�imleri, ula�ım sistemlerinin (karayolu, raylı sistem, 

deniz ula�ımı) geli�mesi ve yeni yolların in�a edilmesiyle birlikte ana ula�ım arterleri 

boyunca �ehir dı�ına do�ru yayılmaya ba�lamı�; bu polisantrik yapıya uygun olarak 

da �ehir merkezine maksimum 45 dakika ula�ım mesafesinde yeni yerle�im bölgeleri 

olu�masına sebep olmu�tur.��

�stanbul’un merkezi i� alanları (M�A) zaman içinde yer de�i�tirmi� ve �ehrin 

güneyinden kuzeyine do�ru kaymı�tır. Eminönü, Karaköy ve Beyo�lu geçmi�te 

�stanbul’un merkezi i� alanları iken zamanla kent merkezinde ya�anan dönü�üm 

süreci ile beraber kısmen eski canlılı�ını kaybetmi�tir. Ofis kullanımları açısından 

yeni geli�en merkezi i� alanları talep görürken, tarihi kent merkezleri ticari faaliyetler 

açısından hareketliliklerini sürdürmektedir. 

�stanbul’un M.�.A.’sı dokuz ana  bölgede toplanmı�tır. Bu bölgelerin üç tanesi 

Anadolu yakasında, altı tanesi ise Avrupa yakasında bulunmaktadır.  
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�ekil 4.1: �stanbul’un Merkezi �� Alanları 

Levent-Etiler, �stanbul’un en önemli merkezi i� alanı olarak kabul edilmektedir. E-5 

ve TEM gibi iki ana ula�ım arterinin arasında ve metro ula�ım a�ına yakın olması en 

önemli avantajları arasındadır. Özellikle Levent’te fabrika binalarının yerini yüksek 

imar hakları sayesinde A sınıfı olarak tanımlanan; teknik özellikler açısından 

geli�mi� gökdelenler  almı� ve planlama a�amasında olan yeni projeler ile bu geli�im 

devam edecek gözükmektedir. Levent-Etiler bölgesinde özellikle finans �irketleri ve 

uluslararası �irketlerin merkezleri yer almaktadır.   

G.Tepe-�i�li-Zincirlikuyu genellikle apartmanların zamanla i�yerine dönü�mesi ile B 

sınıfı olarak tanımlanan ofis alanlarının yo�un olarak bulundu�u bir bölgedir. Kent 

merkezinde yer alması bir avantaj gibi gözükse de yo�un trafik nedeniyle ula�ım 

zorlu�u ve park sorunu bu  bölgeye olan talebi olumsuz etkilemektedir. 

Maslak barındırdı�ı çok sayıdaki A sınıfı ofis binalarıyla, �stanbul’un son 

zamanlarda geli�en merkezi i� alanlarından birisidir. Yetersiz altyapı ve yo�un trafik  

bölgeyi olumsuz etkilese de mevcut metro hattının bölgeye gelecek olması ve yeni 

alternatif yol çalı�maları ile Maslak’ın geli�imini olumlu etkileyecek faktörler 

mevcuttur.  
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Taksim eski �ehir merkezi olması nedeniyle halen mevcut B ve C sınıfı ofis binaları 

ile  merkezi i� alanı olma özelli�ini korumaktadır. Fakat günümüzde e�lence ve 

aktiviteleri  bölgede a�ırlık kazanmı�tır. Taksim halen reklam ajansları, 

konsolosluklar ve danı�manlık hizmeti veren firmalar tarafından i� merkezi olarak 

talep edilen bir bölgedir. Be�ikta�, ise kolay ula�ım ve sosyal çevresi nedeniyle talep 

gören  bir bölgedir.   

Havaalanı’na ve sanayi alanlarına yakın olması nedeni ile  geli�en �kitelli-Güne�li 

bölgesinde kaliteli ofis sto�u olmasına ra�men, binaların ço�u yüksek bo�luk oranına 

sahiptir. Bölgenin geli�imini engelleyen en önemli etken konut alanlarından uzak ve 

sosyal açıdan çok sınırlı imkanlara sahip olmasıdır. 

Kozyata�ı, Anadolu yakasının en önemli i� alanlarından biridir. Bu bölgede 

1990’larda çok sayıda ofis projesi geli�tirilmi�tir. Fakat ofis binalarının 

ço�unlu�unun teknik özelliklerinin yetersiz olması nedeni ile bo�luk oranları oldukça 

yüksektir.�

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrupa yakasına olan kolay ula�ım imkanı ve kira 

rayiçlerinin dü�ük olması nedeni ile Kavacık bölgesi merkezi i� alanı olarak oldukça 

talep görmektedir. Ancak mevcut altyapı ve sosyal imkanların yetersizli�i bölge için 

dezavantaj olmaktadır. Bu olumsuz etkenlerin dı�ında binaların ço�unlu�u mevcut 

imar haklarının üzerinde in�a edildi�i için iskana sahip de�ildir.  �

Altunizade, 3-4 katlı, müstakil ve küçük ölçekli ofis ile Anadolu yakasındaki i� 

alanlarından birisidir.    

Yukarıda tanımlanan dokuz i� alanına ek olarak, son yıllarda Ümraniye de; Anadolu 

yakasında geli�en yeni bir i� alanı olarak görülmektedir. Ümraniye, hem Avrupa hem 

de Asya yakasından kolay ula�ılabilirli�i ve TEM otoyoluna olan yakınlı�ı ile son 

zamanlarda talep görmeye ba�layan bir bölgedir. 

�stanbul’un konut alanları; geçmi�te Marmara sahiline, Be�ikta�, �i�li ve Kadıköy 

gibi �stanbul’un büyük merkez ilçelerine da�ılmı�tır. 1990’lara kadar �stanbul’daki 

konut talebi �ehir merkezindeki konut alanlarında kar�ılamı�tır. Fakat zamanla 

merkezi alanlarda arsa sto�unun azalması ile arsa fiyatlarının yükselmesi konut 

fiyatlarının artmasına yol açmı�tır. Kentsel konut fiyatlarında ortaya çıkan artı�ın ve 
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1999 Marmara depreminin sonucu olarak, talep �stanbul’un kuzeyinde bulunan �ehir 

dı�ı projelere do�ru kaymaya ba�lamı�tır. Deprem sonrasında ise fay hattına uzaklık, 

sa�lam zemin ve az katlı yapılar gibi unsurlardan dolayı �ehir dı�ı projelerine olan 

talep artmı�tır. 

Ancak, önce ekonomik durgunluk, sonra da �ehir dı�ı konutlarda ya�amanın 

zorlukları, talebin son yıllarda tekrar kentsel bölgelere geri dönmesine neden 

olmu�tur. 2004 yılındaki ekonomik yeniden iyile�me, hem �ehir içi hem de �ehir dı�ı 

talebini pozitif olarak etkilemi�tir.�

Avrupa yakasında Göktürk-Kemeburgaz, Zekeriyaköy-Demirciköy, Bahçe�ehir ve 

Büyükçekmece bölgeleri ve Anadolu yakasında Beykoz, Çekmeköy ve Ömerli 

bölgeleri �stanbul’un önemli �ehir dı�ı konut alanlarıdır.�

�ehir içi konut alanlarında ise apartman tarzı yapıla�maların yanında son dönemlerde 

özellikle �i�li, Be�ikta� ve Levent bölgelerinde konut, ticaret ve hizmet 

fonksiyonlarının bir arada bulundu�u rezidans projeleri oldukça artmı�tır. Akmerkez 

bu tarz projelerin ilk örneklerindendir.   

�

�ekil 4.2: �stanbul’un Prestijli Konut Alanları 
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Eski kent merkezinde ise Fener-Balat bölgesi UNESCO Dünya Kültür Mirası 

kapsamına alınması dolayısı ile kentsel dönü�üm sürecine giren bir bölgedir. Avrupa 

Birli�i ve Fatih Belediyesi’nin ortak oldu�u rehabilitasyon projesi halen devam 

etmektedir. Beyo�lu bölgesinde özellikle Cihangir’de ya�anan dönü�üm süreci 

Galata bölgesini de kapsayarak devam etmektedir.    

�stanbul’da perakende sektörü alı�veri� merkezleri ve ana cadde ma�azacılı�ı olmak 

üzere 2 ana ba�lık altında toplanmaktadır. 1990’ların ba�ında Galleria gibi alı�veri� 

merkezlerinin açılmaya ba�laması ile ana cadde ma�azacılı�ı cazibesini yitirmeye 

ba�lamı�tır. Alı�veri� merkezlerinin talep görmesindeki etkenlerden biri kadınların i� 

hayatına girmeye ba�laması ile birlikte i� çıkı�ında, geç saatlerde güvenli mekanlarda 

alı�veri� yapma ihtiyaçlarının do�masıdır. Aynı zamanda otomobil sahiplili�indeki 

artı�a paralel olarak otopark imkanları ile alı�veri� merkezleri ana caddelere göre 

daha avantajlı konuma gelmi�lerdir.  Buna kar�ılık 2000’li yıllara gelindi�inde, yerel 

yönetimlerin kentsel tasarım uygulamaları ve düzenledi�i kültürel aktiviteler ile ana 

cadde  ma�azacılı�ı yeniden talep görmeye ba�lamı�tır. E�lence sektörünün a�ırlıklı 

olarak ana caddeler üzerinde yer alması, bu  talebi arttıran di�er bir faktördür.  �

Genellikle perakende ma�azaları ofis ve konut a�ırlıklı binaların giri� katlarında, 

yaya trafi�inin ve bar, restaurant gibi sosyal aktivitelerin yo�un oldu�u  bölgelerde 

toplanmı�tır.  Avrupa yakasında  Ni�anta�ı ve �stiklal Caddesi, Asya yakasında ise 

Ba�dat Caddesi ana cadde ma�azacılı�ının en yo�un ya�andı�ı yerlerdir.  

Büyük ölçekli alı�veri� merkezleri ise a�ırlıklı olarak tüketicilerin satın alma 

gücünün yüksek oldu�u, Levent, Etiler, Ataköy ve Kadıköy gibi �stanbul’un merkezi 

bölgelerinde bulunmaktadır. �stanbul’da tamamlanmı� toplam 32 alı�veri� merkezi 

bulunmakta fakat bunlardan 27 tanesi büyük çaplı projelerdir.  �

�stanbul’daki endüstriyel tesisler 1990’lı yıllara kadar merkezi i� alanlarında ve E-5 

otoyolu boyunca konumlanmı�tır. �ehir nüfusunun hızla artmasıyla birlikte, 

endüstriyel amaçlı kullanılan arsaların de�eri yükselmi�; ticari veya konut 

fonksiyonları için cazibeli hale gelmi�lerdir. Bu de�i�im, Bo�az Köprüsü ve E-6 

Otoyolu’nun in�aatının bitirilmesiyle birlikte, endüstriyel alanların �ehrin dı� 

çeperlerine do�ru ta�ınmasına sebep olmu�tur. �

�ehrin dı� çeperlerinde, endüstriyel alanlara ek olarak, hükümet tarafından 

desteklenen organize sanayi bölgeleri (OSB) geli�tirilmeye ba�lanmı�tır. Düzenli 
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altyapısı, profesyonel yönetim ve sundukları vergi avantajlarından dolayı OSB’ler bir 

çok endüstriyel kurulu� için cazibeli bir konuma gelmi�tir.  

�stanbul ve çevresi genel hatları ile incelendi�inde Avrupa yakasında Hadımköy, 

Beylikdüzü, Güne�li, Yenibosna, �kitelli, Ayaza�a, Kemerburgaz; Anadolu 

yakasında ise Dudullu, Maltepe, Ümraniye, Samandıra, Kartal, Pendik, Tuzla, 

Sarıgazi endüstriyel kullanım olarak talep gören bölgelerdir. 

�

�ekil 4.3: �stanbul’daki Önemli Sanayi Alanları�

Avrupa Yakası’nda, Ayaza�a ve Kemerburgaz sanayi bölgeleri yeni geli�mekte olup, 

�ehir merkezine yakın olmalarından dolayı yo�un talep görmektedir.  

4.2 Beyo�lu’nun Tarihsel Geli�imi 

Günümüzde yakla�ık nüfusu 230.000 ki�i olan ve 45 mahalleden olu�an Beyo�lu’nda 

ilk yerle�im Galata’da ba�lamı�tır.  Galata’da yer alan uluslararası liman bu bölgenin 

her zaman önemini korumasını ve önemli bir ticaret merkezi olmasını sa�lamı�tır. 

Bizans �mparatorlu�u döneminde sur dı�ında yer alan Galata’da ikamet edenlerin 

ço�unlu�u Venedik ve Cenevizlilerden olu�maktaydı. Bu bölgede daha sonra surlar 

ile çevrilmi�tir.  
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�stanbul’u aldıktan sonra kendilerine ba�kent yapan Osmanlılar, Galata ve 

Beyo�lu’nu önce Cenevizlilere, daha sonra da ticaret yapmak için gelen Frenklere  

bırakmı�lardır (Dökmeci ve Çıracı, 1990). 

16. yüzyılın ilk yarısından ba�layarak Fransızlar, Galata’da Cenevizlilerin yerini 

almaya ba�lamı�lardır. Bunlar, yalnızca kiliseleri ele geçirmekle kalmayıp bazı ticari 

olanak ve haklar da elde etmi�lerdir. Bu haklara daha sonra “Kapitülasyonlar” adı 

verilmi�tir (Dökmeci ve Çıracı, 1990). 

Osmanlı �mparatorlu�u’nda 1535’te ilk kez Fransızlarla ba�layan ülkelerarası sürekli 

elçi bulundurma uygulaması sonucunda, bu dönemde Fransızların yaptırdıkları ilk 

elçilik binası, bölgenin geli�iminde önemli rol oynamı�tır. Venedik elçilerinin 

bölgeye yerle�meleri de aynı tarihlerde gerçekle�mi�tir (Karda�, 2004).   

4.2.1 17. Yüzyılda Beyo�lu 

17. yüzyılda Galata bölgesi ile beraber kuzeyinde yer alan Pera bölgesi de geli�meye 

ba�lamı�tır. Önceleri ba� ve meyve bahçeleri ile kaplı bu alan daha sonra elçiliklerin 

yer seçti�i bir mekana dönü�mü�tür. Galata bir ticaret merkezi iken Pera ise daha çok 

üst gelir grubu konut alanlarının bulundu�u yabancı kökenli bir yerle�im alanıydı. 

Bu dönemde Asmalı Mescit, Balık Pazarı, Dörtyol, Tomtom ve Polonya olmak üzere 

5 semt bulunmaktaydı.  

4.2.2 18. Yüzyılda Beyo�lu 

18. yüzyılda yava� yava� Avrupa etkisi artmı�tır. Beyo�lu, Fransa’nın do�udaki 

ticaret ve diplomasi a�ının merkezi durumuna gelmi�tir. Gerek Beyo�lu, gerek 

Tophane ve Kasımpa�a, 18. yüzyılda hızlı geli�me göstermi�tir. Avrupa ile ula�ım 

daha kolayla�mı�, özellikle Selim III döneminde, Avrupalılarla ili�ki artmı� ve türlü 

nedenlerle birçok Avrupalı, �stanbul’a gelmi�tir. Bu dönemde Beyo�lu geli�mesini 

sürdürmü� ve daha kalabalıkla�mı�tır. Buradaki Avrupalıların sayıları artmı�, birçok 

Avrupa kançilaryası elçilik derecesine yükselmi�tir (Dökmeci ve Çıracı, 1990). 

Beyo�lu, 1700 yılında bugünkü Tünel-Galatasaray arasındaki cadde ile bu caddenin 

yan sokaklarından ibarettir. Cadde dar ve kaldırımsızdır. 18. yüzyıl sonunda, �stiklal 

Caddesi’nde, yapıların tamamı ta� veya tu�la, ya da alt katları ta� ve üst katları 

ah�aptır. Yapılar en çok 3-4 katlıdır (Karda�, 2004).  
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4.2.3 19. Yüzyılda Beyo�lu 

Beyo�lu, genel olarak 19. yüzyılda geli�mi�tir. Bu geli�menin nedeni, bu dönemde 

Osmanlı dı� ticaretinin daha önceki dönemlerde görülmemi� boyutlarda büyümesi ve 

ula�ımın geli�mi� olmasıdır. 19. yüzyılda, Osmanlı �mparatorlu�u’nun dünya 

kapitalist sistemi ile bütünle�mesi sonucu, Beyo�lu bir uluslararası ticaret merkezi 

olmu�tur (Dökmeci ve Çıracı, 1990). 

1855’de kurulan ilk �stanbul Belediyesi bünyesinde toplam 14 daire yer almaktaydı. 

1858’de kurulan ve “Altıncı Daire” adı ile hizmet veren bugünkü Beyo�lu Belediyesi 

için özel gelir kaynakları ayrılmı�tır. “Altıncı Daire”nin uygulamaları arasında 

Galata’daki surların yıkılması ve Galata ile Beyo�lu arasındaki fiziksel sınırların 

ortadan kaldırılması yer almaktadır.  

1836 yılında yaptırılan bugünkü adları ile Unkapanı Köprüsü (Azapkapı-Unkapanı 

arası) ve 1845 yılında yaptırılan Galata Köprüsü (Eminönü-Karaköy arası) 

Beyo�lu’nun geli�imine ve Eminönü ile olan etkile�iminin artmasına neden 

olmu�tur. Bu dönemde artan trafik yo�unlu�u nedeni ile �stiklal Caddesi 

geni�letilmi�tir.  

Altyapı bakımından en büyük proje Tramvay ��letmesi Projesi’dir. 1870’de alınan 

dı� bir dı� borç ile proje uygulanmaya konulmu�, daha sonra, geni�letilmi�tir. 

Tramvay hattı, Azapkapısı’ndan Be�ikta�’a do�ru kıyı boyunca uzanıyordu 

(Dökmeci ve Çıracı, 1990). 

Karaköy’ün ticari bir merkez olması ve Karaköy’de i�yerleri bulunan tüccarların 

Beyo�lu konut bölgesinde yer seçmesine neden olmu�tur. Fakat zamanla artan trafik 

yo�unlu�una çözüm yaratmak için 1874 yılında New York ve Londra’dan sonra 

dünyanın üçüncü metrosu Karaköy ile Galata arasında hizmete girmi�tir.  

Dolmabahçe ve Çıra�an Sarayları’nın yapımı ile saray bürokrasisi tarihi yarımadadan 

Beyo�lu ve çevresine ta�ınmı�tır. �stanbul’un zengin ailelerinin Beyo�lu’nda yer 

seçmeleri ve konaklar yaptırmaları da bölgenin geli�iminde etkin rol oynamı�tır.  

19. yüzyılın ikinci yarısında Galata ve Pera yo�un bir fiziksel dönü�üm geçirmi�; 

bölge Avrupa’daki akımlardan esinlenerek tasarlanmı� çok sayıda bina ile elçilik 

binaları, kiliseler, konaklar, �ık ma�azalar, lüks oteller, lokantalar, kahveler ve 

e�lence yerleri gibi “bir Avrupa �ehri görünümü almı�tır” (�slam, 2003). 
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19. yüzyıl sonlarına do�ru Beyo�lu’nda iki-üç katlı ve içinde tek ailenin oturdu�u 

konutlardan, gerek varolanların yerine yenileri yapıldıkça gerekse bo� alanlara 

konutlar in�a edildikçe, birden fazla aileyi barındıran çok katlı apartmanla�maya 

do�ru gidilmi�tir. Örne�in alı�veri�in büyük önem ta�ıdı�ı �stiklal Caddesi 

üzerindeki büyük ma�aza, dükkan ve pasajların üstleri bu tür apartmanlar 

içermektedir (Akbayar ve di�erleri, 1993). 

Ana cadde ve ona açılan sokaklarda, yo�un ticaret ve buna ba�lı servet birikimiyle 

zenginle�en yörenin Levanten ve gayrimüslim aileleri, görkemli cephe ve kitleleriyle 

anıtsal konut örnekleri yaptırmı�, bazıları bu ailelerin adıyla anılan ve bir ölçüde 

günümüze kadar ula�an bu yapılar, bölgeye ayrı bir önem katmı�tır (Akın, 1998).  

4.2.4 20. Yüzyılda Beyo�lu 

Beyo�lu’nun sosyal yapısının de�i�iminde 24 Temmuz 1923’de Lozan 

Antla�masının imzalanması ile kapitülasyonların gerçek anlamda kaldırılması önemli 

rol oynamı�tır. �mparatorlu�un yıkılması ve ulus-devlet anlayı�ı ile Cumhuriyetin 

ilan edilmesi ile birlikte bir takım uygulamalar gündeme gelmi�tir.  

Yabancı i�letmelerin Türk ekonomisi üzerinde olumsuz etkilerinin giderilmesi ve 

sömürünün önlenmesi için, yabancı �irketler zorunlu bir tasfiyeye u�ratılarak birer 

birer satın alındı. Özellikle, kamu hizmetleri alanında çalı�an demiryolu, telefon, 

tramvay, elektrik �irketleri devletle�tirildi (Dökmeci ve Çıracı, 1990). 

Cumhuriyetin ilanı ile ba�kent �stanbul’dan Ankara’ya ta�ınmı�tır. Ba�kentin 

de�i�mesi ile birlikte 1927-1929 yılları arasında elçiliklerde Ankara’ya 

nakledilmi�tir. Yabancı �irketlerin devletle�tirilmesi ve elçiliklerin Ankara’ya 

ta�ınması ile Beyo�lu’nda ya�ayan yabancılar burayı terk etmeye ba�lamı�tır.  

1942 yılında yürürlü�e giren Varlık vergisi, 1947’de kurulan �srail Devleti ve 6-7 

Eylül 1955 olayları neticesinde azınlık nüfusunun oldukça büyük bir bölümü 

kaybolur (Han, 2002). 

Cumhuriyet Dönemi’nde 1950’lere kadar yabancılardan ve onlar için çalı�an 

azınlıklardan bo�alan yerlere, yeni yeti�en Türk i�adamları ve Beyo�lu yakasını 

kentin en ça�da� semti bilen aydın Türkler ilgi gösteriyordu. Sinema salonları, 

lokanta ve pastaneleri, sanat galerileriyle ve lüks ma�azalarıyla hala kentin seçkin 

semti idi (Dökmeci ve Çıracı, 1990). 
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1950’lerden sonra, kırsal göç ve hızlı kentle�me sonucu �stanbul’un a�ırı büyümesi, 

yeni semtlerin geli�mesi, e�lence kurulu�larının, ticaretin ve zengin ailelerin bu yeni 

geli�en ça�da� alt merkezlere da�ılımı ve toplumun kültürel de�i�imi Beyo�lu’na 

olan ilgiyi azalttı (Dökmeci ve Çıracı, 1990). 

Yeni geli�en semtlere giden zengin ailelerin yerini, sanayi alanlarında çalı�mak üzere 

Anadolu’dan göç eden erkek nüfus almı�tır. Bu ki�ilerin ekonomik durumlarının iyi 

olmaması nedeni ile oturdukları binalar zamanla bakımsızla�mı�tır.  

1970’lerden sonra sinemalarda porno film gösterme hakkının verilmesi, �stiklal 

Caddesi’ni kullananları tümüyle de�i�tirmi�tir. Beyo�lu arka sokaklarında ucuz 

pavyonların egemen oldu�u e�lence kültürü ile anılır olmu�tur (Karda�, 2004). 

�stiklal Caddesi’nde trafi�in tek yönlü olu�u, trafik tıkanıklı�ını bir ölçüde 

azaltmakla birlikte Taksim’den Tünel’e ula�ılabilirli�i azalttı�ı için bu çevrede 

çöküntü alanları yaratır. Çöküntü haline gelen bu bölgelerdeki dü�ük kira vb. gibi 

nedenler imalathanelerin geli�imine neden olur. Küçük imalat atölyeleri tüm ara 

sokaklara yayılır ve buna ba�lı olan yan sektörler Tarlaba�ı gibi semtlerde geli�ir. 

Bölgede hafif metal sanayiinin de yerle�ti�i görülür (Han, 2002). 

1980’li yıllara gelindi�inde Beyo�lu’nda gerçekle�en imar operasyonları ile 

Tarlaba�ı’nda yer alan pek çok tarihi bina bugünkü Tarlaba�ı Bulvarı’nın yapımı 

sırasında yıkılmı� ve pek çok tartı�mayı da beraberinde getirmi�tir. Bu operasyon 

tartı�maların yanında, Beyo�lu’nun ula�ılabilirli�ini arttıran ve yeniden 

canlanmasına ivme kazandıran bir geli�me olmu�tur. 

Nitekim 1990’da �stiklal Caddesi, -üzerinde ta�ıt trafi�inin yeni açılan bulvara 

aktarılması ile – yayala�tırılarak bir “alı�veri� ve kültürel aktivite aksı” haline gelmi�; 

açılan resim sergileri, kitap fuarları, sinemalar, tiyatrolar, kitapçılar, restoranlar, 

kafeler ve gerçekle�tirilen etkinliklerle –uluslararası film ve müzik festivalleri gibi- 

bölgede yeniden –19.yüzyılın ikinci yarısını andırır biçimde- canlanma belirtileri 

görülmeye ba�lanmı�tır (�slam, 2003). 

1980’lerde kentin genelinde gözlenen de�i�im sürecine paralel olarak Beyo�lu’nun 

eski önemini, yeni tüketim kalıplarına da cevap verebilen bir ticaret, kültür ve 

e�lence merkezi olarak, yeniden kazanması ile 1980’lerin sonundan ba�layarak eski 

yapılara olan talep hızla artmı�tır ve 1990’larla birlikte Cihangir’de sosyal ve 

mekansal yenilenme ba�lamı�tır. Bo�azı ve tarihi yarımadayı gören bir tepede 
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olması, kent merkezine yürüme mesafesi kadar uzakta olması, kentin di�er 

bölümlerine ula�ımın kolay olması ve tarihi özellikler ta�ıyan eski yapıların varlı�ı 

bu mahalleyi çekici kılmaktadır (Uzun, 2003). 

Galata ve Asmalımescit’te de Cihangir’de gözlenen mekansal de�i�imler 1990’ların 

ba�ında sanatçıların bu bölgeyi atölye yapmak amaçlı seçmeleri ile ba�lamı�tır fakat 

Cihangir’e nazaran bu süreç daha yava� seyretmektedir.   

1993 yılında Beyo�lu kentsel sit alanı ilan edilmi�tir. Halen 1/1.000 ölçekli koruma 

amaçlı imar planları henüz yapım a�amasında olup; tadilat, yeniden in�a vb. talepler 

söz konusu oldu�unda Koruma Kurulu’ndan izin alınması gerekmektedir. 

4.2.5 Günümüzde Beyo�lu 

Günümüzde Beyo�lu; i�, e�lence ve kültür merkezi olması nedeniyle gece gündüz 

hareketlili�ini kaybetmeyen bir bölgedir. Hareketlili�in yo�un olarak ya�andı�ı 

�stiklal Caddesi Taksim Meydanı ve Tünel arasında Taksim-Galatasaray ve 

Galatasaray-Tünel olarak iki ana bölüme ayrılabilir. Taksim-Galatasaray arasında 

e�itim, sa�lık, e�lence, perakende ticaret, üst katlarda ise büro fonksiyonları 

yo�unla�ırken; Galatasaray-Tünel arasında ise yine perakende ticaret, üst katlarda 

büro fonksiyonları, konsolosluklar, e�itim ve dini i�levler yer almaktadır. Tarlaba�ı, 

Cihangir, Çukurcuma ve son dönemlerde Galata en yo�un konut alanları olarak öne 

çıkmaktadır.  

Cumhuriyetin ilk dönemlerinde bölgede ya�ayan azınlıkların gayrimenkullerini de 

bırakarak ülkeyi terk etmeleri ve köyden kente göç edenlerin bu bölgede ikamet 

etmeye  ba�laması ile köhneme sürecine giren Beyo�lu; bünyesinde konut, i�yeri ve 

otel olabilecek ciddi bir yapı sto�u barındırmaktadır. 1990’ların ba�ından itibaren 

sanatçılar ve ö�retim üyeleri olmak üzere yeni orta sınıfın bölgeye yeniden talep 

göstermeye ba�laması ile gayrimenkullerin de�erleri de artmaya ba�lamı�tır. Bu artı� 

ile beraber göçle gelen nüfusun artık bölgede ya�aması da mümkün olmamı� ve terk 

etme süreci ba�lamı�tır. 1990’lardan itibaren Beyo�lu’nun yeniden canlanmaya 

ba�laması ile birlikte yerel yönetimin ve özel sektörün giri�imleri ile bir takım 

projeler gündeme gelmi�tir. 

Bu projelerden ilki 2002 yılında Beyo�lu Belediyesi tarafından ba�latılan “Güzel 

Beyo�lu Projesi” dir. Proje �stiklal Caddesi, Sıraselviler, Tarlaba�ı, Büyük Hendek, 
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�nönü ve Me�rutiyet Caddelerini kapsamaktadır. Projenin tamamlanan 1. etabında 

�stiklal Caddesi üzerinde yer alan 220 binanın görüntü kirlili�i olu�turan klima ve 

reklam panoları kaldırılmı�, dı� cepheleri yenilenmi� veya temizlenmi�tir.   

Galatasaray Lisesi'nin arkasında yer alan 128 metre uzunlu�undaki Cezayir Soka�ı  

mevcut 29 binası ile metruk halde bulunan sokaklardan birisi iken 2002 yılında 

ba�latılan “Fransız Soka�ı” projesi ile kentsel dönü�ümün sokak ölçe�inde 

gerçekle�ti�i bir projedir. Afita� Yapım �irketi ile Kültür Üniversitesinin ortakla�a 

geli�tirdi�i proje Temmuz 2004’te 43 ma�azası ile faaliyete geçmi�tir.  

 

�ekil 4.4: Fransız Soka�ı Projesi – Restorasyon Öncesi Soka�ın Genel Görünü�ü 

 

�ekil 4.5: Fransız Soka�ı Projesi – Restorasyon Sonrası Soka�ın Genel Görünü�ü 
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1840'larda yapılan, önceleri Passage Oriental olarak anılan, daha sonra "�ark Aynalı 

Çar�ısı" diye bilinen “Markiz Pasajı Projesi” için çalı�malar 2001 yılında ba�lamı� ve 

23 yıl aradan sonra 2004 yılı� ba�ında da yenilenerek Markiz Pasajı ve Markiz 

Pastanesi faaliyete geçmi�tir. Fakat pasaj beklenen ilgiyi görmemesi nedeni ile 2006 

yılı Mart ayında kapanmı�tır. 2 kattan olu�an Markiz Pasajı’nda ortak mekana bakan 

ve açık sistemli ma�azalar yer alıyordu. Ana cadde ma�azacılı�ı konusunda geli�mi� 

olan bir bölge açılan alı�veri� merkezinin talep görmemesinin en önemli nedeni 

gerçek bir alı�veri� merkezi ölçe�inde bulunmamasıdır.  Markiz Pastanesi’nin halen 

faaliyet gösterdi�i binanın mal sahipleri tarafından i� merkez oteline dönü�türülmesi 

gündemdedir.  

 

�ekil 4.6: Markiz Pasajının �çinden Görünü�  

1990’larda bireysel olarak ba�layan dönü�üm süreci 2000’li yıllara gelindi�inde 

kamu kurumlarının ba�latmı� oldu�u bir takım projeler ve sivil toplum kurulu�larının 

katkıları ile Beyo�lu eski cazibesini geri kazanmı�tır. Özellikle Avrupa Birli�i ile 

müzakere sürecinin ba�laması ile birlikte �stanbul ve özellikle Beyo�lu yabancı 

yatırımcıların talep etti�i bir bölge halini almı�tır. Bu süreçte nitelikli tarihi bina 

sto�u da önem kazanmı�tır. 

4.3 Bölüm Sonucu 

1950’li yıllarda sanayile�me süreci ile birlikte �stanbul eski önemine ve gücüne 

tekrar kavu�urken; Beyo�lu bölgesi ise bölgedeki azınlıkların ülkeyi terk etmesi ve 

köyden kente göç edenlerin bu bölgede yer seçmesi sonucu bir köhneme sürecine 

girmi�tir.  
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1980’lere gelindi�inde küreselle�me süreci ile beraber �stanbul’un dünya ile entegre 

olmu� bir hizmet ve turizm kenti olması hedeflenmi�tir. Bu do�rultuda endüstriyel 

tesislerin kent merkezinden desantralizasyonu gündeme gelmi�tir. Kent merkezi 

hizmetler sektörünün a�ırlıkta oldu�u bir yapı kazanmı�tır. Bu de�i�im süreci ile 

beraber Beyo�lu bölgesi de ticaret, kültür ve e�lence merkezi olarak kendini 

yenileme sürecine girmi�tir. Özellikle 1990’larda bölgeye olan talep hızla artmı�;  

sosyal ve mekansal yenilenme süreci hız kazanmı�tır. Günümüzde ise Beyo�lu 

Belediyesi ve bölgede yer alan sivil toplum kurulu�ların katkıları ile bölge yatırım 

açısından cazip bir hale gelmi�tir.  
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5. GAYR�MENKUL YATIRIM ARACI OLARAK KENTSEL DÖNÜ�ÜM: 

BEYO�LU BÖLGES�NDE KAMONDO HAN ÖRNE�� 

5.1 Kamondo Han’ın Galata ve Beyo�lu �çindeki Konumu 

Tez çalı�masının konusu olan ve 47 ile 13 numaralı iki parsel üzerinde yer alan Kamondo 

Han Beyo�lu ilçesi, Galata Semti, Müeyyetzade Mahallesi’nde yer almaktadır.  

Kamondo Han’ın güneybatısında Büyük Hendek Caddesi, Galata Kulesi ve Avusturya 

Lisesi,  güneyinde Yüksek Kaldırım Caddesi, güneydo�usunda Lüleci Hendek Caddesi 

ve Saint Benoit Fransız Lisesi, kuzey batısında Ali Hoca Sokak, Kumbaracı Yoku�u ve 

Do�an Apartmanı, kuzeyinde ise Tünel Meydanı ve Alman Lisesi yer almaktadır. 

 

�ekil 5.1: Kamondo Han’ın Galata ve Beyo�lu �çindeki Konumu 
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47 ve 13 numaralı iki parsel üzerinde yer alan Kamondo Han’ın ana giri�i Yüksek 

Kaldırım Caddesi ile Kumbaracı Yoku�unu birbirine ba�layan Serdar-ı Ekrem Sokak 

üzerinde bulunmaktadır. Bo� durumda olan ikinci parsel ise Tatar Beyi Soka�ına cephesi 

bulunmaktadır. 

 

�ekil 5.2: Proje Alanı 

5.2 Kamondo Han’ın Yakın Çevre Analizi 

Kamondo Han’ın da bulundu�u Serdar-ı  Ekrem Soka�ın genel kullanım fonksiyonlarına 

bakıldı�ında Galata meydanına yakla�tıkça zemin katlarda emlak danı�manlı�ı, 

aydınlatma ürünleri satan ma�azalar, market ve manav gibi ticaret ve hizmetler 

fonksiyonunun a�ırlık kazandı�ı görülmektedir. Fakat meydandan uzakla�tıkça zemin 

katlarda ticaret fonksiyonunun azaldı�ı dikkati çekmektedir. 

Üst katlarda ise a�ırlıklı olarak konut kullanımının oldu�u gözlenmi�tir. Bunun yanında 

halen bo� durumda olan pek çok köhne yapı da bulunmaktadır. Alt gelir grubuna hitap 

eden konut alanları ile üst gelir grubuna hitap eden konut alanları bölgede iç içe 
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bulunmaktadır. Cihangir’de ya�anan dönü�üm sürecine paralel olarak Galata bölgesinde 

ya�anan dönü�üm süreci ile birlikte sosyal dönü�ümün de kaçınılmaz oldu�u ortadadır.   

5.3 Kamondo Han’ın Tarihçesi 

Galata’da, Serdar-ı Ekrem Sokak, No:36’da yer alan Kamondo Han 1868  neo-klasik 

üslupta banker Abraham Kamondo tarafından in�a ettirilmi�tir.  

�spanyol-Portekiz kökenli Kamondo Ailesi, Isaac ve Abraham Kamondo karde�ler 

tarafından kurulan banka ile dönemin uluslararası finans kurulu�ları arasında yer 

almı�lardır. Dı� borçlanma zamanında Osmanlı Sarayı ve yabancı finans kaynakları 

arasında önemli bir köprü olu�turmu�lardır. 1832 yılında vefat eden Isaac 

Kamondo’nun vefat etmesi ile �irket yönetimini Abraham Kamondo devralmı�tır. 

1853-1856 Kırım Sava�ı sırasında Osmanlı Devleti’nin savunma ihtiyaçlarını “�. 

Kamondo ve Ortakları �irketi”nin finanse etmesi nedeni ile saraya ve devlete yaptı�ı 

bu ve benzer hizmetlerden dolayı Abraham Kamondo “Ni�an-ı �ftihar” ve 

“Mecidiye” ni�anları ile onurlandırılmı�tır.  

Abraham Kamondo, yabancı uyruklu olması nedeniyle sahibi bulundu�u banka; 

borçluları kredilerini zamanında ödeyemedikleri durumlarda teminat olarak ipotek 

altına alınan gayrimenkullere sahip olamadı�ından; Sultan Abdülaziz tarafından 

Abraham Kamondo’ya, “ba�kalarına emsal olmamak üzere gayrimenkul edinme 

izni” verilmi�tir. Böylece Abraham Kamondo Osmanlı Devleti'nde gayrimenkul 

edinme izni alan yabancı uyruklu ilk ki�i olmu�tur. 

Kamondo Han dı�ında, Kasımpa�a'daki Kuzey Deniz Saha Komutanlı�ı (Kamondo 

Sarayı), Me�rutiyet Caddesi'ndeki Ada Han, Karaköy'deki Saatçi Han, Kuyumcular 

Han, Lüleci Han ve Gül Han da Abraham Kamondo’nun sahip oldu�u izin ile 

�stanbul'da in�a ettirdi�i yapılar arasında bulunmaktadır. Ayrıca Bankalar 

Caddesi’nde yer alan ünlü ‘Kamondo Merdivenleri’ de Kamondo ailesinin yaptırdı�ı 

bir di�er eserdir. 
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�ekil 5.3: Karaköy'de Bulunan Ünlü Kamondo Merdivenleri  

Osmanlı �mparatorlu�u’nun yurtiçindeki finans kurumları ile çalı�mak yerine dı� 

borçlanmaya daha a�ırlık vermesi nedeniyle Kamondo ailesi bankalarının yurtdı�ına 

açılması gerekti�ini öngörerek Paris'e yerle�mi�lerdir. Fakat bankanın merkezi yine 

de Galata'da kalmı�tır. Osmanlı topraklarını terk ederken, arkalarında ço�u Galata’da 

olmak üzere 252 bina bırakmı�lardır. Abraham Salomon Kamondo, Paris'e 

yerle�mesinden kısa süre sonra 1873 yılında 93 ya�ında ölmü�, cenazesi �stanbul'a 

getirilerek Hasköy'deki Yahudi Mezarlı�ı’na gömülmü�tür. Avrupa’da da pek çok 

�irket sahibi olan Kamondo ailesinin pek çok ferdi antisemitizm hareketlerinin 

Fransa’da da yaygınla�ması sonucunda Nazi toplama kamplarında hayatını 

kaybetmi�tir. Günümüzde Kamondo ailesine mensup hayatta olan hiç kimse 

kalmamı�tır.  

1888 yılında Kamondo Ailesi sahip oldukları mülklerin envanterini çıkartmak için 

Paris’ten �stanbul’a gönderdi�i Leonce Tedeschi ve karde�i mimar Gabriel 

Tedeschi’nin, envanter çalı�ması sonucunda verdikleri öneriler ve yapılan tahmini 

maliyet hesapları ile, bazı evlerin daha çok kira geliri getirmesi amacı ile apartman 

dairelerine çevrilmi�tir. Serdar-ı Ekrem Sokakta (o dönemki adı ile Pera Yazıcı 

Sokak) yer alan Kamondo Han da bu apartman dairelerine dönü�türülen evlerden 

birisidir. 1889-1921 yılları arasında Kamondo Apartmanı’nda oturan Gabriel 

Tedeschi’nin, 1895 yılında Kamondo Apartmanı’nın denize ve Tatar Beyi Soka�ı’na 

bakan cephesinin önünde in�a edilen Küçük Kamondo Apartmanı’nın mimarı oldu�u 

sanılmaktadır. 
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Kamondo Han ve Küçük Kamondo Apartmanı sahip Gerson ailesine Kamondo 

ailesinden miras yolu ile geçmi�tir.  Bu mülkleri Gerson ailesi 1976 yılında Mustafa 

Avni Cüre, Abdurrahman Abit Kayahan, Müfit Adil Culcuo�lu, Sami A�an, Hilmi 

A�an, Saime A�an, Haluk A�an, Hikmet A�an’a satmı�tır. Kamondo Han ve Küçük 

Kamondo Apartmanı’nın yeni sahiplerinin talebi ve 10 Temmuz 1982 tarihinde T.C. 

Kültür ve Turizm Bakanlı�ı Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek 

Kurulu’nun kararı uyarınca Küçük Kamondo Apartmanı yıkılmı�tır. 1990’lı yıllarda 

yıkılmak istenen Kamondo Han, Galata’da ya�ayanların ve çe�itli sivil toplum 

kurulu�larının haklı tepkisi ile yıkılmaktan kurtulmu�tur. 1993 yılında bölgenin sit 

alanı ilan edilmesi sonucu II. Derece tarihi eser olan Kamondo Han koruma altına 

alınmı�.  

Galata’nın önemli apartmanlarından biri olan Kamondo Han, pek çok önemli 

kiracılara ev sahipli�i yapmı�tır. 1868-1874 yılları arasında yayımlanan "The Levant 

Times and Shipping Gazette" isimli gazetenin bürosu Kamondo Han’da yer almı�tır. 

Abidin Dino'nun kiralayıp atölye olarak kullandı�ı çatı katı, önde gelen mimarların 

birlikte sanat ürettikleri mekan olurken; Arif Dino, Ahmet Hamdi, Sait Faik, Ya�ar 

Kemal, Orhan Veli, Oktay Rıfat, Melih Cevdet Anday gibi yazar, kültür, bilim ve 

felsefe dünyasının önde gelen isimleri de Kamondo Han’da bir araya gelmi�tir. 

2003 yılında Beyo�lu Gayrimenkul Yatırımcılı�ı �n�aat Taahhüt Turizm Ticaret A.�. 

tarafından satın alınan Kamondo Han’da halen restorasyon çalı�maları devam etmektedir. 

5.4 Kamondo Han’ın Fiziksel Yapı Analizi 

554 m²’lik alanda sahip 47 numaralı parsel üzerinde yer alan Kamondo Han 1 

bodrum kat, zemin kat ve üzerinde 4 kattan olu�maktır. Toplam kapalı alanı 2.630 m² 

olan binaya biti�ik olan  ve daha önce üzerinde Küçük Kamondo Apartmanı’nın yer 

aldı�ı 448.20 m² alana sahip 13 numaralı parsel yer almaktadır.  Kamondo Han’a ait 

toplam arsa alanı 1.042 m²’dir. 

Kamondo Han’ın mimari yapısı incelendi�inde giri� katında dükkanlara ayrıldı�ı 

görülmektedir. Rölövede de görülece�i üzere giri� katta bulunan tüm kiri�ler 

kemerlidir. Ana giri� üzerinde günümüze kadar gelmi� olan konsolların varlı�ı bu 

bölümde daha önce ah�ap bir saçak oldu�una i�arettir.  
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�ekil 5.4: Kamondo Han Röleve Çizimi 

1. kat ise 250 m²’lik alana sahip iki daireden olu�maktadır.  Bina simetrik bir plana 

sahiptir.  1. ve 2. katlar arasında dört adet sütun ile 2. ve 3. katlar arasında ise ah�ap 

cumbalar bulunmaktadır. 4. kat ise çekme kattır.  

 

�ekil 5.5: Kamondo Han’ın Güneydo�u Cephesinden Görünü� 



 67 
 

Beyo�lu A.�. tarafından 2003 satın alınan Kamondo Han’ın restorasyon projesi; 

�stanbul 1 numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun verdi�i 

04.08.2005 gün ve 1078 numaralı karara göre Aralık 2005 tarihi itibari ile 

ba�latılmı�tır. Kamondo Han için hazırlanan statik rapora göre mevcut hali ile 

korunmasının deprem açısından mümkün olmadı�ı belirtilmi�tir. Bu nedenle Serdar-ı 

Ekrem Soka�a bakan ön cephe, mermer merdivenler ve giri� holü korunmu�; yapının 

di�er bölümleri ise yıkılmı�tır. Aslına uygun olarak yeniden betonarme teknikte in�a 

edilen binanın in�aat süresi 300 gün olarak öngörülmü�tür. 

 

�ekil 5.6: Kamondo Han’ın Restorasyon Çalı�malarından Görünü� 

Restorasyon tamamlandı�ında 8 dairenin bulunaca�ı Kamondo Han’da dairelerin 3 

adeti dubleks olacaktır. Kamondo Han’da 2. kattan itibaren �stanbul Bo�azına hakim 

bir manzara bulunmaktadır. Dairelerin alanlarına ve tiplerine göre da�ılımlarını 

içeren tablo a�a�ıda yer almaktadır: 

Tablo 5.1: Kamondo Han’da Yer Alacak Dairelerin Alan ve Tiplerine Göre Da�ılımı 

Daire No: Bulundu�u Kat Alan (m²) Daire Tipi 
8 3-4.Kat 425 Dubleks 
7 3-4.Kat 425 Dubleks 
6 2.Kat 230 Normal 
5 2.Kat 230 Normal 
4 1.Kat 230 Normal 
3 1.Kat 230 Normal 
2 Zemin+1.Bodrum kat 240 Dubleks 
1 Zemin 120 Normal 
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1. Bodrum katta yüzme havuzu (daha önceden mevcut olan su deposu korunarak 

havuza dönü�türülecektir), hamam, sauna, �ok havuzu ve barın yer alaca�ı bir sosyal 

mekan olu�turulacaktır. Ortak mekanlarda ve sosyal mekanlarda VRV (sıcak-so�uk 

iklimlendirme) sistemi bulunacaktır. Ayrıca her dairede ve ortak mekanlarda 

havalandırma sistemi de yer alacaktır.  

Dairelerde hem VRV hem de do�algaz kombi ile ısıtma sa�lanabilecektir. Do�algazlı 

kombi sistemi iste�e göre yerden ısıtma ile veya radyatörler ile olu�turulacaktır. 

Ayrıca her dairede �ömine de bulunacaktır.   

Yalın halde teslim edilecek dairelerde VRV sistem, radyatör veya yerden ısıtma 

altyapısı, hırsız ihbar sistemi, yangın algılama sistemi, CCTV (kapalı devre kameralı 

görüntüleme sistemi) ve sıhhi tesisat gibi tüm tesisat altyapıları verilecektir. 

Eski Küçük Kamondo Apartmanı’nın yer aldı�ı 448.20 m² alanlı parselde ise 11 

araçlık yer altı otoparkı yapılacak, üst kısım ise bahçe olarak düzenlenecektir. 

Normal daireler için 1 araçlık, dubleks daireler için ise 2 araçlık otopark alanı 

ayrılacaktır.   

5.5 Gayrimenkul Pazar Analizi 

Bu bölümde, Beyo�lu bölgesinde Kamondo Han projesine emsal te�kil edebilecek 

veya benzer özelliklere sahip projeler incelenecek ve Beyo�lu konut piyasasındaki 

satı� fiyatları ile ilgili bilgi verilecektir.  

Kamondo Han gibi yine Beyo�lu A.�. tarafından geli�tirilmi� ve öncesinde yakla�ık 

15 yıldır metruk halde bulunan 110 yıllık Rizzo Apartmanı �stanbul 1 numaralı 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlü�ü kararı ile I. Derece tarihi 

eser olarak tescillenmi�tir. Restorasyon çalı�maları Ekim 2004 yılında ba�lamı� olup 

Temmuz 2005’te tamamlanmı�tır. Projenin hedef kitlesi Beyo�lu’nda ya�amayı bir 

de�er olarak kabul eden kesim olarak tanımlanmı�tır. 

Cihangir Mahallesi, Aslan Yata�ı sokak No:38’de  bulunan ve günümüz �artlarına 

uygun �ekilde restore edilen, 1 Bodrum kat, zemin kat ve 4 normal kattan olu�an 

Rizzo Apartmanında 8 daire yer almaktadır. 130 m² ile 315 m² arasında de�i�en 6 

adet normal dairenin yanı sıra, 480 m² ve 605 m² olmak üzere iki adet dubleks daire 

de bulunmaktadır. 
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Halen giri� katta yer alan 260 m²’lik 2 oda ve 1 salondan olu�an normal daire ile 480  

m²’lik 5 oda ve 2 salondan olu�an bahçe dubleksi satılık durumdadır. %75’i satılan 

projenin en önemli dezavantajı otopark imkanının bulunmamasıdır.  

 

 

�ekil 5.7: Rizzo Apartmanından Genel Görünü� 

Serdar-ı Ekrem Sokakta bulunan bir ba�ka yapı olan eski adı ile Helbig �imdiki adı 

ile Do�an Apartmanı bir zamanlar Prusya Elçili�i binası olarak hizmet vermi�tir. 

1892'de in�a edilmi� olan Do�an Apartmanının ortasında avlusu bulunmakta olup 

dört bloktan olu�maktadır.  
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�ekil 5.8: Do�an Apartmanının Avlusundan Görünü� 

2004 yılında kapsamlı bir tadilattan geçmi� olan bina 6 katlı ve 49 dairelidir. Büyük 

ço�unlu�u Bo�az manzarasına hakim olan dairelerde mal sahiplerinin talep etti�i 

ortalama satı� fiyatı 2.500 ABD Dolarıdır. 

Taksim Residences, Tekfen Holding tarafından 7.200 m² arsa üzerinde 2. derece 

tarihi eser tescilli eski Pasteur hastane binası ve �apelin yenilenmesi ve arsa üzerine 

ana binanın manzarasını etkilemeyecek ve imar planındaki ko�ulları sa�layacak 

�ekilde iki konut blo�u daha in�a edilmi�tir. Taksim Meydanına yürüme mesafesinde 

yer alan projenin çevresinde a�ırlıklı olarak be� yıldızlı oteller bulunmaktadır.  

Toplamda 3 blokta 59 daire olan Taksim Residences projesinde büyüklükleri 165- 

350 m² arasında de�i�en daireler ve 250- 460 m² arasında de�i�en dubleks daireler 

bulunmaktadır. Dairelerden bazıları, Taksim Gezi Parkı, Maçka Parkı gibi 

�stanbul’un ba�lıca ye�il alanları ile Bo�az manzarasına sahiptir.  

 

�ekil 5.9: Taksim Residences Pasteur Blo�unun Üç Boyutlu Çizimi 
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Eski �apel  ise sa�lık kulübü ve kapalı yüzme havuzu gibi sosyal tesislerin yer 

alaca�ı bir bina olarak tasarlanmı� ve restore edilmi�tir.  

4 katlı otoparkın yanı sıra dairelerin büyüklüklerine göre her birinin 10-30 m² lik 

depo alanları vardır. Akıllı bina teknolojisi ile in�a edilen daireler otomatik merkezi 

sistem ile ısınmakta olup ayrıca kanallı split klima sistemi bulunmaktadır. Ana 

güvenlik merkezinin yanısıra CCTV ve intercom sistemi bulunmaktadır. Dairelerde 

otomasyon mevcut olup merkezi yangın dedektörleri ve otomatik yangın sistemi 

vardır. Anahtar teslimi yapılacak daireler beyaz e�yalı olarak teslim edilecektir. 

2006 yılı sonunda ya�amın ba�layacak projenin piyasaya lanse edilmedi�i halde 

%93’ü satılmı� durumdadır. Halen satı�ta olan ve büyüklü�ü 250 – 300 m² arasında 

de�i�en çatı dubleks dairelerin satı� fiyatları 6000-7000 ABD Doları/m² arasında 

de�i�mektedir. Proje konsepti (rezidans) ve lokasyonu açısından satı� fiyatları  

Kamondo Han için emsal olu�turamayacak kadar yüksektir.  

Beyo�lu bölgesinde restore edilmi� ya da içi yenilenmi� Bo�az manzarasına sahip 

konutların m² satı� rakamları ortalama 2.500 ABD Doları ile 3.000 ABD Doları 

arasında de�i�irken, manzarası olmayan konutların m² satı� de�erleri ise ortalama 

2.000 ABD Doları ile  2.500 ABD Doları arasındadır. 

Galata ve civarında köhneme sürecine girmi� binalar ise konumları ve durumlarına 

göre m²’si 700 ile 1.000 ABD Doları arasında i�lem görmektedir.   

5.6 En �yi ve En Do�ru Kullanım Analizi 

En iyi ve en do�ru kullanım analizinin amacı, bir arsanın fiziksel olarak mümkün, 

uygun �ekilde desteklenen, finansal olarak yapılabilir ve en yüksek de�eri sa�layan 

mantık çerçevesinde ve yasal kullanımıdır. En iyi ve en do�ru kullanımı belirleyen 

dört kriter bulunmaktadır: 

� Yasal izin 

� Fiziksel mümkünlük 

� Finansal fizibilite 

� Maksimum verimliliktir. 
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Yasal �zin 

Arsanın imar durumu ve tüm yasal kısıtlamalar; imar durumuna ba�lı olarak hangi 

tür fonksiyonlara hizmet verebilece�i ve toplam ne kadar in�aat alanında bir proje 

yapılabilece�i incelenir. 

Fiziksel Mümkünlük 

En iyi ve en do�ru kullanımı belirlerken fiziksel mümkünlük her yönüyle incelenir. 

Arsanın konumu do�ru fonksiyonları belirlemek açısından birinci derecede önem 

ta�ımaktadır. Bölgesel ula�ım a�ı ve ula�ım alternatifleri, manzara, arazinin 

topografyası, bölgenin deprem riski, kom�u parsellerdeki yapıla�ma gibi tüm fiziksel 

özellikler incelenip, fiziksel olarak mümkünlük ara�tırılır. 

Finansal Fizibilite 

Finansal fizibilite pazardaki çe�itli fonksiyonlara (ofis, konut, alı�veri� merkezi) yönelik 

arz-talep dengelerinin ve rekabetin do�ru analiz edilmesiyle de�erlendirilecektir. 

Maksimum Verimlilik 

En verimli fonksiyonu belirlemek için çe�itli alternatif senaryolar ayrı ayrı 

de�erlendirilir. Mevcut ve öngörülen piyasa �artları baz alınarak, arsanın farklı 

kullanım alternatiflerindeki potansiyel gelir ve gider hesaplamaları, çe�itli faktörlerle 

beraber de�erlendirilerek ve maksimum finansal getiri sa�layacak fonksiyon ortaya 

konar. 

Kamondo Han’ın 2. derece  tarihi eser statüsünde olması nedeni ile yapılacak 

restorasyon çalı�malarında binanın orijinal yapısının korunması önemli bir faktördür. 

Halen imar planları hazırlanmamı� olan Beyo�lu ilçesinde �stanbul 1 numaralı Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararları belirleyici olmaktadır. Koruma 

Kurulu kararlarında tarihi bir yapının restorasyon vb. uygulamaları sırasında eski 

yapının aslına uygunlu�unun sa�lanması önem kazanmaktadır.   

Mevcut kapalı alanı itibari ile otel fonksiyonunun ortaya çıkacak oda sayısı itibari ile 

karlı bir yatırım olmayaca�ı, aynı �ekilde ana ula�ım akslarına olan mesafesi ve 

mevcut kira rayiçleri nedeni ile ofis kullanımının da karlı bir yatırım olmayaca�ı 

dü�ünülmü�tür.  
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Yakın  çevre analizinden çıkan sonuçlar da dikkate alınarak Kamondo Han’ın en iyi 

ve en do�ru kullanımının mevcut kullanımı olan konut fonksiyonu oldu�u sonucuna 

varılmı�tır.  

5.7 Finansal Fizibilite Analizi 

Kamondo Han’ın restorasyon projesinin belli bir süre alaca�ı ve dolayısıyla projenin 

yıllık getirisinin her yıl farklı olaca�ı sonucuna varılmı�tır. Bu yakla�ımda, genel bir 

iskonto oranı belirlenerek, iki yıllık iskontolu nakit akı�ı olu�turulması yöntemi 

kullanılmı�tır. A�a�ıda, analiz sırasında izlenen adımlar bulunmaktadır: 

1)  Önümüzdeki 2 yıllık period içinde, söz konusu projenin üretece�i yıllık 

gelirlerin tahmin edilmesi 

2) Tahmin edilen satı�lara ait tahmini masraflar ve gelir üretiminin sa�lanması 

için gerekli ek yatırım harcamalarının belirlenmesi. (Bu masraf ve harcama 

rakamları piyasa eksperlerinden alınan bilgilere dayanmaktadır) 

3) Proje giderlerinin, proje gelirinden çıkarılması.  

4) Elde edilen nakit akı�ındaki de�erlerin iskonto oranı ile net bugünkü de�erin 

hesaplanması 

Kamondo Han’ın restorasyon projesine yönelik finansal fizibilite için yapılan 

kabuller ve genel bilgiler a�a�ıdaki gibidir:     

Genel Bilgiler 

� Projenin toplam in�aat süresi 12 aydır. 

� Projenin pazarlama süresi toplam 24 aydır. 

� Arsa alanı 1.040 m²’dir. 

� Toplam in�aat alanı 3.500 m²’dir. 

� Satılabilir konut alanı 2.130 m² iken ortak alanlar 1.370 m²‘dir. 

� Toplam in�a edilecek konut sayısı 8’dir. 

� Satılabilir konut binası in�aat maliyeti 800 ABD Doları/m² olup ortak alanlar 

için in�aat maliyeti 450 ABD Doları/m²’dir. 
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Kabuller 

� Bina satın alma maliyeti 1.500.000 ABD Doları öngörülmü�tür. Bina 2003 

yılında satın alındı�ı için bina maliyeti pazar analizi verilerine dayanılarak 

tespit edilmi�tir.  

� Tasarım ve mühendislik maliyetleri toplam in�aat maliyetlerinin %8'i 

kadardır. Bayındırlık ve �skan Bakanlı�ı standartlarına göre bu oran yakla�ık 

%4 olmasına ra�men yapılacak i�in kalitesi göz önüne alındı�ında bu oran 

%8 olarak kabul edilmi�tir. 

� �n�aat izinleri alınırken yapılması muhtemel harç, vergi, izin masrafları 

toplam 150.000 ABD Doları olarak hesaplanmı�tır. 

� �n�aat sırasında yapılacak öngörülemeyen masraflar, toplam in�aat 

maliyetinin yakla�ık %5'i olarak kabul edilmi�tir. 

� Pazarlama gideri mevcut piyasa ko�ullarında toplam in�aat maliyetinin %2’si 

ile %5’i arasında de�i�mektedir. Bu proje kapsamında pazarlama gideri, 

toplam in�aat maliyetinin %3’ü kabul edilmi�tir. 

� Konut satı� komisyonları mevcut piyasa ko�ullarında, pazarlanan konut 

alanından elde edilecek gelirin %3’ü kadardır.   

� Projenin toplam yatırım maliyeti 4.272.165 ABD Doları’dır. 

� Satılabilir konut alanı için, satı� birim fiyatı 1. yıl için ortalama 2.775 ABD 

Doları/m²; 2. yıl için ise 3.020 ABD Doları/m² olarak öngörülmü�tür. 

� Konut satı� birim fiyat artı� oranı tüm konut tipleri için 2. yılda % 10’dur. 

� Toplam satılabilir konut alanının 1. yılda %38’inin (3 konut), 2. yıl %62’sinin 

(5 konut) satılaca�ı öngörülmü�tür. �n�aat a�amasında ortaya çıkacak ürünün 

henüz belirsiz olması nedeni ile ilk yıl satı�ların daha dü�ük olaca�ı, ikinci yıl 

ise in�aatın tamamlanması dolayısıyla satı�ların artaca�ı planlanmı�tır.  

� �skonto oranı tespitinde, 2 yıl vadeli T.C. Hazinesi Eurobond basit faiz oranı 

ve gayrimenkule özgü risk primleri baz alınmı� olup, iskonto oranı %11 

kabul edilmi�tir. 
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Tablo 5.2: Kamondo Han Finansal Fizibilite Analizi Genel Bilgileri  

Genel Bilgiler     
�n�aat Süresi 1 yıl 

Pazarlama Süresi 2 yıl 
Arsa Alanı 1.040 m2 

Satılabilir Konut Alanı 2.130 m2 
Ortak Alanlar 1.370 m2 
Toplam �n�aat Alanı 3.500 m2 

Yatırım Maliyetleri     
Bina Satın Alma Maliyeti $1.500.000   
�n�aat Maliyeti $2.320.500   

Tasarım&Mühendislik Maliyetleri $185.640   
�zinler $150.000   

Öngörülemeyen Maliyetler $116.025   

Toplam Yatırım Maliyeti $4.272.165   
��letme Giderleri     

Konut Pazarlama Giderleri $69.615   

Konut Satı� Komisyonları $187.095   

Toplam ��letme Giderleri $256.710   
Gelirler     
Satı� Gelirleri $6.236.500   

Finansal Oranlar     
�skonto Oranı 11% /yıl 

 
A�a�ıdaki tabloda yıllara göre satılabilir alanlar, konut adetleri, satı� fiyatları ve elde 

edilmesi öngörülen toplam gelirler belirtilmi�tir: 

Tablo 5.3: Kamondo Han Konut Satı� Gelirleri 

Daire No: 1. Yıl Konut 
Satı� De�eri/m² 

2. Yıl Konut 
Satı� De�eri/m² 

Satılması 
Öngörülen Yıl 

Satılabilir Konut 
Alanı (m²) Konut Satı� De�eri 

8 $3.000 $3.300 2. yıl 425 $1.402.500 

7 $3.000 $3.300 1.yıl 425 $1.275.000 

6 $2.750 $3.025 2 yıl 230 $695.750 

5 $2.750 $3.025 2. yıl 230 $695.750 

4 $2.500 $2.750 2. yıl 230 $632.500 

3 $2.500 $2.750 1. yıl 230 $575.000 

2 $2.500 $2.750 2. yıl 240 $660.000 

1 $2.500 $2.750 1. yıl 120 $300.000 

      
Toplam  Satı� 

Gelirleri $6.236.500 
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Proje ile ilgili olarak hazırlanan nakit akı�ı a�a�ıdaki tabloda verilmi�tir: 

Tablo 5.4: Kamondo Han Nakit Akı� Tablosu 

  1.yıl 2.yıl TOPLAM 
Gelirler       

Konut Satı� Gelirleri $2.150.000 $4.086.500 $6.236.500 
        

TOPLAM GEL�RLER $2.150.000 $4.086.500 $6.236.500 
        

Giderler       

Bina Satın Alma Maliyeti $1.500.000 $0 $1.500.000 

�n�aat Maliyeti $2.320.500 $0 $2.320.500 

Tasarım&Mühendislik Maliyetleri $185.640 $0 $185.640 

�zinler $150.000 $0 $150.000 

Öngörülemeyen Maliyetler $116.025 $0 $116.025 

Toplam Yatırım Giderleri $4.272.165 $0 $4.272.165 
        

Konut Pazarlama Giderleri $27.846 $41.769 $69.615 

Konut Satı� Komisyonları $64.500 $122.595 $187.095 

Toplam Pazarlama ve Satı�  Giderleri $92.346 $164.364 $256.710 
        

TOPLAM G�DERLER $4.364.511 $164.364 $4.528.875 
        

Nakit Akı�ı -$2.214.511 $3.922.136 $1.707.625 
Kümülatif Nakit Akı�ı -$2.214.511 $1.707.625   

  
Net Bugünkü 

De�er $1.188.239   
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Tablo 5.5: Kamondo Han Finansal Fizibilite Analizi Özet Bilgileri 

Özet Bilgiler   
Temel Finansal Veriler   

Satın Alma Maliyetler ($)   
Bina satın alma maliyeti -$1.500.000   
      
Yatırım ve Pazarlama Giderleri     
Toplam in�aat maliyeti -$2.772.165   
Pazarlama giderleri -$256.710   
TOPLAM YATIRIM MAL�YET� -$4.528.875   
      
      
NET GEL�RLER $6.236.500   
Proje Net Getirisi $1.707.625   
      

Proje Temel Parametreleri   
Genel Nakit Akı�ı Verileri     
�skonto Oranı 11,00%   
Yatırım süresi 1 Yıl 
�n�aat süresi 1 Yıl 
Pazarlama süresi 2 Yıl 
Yatırım geri dönü� oranı 37,71%   

 

Yatırımcı 4.528.875 ABD Doları yatırım yaparak iki yıl sonunda toplam 6.236.500 

ABD Doları gelir elde etmi�tir. 2 yıllık indirimli nakit akı�ı analizi sonucunda; 

belirlenen iskonto oranı (%11) ile proje net getirisinin bugüne indirgenmesi sonucu 

Kamondo Han projesinin belirlenen bugünkü de�eri 1.188.239 ABD Doları’dır. Bu 

de�eri yuvarlatılmı� olarak 1.200.000 ABD Doları kabul edebiliriz. Söz konusu 

projenin  yatırım geri dönü� oranı ise yakla�ık %40 olarak hesaplanmı�tır. Bu oran 

standart bir yatırımcının beklentilerini kar�ılar niteliktedir.  

5.8 Bölüm Sonucu 

Toplam arsa alanı 1.042 m² olan ve iki parsel üzerinde yer alan Kamondo Han, Serdar-ı 

Ekrem Sokak üzerinde yer almaktadır. Galata Kulesine yakla�ık 50 m. mesafede yer alan 

ve II. derece  tarihi eser olan Kamondo Han 2003 yılında restore edilmek amaçlı olarak 

Beyo�lu A.�. tarafından satın alınmı�tır. �stanbul 1 numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kurulunun verdi�i izin do�rultusunda Aralık 2005 tarihinde restorasyon 

çalı�maları ba�lamı�tır.  
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Restorasyon tamamlandı�ında 120 m² ile 425 m² arasında de�i�en 8 dairenin 

bulunaca�ı Kamondo Han’da dairelerin 3 adeti dubleks olacaktır. Bu dairelerde 2. 

kattan itibaren Bo�az manzarası bulunmaktadır. 

Yapılan pazar analizi sonucunda Beyo�lu bölgesinde restore edilmi� ya da içi 

yenilenmi� konutların m² satı� rakamları ortalama 2.000 ABD Doları ile 3.000 ABD 

Doları arasında de�i�ti�i tespit edilmi�tir.  

Tez kapsamında Kamondo Han’ın restorasyon projesi için yapılan finansal fizibilite 

analizinde projeyi yapacak yatırımcının toplam yatırım tutarı 4.528.875 ABD Doları 

olarak tespit edilmi�tir. �ki yıl sonunda toplam 6.236.500 ABD Doları gelir elde 

edilecek projenin bugünkü de�eri yakla�ık 1.200.00 ABD Doları’dır. Yatırımın geri 

dönü� oranının yakla�ık %40 olarak hesaplandı�ı finansal fizibilite analizi sonucunda 

bu projenin yatırımcının beklentilerini kar�ılar nitelikte oldu�u tespit edilmi�tir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 79 
 

6. SONUÇ VE DE�ERLEND�RME 

Günümüz ya�am standartlarının gerisinde kalmı� olan tarihi kent merkezleri nitelikli 

yapı stokları nedeni ile kentsel dönü�üm açısından öneme sahiptirler. �stanbul’da ve 

özellikle Beyo�lu’nda ya�anan dönü�üm; �ehir planlama ve gayrimenkul geli�tirme 

boyutları ile incelenmi�tir. 

Yeniden canlandırma, koruma,  yenileme, sa�lıklıla�tırma ve soylula�tırma gibi 

müdahale yöntemlerini de içinde barındıran kentsel dönü�üm; bir kentin günümüz 

ya�am standartlarının gerisinde kalan tüm alanlarında kar�ıla�ılan sorunları çözmeyi 

kapsar. Ekonomik ve fiziksel çöküntü durumunda olan tarihi kent merkezlerinde 

ekonomik, toplumsal ve mekansal anlamda gerçekle�tirilen müdahaleler ile ça�da� 

toplumun gereksinimlerini kar�ılanarak bir çekim gücü yaratılmakta ve ya�am düzeyi 

yükseltilmektedir. 

Dünyadaki kentsel dönü�üm projeleri incelendi�inde a�ırlıklı olarak kamu ile özel 

sektörün i�birli�i içinde oldu�u gözlenmi�tir. Dönü�ümün gerçekle�ece�i bölgelerin 

yatırımcılar ve geli�tiriciler açısından da cazip alanlar olması için gerekli altyapılar 

olu�turulmu�tur.  Ülkemizde yapılan kentsel dönü�üm projelerinde ise  dönü�üm 

kavramının ekonomik boyutunun yeterli ölçüde incelenmedi�i tespit edilmi�tir.  

Cumhuriyetin ilanı ile ba�kent �stanbul’dan Ankara’ya ta�ınması, akabinde yabancı 

�irketlerin devletle�tirilmesi ve elçiliklerin Ankara’ya ta�ınması ile Beyo�lu’nda 

ya�ayan yabancılar burayı terk etmeye ba�lamı�tır. 1950’lere kadar yabancılardan ve 

azınlıklardan bo�alan yerlere, yeni yeti�en Türk i�adamları ve Beyo�lu yakasını 

kentin en ça�da� semti bilen aydın Türkler ilgi gösteriyordu. 1950’lerden sonra 

�stanbul’un a�ırı büyümesi, yeni semtlerin geli�mesi, e�lence kurulu�larının, ticaretin 

ve zengin ailelerin bu yeni geli�en ça�da� alt merkezlere da�ılımı ve toplumun 

kültürel de�i�imi Beyo�lu’na olan ilgiyi azalttı. 

1980’li yıllara gelindi�inde Beyo�lu’nda gerçekle�en imar operasyonları ile 

Beyo�lu’nun ula�ılabilirli�ini artmı� ve bu durum yeniden canlanmasına ivme 

kazandıran bir geli�me olmu�tur. 1990’da �stiklal Caddesi, ta�ıt trafi�inin Tarlaba�ı 
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bulvarına aktarılması ile yayala�tırılarak bir “alı�veri� ve kültürel aktivite aksı” 

haline gelmi�tir. 1990’lardan itibaren Beyo�lu’nun yeniden canlanmaya ba�laması ile 

birlikte yerel yönetimin ve özel sektörün giri�imleri ile “Güzel Beyo�lu Projesi” ve 

“Fransız Soka�ı” gibi projeler gündeme gelmi�tir. 

Tez çalı�masında Beyo�lu’nda ve dolayısıyla Galata’da ya�anan dönü�üm ile ilgili 

olarak tarihi bir bina olan Kamondo Han’ın restorasyon projesinin geli�tiriciler ve 

yatırımcılar açısından önemli bir kriter olan finansal fizibilite analizi yapılmı�tır.  

Tez çalı�masının konusu olan ve 47 ile 13 numaralı iki parsel üzerinde yer alan 

Kamondo Han Beyo�lu ilçesi, Galata Semti, Müeyyetzade Mahallesi, Serdar-ı 

Ekrem Sokak No:36’da yer almaktadır. 1868  neo-klasik üslupta banker Abraham 

Kamondo tarafından in�a ettirilmi� bina 1.042 m² arsa üzerinde, 2.630 m² kapalı 

alana sahiptir.  

Restorasyon tamamlandı�ında 120 m² ile 425 m² arasında de�i�en 8 dairenin 

bulunaca�ı Kamondo Han’da dairelerin 3 adeti dubleks olacaktır. Bu dairelerde 2. 

kattan itibaren Bo�az manzarası bulunmaktadır. 1. Bodrum katta yüzme havuzu, 

hamam, sauna, �ok havuzu ve barın yer alaca�ı bir sosyal mekan olu�turulacaktır. 13 

numaralı parselde ise 11 araçlık yer altı otoparkı yapılacak, üst kısım ise bahçe 

olarak düzenlenecektir. 

Beyo�lu bölgesinde restore edilmi� ya da içi yenilenmi� Bo�az manzarasına sahip 

konutların m² satı� rakamları ortalama 2.500 ABD Doları ile 3.000 ABD Doları 

arasında de�i�irken, manzarası olmayan konutların m² satı� de�erleri ise ortalama 

2.000 ABD Doları ile  2.500 ABD Doları arasındadır. Bu veriler finansal fizibilite 

analizine girdi olu�turmu�tur. 

Tez kapsamında Kamondo Han’ın restorasyon projesi için yapılan finansal fizibilite 

analizinde projeyi yapacak yatırımcının 4.528.875 ABD Doları yatırım yaparak iki 

yıl sonunda toplam 6.236.500 ABD Doları gelir elde etti�i sonucuna varılmı�tır. %11 

iskonto oranı ile proje net getirisinin bugüne indirgenmesi sonucu Kamondo Han 

projesi için belirlenen bugünkü de�er yakla�ık 1.200.000 ABD Doları’dır. Yatırımın 

geri dönü� oranının yakla�ık %40 olarak hesaplandı�ı finansal fizibilite analizi 

sonucunda bu projenin yatırımcının beklentilerini kar�ılar nitelikte oldu�u tespit 

edilmi�tir. Bu analiz sonucunda tarihi eserlerin fiziksel olarak yenilenmesinin 

yarattı�ı ekonomik kazanç ortaya çıkarılmı�tır. 
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EK A 

KAMONDO HAN’A A�T ESK� FOTO�RAFLAR 

 

�ekil A.1: Serdar-ı Ekrem Soka�ın Havadan Görünü�ü 
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�ekil A.2: Kamondo Han’ın Güneydo�u Cephesinden Görünü�ü 

 

 
 

�ekil A.3: Kamondo Han’ın Merdivenlerinden Görünü� 
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�ekil A.4: 1905 Tarihli Goad Haritasında Kamondo Han’ın Konumu 
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EK B 

KAMONDO HAN’IN RESTORASYON ÖNCES� FOTO�RAFLARI 

 

�ekil B.1: Kamondo Han’ın Serdar-ı Ekrem Sokaktan Görünü�ü 

 

 

�ekil B.2: Kamondo Han’ın Ön Cephesinden Görünü� 
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�ekil B.3: Kamondo Han’ın Tatar Beyi Sokaktan Görünü�ü 

 

 

�ekil B.4: Kamondo Han’ın Arka Cephesinden Görünü� 
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�ekil B.5: Kamondo Han’ın Ana Giri�i 

 

 
 

�ekil B.6: Kamondo Han’da Bir Daireden Görünü� 
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�ekil B.7: Kamondo Han’dan �stanbul Bo�azının Görünü�ü 

 

 

�ekil B.8: Kamondo Han’dan �stanbul Bo�azının Görünü�ü 
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EK C 

KAMONDO HAN’IN RESTORASYON PROJES� 

 
 

�ekil C.1: Kamondo Han’ın Restorasyon Çalı�malarından Görünü� 

 

�ekil C.2: Kamondo Han’ın Restorasyon Çalı�malarından Görünü� 
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�ekil C.3: Kamondo Han’ın Restorasyon Projesi – Ön Cephe Görünü� 

 

�ekil C.4: Kamondo Han’ın Restorasyon Projesi – Arka Cephe Görünü� 
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