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TÜRKİYE’DE İÇ GÖÇLER, AYRIŞMA OLGUSU VE TOPLUMSAL 

BÜTÜNLEŞME ODAKLI YERİNDE DÖNÜŞÜM 

ÖZET 

1940’lı yıllarda Sanayi Devrimi sonrası Marshall yardımı ile birlikte meydana gelen 

tarımda makineleşme, entansif tarıma geçiş ve sanayileşmenin şehirsel alanda hız 

kazanması ile şehirlerin bu bağlamda yoğun iş gücü gereksinimi, kırsal alanlardan 

şehirsel alanlara göçü tetiklemiştir. Çünkü bölgeler arası sosyo-ekonomik gelişmişlik 

farklılıkları göçü tetikleyen en önemli unsurlardan biridir. Şehirlerin iş, eğitim, sağlık 

imkanları ve şehre ait kültürel değerleri kırsal kesim insanını şehre çeken unsurlar 

olarak yerini almış ve bu unsurlar kitlesel göç hareketlerine neden olmuştur. 

Ancak yoğun iç göç hareketlerine özellikle ekonomik ve mekansal altyapı anlamında 

hazırlıksız yakalanan şehirler, şehirleşme hızına paralel stratejik politikalar geliştirme 

konusunda yetersiz kalmışlardır. Sanayileşme hızından daha hızlı olan şehirleşme 

için gerekli sosyal ve ekonomik altyapıların tamamlanmamış hatta hazırlanmamış 

olması, şehre gelen insanların iş, konut, hizmet, uyum ve güvenlik gibi ihtiyaçlarının 

karşılanamaması sorununu doğurmuştur. Bu durum kırsal alandan göçle gelen 

kesimin özellikle temel ihtiyaçları olan barınma ve yaşamını devam ettirebilmesi için 

gerekli olan ekonomik gelir elde etme konusunda yasal olmayan yollara 

başvurmasına yol açmıştır.  

Hızlı şehirleşme ve bunun yanında yetersiz kalan şehirleşme politikaları, kırsal 

kesimde yaşayan bireyle, şehirli birey arasında mevcut olan  sosyo-kültürel ve 

davranış kalıpları farklılıklarına, ekonomik ve mekansal anlamda da farklılaşmayı 

eklemiş, bu iki  toplum arasında çatışmalara ve ayrışmaya neden olmuştur. 

Ülkemizde tüm bu şehirsel sorunları gidermek ve  müdahale edilecek bölgenin 

ekonomik, fiziksel, sosyal ve çevresel koşullarına kalıcı bir çözüm sağlamak 

amacıyla şehirsel dönüşüm uygulamaları başlamıştır. Avrupa ve Amerika’da 

sanayileşme sonrası kentlerde oluşan sorunların çözüm arayışları sonucu oluşan 

kentsel dönüşüm olgusu, ülkemizde özellikle son yıllarda gündeme gelmiştir. 

Kentsel dönüşümü; ekonomik, sosyal ve fiziksel yönden sorunlar yaşayan sağlıksız 

kent parçalarının yeniden yapılanmasının sağlanıp kente kazandırılması için 

kullanılan yöntem, program ve araçların bütünü olarak tanımlamak mümkündür. 

Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Türkiye’de de en çok tartışılan konulardan 

birisi metropolleşen kentlerde hızlı ve denetimsiz gelişim neticesinde sosyo-

ekonomik, fiziksel ve mekansal problemlerin oluşmasıdır. Şehirlerde arzulanan 

dinamizm ve devingenlik sosyo-kültürel, ekonomik ve fiziksel koşulların öngördüğü 

dengenin bazen sağlanamamasına yol açabilmektedir. Türkiye gibi gelişmekte olan 

ülkelerde sanayileşmenin hızlı bir gelişim gösterme zorunluluğu konunun 

hassasiyetini arttırmakta ve kentlerin planlanması sorununu tekrar güncel hale 

getirmektedir. 
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Metropoliten kentin planlanmasında bu hızlı gelişime ayak uydurabilecek politikalar 

ivedi bir şekilde ele alınarak sorunları çözmek ve aynı zamanda bu gelişimin 

getireceği avantajlardan da eşzamanlı olarak faydalanmak olasıdır. 

Türkiye’de günümüze dek uygulanan ve yasal düzenlemelerle şehirsel dönüşüm 

olgusunun yasal zemini hazırlanan, ancak planlama ile ilişkisini tanımlayacak, 

toplumla ilişkisini kurgulayacak herhangi bir içerik oluşturulmayan şehirsel dönüşüm 

uygulamaları başarısızlıkla sonuçlanmıştır.  

Türkiye, hızlı kentleşmenin getirdiği dinamiklerin yarattığı sorunları çözebilmek ve 

ileriye dönük sürdürülebilir ilerlemeler kat edebilmek için kentlerindeki yönetsel ve 

planlama yapısında yöntemler geliştirmelidir. Bu bağlamda yönetsel ve planlama 

değerlerini bir arada barındıran kentsel dönüşüm, kavramsal ve uygulama açısından 

yorumlanmak ve netleştirilmek durumundadır. Bu nedenle tez kapsamında kentsel 

dönüşüm kavramının bu iki boyutu elde edilen veriler ışığında yorumlanarak 

anlamlandırılmaya çalışılacaktır. 

Bu çalışmada kentsel dönüşüm kavramları tanımlanmış, ortaya çıkış nedenleri ile 

Türkiye ve diğer ülkelerdeki yansımaları değerlendirilmiştir. Bu bilgiler ışığında 

kentsel dönüşüm modellerinin nasıl oluşturulabileceği ve hangi aktörlerce 

gerçekleştirilebildiği irdelenmiş, son olarak toplumsal bütünleşme odaklı yerinde 

dönüşüm modeli stratejileri, katılımcılar ve katılımcılara düşen görevlerden 

bahsedilmiştir. 

Türk Dil Kurumu dönüşümü ‘olduğundan başka bir biçime girme, başka bir durum 

alma‘ olarak tanımlamaktadır. Bu tanımlamadan yola çıkarak kentsel dönüşümü şu 

şekilde açıklamak mümkündür: Kentsel dönüşüm, bir problem alanında, sosyal 

yapının ve fiziki çevrenin taşıdıgı benlik değerlerinin tamamen ortadan 

kaldırılmadan, iyi olanların korunması, problemli olanların ise iyileştirilmesi, 

geliştirilmesi ve değiştirilmesiyle ortaya konan kapsamlı bir kentsel müdahaledir. 

Kentsel alanlar, kentin mekansal ve toplumsal gelişimini belirleyen ekonomik politik 

ve kültürel, bir çok değişkenin etkisiyle farklılaşmaktadır. Bu değişimi olumlu olarak 

kullanmak için belirli stratejik kararlar çerçevesinde sistematik modeller oluşturmak 

gerekmektedir. Bu modeller ekonomik, yönetsel, yasal, sosyal ve mekansal 

boyutların ele alınmasıyla gerçekleştirilebilir hale gelir. 

Hiçbir model, uygulamasını gerçekleştirecek taraflar olmadan hayata geçirilemez. 

Kentsel dönüşüm sürecinde karar verici ve uygulamacı statüdeki kamu kuruluşları, 

özel kurum ve kuruluşlar, profesyonellerin rol alması kadar bu süreçte kullanıcı 

katılımının da sağlanması, kentsel dönüşümlerin başarıyla sonuçlanmasının 

esaslarındandır. Bu nedenle tez kapsamında kentsel dönüşüm süreçlerine etkisi 

olabilecek roller tanımlanmıştır. 

Sonuç olarak; dönüşüm projeleri, her alanın kendi koşulları ve özellikleri dikkate 

alınarak oluşturulan modellerle gerçekleştirilebilir. Bu noktada dönüşüm projelerinin 

getirdikleri çözümlerin sürdürülebilir hale gelmesi, bu modellerin vizyon sahibi 

olmasına ve insan odaklı yaklaşımlar sergilemesine bağlıdır. Ortaklıklar yoluyla 

projeyi oluşturan taraflar arasında uzlaşma sağlanmalı, mekansal dönüşümün yanında 

sosyo-ekonomik dönüşümlerle de hızlı, kalıcı, kaliteli ve yaşanabilir çözümler 

üretilmelidir. 

Dönüşüm kapsamındaki bu eksiklikler doğrultusunda gerçekleştirilen uygulamalar 

toplumda gerginliklere neden olmuş, toplumsal yenilenme ve bütünleştirme 

hedeflerinden uzak bu düzenlemelerin, yalnızca fiziksel boyutta kalmasına ve 
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uygulamanın sürdürülebilir olmaktan uzaklaşmasına neden olmuştur. Böylelikle 

ortaya dış kabuğu yenilenmiş, içi boşaltılıp başka bir dolgu malzemesiyle 

doldurulmuş ancak, yeni malzemeyi kabul etmeyen ve püskürten uyumsuz, şehirden 

kopuk ve daha sorunlu şehir parçacıkları oluşmuştur (Özden, 2010a). 

Bu ve benzeri başarısız uygulamalar sonucunda, dönüşüm sürecinde dönüşüm 

yapılacak alanda sürdürülebilir bir dönüşüm gerçekleştirebilmek için mevcut 

toplumsal sorunları göz önüne almak ve sosyal yapıda da yenilenme gerçekleştirmek 

için bir takım prensipler oluşturmak gerekliliği ortaya çıkmıştır.Bu prensiplerin 

belirlenmesi esnasında, dönüşüm yapılacak alanlarda en sık rastlanan sorunlardan 

biri olan toplumsal dışlanmayı hedef alan toplumsal bütünleşme odaklı şehirsel 

dönüşüm projelerine yer verilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu konunun önemi 

2007-2013 yıllarını kapsayan 9. Kalkınma Planı Çalışması’nda da vurgulanmış ve 

toplumsal bütünleşmeyi hedefleyen politikaların üretilmesi gerekliliği belirtilmiştir. 
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SEGREGATION IN SOCIETY DUE TO INTERNAL MIGRATION IN 

TURKEY AND THE IN-PLACE URBAN TRANSFORMATION BASED ON 

SOCIAL INTEGRATION 

SUMMARY 

After the industrial revolution in Turkey in 1940s, with  the help of Marshall funds, 

internal migration from rural areas to urban areas have been triggered by the 

mechanization of agriculture, transition to intensive agriculture and rapid growth of 

industry in urban areas which need labor force requirement in this respect. The socio-

economic development differences are the main facts which trigger migration. 

Business opportunities, education facilities, healthcare facilities and cultural values 

belong to the urban areas have attracted inhabitants of rural areas to the cities which 

caused massive migration movement to the cities. 

However, cities were unprepared to intensive migration movements in terms of 

spatial and economical infrastructure; cities have failed to develop strategically 

adequate policies in parallel to rapid urbanization.  The necessary social and 

economic infrastructure required for urbanization, which was faster than the growth 

of industrialization, were incomplete or in fact not even planned led to failure to meet 

needs for jobs, housing, services, social integration and security for the immigrants. 

This caused a tendency of earning income and getting housing service by illegal 

ways to meet basic needs of immigrants who immigrate from rural settlements to 

urban areas.  

Rapid urbanization and also inadequate urbanization policies have created 

economical and spatially differentiation between the individuals who live in the city 

and immigrate from rural settlements, on top of the existing socio-cultural and 

behavioral differentiation of individual; this caused conflicts and segregation 

between two communities.  

In order to provide a permanent solution to the economical, spatial, social and 

environmental problems, urban transformation projects have been initiated. The 

concept of “Urban Transformation”, which has originated from the analysis and 

works to solve the problems occurred in cities in Europe and America after 

industrialization, has been more popular in the last few years in our country, Turkey. 

Urban Transformation can be defined as the whole of the methods, programs and 

tools to regenerate the urban districts having economical, social and physical 

problems and to regain them to the cities. 

In Turkey, similar to the rest of the world, the discussions on the socioeconomic, 

physical and spatial problems aroused with the fast and uncontrolled growth of the 

cities are at the utmost level. The desired dynamism and mobility in cities sometimes 

prevents the balance predicted according to socio cultural, economic and physical 

facts. In the developing countries like Turkey, the necessity to show development in 

the industrialization makes the subject more important and brings the city planning 
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issue up-to-date. In metropolitan planning, it is possible both to solve all problems by 

immediately stating policies which can keep up with this rapid development and also 

simultaneously to make use of the advantages appearing with this development. 

To the present in Turkey, the urban transformation projects which were supported by 

legal regulations, were mostly unsuccessful because of lack of defining the relation 

between planning and society. 

By the way, Turkey should develop new methods in the planning and administrative 

structure of the cities, in order to solve the problems caused by the rapid urbanization 

dynamics and to obtain forward looking sustainable improvements. Accordingly, 

urban transformation; involving the planning and administrative values; should be 

commented and defined clearly in terms of application and conceptual frame. 

Therefore in the thesis, these two extents of urban transformation concept will be 

commented to give meaning with the help of the data collected.  

In this study, the concepts of the urban transformation were described and the 

reflections of this concept to Turkey and other countries were evaluated with its 

forthcoming reasons. Consequently, examples from Turkey and other countries were 

examined to define how models of urban transformation can be constituted and who 

the key actors should be. Afterwards, strategies, participants  and roles of participants 

were described for transformation model based on social integration. 

Considering the description of the Turkish Language Society that defines the notion 

of transformation as ‘to become another form than it is, to be in a different situation’; 

it can be derived that urban transformation is a comprehensive urban intervention 

which can be realized through conserving, rehabilitating, developing and changing 

the physical and socio-economic environment in a problem area without removing 

traces of the identity values of the social structure. 

Urban areas are in a changing process affected by some economical, political and 

cultural dynamics that define the spatial and social progress of cities. To make use of 

this change there is a need to figure a systematic model which can become realizable 

after examination of this model’s economic, administrative, legal, social and spatial 

extents. 

It is a fact that a model without participants cannot be carried out. In the urban 

transformation process, it is important not only to take role as decision makers and 

applicators such as public governments, private sectors and professionals but also to 

ensure the participation of the users to result with success. For this reason, the main 

roles affecting the urban transformation process were mentioned in the context of 

this thesis. 

In conclusion, transformation projects are able to be carried out with the models 

formed according to the own conditions and characters of the project area. At this 

point, making the solutions of the transformation projects sustainable is related to the 

model’s having vision and human-focused approaches. Agreements between the 

participants of the projects should be provided by partnership and besides physical 

transformation; rapid, permanent, of high quality and livable solutions should be 

produced. 

Urban transformation projects applied with these deficiencies have caused tensions 

in society; due to being away from the goals of social regeneration and social 

integration, those only had an impact on physical environment, has led to 

transformation being away from the sustainability. Thus resulted in renewal of the 
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outer shell; filled with another infill material. However, city parts; which are more 

problematic, incompatible with the city, have been formed (Ozden, 2010). 

As a result of these similar unsuccessful urban transformation projects, to achieve a 

sustainable urban transformation, taking the existing social problems into 

consideration and the necessity of setting principles for social regeneration have 

emerged. While determining such principles, it is emerged that social integration- 

oriented urban transformation projects dealing with social segregation , which is one 

of the most common problem in urban transformation areas, should taken into 

consideration. The importance of this subject has been also emphasized in 9th 

Development Plan Study which covers the years 2007-2013 and development of 

policies which aims the social integration. 
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1. GİRİŞ 

Şehirlerin dinamik bir organizmaya benzediği, zaman içerisinde sosyo-kültürel, 

ekonomik, teknolojik ve fiziksel açıdan değişime uğradıkları yadsınamaz bir 

gerçektir.İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıkan şehirsel dönüşüm kavramı, 

savaş sonrası bozulan ekonomi, sosyal sorunlar ve şehirlerde meydana gelen çöküşe 

çözüm önerisi niteliği taşımaktadır. 

Ülkemizde de gerek sosyo-kültürel, gerekse ekonomik faktörlerin etkisiyle şehirsel 

doku çöküntüye uğramış ve yenilenmeye ihtiyaç duymuştur.Ancak şehirsel dönüşüm 

alanları olarak ülkemiz özelinde en çok rastlanan alanlar çarpık yapılaşmanın mevcut 

olduğu şehirsel alanlardır. Çarpık yapılaşma, sanayileşmenin beraberinde getirdiği 

sosyo-ekonomik dönüşümün tetiklediği yoğun iç göç ve  hızlı, kontrolsüz şehirleşme 

süreci sonucunda oluşmuştur. 

Günümüzde, büyük şehirlere doğru, plansız, programsız ve denetimsiz bir şekilde 

gerçekleşen şehirleşme süreci özellikle gelişmekte olan ülkeler açısından önemli 

sorunları beraberinde getirmektedir. Kitlesel coğrafi hareket sonucunda şehirlere göç 

edenler kadar, nüfus hareketine sahne olan yerlerin eski sakinleri de bu sorunlardan 

etkilenmektedir.Kırsal kökenli toplum yapısının şehirli toplum yapısıyla bir araya 

geldiği şehirsel alan, sosyo-kültürel, ekonomik, mekansal ve yasal anlamda 

gerilimlerin yaşandığı yerler haline gelmiştir.  Konunun asıl çarpıcı yönü ise şehirsel 

alanların yeni gelenler açısından yoksulluk, sefalet ve çeşitli güçlüklerin kaynağı 

olması yanında bolluk, çeşitlilik ve kitlesel tüketimin zemini olmanın ikilemini 

bünyesinde barındırıyor olmasıdır. Hızlı ve plansız şehirleşme nedeniyle, iş ve konut 

arzının yetersiz kalması, gecekondulaşma, doğal kaynakların sorumsuzca tüketimi, 

trafik sorunu, toplumdaki sosyal dengesizliğin giderek artması gibi sorunlar 

şehirlerde yaşayan insanların yaşam kalitesini düşürmekte ve şehirsel yaşamı 

güçleştirmektedir. 

Bütün bu olumsuzlukların giderilmesine yönelik gerçekleştirilen şehirsel yaşam 

kalitesinin artırılması yönündeki çalışmalar fiziksel, sosyal, kültürel, siyasal öğe ve 

süreçleri içinde barındırmaktadır. Dolayısıyla yaşam kalitesinin artırılmasında 
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önemli unsurlardan birisi olan şehirsel dönüşüm, şehirsel sorunların çözümünü 

sağlayan ve değişime uğrayan bir bölgenin ekonomik, fiziksel, sosyal ve çevresel 

koşullarına kalıcı çözüm sağlamaya çalışan çok kapsamlı bir vizyon ve eylem olarak 

tanımlanmaktadır. Bu nedenle şehirsel dönüşüm çalışmaları, sosyologlar, 

ekonomistler, mühendisler, mimarlar, plancılar ve peyzaj mimarları gibi farklı 

disiplinlerin birlikte çalışmasını gerektirmektedir. 

Türkiye’de, şehirsel dönüşüm projeleri 1999 Marmara depreminden sonra yoğun bir 

şekilde gündeme gelmeye başlamış ve bu süreç içerisinde hükümet programlarında 

şehirsel yaşam kalitesini artırma adına düzenli şehirleşme, konut ve şehirsel dönüşüm 

konularına vurgu yapılmıştır. 2003 yılından itibaren gerçekleştirilen yasal 

düzenlemeler çerçevesinde TOKİ dönüşüm projelerinde yetkilendirilmiş olup, ülke 

çapında dönüşüme ve yenilemeye ihtiyaç duyulan şehir bölümlerinin yeni bir 

planlama düzeni içinde sağlıklı yapılaşması için yerel yönetimler ile iş birliği halinde 

gecekondu dönüşüm ve şehirsel yenileme projeleri hayata geçirilmiştir.Şehirsel 

dönüşüm konusunun ülkemizde kavramsal açıdan ele alınış şekli, gerçekleştirilen 

yasal düzenlemeler ve uygulamalardan kaynaklanan bazı sorunlar ve en önemlisi de 

dönüşüm sonrasında ortaya çıkması beklenen “ekonomik ve siyasi rantların 

paylaşımı” gibi nedenlerle bir çok tartışmayı gündeme getirmiştir. Ancak, şehirsel 

dönüşüm projelerinin başarıya ulaşması ve şehirsel yaşam kalitesinin artırılması, bir 

yandan bu projelerden etkilenen ve/veya yararlanan halkın ve kamuoyunun 

desteğinin sağlanmasına bağlıyken; diğer yandan da dönüştürülecek alanla ilişkisi 

olan sosyal girişimcilerin ve yerel halkın bilgilendirilmesine ve sürece dahil 

edilmesine bağlıdır. Dönüştürülecek alandaki sosyal girişimcilerin örgütlediği sivil 

toplum kuruluşlarının projelere etkin katılım ve işbirliğinin sağlanması sürece 

güvenirlilik kazandırılması ve projelerin sahiplenilmesi açısından önemlidir. 

Ayrıca sürdürülebilir bir dönüşüm gerçekleştirmek için dönüşüm geçirecek şehirsel 

alanda mevcut sosyal problemlerin irdelenmesi ve bu problemlere etkin çözüm 

önerilerinin getirilmesi, toplumsal bütünleşmenin sağlanmasında ve dönüşüm 

uygulamasının başarılı olmasında çok büyük önem taşımaktadır.  

1.1 Çalışmanın Amacı 

Yapılan çalışmanın amacı, Türkiye’de iç göç sonucu oluşan enformel konut 

örüntülerinin dönüşüm sürecinde, dönüşüm geçirecek bölgede yaşayan toplumun 
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sosyo-kültürel parametrelerinin dikkate alınması, süreçte güvenilirliğin 

oluşturulması, sürece katılımın sağlanması  ve toplumsal bütünleşme odaklı yerinde 

dönüşüm uygulamalarının benimsenmesi ilkelerinin ayrışma olgusuna çözüm 

getireceği varsayımlarını literatür araştırmaları ve belirlenen alanda yapılan anket 

çalışmasıyla ispatlamaktır.  

Bu bağlamda çalışma yedi ana bölümden oluşmaktadır.Çalışmanın birinci 

bölümünde; iç göç kavramının tanımı yapılmış, Türkiye’de iç göçlerin nedenleri ve 

sonuçları irdelenerek ayrışma olgusuyla ilişkisi ele alınmıştır.  

Çalışmanın ikinci bölümünde; iç göçlerle beraber şehirsel alanda bir araya gelen 

kırsal kökenli ve şehirli toplumların mekansal, ekonomik, sosyo-kültürel 

yapılarındaki farklılıkların, bu kültürel farklılıklardan doğan davranış biçimi 

farklılaşmalarının ve son olarak da şehirlileşme bilincinin bu iki toplumsal yapıda 

farklılık göstermesinin neden olduğu  toplumsal ayrışmanın sebep ve sonuçları 

detaylı bir biçimde irdelenmiştir. 

Üçüncü bölümde; bir önceki bölümde bahsedilen, iç göçlerle beraber şehirsel alanda 

meydana gelen ayrışma problemlerine çözüm önerisi olarak ortaya çıkan şehirsel 

dönüşüm kavramının tanımından, ortaya çıkış sebeplerinden ve hedeflerinden 

bahsedilmiş, sürdürülebilir şehirsel dönüşüm sürecine etki eden yönetsel, yasal, 

sosyal ve mekansal faktörlerle, son olarak da sürece katılan katılımcılar 

tanımlanmıştır.  

Dördüncü bölümde; Türkiye’de uygulanan şehirsel dönüşüm uygulama yaklaşımları 

incelenmiş, uygulamalarda görülen eksiklikler ve sorunların neler olduğu hakkında 

değerlendirmeler yapılmış ve tüm bu değerlendirmeler günümüzde son dönem 

uygulamalarından biri olan Tarlabaşı Dönüşüm Projesi üzerinden örneklenmiştir. 

Beşinci bölümde; toplumsal bütünleşme odaklı yerinde dönüşüm modelinin yasal, 

yürütsel, sosyal, mekansal, ekonomik ve örgütsel prensipleri doğrultusunda tanımı 

yapılmış, uygulamalarda, dönüşüm geçirecek bölgenin mevcut sosyo-kültürel 

yapısının göz önünde bulundurulmasının, halkın katılımının sağlanmasının sürece 

güvenilirliğin oluşturulması açısından önemi vurgulanmış ve sürdürülebilir bir 

dönüşüm için gerekli kapsamlı, bütünleşik bir model önerilmiştir. 

Altıncı bölümde; alan çalışması için seçilen Pınar Mahallesi Gecekondu Bölgesi’nde 

yapılan anket çalışmasında sorulan sorularla, katılımcıların sosyo-kültürel ve 
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ekonomik nitelikleri belirlenmiş, şehirlileşme düzeyleri ölçülmüş ve  şehirsel 

dönüşüm projelerine bakış açıları sınanmıştır. Anket verileri doğrultusunda, göç 

nedeniyle, şehirsel mekanda ve şehirlilerle yaşadıkları sosyo-kültürel, ekonomik ve 

şehirsel ayrışma sorunları irdelenmiştir. 

Sonuç ve değerlendirme bölümü olan yedinci bölümde ise; çalışmanın geneline 

yönelik bir değerlendirme yapılmış, anket verileri doğrultusunda sosyo-kültürel 

sorunların dönüşüm sürecinde göz önüne alınmasının ve toplumsal bütünleşmeyi 

benimseyen dönüşüm modelinin, sürdürülebilir bir dönüşüm için gerekliliğine 

değinilmiştir. 

1.2 Çalışmanın Kapsamı 

Amaç kısmında belirtilen varsayımlar doğrultusunda, çalışmanın kuramsal bilgiler 

kısmında, iç göç kavramının tanımı yapılmış, neden ve sonuçları irdelenmiş, iç göçle 

beraber şehirsel alanda oluşan mekansal, ekonomik, sosyo-kültürel, davranış biçimi 

ve şehirlileşme bilincinin farklılaşmasıyla meydana gelen farklı ayrışma türlerinden 

bahsedilmiş, son olarak da bu ayrışmaların bireysel ve toplumsal sonuçları 

irdelenmiştir. 

Daha sonra şehirsel alanda meydana gelen ayrışmanın yarattığı problemleri çözmek 

amacıyla ortaya çıkan şehirsel dönüşüm kavramının tanımından, ortaya çıkış 

sebeplerinden ve hedeflerinden bahsedilmiştir.Ayrıca sürdürülebilir şehirsel 

dönüşüm sürecinde, sürece katılan katılımcılar tanımlanmış ve sürdürülebilir şehirsel 

dönüşüm için toplumsal bütünleşme odaklı yerinde dönüşüm modelinin tanımı 

yapılmıştır.Sürdürülebilir şehirsel dönüşüm bağlamında ülkemizde gerçekleştirilen 

dönüşüm yaklaşımlarının eksiklikleri bir örnek üzerinden anlatılmıştır. 

Alan çalışması olarak seçilen, fiziksel, ekonomik, işlevsel ve görsel açıdan 

eskimiş,köhnemiş, sosyal problemleri de içinde barındıran ve daha çok Karadeniz 

Bölgesi’nden göç eden bireylerin hemşehrilik dayanışması ile oluşturdukları Pınar 

Mahallesi Gecekondu Bölgesi’nde  anket çalışması yapılarak, sorulan sorulara 

verilen cevaplarla, sürece halk katılımının sağlandığı, mevcut sosyo-kültürel 

sorunlara çözüm aranan toplumsal bütünleşme odaklı yerinde dönüşüm 

uygulamasının önemi ile ilgili varsayımlar sınanmıştır. Sonuç ve değerlendirme 

bölümünde  ise;  literatür  araştırmaları ve  alan  çalışması  sonucunda  edinilen  bilgi  
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birikimleri değerlendirilmiş,  çalışmanın  amacını oluşturan varsayımların doğruluğu 

bu bağlamda tartışılmıştır. 

1.3 Çalışmanın Yöntemi 

Çalışmanın ilk aşamasında araştırmanın konusu, problemin tanımı, amaç, 

varsayımlar, tanımlar ve uygulanacak yöntemler belirlenmiştir. Bu noktada öncelikle 

kaynak taraması, literatür ve arşiv araştırması yapılmış, göç olgusu ve şehirsel 

dönüşüm kavramı incelenmiştir. Daha sonra ilgili kurumlardaki yetkililerle 

görüşülmüş, Türkiye’de dönüşüm geçiren veya geçirmekte olan bölgelerle ilgili 

somut veriler ve daha önce yapılmış çalışmalarla ilgili bilgiler alınmıştır.Bunların 

dışında, araştırmada amaca ulaşabilmek için anket yöntemi kullanılmıştır.Seçilen 

bölgedeki anket çalışmasında, istatistiksel çalışmalarda kabul edilebilir bir doğruluk 

sağlayan %10’luk bir örneklem büyüklüğü belirlenmiştir.Buna göre Pınar Mahallesi 

Gecekondu Bölgesi’nde 70 haneye anket soruları uygulanmıştır.Ayrıca bölgenin 

sosyo-ekonomik ve fiziksel özellikleri ile ilgili detaylı bilgi sahibi olmak amacıyla 

Pınar Mahallesi Muhtarlığı, bölgenin bağlı olduğu Sarıyer Belediyesi ve bölgedeki 

emlakçılarla da görüşmeler yapılmıştır. 

Bölgedeki katılımcılara yönelik anketler altı bölümden oluşturulmuştur. İlk  

bölümde;  bölgedeki demografik ve ekonomik yapıyı analiz edebilmek için anket 

yapılan kişinin yaşadığı hane halkı sayısı, doğum yeri, yaşı, cinsiyeti, eğitim düzeyi, 

mesleği ve hane halkının toplam geliri ile ilgili sorular sorulmuştur. 

İkinci bölümde;  İstanbul’a göçle gelip gelmedikleri, göç ettilerse nereden ve kaç 

yılında göç ettikleri, şu an memleketleriyle olan bağlantıları, İstanbul’a ve mahalleye 

adaptasyonları sorgulanmıştır.  

Üçüncü bölümde; oturulan konutun mülkiyet durumu, yapım süreci ve şekli, konutta 

oturulan süreç ile ilgili sorulara cevap aranmış ve arzu edilen konutun tarifi 

yaptırılmıştır.  

Dördüncü bölümde; şehirlileşme düzeyini analiz edebilmek amacıyla; şehir 

merkezine ne sebeple ve ne kadar sıklıkla gittikleri, bölgede mevcut derneklerin 

varlığı, varsa katılım durumları ve belediye, muhtarlık gibi yönetimsel yapılarla olan 

iletişimleri sorgulanmıştır. Kullanıcıların yaşam biçimini sorgulamak amacıyla ise, 

hafta sonlarını hangi aktivitelerle değerlendirdikleri sorulmuş, yaşadığı/ kullandığı 



 
6 

konut / durak / park / meydan / yeşil alan / pazar/ bakkal / market vb. donatıların 

yeterliliği ile ilgili sorgulamalar yapılmıştır. 

Beşinci bölümde; yapılan anket çalışması ile, Pınar Mahallesi Gecekondu 

Bölgesi’nde yaşayan katılımcıların, yaşadıkları mahallenin ve İstanbul’un sosyal, 

fiziksel ve ekonomik niteliklerini olumlu ve olumsuz yönleriyle sıralamaları 

istenmiş, mahallenin neden yaşamak için tercih edildiği, ankette verilen cevaplar 

doğrultusunda tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Altıncı ve son bölümde ise; katılımcıların yaşadıkları bölgede yapılabilecek olası bir 

şehirsel dönüşüm projesine bakış açılarını ve dönüşüm projelerinden fiziksel, sosyal, 

ekonomik ve yasal açılardan beklentilerini ölçmek amacıyla sorular sorulmuştur. 

Bölüm sonunda anket sorgulamasında anlamlı frekans ve yorumlar irdelenmiş, anket 

sonuçları doğrultusunda, katılımcıların göç nedeniyle yaşadıkları ayrışma sorunu 

kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır. 

Sonuç ve değerlendirme kısmında; literatür araştırması, kurumlarla yapılan 

görüşmeler ve anket çalışması sonucunda, çalışma kapsamındaki varsayımların 

doğruluğu sınanmış ve halk katılımının teşvik edildiği, bölgede mevcut olan sosyo-

kültürel yapı ile ilgili sorunlara yönelik çözüm önerilerinin benimsendiği ve 

dönüşüm sürecinde toplumsal bütünleşme odaklı yerinde dönüşüm ilkelerine yer 

verilen bir dönüşüm sürecinin sürdürülebilir, başarılı ve  ayrışmaya çözüm getirecek 

bir süreç olduğu açıklanmaya çalışılmıştır. 
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2. TÜRKİYE’DE İÇ GÖÇ KAVRAMININ TANIMI, ORTAYA ÇIKIŞ 

SEBEPLERİ VE SONUÇLARI 

Bu bölümde, iç göç kavramına açıklık getirilip tanımı yapıldıktan sonra, 

Türkiye’deki iç göç gerçeği, ortaya çıkış sebepleri ve çeşitli sonuçları 

tartışılmaktadır. 

2.1 İç Göç Kavramı ve Sosyolojik Açıdan Göç  

Göç, kişilerin gelecekte hayatlarının tamamını veya bir parçasını geçirmek üzere 

tamamen yahut geçici bir süre ile bir yerden başka bir yere yerleşmek kaydıyla 

yaptıkları coğrafi yer değiştirme hareketidir (Akkayan,1979). Çok çeşitli, çok nedenli 

ve çok sonuçlu olan göç hareketleri insanlık tarihi kadar eski olan kalıcı yer (coğrafi) 

değişiklikleridir. Aynı zamanda toplumun sosyal, kültürel, ekonomik, politik vb. 

bünyesi ile yakından ilişkili ve onu derinden etkileyen sosyal bir olaydır. Göçler 

gerek ülke içinde türlü yöre ve bölgeler arasında, gerekse bir ülke ile yabancı ülkeler 

arasında süreklilik arz eden nüfus hareketidir (Ozankaya, 1986).  

Göçler göç etme nedenlerine göre zorunlu ve gönüllü göç, göç edenlerin özelliklerine 

göre emek ve beyin göçü, son olarak da göç hareketinin yurt içi ve yurt dışına 

yönelik olmasına yönelik olarak dış göç ve iç göç olarak tasnif edilebilir. Tüm bu göç 

hareketlerinin nedenleri, sonuçları ve etkileri farklı olabilmekte; hatta iç içe 

geçebilmektedir (Öztürk, Altuntepe, 2008). 

Günümüzde en fazla konuşulan, üzerinde tartışılan konulardan birisi iç göç 

olgusudur. İç göç, bir ülke veya bölge içinde yaşayan kişi veya kişilerin belirli bir 

zaman dilimi içinde, çalışmak ve/veya yerleşmek amacıyla yaptıkları kalıcı yer 

değişiklikleridir (Öztürk, Altuntepe, 2008). Zaman açısından göç, belirli zaman 

dilimi içinde bir mekan değişikliği olarak ifade edilirken, bu zamanın minimum ve 

maksimum ölçütünün ne olması gerektiği konusu önemlidir. Bu konuda göç olgusu 

üzerinde çalışan sosyal bilimciler arasında bir görüş birliği yoktur. Göçler içersinde 

de en çok gerçekleştirilen göç tipi olan ve aynı zamanda bir ülkenin iç dinamiklerini 

değiştirmesi bakımından iç göçler hem en büyük yüzdeyi kapsamakta hem de önemli 
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sosyal değişmelere yol açmaktadır (Öztürk, Altuntepe, 2008). Ülkemiz açısından da 

coğrafi ve mesleki hareketlilik örneği olarak köyden şehire yapılan iç göçler, kitlesel 

bir toplumsal hareketliliği ortaya koymaktadır. Bu hareketliliğin kısmen yatay ölçüde 

gerçekleştiği söylenebilir (Doğan, 1998). Gerçekleşen bu yatay hareketle, bireyler ya 

da aileler şehirlere akmaktadır. 

Göçler, doğrudan doğruya ülkelerin veya daha küçük toplulukların nüfusunun artış 

veya azalışını etkileyen önemli faktörlerden biri olup ayrıca nüfusun yaş ve cinsiyet 

yapısında da değişmeye neden olmaktadır. Bu değişmeler göç alan ve veren yerler 

açısından bir birine zıt olarak gelişmektedir. Öyle ki göç veren yerlerin nüfusu 

azalırken, göç alan yerlerin nüfusu da kontrolsüz şekilde artmaktadır.Bu nedenle 

sosyologlar, insanın doğup büyüdüğü çevreden kimi kez ekonomik kimi kez siyasi 

vb. değişik sebepler yüzünden gerçekleştirdiği göçün sebeplerini, şekillerini, 

etkilerini, meydana getirdiği sosyal değişmeleri tespit gibi konularda yoğun 

çalışmalarda bulunmaktadırlar. Sosyoloji biliminin göç konusundaki yaklaşımı, 

sosyal hareketlilik kavramından kaynaklanmaktadır. Sosyal Hareketlilik kavramı 

tanım olarak kişilerin, ailelerin, değişik nitelikteki sosyal grupların, toplum içinde 

sahip oldukları bir statüden, bir diğer statüye doğru hareketleridir ( Erkal, 1991).  

Göç hareketi, temelde değişik nedenlerden dolayı, belli bir yaş ve sayıdaki grup ya 

da kişilerin farklı konum içeren yerlere doğru sosyal hareketidir. ‘’Belirli bir 

toplumda bir dizi sosyal süreçlerin bileşkesi olarak, maddi ve manevi uygarlığın bir 

birikimi diyebildiğimiz kültür kavramı’’ndan bahisle,  göç de belirli bir sosyal 

hareketliliği ifade etmekte ve kültür üzerinde değişik etkilere yol açmaktadır 

(Güvenç, 1993). 

Bulunduğu ortamda şartları değişen ya da ortaya çıkan yeni gereksinmelerini 

karşılamak isteyen insanoğlu, kaçınılmaz olan bir sosyal hareketlilik sürecine 

girmektedir. Bu süreçte, insanın sadece yaşadığı mekanların değişmesi değil, temel 

değerleri, sahip olduğu kültürel özellikleri, yaşam koşulları, beklentileri ve tutumları 

da öncekine göre büyük oranda değişmektedir. Bu ilk hareket göçle, ikincisi ise 

sosyal değişme kavramı ile ifade edilmektedir. 

Göç hareketi de değişik sonuçlara yol açması bakımından temel bir sosyolojik 

olgudur. İnsanın bulunduğu yerden yeni bir yeni bir yere doğru tek başına, ailesiyle 

ya da kitle halinde yönelmesi pek çok değişimi de beraberinde getirmektedir. 
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İnsanoğlunun kendisini diğer canlılardan ayıran temel karakteristik özelliği, aklı 

sayesinde gerçekleştirdiği kültür ve medeniyetidir. Bu sahip olduğu üstün özelliğini 

göç ettiği yerde bırakamayan insanoğlu, yeni gelinen yerde farklı özellikleri sahip 

yeni bir kültür ve yaşam tarzının içine girmektedir. Böyle olunca da ortaya farklı tür 

yaşam şekilleri çıkmaktadır. Gelinilen yeni ortam, eskiden sahip olunan şartlardan 

çok daha iyi bir yer olabileceği gibi, daha kötü bir yer yada aynı özellikleri taşıyan 

bir yer de olabilmektedir. 

İçine girilen her yeni ortam ise kişiyi bir tür değişime zorlamaktadır. Kişi, girdiği bu 

yeni çevrede mevcut kültürüne karşı, bir baskı ve direniş ile karşılaşmaktadır. Kişi, 

eğer tek başına ya da ailesi ile birlikte göç etmişse, bu baskıyı yoğun şekilde 

hissedecek, yada geniş bir kitle şeklinde göç etmiş ise, bu baskıya direnebilmesi 

nispeten kolaylaşacaktır. Çünkü toplumsal dayanışma açısından insan sayısı, 

önemlidir. Kitle halindeki göçler ve tek tek yapılan göçler bu özelliği taşıması 

açısından farklıdır. Kalabalık nüfusla birlikteliği sürdürmek daha kolay olmaktadır. 

Göçün sosyolojik olarak incelenmesi sonucunda; sosyal hareketlerle birlikte sosyo-

kültürel ve ekonomik yönleri olan ve bir bakıma sosyal değişmenin sebebini teşkil 

eden ayrıca ona hız kazandıran bir sosyolojik olgu olduğu da görülebilir (Öztürk, 

Altuntepe, 2008). Göç eden kişiler, yeni çevrelerinde hem sosyo-kültürel 

değişmelere neden olmakta hem de kendileri de değişmektedirler. Girilen her yeni 

ortam insan için değişikler gösteren bir yapı demektir. Farklı bir coğrafya, farklı bir 

kültür ve farklı bir sosyal yapı sosyal değişmenin unsurlarıdır. 

2.2 Türkiye’de İç Göçün Nedenleri  

Göç, temelde sanayi toplumunun bir niteliği olarak karşımıza çıkmaktadır. Kırsal 

alanlardan, şehirlere doğru olan çağdaş iç göç hareketleri, ilk kez Sanayi Devrimi 

sırasında büyük bir ivme kazanmış; bunun sonucunda da kırsal alanlardan şehirlere 

doğru büyük göç dalgaları yaşanmıştır. Bu bağlamda göç, geleneksel toplum 

yapısından modern toplum yapısına doğru yönelen bir süreçtir (Akgür, 1997).  

Sanayileşme sonucu tarımda makineleşme; toprak mülkiyetinde kutuplaşmaya ve 

entansif tarıma geçişe neden olmuştur. Ya da daha kısa bir ifadeyle, tarımsal yapı 

değişmiş ve topraktan kopuş gerçekleşmiştir. Gönüllü, tek-yönlü olan bu hareketlilik 

seçime dayanır. Kadınlar daha çok ticari şehirlere, erkekler ise daha çok ağır sanayi 
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merkezlerine göçü tercih ederler. Bu tip hareketlilik daha çok genç yaştaki 

yetişkinlerde görülür. Dış göçe konu olanlar genellikle bireylerken, iç göçte istisnalar 

dışında daha çok aileler göçe konu olmaktadır (Erkal, 1991). 

Gelişmiş ülkelerde iç göçler, büyük oranda sanayileşme sonucunda başlamış iken; az 

gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde iç göçler ya sanayileşme hareketini başlatmış 

ya da itici gücü oluşturmuştur.Gelişmiş ülkelerde yaklaşık iki asır önce başlayan 

sanayileşme ve şehirleşme hareketleri, ülkemizde ancak 1950’li yıllardan sonra 

başlayabilmiştir. Sanayileşme hareketleri sonucunda, çok önemli oranda nüfus önce 

en yakın yerleşim merkezlerine, daha sonra ise gerek iletişim ve ulaşım araçlarının 

gelişmesi ve gerekse de toplumun sosyo-ekonomik ve siyasal açıdan gelişme 

kaydetmesi sonucunda belli başlı metropol alanlarda yığılmıştır. 

Göçü açıklayan en temel teoriler “itme” ve “çekme teorileri”dir. İtme ve çekme, göç 

veren ve alan mekanların özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Bu özelliklerin varlığı 

bireyleri çeker ya da iter. İtme teorisini savunanlar, şehirleşme ve göçler üzerinde en 

etkili faktörlerin kırsal alanlardaki geçim ve hayat şartlarının olduğunu, kırsal 

alanlardaki yokluk ve imkansızlıkların köylüleri kırsal alanlardan şehirlere doğru 

ittiğini, onları geçimlerini şehirlerde aramaya zorladığını belirtmektedirler.Çekici 

güçler ise, kırsal kesimden ayrılan ya da ayrılmaya karar verenleri, şehirlere doğru 

çeken iktisadi ve sosyal etmenlerdir (Keleş, 1996). 

Türkiye’nin özel şartları düşünüldüğünde, göçü doğuran genel sebepler “itici 

sebepler”, “çekici sebepler”, “iletici sebepler” ve “siyasi sebepler” olarak dört ana 

başlıkta incelenebilir. Dolayısıyla Keleş’in sözünü ettiği göç sürecinin temelini 

oluşturan bu güçleri kısaca ele almakta fayda vardır (Keleş, 1984). 

Tarım politikalarının yanlışlığı, kırsal toprakların parçalanmışlığı, tarımda hızlı 

makinalaşma ve daha geniş alanların tarıma açılmalarının yanı sıra köylünün elde 

ettiği gelirin ve yaşam düzeyinin düşmesi, kırsal alanların yetersizliği anlamına gelen 

köyün iticiliği olarak kabul edilmektedir (Oktik, 1997). 

Göç hareketlerinin temelinde yatan diğer öğe de iletici güçlerdir. Keleş’e göre, 

iletişim ve ulaşım imkanları göç kararında oldukça etkili olmaktadır. İletici güçlerle 

anlatılmak istenen taşınım imkanlarındaki gelişmedir (Keleş, 2004). 

Çekici güçler ise insanları şehre çeken toplumsal ve ekonomik kimi öğelerdir (Keleş, 

2004). Şehirlerdeki iş imkanları ve yüksek ücretler, şehrin kültürel değerleri, büyük 
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şehirlerin eğitim ve sağlık alanlarında sağladığı imkanlar kır insanını şehre çekmede 

rol oynayan en önemli etmenlerdendir. Şehirsel mekandaki bu kurum ve hizmetlerin 

niteliği her ne kadar çoğu zaman sorunlu ve yetersiz de kalsa kırsal yörelerdeki 

yaşam koşullarından daha cazip bir hayat sunmaktadır; dolayısıyla bu çekici 

güçlerden kaynaklanarak şehre göç tüm hızıyla sürmektedir (Kongar, 2001). Bunlar 

dışında doğal afetler (deprem, su baskını v.b.), terör - mezhepsel çekişmeler 

(DIE,1923-94),  tarım faaliyetleri nedeni ile yapılan mevsimlik göçler Türkiye’deki 

zorunlu göç sebepleri altında sayılabilir.Devlet tarafından benimsenen ve uygulanan 

ekonomik ve sosyal politikalar da siyasi göç sebepleri altında tanımlanabilir. 

Gelişmekte olan ülkeler incelendiğinde iç göçü tetikleyen bölgesel dengesizliklerin 

varlığından söz edilebilir.Çünkü göçün temel nedeni, bölgelerarası sosyo-ekonomik 

gelişmişlik farklılıklardır. Toplumsal refah dağılımının dengesizliği sonucunda 

ortaya çıkan göç olgusu, aynı zamanda toplumsal refah dağılımını olumsuz yönde 

etkilemektedir. Bölgesel eşitsizlikler bu bağlamda kırdan şehire göçün hem nedenini 

hem de sonucunu oluşturmaktadır. 

Bölgeler arası sosyal ve ekonomik dengesizlikler, tarımda makineleşme, terör veya 

doğal afetler gibi nedenler  kırsal alandan şehirsel alanlara göçü tetiklemiş, hızlı 

nüfus artışlarına ve ekonomik-mekansal anlamda altyapısı ve stratejik politikaları 

yetersiz olan şehirlerin hızlı ve hazırlıksız  bir şehirleşme sürecine girmesine neden 

olmuştur. 

2.3 Türkiye’de İç Göç Kavramının Tarihsel Gelişimi ve İç Göç Yönü  

Türkiye’de iç göç süreci belli dönemlere ayrılarak ifade edilebilir ve bu dönemler: 

1923-1950 dönemi, 1950-1960 dönemi, 1960-1980 dönemi ve 1980’den günümüze 

olarak ayrılabilir. 1923-1950 döneminde iç göç olgusunun önemsiz sayılacak kadar 

az sayıda olduğu söylenebilir. Bu dönemde kırdan şehire ve şehirden şehire cılız bir 

göç söz konusuydu ve bu göç hareketlerine, sonraki dönemlerle karşılaştırılamayacak 

kadar küçük gruplar katılıyordu. 

1950-1960 döneminde kır-şehir nüfus dağılımları oldukça değişmiştir. 1940’lı 

yıllardan sonra Marshall Yardımı gibi Batı’dan gelen maddi katkıların da etkisiyle 

kapitalistleşme ve modernleşme, kırlarda toprağa dayalı işlerden kopuşu, şehirlerde 

ise sanayi ve hizmet sektörü için ciddi bir işgücü gereksinimini yaratmıştır. Bu 
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dönem, köyden ve köylülükten hızla kopma dönemidir. 1950-1960 döneminde en 

çok  göze  çarpan   nitelik  göç   alan  yerlerin  günümüzde  metropol  alan  olarak  

tanımlanan iller olmasıdır. 

Şehirsel alanların kendi yapılarının ve bu yapılardaki dönüşümlerin iç göçe 

damgasını vurduğu dönem, 1960 ile 1980 arasındaki dönemdir. Sanayi toplumu olma 

yolunda hızlı bir ilerleme kaydedemeyen Türkiye’de, şehirsel alanlar, hızla akan 

kırsal nüfusu aynı hızla emme gücüne sahip olamamışlardır. Hem kırsal alanlardan 

akan işgücünü istihdam edecek sanayi aynı hızla gelişmemiş, hem de şehirsel alanlar 

gelen nüfusu barındıracak konut oluşumunu sağlayamamıştır. Sonuç olarak 

gecekondularda yaşayan ve ikincil ekonomik sektörlerden geçimini sağlamaya 

çalışan bir göçmen kitlesi, şehir nüfusunun ağırlıklı bir parçası haline gelmiştir. Bu 

göçmen kitlesi, oluşan göç ağı ile birlikte göç dalgalarının sürekliliğini sağlamıştır. 

1960-1970’lerde kır-şehir göçü başat göç türü iken; 1970’lerin sonundan itibaren 

şehir-şehir göçü başlıca göç türü olmaya başlamıştır (İçduygu, Sirkeci,1998).  Bu 

dönemde, metropoller haricindeki göç alan iller, artık göç vermeye başlamıştır. 

1980’den günümüze olan dönemde, güdülen ekonomik politikalar ve rant 

gelirlerinden ötürü, sistemde sosyal sınıflar açısından dikey hareketlilik (statü 

değişimi) oluşmuştur. 1980 sonrasında nüfus ve sermaye hareketi hızlanmıştır. Ne 

var ki, şehirsel iş piyasasında göçmenlerin işgücünü değerlendirebilecek iş olanakları 

teknoloji yoğun yatırımlardan dolayı azalırken, güvencesiz, süreksiz, düşük gelirli 

vb. işlerde çalışanların oranı artmıştır (Peker, 1998). 

1980’li ve 1990’lı yıllarda Türkiye, serbest piyasa ekonomisi, özelleştirme gibi 

kavramlarla tanışmıştır. Bu arada, modernleşmenin “küreselleşme” adı verilen 

süreçle algılanır oluşu, Türkiye’nin bir yandan uluslararası düzeyde, diğer yandan ise 

ulusal düzeyde yeni sorunsal alanlarla karşılaşmasını gündeme getirmiştir. “İletici” 

etkenlerle açıklanan göç tipi daha çok bu dönemde belirginleşmiştir. 

Türkiye’de görüldüğü üzere genelde göçler, gelişmemiş bölgelerden gelişmiş bölge 

ve ülkelere doğru olmaktadır. Göç ister içe dönük, ister dışa dönük olsun, göçlerin 

kaynağı, kalkınma politikalarında sanayileşme tercih edildiğinden, şehirleşen sanayi 

bölgeleri göçe katılanların varmak istedikleri alan olarak onları bir mıknatıs gibi 

kendine çekmekte, iş imkanları açarak insanları cezbetmektedir. Türkiye’de göçler 

iki önemli tipte olmaktadır. Göçlerin akışı ya doğrudan doğruya son yerleşme yerine 
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ya da adım adım göç şeklinde yani kademeli olarak gerçekleşmektedir. Birinci tip 

göçte insanlar, hiçbir ara yerleşim merkezine uğramadan doğrudan büyük şehirlere 

ya da son kalacakları şehire giderken; ikincisinde ara basamakları oluşturan şehirler 

aşılmakta yani en yakın veya en küçük şehirlerden başlayarak adım adım büyük 

şehirlere yaklaşılmakta ve son aşamada da büyük şehre yerleşilmektedir (Sezal, 

1992). 

Türkiye’de bölgeler arası gelişmişlik farkından dolayı yaşanan göçler; 

 Coğrafi olarak doğudan batıya yaşanan göçler, 

 İç illerden kıyı illere doğru yaşanan göçleri kapsamaktadır (Güvenç, 1997). 

Tüm az gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de göçün yönü, gelişmemiş kırsal 

alanlardan ve bölgelerden, gelişmiş şehirsel alanlara ve bölgelere doğrudur. 

1980’lerle birlikte, Türkiye nüfusunun çoğunluğunun şehirlerde yaşadığı bir döneme 

girilmiştir. Türkiye’de 1950’lerde başlayan iç göç süreci, temel olarak kırdan şehre 

bir süreç olarak görünse de, tek göç şekli bu değildir. İç göç, kırdan şehre, şehirden 

şehre, şehirden kıra, kırdan kıra biçiminde ortaya çıkmaktadır. Bu tür göç 

hareketlerinin neden ve sonuçları farklıdır (Sezal, 1996). 

2.4 İç Göçün Sonuçları ve Ayrışma (Segregasyon) 

Göç toplum bünyesinde meydana getirdiği değişiklikler ile sosyolojik, insan üzerinde 

meydana getirdiği farklılıklar ile de psikolojik boyutlara sahiptir. Göçler doğrudan 

doğruya ülkelerin veya daha küçük toplulukların nüfusunun gelişmesini (artırıp veya 

azalmasını) etkileyen önemli faktörlerden biri olup, nüfusun yaş ve cinsiyet 

yapısında değişmeye sebep olurlar. Bu değişmede göç alan ve göç veren çevrelerde 

birbirine zıt şekilde gelişirler. Göç nüfusun kalilatif yapısında da (okur- yazarlık, 

tahsil, iş ve meslek, bilgi ile bunlara bağlı olarak kalifiye eleman miktarında) bir 

takım değişmelere sebep olduğu gibi toplumun yapısını, kültürünü, ekonomik, politik 

bütün kurumlarını etkiler (Akkayan, 1979). 

Göç veren yerler var olan kaynaklarını göçle kaybederken, göç alan yerler bu 

kaynaklara sahip olmaktadır. Bu nedenle ülkemizde yaşanan göçlerin kırsal ve 

şehirsel alanda farklı sonuçlarına rastlanmaktadır. Örneğin; meydana gelen hızlı ve 

çarpık şehirleşme, şehirlerin göçle gelen insanlara yetecek konut miktarını 

karşılayamamasından kaynaklanan konut sorunu ve gecekondulaşma, şehirlere gelen 
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insanların geldikleri şehrin işgücü piyasasına ve istihdam yapısına olan etkileri, 

kişilerin geldikleri şehirlere ekonomik ve sosyal açıdan uyum sağlayamamaları 

sonucunda oluşan şehirlileşme sorunu ve son olarak da insanların şehre ne derece 

uyum sağladıklarının bir göstergesi olan sosyal yapı değişmeleri büyük 

şehirlerimizde yaşanan problemlerdir (Öztürk, Altuntepe, 2006). Göç veren kırsal 

alanlarda enerjik, genç, açıkgöz, okuyup yazmış nüfusun şehre göçmesi bir kan  

kaybı anlamını taşımaktadır (Keleş, 1983). Büyük şehirler ve gelişmiş bölgeler kırsal 

alanların ve az gelişmiş bölgelerin genç ve kabiliyetli insan gücünü çekmektedir. Bu 

ise bölgeleri işe yarar nüfustan yoksun bırakarak, dengesizlikleri artırmaktadır 

(Keleş, 1983). Böylece göç veren yerlerdeki daha olumsuz koşullar ortaya 

çıkmaktadır. Göç ile bir yerdeki nüfusun aktif kesimi gitmekte, daha az girişimci ve 

az dinamik kesimi kalmaktadır. Bu da net göç veren yörelerin gelişme hızlarını 

düşürmektedir. Gelişme hızı düştükçe göç artmakta ve geri kalmışlık ortaya 

çıkmaktadır. Kişinin yer değiştirmesine sadece üretim faktörü olarak değil, aynı 

zamanda da bir tüketim olayı olarak baktığımızda, göç veren yörelerin pazar olarak 

avantajlarını yitirmekte oldukları, bunun da gelişmeyi bir başka yoldan etkilediği 

ortaya çıkar. Bunlar göçün kırsal alanlarda meydana gelen “çözülme” yönünü 

oluşturmaktadır. Şehirsel alanlardaki “yoğunlaşma” kadar en az “çözülmede” de çok 

önemli bir olaydır. Kartal’ın şehirleşme tanımında verdiği kırda “çözülme”, şehirde 

“yoğunlaşma” tespitinde anlatılmak islenilen de göçün kırsal alanlarda ve şehirsel 

alanlardaki farklılaşmaya etkisidir (Keleş, 1983).  

Günümüzde hala, Türkiye’deki önemli gündem maddelerinden birini hiç kuşkusuz iç 

göç olgusu oluşturmaktadır.1950’li yıllarda başlayan sanayileşme hareketi 

sonucunda gittikçe büyüyen iç göç olgusu, bugün içinden çıkılamaz sorunlara yol 

açmıştır. Genel olarak, kırsal alanların itici ve şehirsel alanların çekici şartlarına bağlı 

olarak gelişen iç göç hareketleri, gelinen yerlerin boşalmasının yanında, gidilen 

yerlerde başta işsizlik olmak üzere, konut sıkıntısı, gecekondulaşma, çevrenin ve 

tarihi yapının tahribatı, sosyal çatışmalar, kapkaç ve hırsızlık gibi birçok sosyo-

ekonomik sorunu da beraberinde getirmiştir. 

Göç olgusu, yalnız insanların değil, aynı zamanda onlarla birlikte çeşitli yeteneklerin, 

sermayenin ve kültürlerin de fiziki mekan üzerindeki hareketliliği anlamını 

taşımaktadır. Bu nedenle genel olarak göç; göç veren yerleri etkilediği gibi göç alan 

yerleri de etkilemektedir. Özellikle farklı, sosyal-kültürel gruplara ait bireylerin göç 
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yoluyla aynı şehir merkezlerinde yaşamaya başlamaları, toplumsal bütünleşme ya da 

bütünleşmeme gibi sosyal olguların ve sorunların ortaya çıkmasında etkin rol 

oynamaktadır (Erol, 1997). Ülkedeki şehirli nüfus şehirlerde bir nüfus yığılmasına 

dönüştükçe, şehirsel sorunlar yalnızca çevreye zarar vermekle kalmaz aynı zamanda 

toplumsal ve siyasal rahatsızlıkların da oluşmasına neden olur (Hamamcı, Keleş, 

1993).  

Özellikle ülkemiz gibi şehirleri büyük göç alan toplumlarda, hızla topraktan kopan 

ve şehire gelen insanlar bir anlamda köyü şehire taşımaktadırlar. Çünkü şehirsel 

mekanlar, şehirsel meslekler ve kurumlar yeni gelenleri sindiremeyip, bu yeni kitleyi 

şehir dışına itmekte ve ancak birkaç kuşak sonra şehire uyum sağlanmaktadır 

(Görmez, 1997).  

Sanayileşme hızından daha hızlı olan şehirleşme için gerekli sosyal ve ekonomik 

altyapıların tamamlanmamış hatta hazırlanmamış olması, şehire gelen çaresiz 

insanların iş, konut, hizmet, uyum ve güvenlik gibi ihtiyaçlarının karşılanmamasını 

doğurmuştur.  Yanlış uygulanan politikalar sonucunda bölgeler arasındaki kültürel ve 

ekonomik farklılıklarda uçurumlar meydana gelmiştir. Bu uçurum mevcut yapı  

barınma gereksinimini gidermeye çalışan sorunlu nüfusu büyük şehirlerimize 

yöneltmektedir. Bu da beraberinde çarpık şehirleşmeyi ve geleneksel değerlere sahip 

kırsal kesim insanının erozyonu ile birlikte şehir kültürü yozlaşmasını beraberinde 

getirmektedir (Çorbacıoğlu, 1998).  

Köylü nüfusun şehre gelmesi ve emeğini arz etmesi ve hatta iş bulması, onun şehre 

uyumu için yeterli olmamaktadır. Kültürel bir değişim geçirmesi, şehirli yaşam 

kalıplarını benimsemesi, şehrin fırsatlarını değerlendirilebilmesi gerekmektedir. Bu 

kısa sürede gerçekleşen bir olgu değildir. Bu değişim birkaç nesil içinde 

gerçekleşmektedir.Bu süreçte şehirde var olan toplumla yeni göç eden toplum 

arasında sosyo-kültürel, ekonomik, mekansal, politik ve davranış kalıpları 

bakımından farklılıkların var oluşu bu iki toplum parçası arasında çatışmalara ve 

ayrışmaya neden olmaktadır. 

Kırsal alanların itici ve şehirsel alanların çekici şartları sonucu ortaya çıkan göç 

hareketleri hem gelinen ve gidilen yerlerde, hem de kişiler üstünde iç içe geçmiş çok 

farklı ve derin etkiler bırakmaktadır. Çok çeşitli etkenler sonucunda ortaya çıkan göç 

olgusunu engellemek için vize benzeri kısıtlamaların uygulanmasına yönelik öneriler 
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çeşitli zamanlarda gündeme gelmiştir. Günümüzde de özellikle İstanbul başta olmak 

üzere büyük şehirlere bu tür kısıtlamaların getirilmesi düşünülmektedir. Çok boyutlu 

ve karışık olan göç hareketlerini engellemek için göçü ortaya çıkaran etkenleri 

ortadan kaldırmaya çalışmak yerine, çeşitli kısıtlamalar getirmeye çalışmanın ne 

derece yararlı olacağı da şüphelidir. 

Bir çok nedeni ve sonucu olan iç göç hareketlerinin iyi analiz edilmesi ve buna 

yönelik tedbirlerin alınması, stratejilerin geliştirilmesi, çok önemli ve hassas bir 

konumda bulunan ülkemizin geleceği açısından çok önemlidir. 
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3. İÇ GÖÇ VE AYRIŞMA OLGUSU 

Bu bölümde; Türkiye’de iç göç sonucu ortaya çıkan problemler; şehirlerin göçle 

gelen insanlara yetecek konut miktarını karşılayamamasından kaynaklanan konut 

sorunu ve gecekondulaşmayı içeren mekansal ayrışmaya, şehirlere gelen insanların 

geldikleri şehrin işgücü piyasasından ve istihdam yapısından legal olarak 

yararlanamaması sonucu oluşan ekonomik ayrışmaya, iç göçle gelen insanların farklı 

toplumsal yapıya ve yaşayış biçimine sahip olmaları sonucu meydana gelen sosyo-

kültürel ayrışmaya ve yine iç göçle şehre gelen topluluğun şehirlileşme anlayışından 

yoksun, şehrin fırsatlarının bilincinde olmaması sonucu şehirde yaşayan toplumla 

aralarındaki şehirlileşme bilincinin farklılaşmasından kaynaklanan şehirsel 

ayrışmaya alt başlıklar halinde değinilecektir. Ülkemizde yaşanan iç göçlerin sosyo- 

kültürel, ekonomik ve mekansal anlamda pek çok sonucu olmuştur.  

Şehirlerde, kırsaldaki aile ve akrabalık bağlarının gevşemesi ve bireyler arası 

ilişkilerin resmî, kesintili, yüzeysel, geçici ve anonim olması, gelir dağılımındaki 

eşitsizlikler, sosyal kontrolün kaybı, kültürel çözülme, şehirle bütünleşememe ve 

kimlik bunalımı gibi olumsuzluklar; yalnızlık, güvensizlik, sapkın davranışlar, suça 

yönelim, uyuşturucu kullanımı gibi sosyal ve psikolojik problemler ortaya 

çıkarabilmektedir (Toit, 1975). Göç olgusuyla kırsal kesimden şehre gelen göçerlerin 

yaşamış ve yaşamakta olduğu tüm bu sosyo-kültürel, ekonomik ve psikolojik 

problemler  bu bölümde “ayrışma” kavramı altında irdelenecektir. 

Ayrışma içeriğinde  pek çok boyutu barındırmasına rağmen çoğu zaman sosyal ve 

mekansal ayrışma olarak birlikte açıklanan bir kavramdır. Andersen (2004) sosyal 

ayrışmayı şu şekilde tanımlamaktadır:  “Sosyal ayrışma, gruplar arasında artan sosyal 

ve kültürel farklılıklara yol açan, etnik ya da sosyal olarak farklı grupların mekansal 

ayrımlaşmasıdır”. Toplumsal ve mekansal ayrışmayı üreten dinamikler, çoğunlukla 

şehir yoksulları ve dezavantajlı alt sınıflar açısından ele alınmaktadır (Andersen, 

2004; Knox ve Pinch, 2000). Çünkü üst sınıfların sahip oldukları araçlar ve 

olanakların çeşitliliği, mekanı dışlayıcı bir tasarımla biçimlendirmelerini 

kolaylaştırmaktadır.  
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Sosyal ayrışma, gelire ve dolayısıyla sınıfsal konuma göre ortaya çıkabildiği gibi, 

farklı etnik ve dini gruplar arasında da ortaya çıkabilmektedir. Bu durum, toplum 

içinde yerleşen ayrımcılığın bir sonucudur. Bu bize iki farklı ayrışma türünü 

vermektedir: ilki gelir ve statüye göre, ikincisi etnisite ya da dini kimliğe göre. Gelir 

ve statüye yani sınıfsal konuma bağlı ayrışma, eğitim ve istihdamla ilgilidir ve yaşam 

tarzı dolayımında ortaya çıkmaktadır. Etnik ya da dini kökene göre ortaya çıkan 

ayrışma ise ayrımcılığın bir sonucudur. Bu türlü ayrışmada, toplumu oluşturan 

çoğunluk, asimilasyon yolu ile azınlık durumundakileri dışlar (Özgür, 2006). 

İç göçlerle beraber kırsal kesimden şehre gelen toplumsal kesimle şehirli kesim 

arasında birtakım farklılıklar mevcuttur. Toplumun bu iki kesimi arasında mevcut 

olan  sosyo-kültürel, ekonomik, mekansal, politik ve davranış kalıpları farklılıkları 

bu iki toplum arasında çatışmalara ve ayrışmaya neden olmaktadır. Jurgen, 

ayrışmanın şiddetini belirleyen üç ana koşul olduğunu ileri sürmektedir: gelirde 

eşitsizlik, eğitimde eşitsizlik ve ayrımcılık (Jurgen,1998). Tüm bu sosyal problemler 

iç göç olgusunun iki farklı yapıdaki toplumu bir araya getirmesiyle şiddetlenmiş, 

teknolojinin günden güne gelişmesi, globalleşme, kitle iletişim araçlarının 

yaygınlaşmasıyla ayrışma olgusunu günümüzde en çok tartışılan konu haline 

getirmiştir. 

3.1 Mekansal Ayrışma: Formel ve Enformel Konut Örüntüsü  

Enformel yerleşmeler, Türkiye’de kırdan şehre kitlesel göç olgusu ile tanışılan 

1950’li yıllarda, bu sürecin beraberinde getirdiği sarsıntılarla baş edebilmeyi 

sağlayacak bir dizi mekanizma olarak ortaya çıkmıştır.Kitlesel göç olgusunun sarsıcı 

etkilerini hafifleten en temel mekanizma ise enformel bir yerleşme olan gecekondu 

olgusu olmuştur. Gecekondu üretimindeki süreçte ilk yatırım maliyetinin az oluşu, 

kendi iş gücüne dayalı bir sistematiğe sahip olması bu sınıfın gecekondu üretimini 

benimsemesine sebep olmuştur. 

İmarlı kesimde formel konut üretiminin en büyük handikapı pahalı olması, daha 

başlangıçta yüksek bir birikimi gerektirmesi ve planlamada yapım iznine kadar 

oldukça karmaşık ve pahalı teknik hizmetlerin satın alınmasını gerektirmesidir. 

Halbuki gecekonduda konut yapımı, imar izin ve denetimleri dışına çıkılarak yapım 

gecekonducuların hünerine kalmıştır. Ayrıca arsa maliyetleri kaldırılmış ya da 

azaltılmış, yapım aşamalandırılarak gecekondu sahibinin ekonomik koşullarına 
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uygun hale getirilmiştir.İmarlı kesimde konut yapılıp bittikten sonra yaşam 

başlarken, gecekonduda yaşayarak yapım devam etmiştir. Bu durumda bina bakımı 

yerini yapım-yıkıma bırakır ve orta sınıf konut mahalleleri eskirken, gecekondu 

alanları sürekli gelişim göstermiştir. 

Gecekondunun ilk oluşumunda  ticari amaç değil, mülk-konut üretimi kaygısı 

hakimdir.Zamanla ailelerin ekonomik düzeyinin artması, aile nüfusunun artış 

göstermesi mevcut yapının yetersiz kalmasına; gecekondunun yasallaşmasıyla yıkım 

riskinin düşüp alt yapı ihtiyacının giderilmesi, bölgenin imar planlarının yapılıp 

belediyeler tarafından hazine arazileri üzerinde inşaat izni ve imar durumu verilmesi 

gecekondunun bugünkü mekansal ve yasal özelliklerini oluşturmuştur.  

Ayrıca bazı belediye arazilerinin satılarak arazilere tapu verilmesi, bölgede kiraların 

düşük olması nedeniyle artan kiralık konut talebi ve düşük kira bedelleri gibi 

nedenler mevcut yapılara yeni ilavelere veya yıkılıp çok katlı yeni yapı yapımlarına, 

bu da eski gecekondu mahallelerinde apartmanlaşmaya sebep olmuştur (TÜSİAD, 

1999). 

Böylece imar planlarına aykırı; estetik, mahremiyet, fiziksel çevre, sağlık ve 

güvenlik koşullarına ilişkin kullanıcı gereksinimleri göz ardı edilmiş yapı keşmekeşi 

ve sağlıksız çevre oluşumu gerçekleşmiştir. Ayrıca şehir hukuku dışında gelişen 

şehirleşme süreci, özellikle büyük şehirlerimizde bir uçta “yeni zengin yerleşme 

alanları”, diğer uçta “yeni yoksul yerleşme alanları” biçiminde somutlaştırılabilecek 

bir mekansal kutuplaşmaya neden olmuştur. 

1980’li yılların Türkiyesinde şehirleşme sürecinde artık şehirde “bir uçta, şehrin 

çeperinde eskisinden çok farklı yöntemlerle ve ilişkilerle var olmaya çalışan ve bu 

uğurda daha önceden yapmayı tasavvur bile edemeyeceği çok şeyi yapmaya hazır 

şehir yoksulları; arada bir yerde kooperatifler yoluyla şehirdeki paylaşım kavgasına 

katılan ve şehrin çeperindeki geniş arazilere göz diken orta sınıflar; ve diğer uçta, 

şehrin en prestijli alanlarında ‘kapattığı’ arazilerde özel güvenlik sistemleri ile 

korunan yüksek duvarların ardında yaşayan ve artık değil terk ettiği şehre, topluma 

bile dönüp bakmayan üst sınıflar” (Işık ve Pınarcıoğlu, 2003) bulunmaktadır. 

Bu değişimde kuşkusuz ki günümüz toplumunun tüketim anlayışının değişmesi rol 

oynamaktadır.Artık statü ve sınıf yapısı tüketim göstergeleri üzerinden 

örgütlenmektedir (Baudrillard, 2004). Yani günümüz toplumu ne olduğu ya da ne 
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ürettiği ile değil, ne tükettiği ile kimlik ve statü kazanmakta, sınıfsal konumu buna 

göre tanımlı hale gelmektedir. Baudrillardın tezine  göre toplum, tüketim biçimlerine 

yüklenen anlamların, yukarıdan aşağıya, alt sınıflara doğru süzülmesi ile farklılaşır 

(Baudrillard, 2004). Yaşam tarzı, sosyal ve kültürel farklılıklar etrafında kümelenen 

insanlar, kendilerini toplumun geri kalanından ayırmak ve statü simgesi olan konut 

tercihlerinin de bu seçimlerini yansıtmasını istemektedirler. Konut artık yalnızca bir 

barınak değil, piyasa koşulları içinde bir yatırım aracı ve statü simgesidir. 

Dolayısıyla, konut tercihi (eğer tercih yapılabiliyorsa) bireylerin ya da ailelerin 

yaşam tarzları, ait oldukları sosyal sınıf ve hatta gündelik tüketim kalıpları üzerine 

önemli göstergeleri de içinde barındırmaktadır. 

İstanbul şehri açısından bakıldığında, son on yıldır üst düzey gelir grubuna dahil 

kişilerin şehirden kaçış çabası içinde olduklarının gözlemlendiği belirtilmektedir 

(Işık ve Pınarcıoğlu, 2003). Çünkü kendilerinden sosyo-ekonomik ve kültürel 

anlamda çok farklı olan kırsal kesim insanının şehirlere göçüyle, topraktan hızla 

kopuşun sonucu köy hayatını şehre taşıdıklarına ve bu insanların şehir kültürünü 

zedelediğine inanmaktadırlar.Bu nedenle kendi gibi olanlarla birlikte olmak, bir 

yaşam tarzı satın almak, köhnemiş şehir merkezindeki yapılar yerine modern ve yeni 

yapılarda yaşamak  ve en önemlisi de güvenlik amacıyla şehir merkezlerini yeni 

kullanıcılarına terk ederek uzaklaşma ihtiyacı duymuşlardır.Bu durum konut 

piyasasında “süzülme kavramı” ile tanımlanmaktadır. Süzülme (Filtering Theorie); 

üst gelir gruplarının bir konut alanını, yapıların yaşlanmış ve köhnemiş olması 

nedeniyle terk etmesi sonrasında, onların yerine bu alana alt gelir gruplarının gelmesi 

olarak tanımlanmaktadır. Bu süreçte eski konutların fiyatlarının düşmesi alt gelir 

grupların konut ihtiyacına bir nebze çözüm üretirken üst gelir grubu için de şehir 

merkezleri dışında “kapalı site” oluşumunu tetiklemiştir.  

Kapalı siteler genel olarak, orta ve üst gelir grubundan hane halklarının dışarıya 

kapalı ve izole, üst düzey ve özel güvenlik önlemleri ile kuşatılmış, belli boş zaman 

olanakları sunan ve yaşam tarzı kurgusu etrafında biçimlenmiş olan konut alanları 

olarak tariflenmektedir. Temeline bakıldığında, kapalı siteler, belli bir ödeme gücüne 

sahip kesimin, kendini “dışarıda” bırakmaya çalıştıkları olası kötülüklerden 

(yankesicilik, hırsızlık, uyuşturucu satıcılığı vb.) koruması, sosyal olarak tanımlı bir 

alanın oluşturulması ve mülk değerlerinin korunması amacı ile kurulurlar. Zararsız 

olduğu için “içeride” olmaya hak kazanan kişiler ise yalnızca orada bulunan konut 
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için gereken bedeli ödeyebilenlerdir. Bu bedeli ödeyemeyenler bir kapalı sitenin 

sokaklarında dolaşamazlar. Buradaki seçmecilik, gelire bağlı bir sınıfsal ayrımcılığa 

işaret ederken, mahallede olması beklenen çeşitlilik, ortak ve paylaşılan değerleri 

gözardı eder. Korunan şey, seçkinci bir azınlığın sahip olduğu mülk değeridir. 

Korunan kesim, kamunun ortak ideallerinden ve ortak gelecek fikrinden de 

uzaklaşırlar. Kapalı sitelerin, toplumun geri kalanı ile içinde bulunduğu gerilime 

dikkat edilmelidir. 

Bu yeni konut oluşumunun  ayrıcalıklı ve ayrışmış hayatı simgelemesi, güvenliği 

sağlaması, sunulan sosyal imkan ve servislere paralel artan bedeller, sıradan 

insanların bu yeni ve popüler yaşam alanlarına erişimlerini imkansızlaştırmıştır 

(Özgür, 2006). Bu durum da barınma ihtiyacını yetersiz istihdam konut ve ekonomi 

politikaları nedeniyle enformel yollardan gidermeye çalışan ve bir taraftan da köy 

kültürünü asimile ederek şehirlileşme çabası veren kesimle, formel ve konforlu bir 

hayatı finanse edebilen şehirli kesimin mekansal anlamda aralarında bir uçurumun 

oluşmasına neden olmuştur. 

3.1.1 Konut yetersizliği ve “Gecekondu” 

Abraham Maslow insanların istek ve ihtiyaçlarının önem sıralaması ile ilgili 

geliştirmiş olduğu teorisinde insanın sırasıyla giderdiği ihtiyaçlarının “beslenme ve 

barınma”,  “güvenlik”, “sevilme ve ait olma”, “kendini gerçekleştirme” olduğundan 

bahseder. Maslow’a göre insan bir önceki ihtiyacını gidermeden bir sonraki 

ihtiyacını giderme eğiliminde olmaz. Bu teoriye gore insanın öncelikli ihtiyacı 

beslenme ve barınmadır. Vahşi yaşamdan ve doğanın dış koşullarından korunma 

ihtiyacı, yaşamın sürdürülebilmesi için barınma gereksinimini en temel 

gereksinmelerden biri haline getirmiştir (Maslow, 1999). Zamanla koşulların 

değişmesiyle bu ihtiyaç sosyal bir güvence ve ekonomik bir yatırım halini almıştır. 

Bu bağlamda konutun literatürdeki tanımları üzerinde durmakta fayda vardır. 

Konut, “insanların beslenme, giyinme vb. gibi temel gereksinimlerinden biri olan  

barınma gereksinimini öncelikle güvenli ve sağlıklı olarak karşılayacak özellikleri 

taşıması gereken, fiziksel büyüklükleri olan bir ortamdır” (E. Özkan, 1981). Konut, 

birey ve aile için temel gereksinimlerinin karşılandığı bir barınak iken, toplum için 

sosyal, ekonomik ve mekansal içerikli bir olgu, en küçük ölçekli mekan planlama 

birimidir (Pulat, 1992). Tarihsel gelişim içinde konut, doğanın yapısına ve etkilerine, 
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barındırdığı toplumun üretim biçim ve ilişkilerine, ve bunların sonucu olarak ortaya 

çıkan kalkınma düzeyi, kaynak kullanımı, gelir dağılımı, nüfus artışı, nüfusun 

mekanda dağılımı, şehirleşme tipi ve hızı, aile yapısı, toplumsal yaşamın gereklerine 

göre oluşmuş, değişmiş ve gelişmiştir (Acaroğlu, 1975).  

Toplumda, ekonomik özgürlüğü olan birey, aile ya da bireylerden oluşan hane 

halkının tek veya bir arada ilişkiler kurabileceği, çeşitli işlevleri içeren mekansal bir 

birim olan konut, güvenli ve sağlıklı yaşam koşullarını sağlayacak nitelik ve nicelikte 

olmalıdır (Pulat, 1992). Bu nitelik ve nicelikler konut gereksinimini doğurmakta, 

karşılanamadığı takdirde ise konut açığı ortaya çıkmaktadır. 

Konut gereksinimi; kişilerin minimum düzeyde barınma ihtiyacını karşılayacak 

konut sayısı ve kalitesi ile belli bir zamanda mevcut konut sayısı ve kalitesi 

arasındaki fark şeklinde tanımlanabilir (Pulat, 1992). Konut gereksinimi ‘’durağan’’ 

ve “devingen” olmak üzere iki şekilde sınıflanabilir. Durağan konut gereksinimi, bir 

yerde belli bir zamanda yeni yapılan konutların sayısı ile konut edinmek isteyen hane 

halkı sayısı arasındaki fark olarak tanımlanır.Devingen konut gereksinmesi ise 

nüfusun gelecekteki barınma gereksiniminin ön kestirimidir (R. Keleş, 1984). 

Konut açığı ise, mevcut hane halkı sayısı ile mevcut konut sayısı arasındaki 

dengesizliği anlatan bir kavram olup iki şekilde görülmektedir: “açık konut açığı” ve 

“gizli konut açığı”. Açık konut açığında, gözle görülen, sayısal bir açıktan söz 

edilirken (nicel), gizli konut açığında barınma koşullarının niteliksel yetersizliğinden 

kaynaklı konut açığı anlatılmak istenir. Bir konut biriminde birden fazla aile yaşıyor 

ise bu durumda gizli konut açığından bahsedilir. Gizli konut açığı, nitel bir özelik 

taşımakta olup hane halkı tipleriyle, konut tipleri arasındaki dengesizlikten doğar (R. 

Keleş, 1990). 

1950’li yıllarda Türkiye’de kırdan, altyapısı gelişmiş büyük sanayi şehirlerine 

kitlesel nüfus akını hızlı bir şehirleşme sürecine girilmesine neden olmuştur. Ancak 

şehirsel hizmetlerin sağlanmasındaki hız, şehirleşme hızının altında kalmıştır. 

Özellikle sosyal konut sağlama noktasında ortaya çıkan çözümsüzlük, gecekondu 

inşaasına yol açmıştır. 

Toplumun farklı sınıfları, imkanları doğrultusunda, ücret ödeyebilme düzeylerine 

göre şehrin farklı yerlerinde yerleşmektedirler. Böylece şehirsel yerleşme alanları 

aynı zamanda burada oturan insanların toplumdaki tabakalaşma ve sınıf yapısını da 
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yansıtmaktadır (Kıray, 1982a). Ancak bu görüşe alternatif bir yaklaşım da söz 

konusudur. Bu yaklaşıma göre, göç yoluyla şehirlere gelen kitlelere meşru yollarla 

konut sunumu yapılsa dahi bu kişiler yine gecekondularda yaşayacaktır. Çünkü 

gecekondular, köyün sosyo-kültürel hayat tarzı ve fiziksel ortamına daha yakın 

bulunmaktadır (Tekeli, 1982). İşte bu nedenle gecekondu, şehirleşme hareketi ile 

şehre göç eden nüfusun konut edinilebilecek ekonomik güce sahip olmaması, konut 

stoğunun yetersizliği ve kırsal yaşam özelliklerine yakınlık anlamında en kestirme 

yolla bireylerin kendi imkanlarıyla konut edinme yöntemi olarak açıklanabilir. 

Gecekondu “… imar ve yapı işlerini düzenleyen mevzuata ve genel hükümlere bağlı 

kalmaksızın, kendisine ait olmayan arazi ve arsalar üzerinde, sahibinin rızası 

olmadan yapılan izinsiz yapılardır” (Yörükan, 1966). Ya da; “tarım ve nüfus 

değişiklerine uymayan, sanayileşmeyen, örgütleşmeyen şehirlerimize yayılan hiç 

ihtisaslaşmamış az gelir getiren işlerde büyük kitlelerin barınak yerleridir” (Kıray, 

1982b). 

Başka bir tanıma göre gecekondu, imar yasalarına aykırı, ilkel, denetimsiz ve 

sağlıksız, acele yapılmış konutlara verilen isimdir. 1966 yılında kabul edilen 775 

Sayılı Gecekondu Yasası, gecekonduyu “İmar ve yapı yasasına aykırı kendine ait 

olmayan arsa ve arazi üzerinde mal sahibinden izinsiz yapılmış yapılar” olarak 

tanımlar. Yasada bu tanıma kişilerin kendi arsaları üzerinde yaptırdığı benzer 

nitelikteki barınaklar da dahildir (Odyakmaz, 1996). 

Göç yoluyla şehirlere gelen insanların oluşturduğu gecekondu, kamu toprakları veya 

gerçek kişilerin topraklarına izinsiz olarak yapılan, sağlıksız ve altyapısı eksik, 

genellikle sanayi merkezlerine yakın, kendine özgü bir kültür oluşturan, daha çok 

örgütsüz olan marjinal işlerde çalışan insanların yaşadıkları yerleşim birimidir 

(Kızılçelik, 1996). Sorunun özünde toplumun sınıfsal yapısını barındıran, toplumun 

norm ve standartlarına uygun olmayan şekilde konut ihtiyacının giderilmesi şeklinde 

ortaya çıkan gecekondu, toplumun sınıf yapısının şehirsel mekana yansımasıdır 

(Tekeli, 1982). 

Keleş’e göre gecekondu, “Bayındırlık ve yapı kurallarına aykırı olarak gerçek ya da 

tüzel, kamusal ve özel kişilerin toprakları üzerine, toprak iyesinin istenç ve bilgisi 

dışında, onamsız olarak yapılan, barınma gereksinmeleri devletçe ve şehir 

yönetimlerince karşılanamayan yoksul ya da dar gelirli ailelerin yaşadığı barınak 
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türüdür” (R. Keleş, 1980). Tekeli’ye göre ise gecekondu, “Dıştan alınan teknoloji ile 

kalkınan bir ülkenin modern teknoloji kullanan kesimi tarafından emilemeyen iş 

gücünün şehirsel alanda oluşturduğu bir yerleşme ve yaşama biçimidir” (İ. Tekeli, 

1977). 

Kongar ise gecekondunun tanımını, “Tarımda makinalaşma, toprağın küçük 

birimlere bölünmesi ve sonra da tekellerde konsantrasyonu sonunda açığa çıkan iş 

gücü, şehirsel alanlardaki hizmetler ve ücretler tarafından şehirlere cezbedildikleri 

halde, mevcut sanayi ve hizmetler yapısı içinde emilmediklerinde, önce konut 

gereksinmelerinin karşılanması için, başkasının arsası üzerinde ve sağlık koşullarına 

uygun olmayan bir biçimde inşa edilmiş konutlar, bunların zamanla oluşturduğu 

egemen yaşam biçimi, şehirleşme açısından tampon mekanizma” olarak yapmaktadır 

(Kongar, 1982). 

Yukarıda sıralanan tanımlara göre gecekondu: 

1. İmar ve yapı kurallarına aykırıdır. 

2. Başkasının ( gerçek tüzel veya kamu-özel kişilerin) arazisi üzerine, sahibinin 

izni alınmaksızın yapılmaktadır.Yani zorla işgal edilmiş alanlarda 

yapılmaktadır. 

3. Acele yapılmaktadır. 

4. Gerekli sağlık ve fen (teknik) kurallarına uyulmadan yapılmaktadır. 

5. Düşük gelirli insanlar tarafından yapılmaktadır. 

6. Köyden şehire yeni gelen, barınma gereksinimi devlet veya yerel 

yönetimlerce karşılanmayan insanlar tarafından yapılmaktadır (Pulat, 1992). 

Artan göçler gecekonduları doğurduğu gibi ilim adamları arasında da “slum” 

(yoksulluk alt-kültürü) tartışmalarına yol açmıştır. Gelişmiş ülkelerin şehirlerindeki 

yoksul yerleşmeler olarak adlandırılan sefalet bölgeleri (slum), gelişmekte olan 

ülkelerin gecekondu alanları ile; düşük gelir, modern yaşam konforunun eksikliği 

gibi temel özellikler konusunda benzer olmalarına rağmen fiziksel ve yapısal açıdan 

farklılık gösterirler.Gelişmiş ülkelerin şehir merkezinde yer alan, mevcut, eski, çok 

katlı, bakımsız yapılar (slum) dar gelirli birden çok aileyi içinde barındıran geçici 

konaklama yerleridir. Bu yerleşmelerde barınanlar genellikle şehir kökenli olup 

kiracılık ve suç oranı yapılan araştırmalarda çok yüksek orandadır (R. Keleş, 1984). 
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Gecekondu yerleşmeleri ise, gelişmekte olan ülkelerin şehirlerinin eski ve yeni 

kesimleri arasında fiziksel ve sosyal geçiş alanlarıdır.Bu tip yapılar genellikle tek 

katlı, tek odalı, bahçeli, gelişmeye açık şehire göçle kırsal kesimden gelen insanların 

barınma amaçlı inşa ettiği, kiracılık oranının düşük olduğu yapılardır. Bu tanım 

farklılığı nedeni ile Ruşen Keleş “slum” un Türkiye’de mevcut olmadığını savunur. 

Gecekondu yerleşmeleri, kırdan şehre göçen nüfusun temel konut edinme biçimi 

olarak Türkiye şehirleşmesinin ilk aşamalarında ortaya çıkmış ve 1950’lerde de 

kurumsallaştırılmıştır. Gecekondu ilk kez 1948’de bir sorun olarak tanımlanmıştır ve 

yapım yasağına ilişkin yasa çıkarılmıştır. 1966’da çıkarılan 775 Sayılı Gecekondu 

Yasa’sı Türkiye’de “gecekondu” adını taşıyan ilk yasadır. I. ve II. Beş Yıllık 

Kalkınma Planları politikasına uygun olan bu yasa ıslah, tasfiye ve önlemeyi 

hedefler.Bugüne kadarki gecekondu politikalarının en önemli iki özelliği gecekondu 

yapımının yasalarla yasaklanması, mevcut gecekondunun ise bir takım politik 

çıkarlar nedeniyle meşrulaştırılmasıdır. Ayrıca şehirleşme ve kırsaldan göç devam 

ettiğinden konut yetersizliğinin yarattığı gecekondu yapımı yasalarla önlenememiştir. 

Bu dönemde gecekondu olgusu yalnızca barınma sorunu olarak ele alınmış bu 

nedenle de köklü bir çözüm üretilememiştir. Halbuki gecekondu ülkenin iktisadi ve 

sosyal yapısından ve bu yapıdaki değişimlerden doğan, şehirleşmenin hızı ve biçimi 

ile yakından ilgili bir kalkınma sorunudur. 

Ülkemizde 1980’li yıllarda özellikle göç alan şehirlerde hızla büyüyen gecekondu 

artışını sınırlamak ve artan konut ihtiyacını en ekonomik yolla karşılamak üzere 

“Toplu Konut İdaresi” kurulmuştur. Fakat daha sonra çıkarılan imar afları bu 

çalışmaları olumsuz etkilemiştir. Gecekonduların, devletin çeşitli zamanlarda 

sağladığı sosyal konutlardan daha pahalı olduğu, fakat gecekondunun tercih 

edilmesinde sosyal konut ve gecekondu arasındaki işlev farkının rol oynadığı 

görülmektedir. Sosyal konut sadece konut işlevi görürken, gecekondu Türkiye’deki 

şehirlileşme süreci içinde çeşitli işlevler yüklenmektedir. Bunlar; mülkiyet aracı 

olma, tasarruf aracı olma, sosyal güvenlik aracı olma, kırsal kesim değerlerini 

koruma aracı olma, tarımsal ve marjinal üretim yeri olma vb. işlevlerdir (Pulat, 

1992).Bu nedenle gecekondu sahibi de ilk önceleri barınma sorunu olarak algıladığı 

yapıyı daha sonra çok katlı şehirsel konutlara dönüştürmüş, bu yapıların yasalarla 

meşrulaştırılması süreci ile gecekondu sahibi bu barınak tipini şehirde oluşan rantlara 

el koyma mücadelesinin bir aracı ve gelecek sigortası olarak görmeye başlamıştır. 
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3.2 Ekonomik Ayrışma: İkili Toplumsal Yapı ve Zenginlik-Yoksulluk  

Yoksulluğun literatürde üzerinde görüş birliğine varılmış bir tanımından söz etmek 

güçtür.Yoksulluk olgusunun mahiyetinde bulunan çok çeşitli ilişkiler ağı sebebiyle 

de tek tip bir tanım ve reçete ortaya koymak mümkün değildir (Özuğurlu, 2002). 

En genel ifade ile yoksulluk, maddi kaynaklardan, bazen de kültürel kaynaklardan 

yoksun kalındığını ifade eden bir durumdur (Marshall, 1999). Dünya Bankası ise 

(2000) yoksulluğu “refah durumundan belirgin bir biçimde mahrum olma” şeklinde 

açıklar. Yoksul’u bir toplumsal tip olarak ele alan Simmel ise yoksulluğu, ‘’Birinin 

yoksul olması gerçeği, onun özgül yoksul toplumsal kategorisine ait olduğu anlamına 

gelmez’’olarak açıklamaktadır. Simmel’e göre “Yoksullar ancak yardım edildikleri 

andan itibaren yoksullukla tanımlanan bir grubun parçası haline gelirler. Bu grubu 

bir arada tutan şey, kendi üyeleri arasındaki etkileşim değil, bir bütün olarak 

toplumun ona karşı benimsediği kolektif tavırdır” (Simmel; 1971). 

Türkdoğan’a göre ise yoksulluk, gecekondu insanının ürettiği bir dünya görüşü, 

yaşama biçimidir; gecekonduda oluşur, gecekondu besler, büyütür ve damgasını 

vurur.Bu nedenle, tarihliliği vardır.Köklerini kırsal yörelerden alır, şehir ortamında 

şekillenir ve “yoksulluk kültürü” adı verilen bir kültür ortaya çıkar (Türkdoğan, O., 

2006). Bu durum gecekondu insanını şartlandırarak, kabuğuna çekilmeyi, kabuğunda 

yaşamayı ona öğretir. İnsanların inanç ve değer sistemleri, dünya görüşleri buna göre 

şekillenir, dış dünya ve nesneler bu kabuk arkasından bakılarak yorumlanır.Tek 

boyutlu bu bakış açısı ve dış dünya algılaması, gecekondu insanını yoksulluk kültürü 

diyebileceğimiz bir tutsaklığın ve yanılsamanın içine iter. Yoksulluk kültürü, 

gecekondu insanının yoksul olması, aç ve susuz kalması değil, kuşaktan kuşağa 

intikal ettirdiği bir tutum ve zihniyet biçimidir.  

Erdoğan’ın bakış açısıyla yoksulluk, bir “ontolojik güvenlik” sorunudur; neyle 

karşılaşılırsa karşılaşılsın ayakta kalacağı duygusuyla ve zorlayıcı deneyimlere açık, 

korumasız olma gücüne ulaşmayla ilgili ontolojik olarak kendini güvende 

hissetmeme durumudur. Bu durum öz savunuyu ortaya çıkarır ve psikolojik zırha 

bürünen birey, duyguları dışa vurumu zayıflık olarak nitelendirir (Erdoğan, 2002). 

Yoksulluğun en genel tanımı ile bireylerin temel ihtiyaçlarını karşılayacak maddi 

kaynaklardan yoksun kalmaları durumu olduğu belirtilmişti. Bu nedenle toplumda 

çalışma, hem sosyal katılım hem de gelir dağılımı ve ekonomik kazanç bakımından 
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en önemli mekanizma olarak karşımıza çıkmaktadır.Çalışma bir gelir kaynağı 

olmakla birlikte belirli sosyal ilişkilerin kurulması için de önem arz etmektedir. 

İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli olan gelirden yoksun olmaları 

ekonomik dışlanmaya neden olmaktadır. Yeme-içme, barınma, sağlık, eğitim gibi 

temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayan birey ve ailesi için toplumsal yaşama katılım 

imkansız hale gelmektedir (Maslow, 1999). Bu da şehirle bütünleşemeyen,  

toplumun diğer kesiminden ayrışan ve dışlanan bir toplum parçasının oluşumuna 

neden olur. 

Gecekondu mahalleleri genellikle “çalışan yoksul” ları barındırmaktadır. Bu kesim, 

her ne kadar çalışıyor olsa da, temel gereksinimlerini karşılamakta zorlanan ve 

haliyle yoksulluk sınırında ya da altında yaşayan işgücünden oluşmaktadır. Düşük 

ücretlere ek olarak, kayıt dışı istihdam, düzensiz gelir, sosyal güvenlik ağlarından 

mahrumiyet gibi sorunlar yoksulluğa sebep olarak sayılabilmektedir. Sonuç olarak, 

gecekondu sakinleri yoksulluktan kaynaklanan dışlanma riskiyle karşı karşıya 

kalmaktadırlar. 

T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu’nun 2004 yılı araştırma raporlarında 

yoksulluğun nedenlerini oluşturan faktörler şu şekilde sıralanmıştır: 

1. Göç ( Kırsal kesimden şehre göç, bölgeden bölgeye göç ve şehir içi 

hareketlilik )   

2. Ekonomik dönüşüm sonrası işsizlik ( tarımdan sanayiye sanayiden hizmetlere 

geçiş sürecinin yarattığı işsizlik )  

3. Endüstriyel dönüşüm sonrası işsizlik, ( Emek yoğun sektörlerden, sermaye 

yoğun sektörlere, oradan da bilgi yoğun sektörlere geçişte gerekli uyumu 

sağlayamayan bireylerin iş imkanına sahip olamayışları )  

4. Kayıt dışı istihdamın ve sosyal güvencesi olmayan iş ortamlarının 

yaygınlaşmaya başlaması  

5. Beşeri sermaye azlığı,( piyasanın gerektirdiği eğitim, beceri ve bunları 

geliştirme olanaklarına da sahip olamama )  

6. İstihdamda ayrımcılık ve fırsat eşitsizliği 

7. Sermaye ve girişim yetersizlikleri 

8. Makro ekonomik dalgalanmaların yarattığı krizler 
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9. Gelir dağılımındaki adaletsizlik 

10. Şehirsel hizmetlerin paylaşımında adaletsizlik (eğitim, sağlık, alt yapı, vb. 

hizmetlerinden yeterince yararlanamama )  

11. Yoksul kesimin sosyo- mekansal dışlanması 

12. Ailenin demografik özellikleri ( hızlı nüfus artışı, bakmakla yükümlü olunan 

bireylerin sayısının yüksekliği )  

13. Hak ve sorumluluk bilincinin gelişmemiş olmaması (T.C. Başbakanlık Aile 

Araştırma Kurumu, 2004) 

Yoksullar, dünyanın hemen hemen her tarafında ‘’mahrum edilenler’, ‘’dışlananlar’’, 

‘’alt sınıflar’’, ‘’düşük sınıflar’’, ‘’horlananlar’’, ‘’tecrit edilenler’’, ‘’fırsat eşitliğine 

sahip olamayanlar’’, ‘’mülksüzler’’, ‘’izolasyona uğrayanlar’’, ‘’güçsüzler’’, 

‘’garipler’’, ‘’yoksunluk içinde olanlar’’, ‘’sınıf-altı kesim’’ gibi zaman zaman 

değişik anlamları da çağrıştırabilecek kelime ve kavramlarla ifade edilmişlerdir. Bu 

kavramlar ülkeden ülkeye, toplumdan topluma farklılık göstermektedir. Bu farklılık, 

daha önce de belirtildiği gibi yoksulluğu tanımlama ve ölçme araçlarının farklılığını 

gösterir. Bununla beraber yoksulluğun genellikle mutlak yoksulluk dışında ülke veya 

topluluk içerisindeki zengin kişi veya gruplara göre tanımlandığını, dolayısıyla 

yoksulların, toplumun varlıklı kesimine göre daha az gelire, tüketime ve imkâna 

sahip olmaları nedeniyle “dışlanmışlar veya mahrumiyet içerisinde olanlar olarak” 

görüldüğünü ifade edebiliriz. Burada karşılaştırma “öteki” ile yapılmakta ve yoksul 

kesimin durumu zengin kesimle açıklanmaktadır. 

Öte yandan köyden şehre gelen insanın, şehirde kendisini salt maddesel değil, 

sosyolojik, psikolojik vb. etmenler bakımından da, köyde olduğundan daha zengin, 

daha iyi durumda görmesi, “göresel zenginlik” olarak tanımlanmaktadır (Mimarlar 

Odası, 1971). Köyden şehre göç edenler, kendilerini köydeki durumları ile 

karşılaştırdıklarında yaşantılarından memnun görünmekte, kendi durumlarını 

değerlendirirken “göreli yoksulluk” duymamaktadırlar.Hatta Lewis’in de belirttiği 

gibi hemşerilik ilişkisi adı altında gruplaşarak direniş geliştirme davranış biçimiyle 

yoksulluğa karşı zekice çıkış yolları bulmuşlar ve kültürel bir savunma mekanizması 

geliştirmişlerdir (Lewis, 1965). 

Çünkü şehirde yaşam mücadelelerinde kendi başlarına bırakılan bu insanlar kendi 

imkanlarıyla kendi çözümlerini üretmek durumunda kalmışlar, çözüm üretme 
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savaşlarında kendileriyle aynı ekonomik seviyedeki insanlarla destekleşerek şehir 

çeperlerinde sağlıksız da olsa yapay yaşam çevreleri oluşturmuşlar, yaşamları için 

gerekli kazancı illegal yollardan kazanmak durumunda kalmışlar ve şehir merkezinde 

yaşayan şehirli bireylerden çok farklı bir sosyal tabaka oluşturduklarından şehirli ile 

yeni şehirli arasında bir kutuplaşmanın başlangıcını tetiklemişlerdir. 

Türkiye’de toplumsal hiyerarşi temsili her ne kadar “alt”, “aşağı”, “üst” veya 

“yüksek” gibi yetersiz terimlerle de yapılsa, yoksulların kendilerine ve zenginlere 

bakış açısı, zenginlerin bu bakıştan onlara bakışı tartışması, böyle bir terminolojinin 

toplumsal karşılığı olduğunu ve böyle bir toplumsal topoğrafyanın temellendiğini 

göstermektedir. Bu da toplumda “zengin” ve “fakir” olarak tanımlanan ve birbirinden 

tamamen ayrışmış ikili  bir toplumsal yapının varlığının yadsınamaz olduğunu açıkça 

ortaya koyar. 

3.2.1 İş gücü piyasası ve istihdam yetersizliği, “Marjinal sektör” 

Köyden şehire göç edenlerin karşılaştıkları en önemli sorunlardan birisi kuşkusuz ki, 

şehre uyum ya da bütünleşmedir. Şehirle bütünleşme, “şehir nüfusunun kendi içinde 

organik ilişkileri ve bir şehir kültürünün doğması” biçiminde tanımlanabilir 

(Görmez, 1991). Bu uyum, birçok açıdan olabilmektedir. Bu alanların; kültür, 

ekonomik faaliyet, zihniyet, şehir davranışları kazanımı, aile biçimi ve aile ilişkileri 

vs. olarak sıralanması ve bu özelliklerin daha da artırılması mümkündür. Şehirle 

bütünleşmeyi hızlandıran unsurların başında ekonomik faaliyet gelmektedir. Şehir 

yaşamı, kır yaşamından büyük oranda farklıdır ve düzenli bir gelirin olması 

kaçınılmazdır. Kişilerin belli alanlarda aktif olmalarında, ekonomik düzey belirleyici 

bir konumdadır denilebilir. Atay (1985), şehire göç edenlerin, örgütlü ve güvenceli 

işlere sahip olamamalarının, şehirle bütünleşmeyi oldukça güçleştirdiğini 

vurgulamaktadır ve göçerlerin ekonomik açıdan farklı açılımlar yapabilme yetisinin, 

şehir kültürüne uyum sağlama ile doğru orantılı olarak arttığını belirtmektedir. 

Hızlı şehirleşmeyle birlikte, şehirlerin etrafını saran yerleşim alanlarında yaşamaya 

başlayan göçerler; iş bulamama ya da yeterli gelir elde edememe, şehir kültürüne 

yabancılık çekme gibi problemlerle karşılaşabilmektedirler. Çeşitli problemlerle 

karşılaşma durumu, bu insanların marjinalliği, bir yaşam biçimi olarak 

benimsemeleri sonucunu doğurabilmektedir. Marjinal kesim: “Ekonomik gelişme ve 

sanayileşmeyle paralellik ve tutarlılık göstermeyen hızlı bir şehirleşme süreciyle 
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şehirlerde çoğalan nüfusun, şehirlerdeki tarım dışı kesimlerin yetersizliği ve 

şehirlerin örgütleşme düzeyinin düşük olması nedeniyle, şehirlerde hayatlarını 

sürdürmek için; küçük boyutlu, tek kişilik, örgütsüz, yüksek işçi devinimi olan, 

düşük verimli ve genelde geçici karakter taşıyan işlerde çalışarak şehirde belirli 

fonksiyonları yerine getiren kesim” olarak tanımlanır (Kızılçelik–Erjem, 1992). 

Marjinal kesim, “toplumun genel, toplumsal, ekonomik ve hatta kimi zaman da 

ahlaki yapısı ile bütünleşmemiş kişi veya gruplar” ya da “şehirde modern kesimin 

dışında kalmış ve modern kesimce emilemeyen bir grup” şeklinde de tanımlanabilir. 

Şehirlerde işportacılık, ayakkabı boyacılığı, simit satıcılığı, dolmuş kâhyacılığı, 

hamallık vs. işlerle uğraşan kesim “marjinal kesim” bu sektör de  ‘’enformel sektör’’ 

olarak adlandırılmaktadır (Görmez, 1991). 

Şehre göç eden kesimin yeterli iş olanağına ve dolayısıyla maddi güce ulaşamamaları 

durumunun, o insanlarda bunalımlı, kaderci (fatalist) bir tutum gelişimini 

sonuçlandırdığı da bilinmektedir (Görmez, 1991). Kırsal alana dönüşün alternatif 

olarak görülmemesi, bahsedilen tutumların yoğun ve sürekli olması sonucunu 

doğurabilmektedir.Bu durumda kişiler, mevcut olanakları kullanıp “geçimlik” bir 

ekonomik anlayışı benimsemektedirler. Kırsal kesimden göç edenlerin herhangi bir 

iş kolunda uzman olmamaları ve sermaye sahibi olmayışları “geçimlik iş”ler olarak 

tasvir edilen, daha çok alım–satım faaliyetlerini ve hizmet sektörü içinde ele 

alınabilen organize olmamış faaliyetleri kapsayan enformel (marjinal) sektörün 

doğmasına neden olmuştur.  

Enformel sektör diğer bir adıyla ‘’marjinal sektör’’ kavramı iktisadi kalkınma 

teorisine 1972’de ILO’nun Kenya raporuyla girmiş, kırdan şehire göç edenlerin, 

formel sektörün kısıtlı iş yaratma kapasitesinden ötürü bu sektörde iş bulamadığı 

koşullarda, yaşamlarını sürdürmek için yürüttüğü ekonomik faaliyetleri tanımlamak 

için kullanılmıştır. Başlangıçta geçici olduğu düşünülen enformel sektör işleri formel 

sektöre geçmede bir basamak olarak değerlendirilirken, zamanla sektörün kalıcı bir 

yapıda olduğu genel kabul görmüştür (Charmes, 1990). 

Enformel sektörde faaliyette bulunanların vergi, kira, çalışanına asgari ücret ve üzeri 

maaş ile beraber sosyal güvence sağlama, elektrik, su, gibi giderleri de olmadığından, 

düşük gelirlilere kalitesiz, sağlıksız ve kaçak mal da olsa ucuz mal ve hizmet sunma 

olanağını bulmaktadırlar. Şehirin düşük gelirli kesimleri mal ve hizmetlerin 

kalitesine, sağlığa uygunluğuna ve yasal olup olmadığına değil ucuzluğuna önem 
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vermektedirler. Ayrıca gelir dağılımındaki dengesizliklere bağlı olarak düşük gelirli 

nüfusun genişlemesi, kayıt dışı sektörleri satıcılar yanında düşük gelirli alıcılar için 

de cazip duruma getirmiştir. 

Enformel sektör işletmelerinin ortak özelliği; yüksek ücretten yoksun olması, yüksek 

beceri istememesi, modern teknoloji gerektirmemesi, sendikalaşmaması ve sosyal 

güvencesi olmamasıdır (Marshall, 1999). Bu durum enformel sektörün kayıtlı sektör 

karşısında üstün duruma geçmesine neden olmaktadır. Bu süreç haksız rekabet 

olgusunu yaratmakta ve bu rekabete karşı koyamayan şehirin kayıtlı sektörlerde 

faaliyette bulunanları da seyyar satıcılık ve işportacılık gibi kayıt dışı sektöre 

itilmektedirler.1980’li yıllardan itibaren küreselleşme sürecinde daha da 

belirginleşen ülkesel, bölgesel ve küresel ölçekteki ekonomik krizler ve gelir 

dağılımında ortaya çıkan bozulmalar kayıtlı sektörlerden kayıt dışı sektörlere geçişi 

daha belirgin bir duruma getirmiştir.  

Uluslar arası Çalışma Örgütü (ILO) ve Dünya Bankası’nın, 1970’li yılların başında 

hazırlamış olduğu Kenya Raporu’nda, enformel sektörün; sermayesinin küçük 

olmasından dolayı kolaylıkla kurulabilmesi, yerli ve yerel kaynakların harekete 

geçirilmesi, işletmede aile mülkiyetinin egemenliğinin sürmesi, küçük çaplı olması, 

emek yoğun teknoloji kullanılması, becerilerin resmi eğitim kurumları dışında 

kazanılması, güdümlü olmaması ve rekabet gücünün yüksek olması gibi özellikler 

taşıdığı vurgulanmaktadır. Ayrıca bu raporda, büyüme kapasitesine sahip olması ve 

istihdam meydana getirmesi gibi nedenlerden dolayı, enformel sektörün 

faaliyetlerinin hükümetlerce desteklenmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Hatta, bu 

sektöre kaynak tahsis edilmesi ve formel sektörle aralarındaki bağın 

sağlamlaştırılması önerilmektedir (Aktar, 1990). 

Türkiye’de de marjinal sektörde çalışanların sayısı, şehire göçen ve artık toprağa 

bağlı olmayan insanların giderek artan sayıları oranında inanılmaz bir artış 

kaydetmiştir.Yapılan birçok araştırmada, şehirdeki formel iş piyasasının göç edenleri 

“emebilme”sinin olanaksız olduğu ve göçmenlerin iş sahibi olabilmelerinde, 

enformel ilişki kanallarını (akrabalık, hemşerilik vs.) kullanmak suretiyle, enformel 

iş piyasasına girdikleri tespit edilmiştir (Erder, 2001). Bu durum şehirle bütünleşme 

ve problemlerin kolayca giderilmesi açısından olumlu bulmaktadır. 
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3.3 Sosyo-Kültürel Ayrışma: Örf, Adet, Eğitim, Aile-Akrabalık Yapısı ve Yaşam 

Biçimi Farklılaşması 

Toplumda, hiç kimse diğerlerinden soyutlanmış olarak yaşamaz. Birliktelik, belirli 

bir etkileşimi ve ilişkiyi ortaya çıkarır. İlişki içerisinde bulunan bireyler, karşılıklı 

olarak birbirlerinden haberdardırlar. Bu durum, ait olma duygusunu ortaya çıkarır. 

Dolayısıyla sosyal  ilişki,  “bir ferdin  veya grubun  kendi dışındaki fert ve grupların  

çeşitli davranış şekillerini ve beklentilerini  hesaba katarak sürdürdüğü ilişkiye dayalı 

etkileşim” olarak tanımlanabilir (Erkal, 1991). 

Sosyal ilişkiler, yaşanan hayatın genişliğine bağlı olarak bir çok unsuru ve tipi 

bünyesinde barındırırlar. Bu bağlamda, gelenekler, toplum bütünleşmesi açısından 

sosyal ilişkilerin sağlıklı bir şekilde devamını mümkün kılarlar. Zira gelenek, geniş 

bir sosyal kabul ve katılımla; ritüellerle veya sembollerle kuşaktan kuşağa aktarılan 

norm ve değerlerden meydana gelen, toplumsal prâtiklerin oluşturduğu (Marshall, 

1999), zaman ve uzam kullanma yolu olarak toplumların bugününü ve yarınını 

şekillendiren bir olgudur (Giddens, 1998). Bu çerçevede gelenekler, sosyal ilişkileri 

belirleyen en önemli unsurlardan biri olarak ortaya çıkmaktadır. Diğer taraftan 

gelenekler, güçlü bir sosyal kontrol mekanizmasıdırlar. Bireylerin tutum ve 

davranışlarında etkili olan ve onların toplumun birer üyesi olarak, diğer bireylere 

karşı nasıl davranacaklarını öğreten gelenekler, özellikle, şehirleşme sürecinde ortaya 

çıkan bireyselleşmeden kaynaklanan anomi (yalnızlaşma) gibi patolojik bir takım 

rahatsızlıkların da önlenmesinde önemli bir unsur olabilmektedir. Ayrıca gelenekler, 

değişim süreçlerinde, ait oldukları toplumları hızlı ve ani değişimlerden kaynaklanan 

sarsıntılardan koruyan işlevlere sahiptirler.   

Bu nedenle Türkiye’de kırsal kesimden şehirlere göç eden göçerlerin genel tutumları 

kırsal gelenek ve göreneklerini şehirlileşme sürecinde bir süre daha devam 

ettirebilecekleri koşullara uygun olan ve aynı aile yapısına ve davranış kalıplarına 

sahip hemşerilerinin mevcut olduğu gecekondu yerleşmelerini tercih etmek 

olmaktadır. Çünkü şehirli toplumla kırsal kesim kökenli toplum her ne kadar aynı 

kültüre sahip olsalar da yetişmiş oldukları çevre ve ekonomik imkanların sağladığı 

sosyal hayat bakımından birbirinden oldukça farklı yaşam biçimlerine sahiptirler. Bu 

iki kesimin karşı karşıya geldikleri şehirler, birlikte yaşam süreci başladıktan sonra 

her iki toplumsal yapıda da farklılaşmalara yol açmıştır. Bu değişimlerin başında 

kırsal kökenli kesimin şehirlileşme sürecinde aile yapısındaki köklü değişme 
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gelmektedir. Günümüzde görülen aile şekillerini; yerleşim mekanlarına göre 

sınıflandırmaya tabi tutarsak, köy ailesi, kasaba ailesi ve şehir ailesi tanımlarına 

ulaşırız (Ozankaya,1986). Köy ailesi, köy ve daha büyük kırsal yerleşimlerde 

görülen, esaslı geçim kaynakları olarak tarım ve hayvancılığın görüldüğü, kendi 

tüketimi için üretim yapan, kısmen geniş özellikler arz eden aile tipidir. Bilindiği gibi 

köylerimizde ilişkiler cemaat karakteristiği gösterirken, iktisadi hayat, büyük oranda 

tek kültür çevresinde şekillenmekte ve insanlar tabiat şartları ile sıkı bir etkileşim 

içersinde bulunmaktadır (Gezgin, 1997). 

Köy geleneğinde evlilikler, genelde hısım ve akrabaların tavsiyeleri ile görücü usulü 

yoluyla, yakın çevrelerden olmaktadır. Bazı köylerimizde düğün ve toplu 

eğlencelerde gençlerin birbiriyle tanışmalarına fırsat verilmektedir. Evliliklerde yeni 

evlenenlerin oturacağı mekan baba ocağıdır. Gelin, erkeğin oturduğu aileye gelir, 

orada yaşar. Evliliklerde başlık geleneği ülkenin büyük kesiminde kalkmış olsa da, 

Doğu Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu’nun belli kısımlarında hala başlık geleneği 

sürmektedir.Köylerde arazinin değerli oluşu sebebiyle miras yoluyla arazi 

devirlerinde kız çocuklarının ikinci plana itildiği, eşit ölçüde yararlandırılmadığı, 

hatta bazı yörelerimizde hiç toprak verilmediği görülmektedir (Ozankaya, 1986).  

Türk Köylerinde aileler hala ekonomik işlevini sürdürmektedir. Üretici niteliği süren 

ailelerde beslenme, ısınma, giyinme, gibi temel ihtiyaçlar aile içi üretim yoluyla 

sağlanmaya çalışılmaktadır. Üretim sürecinde, herkesin yaşına ve cinsiyetine göre bir 

görev paylaşımına rastlanmaktadır (Ozankaya, 1986). 

Kasaba ailesi ve şehir ailesi ise nitelik ve fonksiyon olarak köy ailesinden çeşitli 

açılardan farklılık göstermektedir. İlk olarak kasaba ve şehirlerin üretim yapısı, kırsal 

alanlara göre farklılık göstermekte ve tarımdan daha ziyade, ticaret, sanayi, hizmet 

ve kamu sektörüne dayanmaktadır. Bu yüzden köylere göre kasabalar ve özellikle 

şehirler çok sayıda meslekle donatılmış haldedir. İş imkanları daha çok sermayeye ve 

teknik bilgiye dayanır. Bu iki faktör beraberinde aile tipinde ve aile içi ilişkilerde 

değişiklik getirmektedir. Şehir ailelerinin ortalama hane halkı sayısı, kırsala göre 

daha az iken, geliri ise kırsala göre daha fazladır. Şehir hayatında kadınlar ve bazen 

de çocuklar değişik şekilde çalışma hayatına girmektedirler. Kırsalda kadının 

çalıştığı alanlar tarla ve bağla sınırlı iken, şehirlerde kamu sektöründen, özel sektöre 

kadar çok çeşitli iş kollarına girmiş bulunmaktadır. Geleneksel Türk ailesi sosyal 

değişme açısından incelendiğinde; şehirleşme, sanayileşme, göç, iş sahalarının ve 



 
34 

mesleklerin çeşitlenmesi, eğitim, hukuki düzenlemeler, kitle iletişim araçları, 

ekonomik ve siyasal gelişme gibi vasıtaların sayesinde Türk ailesi değişmeye 

başlamıştır. Türkiye’de toplumun gösterdiği büyük çeşitlilik ve farklılaşmaya paralel 

olarak aile kültürü de gerek zaman gerekse mekan içinde önemli değişmeler 

göstermektedir. Bu değişmeler özellikle sosyo-ekonomik gelişme süreciyle ortaya 

çıkmaktadır (Kağıtçıbaşı,1990). 

Geleneksel Türk ailesi sosyal değişmeden yoğun şekilde etkilenmektedir. En önemli 

sosyal değişim ise kırdan şehre göçle ortaya çıkan şehirleşme, genel ekonomik 

gelişme ve eğitim düzeyinin yükselmesidir (Kağıtçıbaşı, 1990).Yapılan çeşitli 

araştırmalar, Türk ailesinde  zaman içinde geleneksel geniş aile yapısından çekirdek 

aile yapısına doğru bir dönüşümün başladığını, 1945-1950’lerde başlayan bu 

dönüşümün son aşamalarına gelindiğini göstermektedir. Bu yapısal dönüşüm, 

geleneksel ailenin koruyuculuğunun kalkmasına, işsizliğin bireyleri daha çok ve 

yakından etkilemesine neden olurken, kırsal kesimden şehre göçü, bu arada da sosyal 

hareketliliği kolaylaştırmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, geniş ailenin 

parçalanmasıyla kolaylaşan göçün, bir katalizör etkisi yaparak geniş ailedeki 

parçalanmayı tamamen hızlandırdığı, sebep ve sonucun karşılıklı etkileşim içinde 

bulunduğudur (Gökçe, 1996). 

Aile yapımızda sosyal değişmeyi gerçekleştiren etmenlerden biri de kitle iletişim 

araçlarının cemiyette yaygınlaşması olmuştur. Özellikle Radyo ve Televizyon 

ailemizin içine en kolay girebilen değişim aracı olması sebebiyle ailenin modern ve 

demokratik bir hal almasında önemli görevler yerine getirmiştir. Tüfekçi kitle 

iletişim araçlarının sosyal değişmedeki rolünü şu cümlelerle açıklamaktadır:  

“Radyo-televizyon demokratik toplumlarda en etkili sosyal değiştirme araçlarından 

birisidir ve tarafsız şekilde bilgi aktarımından, sahip olunmak istenen toplum tipini 

sağlamak gibi pek çok önemli rol üstlenen bu iki araç Türk ailesinin geleneksel 

çizgisinden, modern bir hale geçişinde önemli görevler üstlenmiştir. Kitle iletişim 

araçlarının yaygınlaşması gençlerin ve özellikle kadınların üzerinde moda ve diğer 

cemiyete hakim düşünce ve tasavvurların etkisinde kalmalarına yol açmış, toplumda 

meydana gelen fikir ve düşünceler tv ve radyo sayesinde evlerin içlerine kadar 

serbestçe girme imkanı bulmuş ve ailenin tüm bireylerine farklı aile yaşayışları ile 

ilgili bilgi vermiştir” (Tüfekçi, 2003). İstanbul’un renkli dünyası da aile yapısındaki 

değişimi hızlandırıcı önemli bir etkendir. Özellikle kırsal kesimlerden göçle 
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İstanbul’a gelmiş bulunan ailelerin çocuklarının ilk olarak karşılaştıkları bu 

rengarenk dünya, bu çocuklar üzerinde büyük bir tesire sahiptir. Kendisinden daha 

varlıklı kesimlerin mutlu ve lüks içindeki yaşamları çocuklar için bir model teşkil 

etmekte olup, kendi ailelerinin sunabildiği düşük hayat imkanları karşısında 

tereddüde düşen çocuk, bu durumdan rahatsız olmaktadır. Bu tepkisini ailesine 

yansıtmakta ve onlara karşı bir kuralsızlık ve itaatsizlik gösterebilmektedir. Mutlak 

olarak bu olgunun doğruluğunu söylemek zordur. Kapalı ve otoriter bir aile içinde 

yetişen,  maneviyatçı ve geleneksel düşünce tipiyle bezenmiş olan çocuk, dışarıdaki 

bu renkli dünya karşısında tamamen içine kapanık hale dönüşerek, dış dünya ile 

bağlarını koparabilmektedir. 

Aile yapısındaki değişimi hızlandıran diğer bir faktör de iş yaşamıdır. Çok gelişmiş 

bir endüstri ve sanayi ekonomisinin görüldüğü, kamu sektörü ve özel sektörünün 

geniş istihdam imkanları kadınları ve çocukları iş yaşamına çekmiştir. İş yaşamına 

giriş ise belli ölçüde ekonomik özgürlük ve harcama yapabilme fırsatı vermektedir. 

Bunun sonucunda geleneksel aileden modern aileye doğru bir geçişte beraberinde 

gelmektedir. Çalışma hayatına katılım sonucunda geliri artan birey, kararlarını kendi 

alabilmekte, tercih ve tutumlarında otonom özellikler göstermektedir (Tüfekçi, 

2003). 

Büyük şehirde hayat şartlarının zorluğu değişimi hızlandıran bir diğer olgudur. 

Şehrin ekonomik olarak çalışmaya duydurduğu gereksinim ailedeki bireylerin 

çalışma zorunluluğunu getirirken, bu ise beraberinde parçalanmaları ve boşanmalara 

sürükleyebilmektedir. Yeterli ilgi ve sevginin gösterilemediği çocuklar, örf ve adetler 

öğrenilememekte, bu ise kültürel boşluk içine düşmelerine ve sapkın davranışlara 

başvurmalarına yol açmaktadır. 

İstanbul’un aile üzerindeki bir diğer görünümü ise, anne- baba ve çocuklar arasında 

hızlı toplumsal değişmenin yol açtığı çok büyük kültürel ve toplumsal ve siyasal 

inanç ayrılıklarının yaygın olarak bulunabilmesi ve bunların ailevi sorunlara 

dönüşme ihtimali bulunması sebebiyle genç evlenen çiftlerle anne babaların birlikte 

oturmama eğilimi göstermesidir (Kongar, 2002). 

Türkiye’de iç göç ve şehirleşme hareketleri, hem köylerde hem de şehirlerdeki 

cinsiyet oranlarını da değiştirmektedir. Bunun sonucunda erkeklerin, özellikle de 

genç erkeklerin şehirlerde toplanmaları, önemli sosyal sorunlara yol açmaktadır. 
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Şehre gelenler genellikle çok çocuklu ailelerdir ve gecekondularda yaşamaktadırlar. 

Gecekondu yaşam koşulları, sadece mekansal sorunları değil, aynı zamanda 

toplumsal özellikler bağlamında da şehirlileşme sürecindeki sıkıntıları 

yansıtmaktadır. Buralardaki altyapı yetersizlikleri, konutların kalabalıklığı, 

çocukların sosyalleşme sürecinde “şehirli” kimliğini kazanmalarına olumsuz etkide 

bulunmaktadır.  

Buna ilave olarak, aile içi iletişimde yaşanan kuşaklar arası çatışma da şehirlileşme 

ve şehre adapte olmada önemli bir engeldir. Şehirlileşme süreci, tutum ve 

davranışların yaş gruplarına göre farklılaşmasını hızlandırmaktadır. Bu durum, 

bireysel ve sosyal ilişkileri de etkilemektedir. Şehirlileşme sürecinin hızlı olduğu 

yerleşim yerlerinde, birinci ve ikinci kuşaklar arası anlaşmazlıklar artmakta; buna 

karşılık, fizikî ve sosyal yapı özelliklerinden dolayı nispeten daha yavaş değişim 

geçiren yerleşim yerlerinde, kuşaklar arası farklılaşma daha az olmaktadır. Şehirde 

yaşayan köy doğumluların şehir doğumlulara, yaşlıların da gençlere oranla, birinci ve 

ikinci kuşaklar arasında anlaşmazlıklar yaşandığını kabul etme düzeyleri daha 

yüksektir. Şehirde kalış süresi düşük olan bireylerin, şehirlileşme düzeyleri ile 

bağlantılı olarak, henüz ciddî anlamda bir kuşak farklılaşması yaşamadıkları 

görülmektedir. Bireylerin şehirde kalma sürelerinin uzaması, değişimi 

hızlandırmakta ve  şehirlileşme düzeylerini artırmakta; bu da gençler ile yaşlılar 

arasında değer farklılaşmasını doğurmaktadır. Yüksek şehirlileşme düzeyine sahip 

şehir doğumlularda ise kuşaklar arası anlaşmazlık düzeyi, diğerlerine göre düşük 

olmaktadır. 

Sonuç olarak şu bir gerçektir ki günümüzde ne kadar geleneksel ve tutucu olursa 

olsun her toplum yapısı ve kültür sürekli değişim içindedir (Fichter, 1990).Ancak aile 

yapısında göçle beraber meydana gelen  bu değişim kısa sürede gerçekleşecek bir 

olgu değildir.Birkaç nesil içinde gerçekleşmektedir (Tekeli, 1997). Teknolojinin 

gelişmesi ile birlikte zorunlu olarak hızlanan bu değişim şehirli aile ile şehirlileşmeye 

çalışan aile arasındaki uçurumu kapatılamaz bir noktaya getirmekte ve bu iki yapı 

arasında keskin farklılık gösteren bir yaşam biçiminin oluşumuna neden olmaktadır. 
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3.3.1 Sosyo kültürel çatışma, gruplaşma ve kökene dayalı dayanışma 

(hemşehrilik) 

Kavram olarak hemşerilik ya da ilişki biçimi olarak hemşerilik  ilişkileri bir kimlik 

duygusunu nitelemektedir. Hemşerilik kimliği doğum yerimiz  ve sürekli kaldığımız 

yerde anlamlı değildir. Çünkü buralarda farkı bir biz ve ötekiler ayrımı söz 

konusudur; örneğin, aile, akrabalık, arkadaşlık vb. bu yönden hemşerilik  kimliği ve 

ilişkileri, doğum yerimiz ve her zaman yaşadığımız yerlerin dışında  anlamlı ve 

önemli olmaktadır (Kurtoğlu, 1989). 

Marshall Sahlins hemşeriliğe dayalı dayanışma biçimini ‘’karşılıklılık’’ üzerine 

geliştirdiği kavramsal-analitik bir çerçeveyle açıklar. Sahlins, etnografik çalışmalara 

dayanarak, karşılıklılığı bir yelpaze üzerindeki farklı biçimler dizisi olarak tarif eder. 

Uç noktalarda ve orta noktada bulunmak üzere üç tip karşılıklılık ilişkisi 

tanımlar.Her bir tip farklı davranışlara ya da sosyalliklere tekabül eder. 

Sahlins’in kavramsal çerçevesine göre birinci tip, “dayanışmanın uç noktası” olarak 

“genelleşmiş karşılıklılık” olarak tanımlanır. Bu tipin altında yatan davranış biçimi 

fedakarlık ilkesidir. “Paylaşmayı”, “ikramı”, “yardımı”, “karşılıksız hediyeyi” ve 

“cömertliği”, bunlara ek olarak “akrabalık hakları”, “reislik hakları”, “soyluluk 

hakkı” gibi edimleri kapsar. Bu tipte karşılık beklentisi belirsizdir; doğrudan maddi 

beklenti münasip görülmez ve karşılık verilmemesi ilişkinin kopmasına neden olmaz. 

Bu anlamda muhtacın lehine tek yönlü uzun süreli bir akış söz konusudur. 

İkinci tip; “dengeli karşılıklılık” iki ucun arasında yer alır ve aynı miktar ve tipteki 

malların eş anlı değişimini kapsar. Bu tipte aynı sosyal ve ekonomik çıkarları olan 

taraflar birbiriyle karşılaşmıştır. Sosyal ilişkinin sürmesi karşılıklı mal akışına 

bağlıdır. Bu anlamda dengeli karşılıklılık, genelleşmiş karşılıklılığa göre daha 

ekonomiktir. 

Yelpazenin diğer ucunda ise sosyal olarak yıkıcı davranışların uç noktası olarak 

“olumsuz karşılıklılık” bulunur. Olumsuz karşılıklılık “bir şeye bedel ödemeden 

sahip olma”, “net faydacı çıkar sağlama” ve “haksız kazancın maksimizasyonu” 

olarak ifade edilir. Bu tipte taraflar birbiriyle diğerinin aleyhine kendi çıkarını 

arttırmaya çalışan, karşıt çıkar temsilcileri olarak karşılaştıklarından en ekonomik 

tiptir (Sahlins, 1972). Bu bağlamda köyden şehire göç eden toplumsal kesimin 

önceden göç eden akraba ya da hemşerisiyle ilişkisi “genelleşmiş karşılıklılık” olarak 
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tanımlanabilirken, şehirliyle ve devletle ilişkisi “olumsuz karşılıklılık” olarak 

nitelendirilebilir. Ancak, yeni göç edenler ilk olarak hemşerilik ilişkisini kullanmakla 

birlikte, bu ilişkide rol alan eski hemşeriler düzenlerini kurunca, yeni göçmenler 

kendilerine bir yük haline gelmeye başlar ve eski göç edenle yeni göç eden arasında 

önceleri “genelleşmiş karşılıklılık” ilişkisi bulunurken, bir süre sonra bu ilişki, 

şartların eşitlenmesinden ötürü “dengeli karşılıklılık” ilişkisine döner.  

Türkiye’de iç göçle kırsal kesimden büyük şehirlere göç eden nüfus irdelendiğinde, 

kendisinden önce şehre göç eden hemşehrisiyle yeni gelen bireyin arasında 

Marshall’ın tasvir ettiği benzer bir tutum olduğundan bahsedilebilir. Aynı yöreden, 

ilden, ilçeden ya da köyden göç edenler, bir arada kollektif bir yaşam sergilemek ve 

şehir yaşamının zorluklarını birlikte göğüslemek adına büyük şehirlerin gecekondu 

bölgelerinde kümelenmektedirler. Kendine özgü fizikî yapı özellikleri yanında 

gecekondularda oluşan akraba, hemşeri kümelenmeleri ve komşuluk ilişkileri, 

işlevleri açısından, hem şehirle bütünleşme hem de bütünleşmeyi engelleyici unsurlar 

olmaktadır. 

Şehre ilk gelen göçmenler, daha sonra gelenlere konut edinme ve iş bulma 

konularında yardımcı olmaktadırlar. Diğer taraftan şehre önce gelenler, sonra 

gelenlerin şehirde kendilerini yalnız hissetmelerini önlemekte ve yabancılaşmaya 

karşı bir kalkan görevi görmektedir (Ayata, 1991). Şehirlerde oluşan hemşerilik 

bilinciyle, yardımlaşma ve dayanışma, dernekler aracılığıyla kurumsallaşmaktadır 

(Gökçe, 1994). Nitekim, ülkemizdeki gecekondulardaki akraba ve hemşerilik 

gruplarının şehirdeki işlevinden, özellikle barınma, iş bulma, kredi sağlama, şehir 

hayatına katılma konularında, “sorun çözücü” unsur olarak oldukça fazla söz 

edilmiştir. Ancak, şehirde edinilen yeni ilişkileri ele alan yaklaşımlar yeterli ölçülere 

ulaşmış değildir. Akraba ve hemşeri kümelenmeleriyle oluşan gruplar, şehirlerde 

birer sosyal kontrol aracı olarak da işlerlik kazanmaktadır. Bu bağlamda, bireyin 

tutum ve davranışları denetlenerek grupla bütünleşmesi sağlanmakta; bireyselleşme 

engellenerek bir cemaat ruhu geliştirilmektedir. Hemşerilik bilinciyle oluşan 

cemaatleşme ve sosyal kontrol, aynı zamanda, kırsal kültürün şehirde devam 

ettirilmesini de mümkün kılmaktadır (Ayata, 1991).   

Özellikle hemşeri mahalleleri ve hemşeri birlikleri kırsal toplum üyelerinin şehirsel 

toplum yaşama biçimini, değerler sistemini ve davranış kalıplarını anlama sürecinde 

kurulan tampon kurum niteliğinde işlevler gören bir yapıya sahip örgütlerdir. Aynı 
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kültürün temel karakteristik özelliklerini hala canlı tutmayı sağlayan hemşeri 

mahalleleri, ailenin büyük şehirde maruz kaldığı sosyal baskının hafifletilmesine 

sağlamaktadır. Türkiye’de kökene dayalı dayanışma-yardımlaşma ağlarının, özellikle 

alt gelir gruplarında şehire uyum sürecinde ekonomik ve sosyal sıkıntılarla baş 

etmede en önemli etkenlerden biri olduğu söylenebilir. Gecekondu yerleşmelerinde 

yaşayan şehre köyden göç eden alt gelir grubu ailelerin şehre göç etmeden ev 

bulmaya, iş bulmadan borç para almaya, günlük yaşamlarından, beslenme, barınma 

gibi temel ihtiyaçlarını sürdürmeye kadar birçok konuda hemşerilik, akrabalık gibi 

geleneksel cemaat örgütlenmeleri etrafında kurulan dayanışma-yardımlaşma 

ağlarından yararlanıldığına işaret edilmiş, kökene dayalı dayanışma ilişkilerinin şehir 

yoksullarının iktisadi, sosyal ve kültürel sorunlarının çözümlenmesinde önemli roller 

üstlendiği literatürde pek çok kez vurgulanmıştır. 

İstanbul Sultanbeyli’de yapılan araştırma sonucu kökene dayalı ilişki ağlarının şehir 

yoksullarının yaşama stratejileri oluşturmasında ve yoksulluğun şehre yeni gelen 

kesimlere devredilmesinde önemli bir rolü olduğunu vurgulamak amacıyla 

“nöbetleşe yoksulluk” kavramı geliştirilmiştir. Kökene dayalı ilişki ağlarını, 

hiyerarşik ve eşitsiz güç ilişkilerine dayandırmalarına rağmen içinde dayanışma 

ögelerini barındıran bir ortaklık olarak tarif eden araştırmacılar, bu tür ilişki ağlarının 

iş ve konut piyasasında tutunabilme fırsatları yarattığını, böylece şehir yoksullarının 

yapabilirliklerini ve refah düzeylerini arttırdıklarını iddia etmişlerdir (Pınarcıoğlu, 

Işık, 2003). 

Şehre göçenler için akrabalık ve hemşerilik ilişkileri, ilk yıllarda olumlu bir görüntü 

sergilerken; şehirde kalış süresi arttıkça, şehirle bütünleşmeyi engelleyici bir unsur 

olabilmektedir. Bir kimlik olarak bilinçli bir cemaat ruhunun gelişmesiyle oluşan 

“biz ve onlar” ayrımı, “biz” dışındakilere karşı olumsuz davranış geliştirilmesine 

neden olabilmektedir. Bu tutumun diğer bir sebebi de “onlar” olarak tabir edilen 

şehirli kesimin kırsal kökenli kesime yabancılaşması, kendine güvenli, izole bir 

yaşam yaratma çabası ve yeni gelen kesimi dışlama eğilimi de olduğu söylenebilir 

(Kurdoğlu, 1994). 

Diğer taraftan akrabalık ve hemşerilik temelinde oluşan “patronaj ilişkileri”, yeni bir 

tabakalaşmaya da neden olabilmektedir. Şehre yeni gelenlere yardım eden ve onları 

himayeleri altına alan akraba veya hemşeri gruplarıyla, himaye gören yeni göçmenler 

arasındaki ilişkiler kalıcı bir hale dönüşebilmektedir. Bu durum, yeni patronaj 
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ilişkileriyle pekişerek, diğer bireylere ve gruplara karşı bir güç haline 

gelebilmektedir. Aynı şekilde, kurumlar düzeyinde de hâkimiyet kurma, kendinden 

olanlara ayrıcalık tanıma gibi bütünleşmeyi tehdit eden ve olumsuz etkileyen 

sonuçlar doğurabilmektedir (Kıray, 1998). Kırdan şehre hızlı göç sonucu, modern 

sektörlerde istihdâm edilemeyen fakir göçmenlerin oluşturduğu yerleşim yerleri, 

sıklıkla görülen bir olgudur. Geçim sıkıntısının yanında, ümitsizlik, güvensizlik, 

itilmişlik, yalnızlık duygularının baskınlığı ve uyuşturucu, fuhuş, yüksek suç oranları 

gibi psiko-patolojik davranış özelliklerinin hâkim olduğu bu yerleşim yerleri, şehir 

kültürü içinde bir “yan ya da alt kültür” meydana getirmektedir. Şehirle 

bütünleşememiş, hatta şehre karşı  tepki gösteren, gelecekten beklentisi olmayan 

bireylerin oluşturduğu ve kuşaklar boyu devam edebilen bu alt kültür, “yoksulluk  

kültürü” olarak adlandırılmaktadır (Kıray, 1982c). Ancak Türkiye’de gecekondularda 

yapılan araştırmalar, en düşük gelir seviyelerine sahip çevrelerde bile, yoksulluk 

kültürü davranışlarının olmadığını göstermektedir (Kıray, 1982c). Bu bölgelerde, 

özellikle birer tampon kurum olarak, göçmenlere yardımlaşma ve dayanışmanın yanı 

sıra aidiyet duygusu vererek, hem yabancılaşmayı önleyen hem de şehre uyumda 

önemli bir işlev gören aile, akrabalık ve hemşerilik ilişkileri, yoksulluk kültürünün 

oluşmasını da engelleyen kurumlar olarak gözükmektedir (Gökçe, 1993).  

Türkiye’de gecekondularda bir yoksulluk kültürü gelişmemiş olmasına karşılık; kır 

özelliklerini şehre taşıyan, diğer taraftan da şehir özelliklerine uyum sağlamaya 

çalışan gecekondulular, kır ile şehir arasında sıkışmış bir yapı olarak, bazen şehre 

tepki bazen de kıra özlemi anlatan yeni bir “alt kültür” oluşturmuşlardır. Ancak, bu 

alt kültür gruplarının üyeleri, genellikle, şehirlileşme eğiliminde olup; şehirde kalış 

sürelerinin artması ile paralellik göstererek, öğrenim seviyelerinin yükselmesi ve 

gelir düzeylerindeki artış başta olmak üzere çeşitli faktörlerin etkisiyle, şehir 

kültürünü bir süre sonra benimsemektedirler (Gökçe, 1993). 

3.4 Davranışsal Ayrışma: Kültür-Çevre-Davranış Biçimi Farklılaşması 

Sosyal yaşamda bireylerin davranış biçimleri yaşlarına, cinsiyetlerine, eğitim 

düzeylerine, sosyal  konumlarına ya da birbirleriyle olan ilişkilerine veya samimiyet 

derecelerine göre şekillenir. Aynı olayla ilgili olarak kullanılan dilsel yapılar, 

sergilenen tutum ve  davranışlar, toplumdan topluma, kültürden kültüre önemli 

farklılıklar  gösterebilmektedir. Çünkü insan davranışının şekillenmesinde, bireyin 
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içinde büyüyüp yaşadığı toplumun gelenek, görenek ve kültürü önemli bir rol 

oynamaktadır. Hatta aynı kültüre mensup toplum kesimlerinin davranışlarında bile, 

yetişmiş oldukları şehirsel ve kırsal çevreye göre farklılıklar  olduğu söylenebilir 

(Kartarı, 2001). Bu farklılıkların belirlenmesinde sosyo-kültürel ve psikolojik 

özelliklerin mekandaki somut yansımaları olan mahremiyet (privacy) ve egemenlik 

sınırı (territoriality) davranışları önemli yer tutmaktadır. Bu üç davranış mekanizması 

kültürel bileşenlerin zihinsel süreçler aracılığı ile mekana yansıyan ve zamanla 

değişime uğrayan görünümleridir (Turgut, 1996). Bu nedenle mekansal ayrışmanın 

altında yatan sosyo kültürel ve psikolojik sebepleri irdelemek açısından davranışsal 

ayrışma olarak nitelendirilen başlık altında en önemli girdiler olan mahremiyet ve 

kişisel mekan olgularının irdelenmesinde yarar vardır. 

Mahremiyet, kişiye ya da topluma diğerlerinin optimum düzeyde yaklaşma koşulu ya 

da uygun bir toplumsal ilişki düzeyi olarak tanımlanmaktadır (Turgut, 1992) Sosyal 

hayata bireysel katılım açısından bakıldığında mahremiyet, bir kimsenin fiziksel 

veya psikolojik araçlar yoluyla genel toplum yaşamından  gönüllü ve geçici olarak 

çekilmesini anlatır. Bu, yalnızlığa çekilme şeklinde olabileceği gibi, küçük grup 

dayanışmasını yaşama veya geniş gruplar içinde  anonim bir halde kalma şeklinde de 

ortaya çıkabilir.  

Altman için mahremiyet, bir kimsenin kendisine veya grubuna ulaşma çabası 

üzerindeki seçici kontrolüdür. Mahremiyetin ayırt edici niteliğini  ortaya koyan bu 

tanım, kişinin kendisi hakkındaki bilgi ve sosyal etkileşimi  üzerindeki hâkimiyetine 

ilişkin ikiz temayı kapsamaktadır. Üstelik söz konusu tanım, mahremiyetin diğer 

boyutlarını da dışlamayıp kişilerin, hem yalnız  başına kalma hem de başkalarıyla 

birlikte bulunma isteğini dikkate almaktadır (Altman, 1980). 

Altman’ın kültür ve çevre arasındaki etkileşimi açıklamak ve bu süreçteki ilişkileri 

göstermek için geliştirdiği kavramsal çerçeveye göre, mahremiyet; kişisel mekan, 

egemenlik sınırı gibi davranış mekanizmalarını ayarlayan, bir davranış süreci, bir 

köprü vazifesi gören merkezi bir kavramdır (Altman ve diğ., 1980.) Bu kavramsal 

çerçeveye göre mahremiyet sadece tek yönlü bir gizlilik / girilmezlik süreci değil, 

toplumsal gelenekler tarafından etkilenen, insanların birbiriyle ilişkide olma ya da 

olmama isteğine göre değişen, diyalektik bir kontrol sürecidir (Turgut, 1996). 

Altman’ın “kamusal mahremiyet” olarak tanımladığı yabancı bireyler arasındaki 

geçici beraberlikler nedeniyle oluşan mahremiyet davranışı,  göçle beraber  gelen ve 
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gecekonduda yaşayan kırsal kesim insanı ile şehirli toplumun arasındaki davranış 

biçimi farklılaşmasının tanımlanmasında faydalanılabilir (Altman ve diğ., 1980). 

Çünkü “kamusal mahremiyet” yabancı bireylerle kurulacak sosyal ilişkilerin kişisel 

isteklere bağlantılı olarak düzenlenmesinde, “açıklık / kapalılık”, veya “ girilebilirlir  

/ girilemezlik” ilkeleri kapsamında düzenlenir (Turgut, 1992). 

Gecekondularda yaşayanlardan farklı bir hayat tarzına sahip şehirlilerin bireysel ve 

sosyal ilişkiler bağlamında kendilerine özgü norm ve uygulamaları vardır. Türkiye 

şehirleşmesinin karakteristiği içinde, şehirliliği temsil eden bireylerin bireysel ve 

sosyal ilişkilerinde, geleneklerden kopuk, aşırı bireyselleşmiş bir hayat tarzı 

sürdürmelerinin yanı sıra, gecekonduda yaşayan kırsal kökenli bireyler şehirde aynı 

mahalleyi paylaştıkları hemşerileriyle kırsala ait cemaatçi gelenek, görenek ve 

davranış kalıplarını sürdürürken şehirli topluma karşı şehirde öğrendikleri bireysel 

davranış kalıplarını benimserler. Bu tutum kültürleri aynı ancak yetişmiş oldukları 

çevreleri farklı olan iki toplumsal kesimin gelenek göreneklerinin ve davranış 

kalıplarının farklılaşmasından doğar ve toplumun sınıflı bir yapıya bürünmesine 

neden olur.Her kesim kendi yaşam koşullarına uygun yapma çevreler oluşturur ve 

mekansal sınırlarını kendi ile aynı yaşam biçimi ve davranış kalıplarına sahip 

bireylerle bir arada olacak şekilde çizerler. Bu davranış biçimi literatürde “egemenlik 

sınırı” davranış biçimi olarak ifade edilir (Turgut, 1990). 

Egemenlik sınırı davranışı “Territorial Behaviour” kavramı, bir kişinin ya da 

grupların egemenlik- etkinlik sınırlarının belirlendiği kompleks bir davranış 

mekanizmasıdır. Egemenlik sınırı, kişinin ya da grubun kullandığı, mülkiyet 

duyduğu sınırları belirlenmiş özel bir mekan parçasıdır. Bu mekan parçası 

sahiplenmişlikle sembolize edilen psikolojik bütünleşmeyi betimlemektedir. Bu 

sınırlar içerisinde oluşan davranış mekanizmasının özellikleri şu şekilde sıralanabilir 

(Turgut, 1996; Karaman,1991; Turgut,1990): 

 Mülkiyet (Kontrol veya bir objeye, nesneye sahip olma), 

 Küçükten büyüğe farklı ölçeklerdeki mekanları kapsama ve üzerinde hak iddia 

etme, 

 Yabancılara, dış müdahalelere karşı koruma-korunma, 

 Sosyal ve fizyolojik gereksinmeleri kapsayan farklı eylemlere hizmet etmek, 

 Kişiye özelleştirme/personalizasyon. 
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Egemenlik sınırı davranışı, bir topluluktaki ilişkilerin tanımlanması ve belirli bir 

toplumsal düzenin korunmasını sağlayan kişisel ve grup sınırlarını oluşturan önemli 

bir davranış mekanizmasıdır. Bu sınırların oluşmasında sosyal statülerin büyük rolü 

vardır. Bir toplumda statüler kişiler arasında sosyal uzaklıklar oluşturmakta ve bu 

uzaklıkların belirlediği bölgeler kişileri mekansal olarak birbirinden ayrı tutmaktadır. 

Belirlenen bu mekan parçaları üzerindeki denetim kavramı ise mahremiyeti koruma 

ya da elde etme isteği ile birlikte insanın personalizasyonunu sağlamakta, kişiye 

güvenlik ve kişisel özgürlük duygusu vermektedir. Ancak kültür ve davranış biçimi 

farklılaşmasından kaynaklanan ve güvenlik-özgürlük istemleriyle güdümlenen 

mekansal ayrışma, şehirlileşme sürecinde sınıflı toplumsal yapının oluşumunu 

tetiklemiş ve iki farklı toplum arasında görünmez bir duvar oluşumuna sebebiyet 

vermiştir. Bu durum kırsal kökenli kesimin şehirle ve sosyal anlamda iletişime 

geçemediği şehirli toplumla bütünleşme sürecini çıkmaza sokmuştur (Turgut, 1996). 

3.4.1 Davranış biçimi farklılaşması, sosyal dışlanma, yok sayma ve görünmez 

sosyal duvar etkisi 

Sosyal bütünleşmenin karşıtı olarak ele alındığında sosyal dışlanma, sivil, politik, 

ekonomik ve sosyal vatandaşlık haklarından mahrum olma-edilme durumu olarak 

tanımlanmaktadır. Bu tanıma göre, sosyal dışlanma toplumla bireyin sosyal 

bütünleşmesini sağlayan sosyal, ekonomik, politik ve kültürel sistemlerin tümünden, 

kısmen veya tamamen yoksun olma sürecini ifade etmektedir. Sosyal dışlanma 

kavramı statik olmaktan çok dinamik bir kavramdır ve insanı toplumsal hayata 

bağlayan, katan ve onun bir toplum üyesi olmasını sağlayan ihtiyaçlarının yeterince 

karşılanmaması durumunu ifade etmektedir (Walker, 1997). 

İnsan ihtiyaçları birbirinden soyutlanmayan, birbirini tamamlayan bir bütündür. 

Gerek ekonomik, gerek sosyal, gerekse kültürel ve diğer alanlardaki ihtiyaçların 

karşılanmaması, bu alanlarda topluma katılmayı zorlaştırmakta ve hatta 

önlemektedir. İhtiyaçların bir bütün olması, bunların giderilmesinde de bütünlük 

gerektirmektedir. Herhangi bir alandaki yoksunluk o alandan başlayarak insanın 

toplumdan dışlanması sürecini başlatmaktadır. Dışlanmanın biçimleri, sebep olacağı 

sosyal patlama ve sosyal huzursuzluk tehlikesi, ona neden olan mekanizmaların 

karmaşıklığı ve çözüm bulmanın zorluğu “sosyal dışlanma” yı günümüzün en önemli 

sorunlarından biri haline getirmiştir (Yepez Del Castillo, 1994). 
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Silver, farklı toplum modellerinde ortaya çıkış süreci ve nedenlerine göre sosyal 

dışlanmayı üç paradigma ile açıklamaktadır. Bunlar dayanışma, uzmanlaşma ve 

tekelleşmedir. Dayanışma paradigmasında, dışlanma, sosyal bağların kopması, 

toplum ve birey arasındaki ilişkilerin aksaması olarak görülmektedir. Toplum 

paylaşılan değer ve doğrulardan oluşan sosyal bir düzendir. Dışlanma bu düzenin 

bozulması ve başarısızlığı sonucu ortaya çıkmaktadır.  

Uzmanlaşma paradigmasında toplumlar, farklı ilgi ve yeteneklere sahip bireyleri 

içerir. İş gücünün (bireylerin) farklı alanlara bölünüp uzmanlaşarak, ekonomik ve 

sosyal alanda karşılıklı etkileşim halinde olmalarıyla toplum yapısı oluşur. Dışlanma 

bu davranışların engellenmesiyle ve bireyin kendi tercih ya da hataları ile ortaya 

çıkar. Bu düşünce dışlanmanın işbirliği ya da rekabet halindeki bireylerin meydana 

getirdiği toplum yapısı nedeniyle oluştuğunu kabul etmekte, temel nedenin bireysel 

hatalar olduğunu vurgulamaktadır. 

Tekelleşme paradigması ise, sosyal düzeni bir zorlama, hiyerarşik güç ilişkilerinin 

empoze ettiği bir baskı olarak görür. Sosyal demokrasiye dayanan düşünce 

dışlanmanın sınıf, statü farklılıkları ve kapsadığı grubun çıkarlarına hizmet eden 

gücün sonucu olarak ortaya çıktığını kabul eder. Topluma üyelikte eşitsizlik gerekli 

bir öğedir. Örneğin, dışlanmayı ve işsizliği, eşitsizlik yaratan ve ekonomik sömürüyü 

genelleştiren bir kesimin tekelleşmesinin belirtisi olarak görür (Silver, 1994). 

Dışlanma her ne şekilde ele alınırsa alınsın onu oluşturan unsurlar ortaktır ve her 

toplumda bu unsurlar benzerlik gösterir. Dışlanmaya neden olan unsurlar; ekonomik 

dışlanma, buna bağlı olarak sosyal ilişkilerin zayıflaması sonucu oluşan sosyal 

dışlanma ve sosyal koruma altına alacak kurumların eksikliğinden kaynaklanan 

kurumsal dışlanma olarak üç ana başlık altında irdelenebilir (Çakır, 2002). Ancak bu 

bölümde daha çok gelir eşitsizliğindenkaynaklanan ekonomik dışlanma ve göç 

sonucu farklı davranış kalıplarına sahip kırsal kökenli bireylerin şehirli toplumla bir 

araya gelmesinden kaynaklanan ve sosyal dışlanma alt başlığında irdelenen 

toplumsal dışlanma kavramları üzerinde durulacaktır. 

Toplumsal dışlanma literatürde, eşitsizlikler sonucunda ortaya çıkan kutuplaşma, 

toplumsal dışlanmanın tanımlayıcı bir öğesi olarak kabul edilmektedir.Toplumsal 

dışlanma yaklaşımı ait olmayı ve katılımı engelleyen toplumsal, politik ve ekonomik 

süreçlere dikkat çeker. Bunun yanı sıra, toplumsal bütünleşme ve toplumun bir arada 
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durmasını sağlayan bağların neler olduğu üzerinde durmaktadır. A.Sen “ Toplumsal 

Dışlanma: Kavram, Uygulama ve İnceleme” adlı makalesinde, toplumsal dışlanma 

yaklaşımı ile Adam Smith’in “(yoksulluğu nedeniyle) utanmadan toplum hayatına 

katılabilme” kabiliyeti arasında benzerlik kurar ve toplumsal dışlanma yaklaşımının 

yapabilirlik yaklaşımı içinde ele alınarak daha iyi anlaşılabileceğini iddia eder (Sen, 

2000).  

Sosyal dışlanmaya neden olan en önemli faktörler toplumsal ve kültürel hayata çeşitli 

gerekçelerle katılamamaktır. Bu durum Sen’in bahsettiği yapabilirlik yaklaşımına 

örnek teşkil eder. Toplumun genelinden farklı olan, onlar gibi giyinemeyen, 

konuşamayan, toplumda utanç duymadan dolaşamayan bireyler bu tür dışlanmadan 

zarar görmektedirler (Sen, 2000). Özellikle göçmenler ve azınlıklar toplumsal 

dışlanma türünden daha çok etkilenmektedir. Sosyal dışlanmışlar, aile, arkadaş gibi 

sosyal grupların parçası olamamaktan zarar görmektedirler. Çünkü bu durum 

toplumda katılabildikleri normal faaliyetlerin sayısını azaltmakla birlikte, arkadaş 

çevresi ve iş imkanları gibi maddi ve manevi destek alamamaları, yaşadıkları 

dışlanmanın şiddetini arttırmaktadır. 

Bugün, işsizlik ve yoksulluk sosyal dışlanma olgusunun açıklanmasında anahtar hale 

gelmiştir. Çünkü çalışma, hem sosyal katılım, hem de gelir dağılımı ve ekonomik 

kazanç bakımından en önemli mekanizmadır. Çalışma bir gelir kaynağı olmakla 

birlikte belirli sosyal ilişkilerin kurulması için de gereklidir. Yeme içme, barınma, 

sağlık, eğitim gibi temel ihtiyaçları dahi karşılayamayan birey ve ailesi için 

toplumsal yaşama katılım imkansızlaşmaktadır. İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak 

için gerekli olan gelirden yoksun olmaları ekonomik dışlanmayı ifade etmektedir 

(Çakır, 2002). İşsizlik bugün ekonomik dışlanmanın en önemli kaynağını 

oluşturmaktadır. Ancak bir iş sahibi olmak ekonomik dışlanmayı önlemeye 

yetmemektedir. Düşük ücretle, kötü çalışma koşullarına maruz kalarak çalışma, 

belirli bir istikrar ya da güvence sağlamayan her türlü çalışma da ekonomik 

dışlanmaya neden olmaktadır. Ekonomik dışlanmayı önleyen, çalışarak ya da mal 

varlığı ile, ihtiyaçlarını insan onuruna yaraşır düzeyde karşılamayı sağlayacak 

düzenli bir gelire sahip olmaktır. Bu bağlamda, bireyin kendisinin ve ailesinin 

yaşamını güvence altına alacak, ihtiyaçlarının karşılanmasına olanak sağlayacak 

düzeyde mal varlığına sahip olması, ekonomik dışlanma riskini azaltıcı bir rol 

oynayacaktır. Dolayısıyla mülkiyet ile ekonomik dışlanma arasında ters yönlü bir 



 
46 

ilişki kurulabilecektir. Sosyal dışlanma bireyde ve toplumda bir takım olumsuz 

sonuçlara yol açmaktadır. Dışlanmanın bireyde meydana getirdiği olumsuz sonuçlar, 

ihtiyaçlarını karşılayamama durumunun sürekli bir hal alması, toplumla olan bağların 

yitirilmesi, stres, kaygı, öz saygının zedelenmesi ve uzun süreli işsizlik olarak 

sayılabilir. Öz saygısı zedelen kimselerin çevrelerindeki insanlara ve toplumsal 

kurumlara güven ve inançları da kalmayacaktır. Sosyal dışlanmış kişiler, fiziksel ve 

ruhsal açıdan engelli, eşitsizliğe maruz kalmış, hayatlarında karşılaşabilecekleri 

risklere karşı korumasız ve zayıf kişilerdir. Kişi kendisine ve yaşadığı topluma karşı 

yabancılaşmakta ve üstüne düşen sorumlulukları yerine getirmekte yetersiz 

kalmaktadır (Özkul, 2004). Sosyal dışlanma riski olan bireyler genellikle kendilerini 

topluma yabancılaşmış hissetmekte, kendilerini sahipsiz, desteksiz, güçsüz ve çaresiz 

hissetmekte ve toplumla bütünleşmede sıkıntı yaşamaktadırlar. Buna ek olarak, tüm 

bu olumsuzluklar dışlanmışların alkol ve madde bağımlılığı ile hırsızlık gibi 

toplumsal ahlaka aykırı davranışlarda bulunmalarına neden olmaktadır (Seyyar, 

2003). 

Sosyal dışlanmanın toplum açısından sonuçları ise, toplumun geleceğini tehdit 

edebilecek boyuttadır. Toplumda yoksunluk nedeni ile suça eğilimin ve suçluluk 

oranının artması, toplumsal kurumların, normların etkinliğini yitirmesi yabancılaşma 

ve hatta toplumsal patlamaların meydana gelmesi kaçınılmazdır. Sosyal değerlerin ve 

sorumluluğun yitirilmesi, sosyal düzenlemelerin haklılığı ve gerekliliği konusundaki 

şüphelerin artması, dünyaya karşı isyan duygusu sosyal dışlanmanın toplumda 

yaratacağı en önemli tehlikelerdir (Sen, 1997). 

Sonuç olarak bireylerin veya ailelerin maruz kaldığı sosyal dışlanmanın olumsuz 

sonuçları, toplumun geneline yayılarak, sağlıksız, huzursuz, gelecekten umutsuz 

bireylerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Toplumsal bütünleşmeye engel teşkil 

eden sosyal dışlanmanın azaltılması hedefi doğrultusunda birey ve grupların, sosyal, 

ekonomik, kültürel hayatın çeşitli aşamalarına katılamama durumu ile ortaya çıkan 

farklılaşmayı ifade eden sosyal dışlanma, toplumsal bütünleşmenin tam olarak 

gerçekleşmesinin önüne geçmektedir. 

3.5 Şehirsel Ayrışma: Şehirlileşme-Şehirlileşememe (Şehirli- Köylü) 

“Üretimin, ticaretlerin ve hizmetlerin süratle büyümesini sağlayan sanayileşmenin 

etkisiyle, dağılım oranının fazla olması ve bu fazlalığın şehrin dışında yerleşme 
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yerlerinde iskan edilmeleri nedeniyle, nüfusun şehirlerde birikmesine ve şehir 

sayısının artmasına neden olan, aynı zamanda da buralarda yaşayanların özel 

hayatlarını, ekonomik, sosyal ve siyasal davranışlarını etkileyen, devletin de belirli 

bir takım faaliyetlerini gerektiren değişiklikler” olarak tanımlanan şehirleşme, 

nedenleri ve sonuçları açısından, pek çok toplumsal soruna kaynaklık ettiği için, 

planlı ve programlı müdahaleyi gerektiren bir değişme sürecinin, toplumsal boyutu 

olarak ortaya çıkmaktadır (İşbir, 1982). 

Şehirleşme, dar anlamıyla şehir sayısının ve şehirde yaşayan nüfustaki niceliksel 

artışlardır. Geniş anlamıyla, “Şehirli diyebileceğimiz bir yaşama şeklini oluşturan 

beraberinde, nüfusun ölçüsü, nüfusun yoğunluğu ve nüfusun heterojenliği (farklılığı) 

sosyal münasebetin mahiyetin, derecesini ve sıklığını, dolayısıyla da sosyalleşmeyi 

ve insan tabiatını tayin eder (Sezal, 1992). Şehirleşme olgusu,  birtakım ekonomik ve 

toplumsal süreçlerin işlemesi ile ortaya çıkan bir sonuç olması ve toplumsal değişme 

sürecini etkileyen bir öğe olması bakımından önem arz eder (Kartal,1978). 

Bu bağlamda şehirleşmeyi sadece nüfusun yapısının değişimi ile ilişkilendirmek 

yeterli değildir. Şehirleşmeyi etkileyen ekonomik, demografik, politik, kültürel, 

teknolojik ve sosyal değişimler gibi birçok etmen vardır. Ekonomik değişim başta 

olmak üzere tüm bu parametreler şehirleşmeye neden olmaktadır (Şekil 3.1). 

 

Şekil 3.1 : Şehirleşme Süreci ve Sonuçları (Knox, 1994) 

Şehirlileşme ise, temelde insanların şehirle bütünleşmesini ifade eder. Bütünleşme 

kavramı genelde, bir nüfus grubunun daha büyük bir nüfus grubuyla kaynaşması 

anlamına gelir. Şehirlileşme, şehirleşme akımı sonucunda toplumsal değişmenin 

insanların davranışlarında ve ilişkilerinde değer yargılarında maddi ve manevi yaşam 

biçimlerinde değişiklikler ortaya çıkarması sürecidir (Keleş, 1980). Başka bir değişle 
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‘kırsal yaşam alışkanlıklarından uzaklaşma, organize edilmiş sosyal hayata geçiş’ 

olarak da ifade edilebilir (Sezal, 1992). Bütünleşmenin veya şehirlilileşmenin 

psikolojik, kültürel, toplumsal ve ekonomik olmak üzere pek çok boyutu vardır. Eğer 

şehrin psikolojik, kültürel ve toplumsal yapısı ile kırın yapısı çok farklı değilse 

bütünleşme kolay olmaktadır. Eğer bu yapılar arasında çok farklılık varsa şehre 

uyum güçleşmektedir. Kartal, kırsal kesimden şehre göç eden ailelerin şehirle 

bütünleşme süreçlerini açıklamada “ekonomik mekan” ve “sosyal mekan” 

kavramlarını kullanmıştır (Kartal, 1992). Ekonomik ve sosyal mekanlarda meydana 

gelen değişimler kır insanının ne kadar şehirlileştiğinin bir göstergesidir. Ekonomik 

bakımdan şehirlileşme, bireyin ekonomik gelirinin tamamının şehirde ve şehre özgü 

işlerden elde etmesiyle gerçekleşir. Sosyal bakımdan şehirlileşme ise kır kökenli 

şahsın her türlü konularda şehirlere özgü tavır ve davranış biçimlerini, sosyal değer 

yargılarını benimsemesi ile gerçekleşmektedir (Çizelge 3.1). 

Çizelge 3-1 : Ekonomik Mekan’ın ve Sosyal Mekan’ın İçerikleri (Kartal, 1992). 

Ekonomik Mekan Sosyal Mekan 

Kişinin Altyapısı Kişinin Altyapısı 

Ekonomik değer üretme elde 

etme ve  

kullanma biçimleri 

Benimsenen tüm sosyal ve dinsel değerler düzeni  

inançlar türlü konular dahi tutum ve davranışlar; 

  

    

              

* Tutulan işlerin türleri 

  

  

* Siyasal tutum ve 

davranışlar 

  

  

* Gelir türleri 

   

  

* Dayanışma ve yardımlaşma konusunda 

benimsenen değerler 

* Geliri kullanma 

biçimleri 

  

  * Örgütlenme biçimleri 

  

  

* 

Varlıklanma 

   

  

* Uyulan benimsenen gelenek ve 

görenekler   

Ekonomik Mekanın Öğeleri 

* Eğitim ve öğretim konusunda tutum ve davranışlar 

* Bilgilenme biçimleri 

  

  

  

    

  

* Dini tutum ve 

davranışlar 

  

  

* Varlıklar (Kır-Şehir) 

  

  * Hak arama yöntemleri 

  

  

* Ücret Gelirleri (Kır-

Şehir) 

  

  

* Kadın ve erkekle ilgili düşünce tutum ve 

davranışlar 

* Varlık Gelirleri (Kır-

Şehir) 

  

  

* Toplumdaki farklılıkları açıklama biçimleri ve 

gereçler 

* Karşılıklar 

   

  

     

  

* Yatırımlar                     
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Türkiye’de şehirleşme ekonomik, sosyal ve yönetimsel anlamda pek çok sorunlara 

neden olmuştur. Ekonomik sorunları;  işsizlik, sektörler arası dengesizlik, bölgeler 

arası şehirleşme dengesizliği, altyapı hizmetlerinde tıkanma, konut problemi 

oluştururken, sosyal sorunları ise; çevrenin tahribi, fiziki plansızlık ve yerleşme 

düzensizliği, gelir dağılımındaki eşitsizlik, sosyal tabakalaşmanın veya sınıflaşmanın 

artması, kültür değişmesi ve boşluğu, toplum hayatındaki çözülme ve şehre 

uyumsuzluk oluşturur (Sezal, 1992). Ancak bu bölümde şehre uyumsuzluk ve 

şehirlileşememe konusuna değinilecektir. 

Şehre uyumluluğu engelleyen birçok sebep vardır. Genel olarak bu sebepler üç ana 

başlık altında toplanabilir. Birincisi, şehre göç edenlerin sosyo-kültürel yapısı, 

ikincisi,şehrin yapısı ve kuralları, üçüncüsü ise şehrin sahip olduğu kültürel yapıdır. 

Sosyo-kültürel yapı, ferdin sahip olduğu kültürel değer; sanat, ilim, teknoloji, felsefe, 

din gibi sahalar ile sosyal teşkilatları ve bunun şekil ve kaideleri, kısacası bütün 

hayat tarzını ifade eder (DPT,1983). Bu farklılıklar neticesinde kırsal alanda mevcut 

olan kültürlerin ve değerlerin şehir değerleriyle çatışması sorunu ortaya çıkmaktadır. 

Bu çatışma, büyük şehirlerimizde çoğunlukla hemşeri mahallelerinden oluşan  

gecekondu bölgelerinde gecekondu kültürünün doğmasına neden olmuştur. Aynı 

yörelerden gelenler aynı yerlere yerleşerek şehir çevresinde kendi içinde kapalı 

“kültür odacıkları” oluşturmaktadır. Herhangi bir mahalle ya da semt ölçeğinde olan 

bu odacıklar o insanların terk ettikleri yörelerin küçük bir modeli olmaktadır (Ökten, 

1983). Böylelikle görünürde şehirlerde ama gerçekte her biri kendi 

“memleketlerinde” yaşayan bir toplum oluşur. Bu durum insanların şehre uyumlarını 

engelleyen önemli bir nedendir. 

Kırsal kesimden şehre göç eden insanların şehre uyum sürecinde yaşadıkları en 

önemli problemlerden biri de ekonomik yetersizlikleridir. Şehirde mevcut olan ve 

kırsal alandan farklılık içeren sektörlere uyum sağlayamayan kırsal kesim insanı her 

ne kadar kayıtlı olmayan istihdam yollarıyla işsizlik ve geçim sıkıntısının önüne 

geçmeye çalışsa da düzenli ve yeterli gelir getirmeyen bu tip işler insanların toplum 

hayatına her yönüyle katılmasını engeller. Bu katılımın asgari seviyede olması ise bu 

insanların içlerine kapanmasına neden olmaktadır. 

Ayrıca şehrin iş hayatı, uzmanlaşmış ve beceri kazanmış insanları kabul etmektedir. 

Özellikle yüksek gelir getiren işler, yüksek veya mesleki teknik eğitimi 
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gerektirmektedir. Göçle gelen gecekondulu nüfus mevcut eğitim düzeyiyle bu işlere 

girmekte uzun süre zorluk çekmektedir. Şehrin mevcut teşkilatlarına katılma, bu 

teşkilatları kullanma yüksek gelir elde etme mümkün olmadığı sürece şehre uyum 

gerçekleşmeyeceğine göre gecekondu insanının şehre uyumu bir problem olarak 

önemini korumaya devam edecektir. Bu durum büyük şehirlerimizde vasıfsız işgücü 

yığılmasına ve enformel sektörün doğmasına sebebiyet vermiştir. Ancak herşeye 

rağmen büyük şehirlere göç eden kırsal nüfus, şehirde yaşamak uğruna şehre uyum 

sürecinde yaşadıkları tüm bu sorunlara kendilerinin geliştirdiği bir takım savunma 

mekanizmaları sayesinde katlanmaktadırlar. Bu savunma mekanizması yoksulluğu 

kabul etme ve hatta yoksulluğu hayatlarının bir parçası olarak görme şeklindedir. Bu 

durumu bazı araştırmacılar “yoksulluk kültürü” olarak nitelendirmektedirler. 

Yoksulluk kültürü göç eden kırsal kesim insanının kendi gibi olanlarla birlikte dışa 

kapalı bir kabuk içerisinde yaşamasına, şehir ve şehirli insanla bütünleşememesine 

ve hatta şehirli insana “öteki” bakış açısını kazanmasına sebep olmuştur. Yoksulluk 

kültürünü benimseyen insanların bunalımlı ve sadece anlık yaşamaya önem 

verdikleri, geleceğe ise önem verilmediği görülür (Kıray, 1982d). Bu tutum da 

kırsaldan göç eden bireylerin şehre uyum ve şehirlileşme süreçlerini olumsuz 

etkilemektedir. 

Şehre uyum sürecini engelleyen bir diğer neden de şehrin yapısı ve şehirlerde mevcut 

olan kurallardır. Göçle gelen insanlar şehirlerde mevcut olan sayısız kurallar 

karşısında şaşkına dönmüşlerdir. İşleri için nereye hangi kuruma başvuracaklarını 

bilmemektedirler. Bu durum karşısında deneyimsiz olan bireyler devlete 

yabancılaşma eğilimi içerisine girmişlerdir. Ayrıca şehirlerin şehirleşme sürecinde 

kitlesel göçler karşısında konut stoğunun yetersiz oluşu göç eden bireylerin yasal 

yollardan konut edinmesini güçleştirmiş ve şehirlileşme sürecini yine olumsuz 

etkileyen problemlerden birinin daha oluşmasına zemin hazırlamıştır (Baransel, 

1979). 

Şehrin kültürel yapısı da şehre uyum sürecini engelleyen bir neden olarak sayılabilir. 

Özellikle sanayileşmeyle beraber şehirlerin sosyo-kültürel yapıları hızlı bir değişim 

sürecine maruz kalmıştır. Artan iç göçlerle beraber şehirlerin sınırları genişlemiş, 

kozmopolitleşmiştir. Şehirler, farklı etnik grupları, kültürleri, sosyal tabakaları, 

meslek grupları gibi sosyo-ekonomik ve kültürel yapılanmaları içeren heterojen bir 

yapıya bürünmüştür (Yörükan, 1968). Bu durum, birey veya grup düzeyinde ilişkileri 
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de farklılaştırmakta ve şehirlerde kendi içinde bütünleşmiş ancak kendi 

dışındakilerden de ayrışmış bir çok grubun oluşmasında etkili olmaktadır.  Şehirlerin 

mevcut nüfuslarına ek olarak göçle beraber gelen nüfus şehir kültürünün homojen 

yapısını bozmuş, kendi örf ve adetlerini, davranış kalıplarını şehre taşıyan kırsal 

kesim insanının kültürü de şehre taşınmış ve şehrin çok kültürlü bir yapıya 

dönüşmesine neden olmuştur. Toplumsal mekanizmaların oluşumunun şehirleşme 

hızı yanında yavaş kalması, bir taraftan toplumdaki sosyal kontrolü azaltırken diğer 

taraftan ferdin toplum içinde kendisini sorumlu hissetme niteliklerini kaybettirmiştir. 

Geleneksel yapıyı “toplumsal bilinç” kavramıyla açıklayan Durkheim’e göre, 

toplumsal bilincin zayıflamasına, nüfus yoğunluğunun artması, iş bölümünün 

gelişmesi ve dinî normların etkinliğini kaybetmesi neden olmaktadır. Dolayısıyla 

büyük şehirler, toplumsal bilincin zayıfladığı ve çözülmelerin meydana geldiği 

yerleşim yerleri olmaktadır. Zira nüfus yoğunluğu, iş bölümü ve uzmanlaşmanın 

artması ve dinin etkinliğinin azalması, şehirlerin temel özellikleri arasında 

görülmektedir (Kösemihal, 1971).  

Şehirlerde, kırsaldaki aile ve akrabalık bağlarının gevşemesi ve bireyler arası 

ilişkilerin resmî, kesintili, yüzeysel, geçici ve anonim olması, gelir dağılımındaki 

eşitsizlikler, sosyal kontrolün kaybı, kültürel çözülme, şehirle bütünleşememe ve 

kimlik bunalımı gibi olumsuzluklar; yalnızlık, güvensizlik, sapkın davranışlar, suça 

yönelim, uyuşturucu kullanımı gibi sosyal ve psikolojik problemler ortaya 

çıkarabilmektedir (Korkmaz, 1991). 

Göçle birlikte komşuluk ve akrabalık ilişkilerinin azalışı, mahalle ilişkilerinin ve 

disiplinin kaybolması gibi değişmeler, kişilerin anomik davranışlarını engelleyen, 

onları toplumsal değerlere entegre eden mekanizmaların ortadan kalkması anlamına 

gelmektedir. Tarımsal yapıdan kopan kitleler şehirlere gelince, şehirde yaşayanlara 

eşit birer üye olarak değil, “ikinci sınıf” üye olarak eklenmektedirler. Bu gruplar 

çeşitli ekonomik ve sosyal etkenler sonucunda tarım toplumu yapısından, bu 

toplumun kültür ortamından, hizmet ve sanayi faaliyetlerinin yaşam ve teşkilatlanma 

biçimini belirlediği çok kalabalık şehir alanlarına yerleşmektedir. Şehir hayatının 

değişik talepleri bu insanları “kültür şoku”na sokmaktadır (Ergil, 1980). 

Sonuç olarak sanayileşmesini tam anlamıyla gerçekleştirememiş olduğu halde, 

kırdan şehre göçün hala sürdüğü ve örgütlü uzmanlaşmış işlerin sınırlı olduğu hızlı 
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şehirleşmenin yaşandığı toplumlarda, şehirler her insan için uyumlu çevreyi 

oluşturamamaktadır. Eski toplum yapısından çıkıp yenisine uyum sağlayamamak 

kendine özgü ekonomik ve toplumsal sorunlar yaratmaktadır.Hızlı şehirleşme, eski 

kültür değerlerinin telkin edici, sosyal yaşamı düzenleyici etkisini yitirmesine neden 

olurken, yeni yapının şekillendirip, gerektirdiği değerler ise henüz bütünüyle 

benimsenmemiştir. Özellikle bu yeni değerlerin kitle iletişim araçlarıyla 

benimsetilmeye çalışılması yalnızlık, yabancılaşma, uyumsuzlukve anomi gibi sosyal 

problemleri ortaya çıkarmış, bununla birlikte işsizlik, gecekondulaşma, suç ve 

suçların artması gibi problemleri beraberinde getirmiştir (Tortop,1986). 

3.5.1 Şehirlileşme bilincinin farklılaşması, “Anomi ve suç” 

Durkheim’in analizleri üzerine kurulmuş ve her şeyden önce Robert K. Merton 

tarafından geliştirilmiş olan Anomi Teorisi toplumsal yapıdan hareketle suçluluğu 

açıklar. Durkheim tarafından ortaya atılan ve Merton tarafından geliştirilen bu 

teoriye göre, suçluluğun olmadığı bir toplum yoktur ve anomi normsuzluk demektir. 

Eğer bir toplumdaki kültürel ve sosyal yapının bütünleşmesi kötü olmuşsa, yani 

kültürel yapının istediği davranışları, sosyal yapı engellemişse, bunu anomiye, yani 

normların yıkılmasına, normsuzluğa doğru bir gidiş takip edecektir. Merton, 

toplumlarda, toplumun üyeleri tarafından ulaşılması gereken zenginlik ve mesleki 

tanınma gibi, genel olarak toplumlar tarafından tanınan ve belirlenen başarı 

hedeflerini ortaya koymuştur. Bu hedeflere ulaşmak için toplumlar, çalışma ve miras 

gibi yasal yolları mümkün kılmışlardır. Bununla birlikte, mevcut araçlarla belirtilen 

hedeflere herkesin aynı şekilde ulaşması mümkün olmadığından, sapıcı davranışlar 

ortaya çıkmaktadır (Dönmezer, 1984). 

Diğer bir ifadeyle anomi, belirli bir statüye sahip olanların sosyal yapıda bulunan 

nedenlerden dolayı toplumun hedeflerine kolayca ulaşabilmelerine rağmen, bu 

durumda olmayanların aynı hedeflere ulaşmalarının zor veya imkansız olmasından 

doğan güçlüklerin sonucudur. Yani suçluluk söz konusu sosyal yapının neticesidir. 

Çünkü, meşru yollarla bu hedeflere ulaşamayan kişiler, ihmal edilmiş durumları 

kaldırılmadığında, yüksek bir ihtimalle, bu amaçlara ulaşmak için sapıcı davranışlara 

yöneleceklerdir. Bu davranış biçimleri suça yönelimle sonuçlanmaktadır. 

Toplumun devamı ve bütünleşmesi, toplumu meydana getiren insanların, sosyal 

yaşam içerisinde oluşturulan din, ahlak, hukuk kurallarına uygun hareket etmeleriyle 
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mümkün olabilmektedir. Toplumsal kurallara riayet etme halkın birlikte yaşamasını 

temin ederken, bu kurallardan sapma, toplum içinde yaşayan insanların rahatsız 

olmasına neden olarak, toplumun devamını ve bütünlüğünü zedeler. Toplumun birlik 

ve beraberliğini bozan, toplumsal yaşamı tehlikeye sokan ve toplumun tümden zarar 

görmesini engellemek maksadıyla, kanun koyucular tarafından yapılmaması gereken 

eylem, davranış, tavır ve hareketler olarak tanımlanan suçun, biyolojik, fizyolojik, 

psikolojik ve çevre gibi bir çok alanı ilgilendiren sebepleri vardır (Dönmezer, 1994). 

Ancak bu başlık altında kırsal alandan göçle birlikte başlayan hızlı şehirleşme 

sürecinin suçla aralarındaki bağlantısı irdelenecektir.  

Kapalı ekonominin, cemaatçi yaşam tarzının hakim olduğu kırsal alanlarda 

yaşayanların, birbirlerine akrabalık, kan bağı ile bağlı olmaları nüfusun homojenliği 

ve azlığı nedeniyle herkesin herkesi tanıması, örf adetlerin daha yoğun yaşanması bu 

tür yerleşim alanlarında sosyal kontrolün birey üstündeki baskısını daha etkin 

hissettirmektedir. Bu koşullar altında birey yapacağı her yanlış davranış ve eylem 

karşısında büyük bir gücü karşısında bulmaktan çekinir hale gelmektedir.Bu güç ile 

karşılaşmak istemeyen birey, yanlış bir harekete yönelmekten kaçınır hale 

gelmektedir. Ancak burada şunu ifade etmeliyiz ki sosyal kontrolün etkili olduğu 

kırsal alanlarda suç işleme eylemi görülmez değildir. 

Kırsal alanlardaki sayılan yapısal özelliklerin yanında şehir, büyük, farklılaşmış, 

heterojen, gayri şahsi, anonim ilişkilerin yaygın olduğu, insanların birbirini 

tanımadığı, insanlar arasında ilişkilerde maddiyatın ön plana çıktığı yapı 

özelliklerinin yaşandığı mekandır. Böyle bir ayırımın sonucunda da şehir suçluluğun 

ve şiddetin kaynağı olarak gösterilmektedir. Daha anlaşılır bir ifade ile kırsal 

alanlardaki homojenlik, herkesin herkesi tanıması ve sosyal kontrolün etkisi, şehir 

yaşamında etkisini yitirmektedir. Bunun yanında şehir, şehirleşme içinde yaşayan 

bireyler arasında rekabeti karşılamakta, ortaya kaypak, farklı bir bireyselliği 

meydana getiren, sosyal düzen çıkmakta bu da içinde suçun rahatlıkla gelişeceği bir 

ortamı hazırlamaktadır (Dönmezer,1986). 

Ülkemizde kırsal alanlardan şehirsel alanlara kitlesel göçlerle başlayan hızlı 

şehirleşme süreci, bireylerin bu sürece adapte olamamasına, şehirleşme hızına paralel 

bir şehirlileşme eğilimi gösterememesine, bu durumda toplumsal disiplinden 

sapmalara ve suça neden olmaktadır. Çünkü gelişmekte olan toplumlarda, ekonomik 

bunalım, sanayileşme, sağlıksız şehirleşme, hızlı nüfus artışı, dengesiz gelir dağılımı, 
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işsizlik gibi bir çok farklı boyutları olan sorunlar, toplum içindeki bağın gevşemesine 

neden olmaktadır. Bu gevşeme ise dengeyi bozarak uyumsuzluğu doğurmaktadır 

(Köknel, 1996). Bu sorunlarla her gün mücadele eden ve daha iyi bir yaşam 

arzusuyla şehre göç edip işsizlik ve ekonomik sıkıntı içine düşen birey suça 

yönelmektedir. Şehre göç eden kırsal kökenli birey, önceden duyarlı iken şimdi 

duyarsızlığı, önceden değerli iken değersizliği, önceden dürüst iken şimdi kaypaklığı, 

önceden umutlu iken umutsuzluğu önceden mutlu iken şimdi mutsuzluğu, önceden 

birlikteliği yaşarken şimdi dışlanmışlığı ve ayrılmışlığı yaşamaktadır. Bu şekilde bir 

psikolojiye sahip olan birey kendini tanımlamada güçlük çeker (Güler, 1997). 

Kendini tanımlamada güçlük çeken bireyin tavır ve davranışlarından ise bir istikrar 

beklenemez. Sayılan ikilemleri yaşayan göç etmiş birey, şehire göç sonucunda 

kendini toplumun en alt üyesi olarak görmektedir. Bu psikolojiye sahip birey 

bunların karşısında ekonomik düzeyini yükseltmek isteyip bunu temin edemiyorsa, 

büyük bir olasılık suça yönelecek; dürüstlük, doğruluk, yasalara, otoriteye saygı, 

insani ve ulusal niteliklerinde yıpranmalar meydana gelecektir (Ocaklıoğlu, 1986). 

Ülkemizde bölgeler arasında, kırsal alanlar ve şehirler arasındaki eşitsizlikler ve 

şehirler içinde de gelir yaşam düzeyi dengesizlikleri kısacası çarpık şehirleşmenin 

göstergeleri olan bu belirgin özellikler şiddet olaylarını beslemektedir (Keleş, Ünsal, 

1982). Yedinci beş yıllık kalkınma Planında (1996-2000) ülkemizdeki son 40 yıl 

içinde hızlı şehirleşme neticesinde gelinen noktada şehirlerimizin ekonomik, sosyal, 

kültürel problemler yaşamakta olduğu ve gerçek manada şehirleşemediği 

belirtilmiştir. Bununla birlikte bu hızlı şehirleşmeyle ilgili olarak yaşanan kültürel 

değişim ile “şehre yeni gelen özellikle gençler içlerine kapanmaya veya tam tersine 

radikal örgütleşmeye, yasadışı işlere ve suça yöneltmektedir” şeklinde bir ifadeyle 

durum dile getirilmektedir. 

Hızlı ve alt yapısı hazır olmayan bir şehirleşme süreci her şeyden önce şehir 

suçluluğu türlerinin doğmasına, köy suçluluğu ve şehir suçluluğu oranının 

değişmesine yol açmıştır. Şehir suçluluğunda da ilk sırayı da gecekondular 

almaktadır. Çünkü, en başta gecekondu hayatı ve ekonomik imkansızlıklar suça itici 

faktörleri yaratmaktadır. Gecekondu bölgeleri bazılarınca hiç bir incelemeye 

dayanmaksızın adeta bir suçluluk bölgesi olarak gösterilmektedir. Aksine bu 

bölgelerde köy yaşantısının etkisi kendini gösterdiği, toplumsal baskı ve kontrol daha 

çok olduğu için organize bir suçluluk bölgesi şeklinde olmaları mümkün değildir. 
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Mesela; bu bölgelerde kumarhanelerin, fuhuş yuvalarının, uyuşturucu madde 

teşekküllerinin yerleşmesi zordur (Özek,1974). Bu yüzden gecekondular, suçluluk 

bölgesi olmayıp, suçluluğa itici faktörleri bünyesinde barındıran bölgelerdir. 

Herşeyden önce gecekondulaşma, köyden bir bireyin kalkıp, kenar semtte sahipli 

veya sahipsiz bir gayrı menkule sahip çıkması, fiilen ona el koymasıyla ve onun 

üzerinde de bir kaçak yapı yapmasıyla başlamaktadır.Bu nedenle gecekonducu önce 

başkasının malına sahip çıkmak, ardından da kaçak inşaat yapmak eylemleriyle 

şehirde suç içerikli davranışlarına başlamış bulunmaktadır. Bunun sebebi büyük 

umutlar ile şehre gelen bireyin, ülkenin ekonomik şartları, şehirlerin sosyal alt 

yapılarının hazır olmayışı nedeniyle beklentilerinin karşılanamamasıdır. Devletin 

sosyal, siyasi ve ekonomik nedenlerle verilmeyen hizmet ve beklenti boşluğu, yasal 

olmayan akımların devreye girmesini davet eder. Bunun en canlı örneği olarak da 

büyük şehirlerde arazi, otopark mafyaları gibi yasa dışı akımların varlığı verilebilir. 

Şehirde suç işleyenlerin büyük bir oranını buralarda doğmayan, daha sonra şehre göç 

edenler oluşturmaktadır. Bu suç işlemenin sebebi olarak kırsal alandaki yaşam 

tarzının şehirde imkan bulamaması nedeniyle önceki yerleşim alanındaki yapı 

özelliklerinin değişmesine, dolayısıyla sosyal kontrolün yaptırım gücünün 

azalmasının suç işleme eylemine neden olacağı ileri sürülmektedir. Ayrıca şehre 

uyum sağlayamayan bireyin kendini şehre ait hissetmemesi, yalnızlık ve dışlanmışlık 

hislerine kapılması da, onun toplumsal yaşamı düzenleyen kurallara duyarsız 

kalmasına ve suça yönelmesine sebebiyet verir. Çünkü şehre göç eden birey sosyo-

kültürel ve ekonomik özellikleriyle, şehir yaşantısının tüm kurallarına ve stiline 

aykırı düşmektedir. 
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4. ŞEHİRSEL DÖNÜŞÜMDE ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI VE 

SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRSEL DÖNÜŞÜM KAVRAMI 

Bu bölümde;  kitlesel iç göçler sonucu hızla şehirleşen şehirlerimizde, şehirleşme 

politikalarının yetersizliğinin toplumsal yapımızda ve şehirlerimizde yol açtığı; 

ekonomik, mekansal, toplumsal ve şehirsel sorunlara çözüm üretmek amacıyla ortaya 

çıkan şehirsel dönüşüm kavramının tanımından ve hedeflerinden bahsedilecektir. 

Ayrıca günümüze dek dünyada ve Türkiye’de uygulanan şehirsel dönüşüm çözüm 

yaklaşımları üzerinde durulacak ve uygulanan dönüşüm yaklaşımlarının tarihsel 

süreç içerisinde müdahale biçimlerinin, stratejilerinin, katılımcı aktörlerin, süreçteki 

fiziksel, ekonomik, sosyal ve çevresel tutumların nasıl değiştiğinden bahsedilecektir. 

Şehirlerin sosyal, ekonomik ve teknolojik değişimler doğrultusunda çok hızlı 

dönüşüme uğraması, daha kapsamlı, çok boyutlu bir süreç tarifini ve dönüşümde 

sürdürülebilirlik  ilkesini önemli hale getirdiğinden, uygulanan şehirsel dönüşüm 

müdahale biçimlerinin sürdürülebilirlik açısından değerlendirmesi yapılacaktır. Son 

olarak da sürdürülebilir şehirsel dönüşüm uygulamalarında, süreçte etkili olan 

faktörler ve bu süreçteki katılımcılar tanımlanacaktır.  

4.1 Şehirsel Dönüşüm Kavramının Tanımı, Ortaya Çıkış Sebepleri ve Hedefleri 

Şehirsel dönüşüm, şehirsel bozulma süreçlerini daha iyi anlama ihtiyacından doğan 

ve gerçekleştirilecek dönüşümde elde edilecek sonuçların üzerinde bir uzlaşmadır. 

Bir başka deyişle, yitirilen bir ekonomik etkinliğin yeniden geliştirilmesi ve 

canlandırılması, işlemeyen bir toplumsal işlevin işler hale getirilmesi; toplumsal 

dışlanma olan alanlarda, toplumsal bütünleşmenin sağlanması; çevresel kalitenin 

veya çevre dengesinin kaybolduğu alanlarda, bu dengenin tekrar sağlanmasıdır 

(Roberts, 2000). 

Şehirsel Dönüşüm tanımına ilişkin bir başka açıklama olarak ‘ekonomik, toplumsal, 

mekansal pek çok şehir planlama eylemini, yasalaşan politikaları, ekonomik karar ve 

tercihleri içeren çeşitli aktörlerin yer alabildiği sistematik ve planlı eylemler 

bütünüdür’ olarak verilebilir (Sönmez, 2005). Son yıllarda dünyanın birçok ülkesinde 
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olduğu gibi, Türkiye’de de şehirsel dönüşüm kavramı üzerinde çeşitli tartışmalar 

yapılmaktadır. Şehirsel dönüşüm, şehirsel sorunlara çözüm üretmek amacıyla, 

değişime uğrayan bir bölgenin ekonomik, fiziksel, sosyal ve çevresel koşullarına 

kalıcı bir çözüm sağlamaya çalışan kapsamlı bir vizyon ve eylem olarak ifade 

edilmektedir (Thomas, 2003). 

Şehirsel dönüşüm, “fiziksel/tasarımsal, sosyal, ekonomik ve yasal/yönetsel” olmak 

üzere birbirleriyle örtüşen dört temel boyutu içinde barındıran bir kavramdır. Fiziksel 

boyut; bölgenin içinde bulunduğu şehir ile ulaşım bağlantıları, konut stoku, teknik ve 

sosyal altyapı ve çevresel problemler ile ilgilenir. Tasarım boyutu; fiziksel olarak 

şehirsel gelişim, değişim ve korumayı yönlendiren şehirsel tasarım sürecini içerir. 

Sosyal boyut; sağlık, eğitim, konut ve kamu hizmetlerine erişim, suç, toplumdan 

dışlanma, proje sürecine kamu ve özel sektörün, yerel halkın ve gönüllülerin katılımı 

gibi koşullarla ilgilenirken ekonomik boyut ise; seçilen alan ve çevresindeki iş 

olanaklarının nitelik ve niceliklerini yükseltmeyi içerir. Son olarak şehirsel 

dönüşümün yasal/yönetsel boyutu, yerel karar verme mekanizmasının yapısı, yerel 

halkla ilişkiler, diğer çıkar gruplarının katılımı ve liderliğin türü gibi koşulları içerir 

(Polat ve Dostoğlu, 2007). 

İngilizce ‘Urban Transformation’ kavramının Türkçe karşılığı olan şehirsel dönüşüm  

“fiziksel, sosyal ve ekonomik yönden şehirsel gelişme dinamiklerine ve oluşan yeni 

gereksinimlere yanıt veremeyen, işlevini yitirerek, köhnemiş ve eskimiş belirli şehir 

parçalarının, şehirin gelişme vizyonu içerisinde, stratejik gelişim planlarına bağlı 

olarak, yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik hazırlanan, şehir ve şehirli ile 

bütünleşen eylem planları” olarak da tanımlanabilir. 

Dünya’da şehirsel dönüşüm kavramı ilk olarak İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra 

literatürde yerini almıştır. Öncelikli olarak savaşta hasar almış şehir ve kasabaların 

yeniden yapılandırılması amaçlanmış ve düşük gelirli vatandaşların yaşadığı, 

eskimekte olan mahallelerdeki kötü kaliteli konutlara çözüm üretmeyi hedefleyen, 

daha çok devlet müdahalesi esaslı olan, “konut ağırlıklı” süreci tanımlamak için 

kullanılmıştır (Kocabaş, 2006). 

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ise sanayileşmenin hızlanması ve teknolojinin hızla 

gelişmesi, otomobilin yaygınlaşması ve sanayi faaliyetlerinin yanında, hizmet 

sektörünün yükselişi, küreselleşme gibi olgular şehirlerin yapısında önemli 
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değişimler yaratmıştır. Çünkü şehirler 1980 sonrası dönemde “...artan ilişki düzeyine 

bağlı olarak, uluslar arası alanda önemli birer yoğunlaşma ve kontrol merkezleri 

haline gelmişlerdir. Günümüzde bilgi toplumunun ortaya çıkışı ve küresel yeniden 

yapılanma ile birlikte şehirlerin yapıları ve işlevleri değişmektedir. Bunun bir sonucu 

olarak yeni bir şehir formu: mega şehir ortaya çıkmakta ve kimi şehirler de iletişim 

teknolojisi sayesinde dünya şehri haline gelmektedir” (Eş, 2002). 

Bu bağlamda yeniden şekillenen dünya; ekonomik, sosyal ve kültürel alt yapısına 

bilgi, bilgi üretimi, hızlı ulaşım kanalları gibi kavramları eklemiştir. Mevcut ve yeni 

faktörler çerçevesinde şekillenen yeni üretim sistemi “İletişim ağları bilginin değişik 

kanallarla hızlı ve etkili akışını sağlarken, yeni teknolojilerle beslenen ulaşım ağları 

üretim merkezleri arasındaki ilişkilerin hızını olanaklı kılar. Şehirler tüm bu 

oluşumlar içinde artık sadece mal ve hizmet üretiminin değil, bilginin ve yeniliklerin 

üretildiği merkezlerdir. Bu anlamda bilgi tabanlı ekonomiye geçiş sürecinde bilgi en 

önemli üretim faktörü olurken, ekonominin motorunu da şehirler oluşturmaktadır” 

(Kayasu, Yaşar, 2003). 

Dünya sisteminin üretim biçimindeki değişimler şehirlerin önemlerini arttırmış ve 

şehirlerin bu yeni sisteme uyum sağlama zorunlulukları gündeme gelmiştir. 

Şehirlerin değişimi ile birlikte, şehirde yaşayanlar, şehirlerin etkilediği bölgeler 

(hinterlant) ve bu bölgelerde yaşayanların değişim-dönüşüm sürecine girmesi, yani 

küreselleşen sistem çerçevesinde sisteme uymak için bütünün değişiminin 

zorunluluğu anlaşılmıştır (Demirsoy, 2006). 

Üretim sistemindeki köklü değişmeler öncelikle ekonomik alt yapıda ve 

yerleşmelerin örüntüsünde çok önemli değişmelere yol açarken, toplumun sosyal 

yapısında da ciddi dönüşümler gerçekleşmiştir. Servis sektöründeki önemin artması 

profesyonel, idari, teknik sosyal grupların ön plana çıkmasına yol açmıştır. Buna 

paralel olarak, üretimin şehir dışında yer seçmesi ile çöküntü alanı haline gelen 

merkez alanlar servislerin ve yönetim işlevlerinin burada yer almaya başlamasıyla 

yeniden önem kazanmaya ve gelişmeye başlamıştır. 

Ekonomik yeniden yapılanma, aynı zamanda toplumsal yapıdaki değişimi 

hızlandırmış, bu değişimle birlikte yaşam tarzlarının da farklılaşması ile toplumda 

farklı gruplardan oluşan parçalanmış bir yapı ortaya çıkmıştır. Toplumun farklı 

gruplarının farklı yaşam biçimlerini tercih etmesi ve bu  tercihlerin konut  alanlarının  
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dönüşüm  ve  gelişim  süreçlerine yansıması, şehir  mekanlarındaki  dönüşümün  alt 

yapısını hazırlamıştır (Kayasu, Yaşar, 2003). 

Şehir merkezlerindeki bu sosyal ve ekonomik  değişim gerek şehirsel gerekse mimari 

mekanda köhneleşmeye sebep olmuştur. Eskimeye başlayan şehir, şehir merkezinde 

yaşayan bireylerin ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma gelmiştir. Köhneme olgusu yer 

değiştirmeye ivme kazandırmış ve mevcut alanların terkine sebep olmuştur. 

Şehirlerin ekonomik olarak yeniden yapılanma sürecinde, şehrin merkezlerini işgal 

eden sanayi fonksiyonlarının yerini hizmet sektörüne bırakarak, şehir çeperlerine 

yönelmesi durumu literatürde “desantralizasyon (decentralisation)” olarak 

tanımlanmaktadır ve bu durum şehir merkezlerinin terk edilmesine, arazilerin, 

binaların ve çevrenin değerini yitirmesine, işsizlik ve sosyal yoksulluğa yol açmıştır 

(Couch, Fraser ve Percy, 2003). Şekil 4.1’de sosyal köhneme bölgelerinin oluşum 

süreci görülmektedir. 

 

Şekil 4.1 : Sosyal Köhneme Bölgelerinin Oluşum Döngüsü (Baransü, 1989) 

Sosyal köhneme bölgeleri başlangıçta, yeterli sosyal ve teknik altyapıdan, yeşil 

alanlardan ve sağlık hizmetlerinden yoksun, genel sağlık için tehlike oluşturan 

odaklar olarak değerlendirilmiştir (Baransü 1989). 

Şehir merkezinde yaşayan eski sakinlerin yerini sosyo ekonomik düzeyi düşük, göçle 

gelen bireyler almıştır. Bu da şehir içinde göçten kaynaklanan nüfus artışıyla beraber 

işsizlik oranında ve dolayısıyla suç oranında artışa sebep olmuştur. Bu durumda; 

şehrin, günün getirdiği yeniliklere ayak uydurabilmesi, mevcut şehir dokusunun 

sürdürülebilmesi ve şehirlilerin alıştıkları yaşantılarını sürdürebilmeleri için şehrin 

merkezinde ve dağıldığı çevre kesimlerinde şehrin yenilenmesine yol açmıştır. Sonuç 

olarak Sanayi Devrimi ile başlayan ve 1980’li yıllara kadar yaşanan süreçte şehirsel 



 
61 

dönüşüm olgusu; meydana gelen hızlı şehirleşme, şehrin mekansal yapısında 

değişim, şehirsel alanlarda nüfus yoğunlaşması gibi faktörlerin şehirsel çevrede 

yarattığı fiziksel köhneleşmenin yeniden ele alınması olarak yorumlanırken, 1980’li 

yıllardan sonra; fiziksel, ekonomik, sosyal, teknolojik ve bilgi ilişkiler bütünlüğünün 

sorgulandığı ve bu sorgu çerçevesinde dönüşümün ele alınmasını zorunlu kılan bir 

kavramsal yapı içerisine oturmuştur (Demirsoy, 2006).  

Bu noktada şehirsel dönüşüm olgusunu tanımlarken, 1980’li yıllardan önce varolan 

dünya sistemi içerisindeki şehirsel dönüşüm anlayışı ile 1980 sonrası küreselleşme 

ve sürdürülebilirlik kavramları çerçevesinde yeniden şekillenen şehirsel dönüşüm 

kavramını anlamak gerekmektedir. Bu nedenle de birçok farklı etnik grubun, farklı 

dinden, dilden bireyin birlikte ortak bir yaşantı kurduğu şehirlerde, şehrin eskimesi 

olgusunu günümüzde sadece fiziksel anlamda eskime olarak algılamak yanlıştır. 

Karmaşık bir yapıya sahip olan şehrin eskimesi, birçok etkenin bir araya gelmesiyle 

ortaya çıkmaktadır. Şehrin değişimini hızlandıran bu faktörler dört ana başlık altında 

toplanabilir (Roberts ve Sykes, 2000): 

• Fiziksel eskime ve yeni alan gereksinimleri 

• Ekonomik değişiklikler ve istihdamın değişimi 

• Sosyal ve toplumsal sorunlar 

• Çevre kalitesi ve sürdürülebilir kalkınma. 

Fiziksel eskime denildiğinde genelde akla gelen yapı bloklarının eskimesi, 

kullanılamaz hale gelmesidir. Ancak, şehri oluşturan birçok donatı vardır. Yapılar, 

açık şehirsel alanlar, alt yapı sistemleri, haberleşme ağları, ulaşım sistemleri şehri 

oluşturan bu donatılardandır. Şehrin fiziksel olarak eskimesi söz konusu olduğunda, 

tüm donatıların zaman aşımına uğraması, fonksiyonlarını yerine getirememesi ve 

yenilenmeye ihtiyaç duyması düşünülmelidir. Ekonomik, sosyal ve kurumsal 

alanlarda olan değişiklikler de, fiziksel eskimeyi hızlandırmaktadır. Hayatın 

devingen yapısı, teknoloji ile artan konfor koşulları ve bireylerin beğenilerinin 

değişmesi fiziksel problemlerde artışa neden olmuştur (Roberts ve Sykes, 2000). 

Ekonomik değişiklikler de şehirsel değişimi hızlandıran bir etkendir. Sanayi Devrimi 

ile birlikte büyüyen ve zenginleşen batı Avrupa şehirlerinde inşaat ve tüketim 

sektöründe önemli gelişmeler yaşanmıştır. Tarım sektöründeki makineleşme insan 

gücünün etkisini azaltmıştır. Artık, daha az işçi ile aynı miktarda toprak ekilip 
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biçilebilir hale gelmiştir. Bu nedenle, kırsal alandaki bireyler, şehirde yer alan 

sektörlerin yüksek ücretlerinden faydalanmak için şehirlere göç etmeye 

başlamışlardır. Bu göçlerden dolayı şehir merkezlerinde hızlı nüfus artışları yaşanmış 

ve merkezlerin mevcut altyapı sistemleri, bu nüfusun şehirden beklentilerini 

karşılayamaz duruma gelmiştir (Couch, Fraser, Percy, 2003). 

Şehirlerde oluşan sosyal ve toplumsal problemlerin ortaya çıkması da şehirlerin 

dönüşümünü tetiklemiştir.Örneğin kapitalizmin egemen olduğu şehirlerde, yeni 

yaşam biçimleri, yeni teknolojiler, yeni üretim biçimleri, yeni teknoloji modelleri 

arama eğilimi ortaya çıkmış, bu arayış da şehirlerin dönüşümünü tetiklemiştir 

(Harvey, 1996). Kapitalizm ile birlikte geleneksel aile yapısında da değişiklikler 

olmuştur. Geleneksel aile bağları kopmuş, sosyal algılama ve değer yargılarında 

değişiklikler meydana gelmiştir. Geleneksel aile yapısının değişmesi, değer 

yargılarının farklılaşması, geleneksel iş kaynaklarının ortadan kalkması yerine daha 

kalifiye iş gücüne ihtiyaç duyan hizmet sektörünün geçmesi, yeni konutların inşa 

edilmesini teşvik eden politikaların ortaya çıkarılması, yeni konut inşaatları 

süregelirken mevcut altyapının değiştirilmemesi ve yetersiz kalması, sosyal 

faaliyetlerin yetersizliği şehrin çöküşünü hızlandırmıştır. Bu tip sosyal problemleri 

olan bölgelerin yenilenmesi, şehrin çekiciliğinin tekrardan sağlanması için şehirsel 

dönüşüm projelerine ihtiyaç duyulmuştur (Elgin, 2008). Ancak bu noktada, şehrin 

fiziksel yapısı yenileştirilirken, düşüşün, çürümenin baş sebeplerinden biri olan 

sosyal sorunların çok iyi şekilde analiz edilip, çözümlenmesi gerekmektedir (Roberts 

ve Sykes, 2000). 

Çevresel kaliteyi korumak ve sürdürülebilir bir kalkınma hedeflemek de şehirlerin 

dönüşüm sürecinde çok büyük önem arz etmektedir. Çünkü şehirler devingen yapılı 

ve ürettiğinden çok  tüketen bir organizma gibidir ve günümüz şehirlerinde enerji 

kaynakları müsrifçe tüketilmekte, hammaddeler verimli kullanılmamakta, doğa ve 

çevre korunmamaktadır. Çevreye verilen bu zararlar, çevresel maliyetleri de 

arttırmaktadır. Aslında, şehir mekânları insanların şimdi de, gelecekte de çalışıp 

yaşamak isteyecekleri mekânlar haline getirilmelidir. Aynı zamanda şehir mekânları 

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

hizmet ve fırsat eşitliği sunan mekânlar olmalıdır (Kocabaş, 2006). Bu nedenle 

dönüşüme uğrayan bölgelerin, sürdürülebilir bir kalkınma geçirmesine özen 

göstermek en önemli noktadır. Şehir, çevresi ve üzerinde yaşayan bireylerle birlikte 
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bir doku oluşturur. Şehrin yenilenme sürecinde mevcut dokuyu zedelemeden, 

gelecek nesillere yüksek kalite standartlarında bir yaşam ve sürdürülebilir şehirler 

sunmak çok önemlidir. Bu bağlamda, şehirsel dönüşüm kavramı ayrı bir önem 

kazanmaktadır (Elgin, 2008). 

Şehirsel dönüşümü tetikleyen çok farklı sebepler olduğu gibi, dönüşümün faaliyet 

alanı ve doğası gereği, mevcut şehrin yapısına ve burada yaşayan insanların fiziksel, 

sosyal ve ekonomik geleceği üzerine ve buna bağlı olarak da şehrin bütün 

geleneklerine etki etmesinden ötürü çok farklı boyutlarda sonuçları da olmaktadır. 

Bu nedenle, bütün planlama çalışmalarında, sosyolog, ekonomist, mühendis, mimar, 

şehir plancı ve peyzaj mimarı gibi farklı disiplinlerin birlikte çalışması 

gerekmektedir. Şehirsel dönüşüm farklı disiplinlerin bir araya geldiği bir ekip 

tarafından, beş temel amaca hizmet etmek üzere tasarlanmalıdır (Roberts,2000) : 

1. Şehrin fiziksel koşulları ile toplumsal sorunları arasında doğrudan bir ilişki 

kurulmalıdır. Çünkü şehirsel alanların çöküntü alanı haline gelmesindeki en 

önemli nedenlerden birisi toplumsal çökme ya da bozulmadır. Şehirsel 

dönüşüm projeleri, temelde toplumsal bozulmanın nedenlerini araştırmalı ve bu 

bozulmayı önleyecek önerilerde bulunmalıdır.  

2. Şehirsel dönüşüm; şehir dokusunu oluşturan birçok öğenin fiziksel olarak 

sürekli değişim ihtiyacına cevap vermelidir. Bir başka deyişle, şehirsel 

dönüşüm projeleri şehrin hızla büyüyen, değişen ve bozulan dokusunda ortaya 

çıkan yeni fiziksel, toplumsal, ekonomik, çevresel ve altyapısal ihtiyaçlara 

göre, şehir parçalarının yeniden geliştirilmesine olanak sağlamalıdır.  

3. Şehirsel refah ve yaşam kalitesini artırıcı bir ekonomik kalkınma 

modeli/yaklaşımı ortaya konulmalıdır.  

4. Fiziksel ve toplumsal bozulmanın yanı sıra, şehirsel alanların çöküntü 

bölgeleri haline gelmesinin önemli nedenlerinden birisi de, bu alanların 

ekonomik canlılıklarını yitirmesidir. Şehirsel dönüşüm projeleri, fiziksel ve 

toplumsal çöküntü alanları haline gelen şehir parçalarında ekonomik canlılığı 

yeniden getirecek stratejileri geliştirmeyi ve böylece şehirsel refah ve yaşam 

kalitesini artırmayı amaçlamalıdır.  

5. Şehirsel alanların en etkin biçimde kullanımına ve gereksiz şehirsel 

yayılmadan kaçınmaya yönelik stratejiler ortaya konmalıdır (Roberts, 2000). 
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Tüm bu amaçlar incelendiğinde şehirsel dönüşümün;  fiziksel, sosyal, ekonomik ve 

yönetsel 4 farklı boyuta işaret ettiği görülmektedir. Şehirsel dönüşüm projelerinde 

bölgenin sorunları ve potansiyellerinin niteliğine bağlı olarak, bu hedeflerden biri 

veya bir kaçı ön plana çıkabilmektedir.  

Şehirsel mekânın fiziksel özellikleri burada yaşayanların refah düzeyleri hakkında 

önemli ipuçları vermektedir. Fiziksel boyut, temel altyapı, çevre ve konut stokunun 

yanında bölgeyle şehir arasındaki ulaşım ve elektronik bağlantıları içerirken sosyal 

boyut; sağlık, eğitim, suç, konut ve kamu hizmetlerine erişim koşulları, bölgedeki 

yaşam kalitesi ve sosyal ilişkileri de içerecek şekilde çeşitlilik gösterir. Ekonomik 

boyutun konusu ise iş imkânları ve gelir üzerine temellenirken, yerel halkın 

becerilerinin ve yerel istihdam olanaklarını arttırmayı amaçlamaktadır. Ayrıca 

şehirsel dönüşümün ekonomik boyutu, bölgedeki vergi gelirlerini arttırmak için yerel 

yönetimlerin gelişime teşvik etme çalışmaları ile de ilgilenmektedir. Yönetsel boyut 

ise yerel karar mekanizmasının yapısı, yerel halkla ilişkiler ve diğer grupların 

katılımıyla ilgilenir.  

Baransü’ye göre ise şehirsel dönüşüm sosyal anlamda; sağlıklı ve güvenli, yaşam 

standartlarına uygun çevreler oluşturmalı, mahalleler arası fiziki, sosyal ve ekonomik 

farklılıkları azaltarak, sosyal köhnemeyi engellemelidir. Şehirsel dönüşümün fiziksel 

amacı ise; köhneme ve “slumlaşma”nın ortadan kaldırılması, bölgenin altyapı ve 

sosyal donatıları eksikse bunların oluşturulması, şehir parçaları arasında yoğunluk 

dengelemesinin yapılması, ulaşımın sorun halinden çıkarılması, olası doğal afet 

(deprem, sel vs.) tehlikesine karşı fiziki çevrenin niteliğinin arttırılarak uygun hale 

getirilmesi olmalıdır.Ekonomik anlamda ise gelir dengesizlikleri azaltılmalı, iş hayatı 

canlandırılmalı, yatırım açısından değeri düşen alanlar tekrar şehir ekonomisine 

kazandırılmalı ve şehir yönetiminin mali olanakları geliştirilmelidir (Baransü, 1989). 

Şehirsel dönüşüm, neyi temel alırsa alsın çok boyutlu bir süreçtir ve çok boyutlu 

sonuçlar doğurmaktadır. Roberts ve Skyes’ın şemalaştırdığı şehirsel dönüşüm 

sürecinde yer alan girdilerin ve çıktıların çeşitliliği de bu çok boyutlu yapıyı 

yansıtmaktadır (Çizelge 4.1). Roberts’a göre; şehirsel dönüşüm sürecinde, dönüşüm 

geçirecek alanın öncelikle ekonomik, sosyal ve çevresel analizleri yapılmalı , elde 

edilen bilgiler doğrultusunda yerel koşullara uygun stratejik vizyon ve müdahale 
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planları yapılmalıdır. Bu planlar zamanın getirdiği koşullara göre değişebilme 

esnekliğine sahip olmalı ve süreç için sorumlulukların net bir şekilde tanımlandığı bir  

Çizelge 4-1 : Şehirsel Dönüşüm Süreci (Roberts ve Sykes, 2000). 
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örgütlenmeye gidilmelidir.Ayrıca ortak hedeflerin ve müşterek isteklerin 

belirlenmesinde uzlaşma ortamının sağlanması süreç açısından çok büyük önem 

taşımaktadır.Dönüşümün sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından tayini yapılan 

mevcut sosyal, ekonomik, fiziksel ve çevresel problemlerin çözümüne yönelik kalıcı 

ve sürdürülebilir çözüm hedefleri belirlenmelidir. Şehirsel dönüşümün irdelediği 

fiziksel alanın şehirsel mekân olması ve insanı içermesi, bu ilişkilerin karmaşıklığını 

Ekonomik Analiz 

Örneğin; yerel ekonomik yapı, 

gelir akışları, istihdam ve işsizlik, 

verim/ürün, ekonomik bağlantılar. 

Sosyal Analiz 

Örneğin; sosyal gerilim analizi, 

Yoksulluk, beceriler ve 

Yapabilirlik, sosyal donatılar, 

Etnik ve diğer azınlıklar ile ilgili 

konular. 

 

Çevresel Analiz 

Örneğin; şehirsel fiziksel kalite, 

çevresel kaynak kullanımı, atık 

yönetimi, kirlilik, tasarlanmış 

elemanlar, peyzaj 

Değişimin Dış 

Yönlendiricileri 

 

Örneğin; ekonomideki makro 

trendler, Avrupa ve ulusal 

politika, yarışan şehir 

stratejileri. 

 

Özellikli Bir Şehirsel Alan 

Uygulaması 

 Şehir  bütününde analiz 

 Mahalle 

karakterislikleri 

 Varolan planlar ve 

politikalar 

 Belirlenmiş amaçlar ve 

hedefler 

 Gelecek gereksinimleri 

Değişimin İç Yönlendiricileri 

 

Örneğin; var olan stratejiler, 

kaynakların kullanılabilirliği, 

yerleşikleri tercihleri, 

ortaklıkların statüsü, liderler ve 

destekleyiciler. 

Mahalle Stratejileri 

 

Örneğin; toplum eylemi, 

yoksul mahallelerin 

yenilenmesi, yerel sosyal 

donatılar, toplum 

öncülüğünde planlama, 

yerel çevresel projeler. 

Eğitim ve Meslek İçi  

Eğitim Kursları 

 

Örneğin; vasıf iyileştirme, 

toplum eğitimi, araştırma ve 

geliştirme çalışmalarının 

geliştirilmesi, okulların ve okul 

temelli donatıların 

desteklenmesi. 

Fiziksel İyileştirmeler 

 

Örneğin; şehir merkezinin 

iyileştirilmesi, gayrimenkul 

hareketi, konut iyileştirmesi, 

şehirsel tasarım, kalite ve 

mirasın iyileştirilmesi. 

Ekonomik Gelişme 

 

Örneğin; yeni ve mevcut firmaların 

desteklenmesi, altyapının iyileştirilmesi, 

innovasyon, ekonomik çeşitlendirme. 

Çevresel Eylem 

 

Örneğin; atık yönetimi, enerji verimliliği, 

şehirsel yeşil alan, şirket temelli eylem, 

yeşil büyümenin teşviki. 
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açıklamaktadır. Dolayısıyla dönüşüm eyleminin tek boyutta sorun çözücü olduğunu 

düşünmek problemin ortadan kalkmasının ötesinde yeni problemlerin ortaya 

çıkmasına neden olacaktır ki pek çok ülkenin şehirsel dönüşüm deneyimleri 

içerisinde bu gibi yaklaşımların ne gibi sonuçlar doğurduğu, bunun en iyi kanıtıdır. 

Dönüşüm, mekânsal olduğu kadar mekânsal olmayan problemlerin de çözümünü 

içeren, algılanması ve kurgulanması gereken eylemler bütünüdür. 

4.2 Şehirsel Dönüşüm’de Çözüm Yaklaşımları  ve Türkiye’deki Uygulamalar 

Şehirsel dönüşüm bir eylemler dizisidir, bir başka anlatımla politik, yönetsel, 

ekonomik ve toplumsal; uzun zamanda gerçekleştirilen; esnek ve değişime açık bir 

süreçtir. Her projenin kendine özgü özellikleri bulunmaktadır. Süreçler benzerlik 

taşıyabilse de aktörlerin farklılığı her projeyi birbirinden farklı kılmaktadır. Bu 

nedenle bir şehirsel dönüşüm projesi bir diğerine kısmen örnek oluşturabilir 

(Sönmez, 2005). 

Şehirsel dönüşüm, mevcut şehir yapısının yenilenmesi için uygulanan farklı 

müdahale biçimlerini içinde toplayan genel bir kavramdır. Bölgelerin sorunlarının 

ekonomik, toplumsal ve mekansal anlamda çözülmesi amacıyla gerçekleştirilen 

çözüm yaklaşımlarını içeren şehirsel dönüşüm sürecinde, mekansal yapı, aktörler vb. 

farklılıklar nedeni ile ortaya koyulacak olan uygulama stratejileri de farklılık 

göstermektedir. Farklı yaklaşımlar şehirsel dönüşümde uygulanan müdahale 

biçimlerinin de farklı adlandırılmasına sebep olmuştur. Şehirsel dönüşüm sürecinde 

benimsenen çözüm yaklaşımları; “şehirsel yenileme”, “şehirsel yenileşme”, “şehirsel 

yeniden canlandırma”, “şehirsel yeniden oluşum”, “soylulaştırma”, “şehirsel 

koruma” ve “şehirsel iyileştirme” olarak sıralanabilir (Şekil4.2) 

 Şehirsel Koruma (Conservation): 

Şehirsel koruma yaklaşımı, tarihsel süreç içerisinde birincil olarak karşımıza çıkan ve  

tanımdan da anlaşılacağı üzere, korumacı bakış açısına sahip olan şehirsel dönüşüm 

stratejileri arasında yer almaktadır. Eski şehir dokularının şehirleşmeyle oluşan 

değişimlerden zarar görmesini engellemek ve günlük yaşamdaki yerini yenilemeyi 

amaçlayan şehirsel koruma, farklı nedenlerden ötürü zaman içinde eskimiş, 

yıpranmış ya da kimi durumlarda terkedilmiş, vazgeçilmiş şehirsel dokunun, günün 

sosyo-ekonomik ve fiziksel koşulları göz önünde tutularak yenilenmesi, fonksiyonel 
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olarak degiştirilmesi, dönüştürülmesi, ıslah edilmesi ve yeniden canlandırılarak şehre 

kazandırılması olarak ifade edilebilir (Kuban, 2001). “Koruma” ve “şehirsel 

yenileme” özellikle dönüşüm   içindeki tarihi şehir çevrelerinin sürekliliğini sağlayan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.2 : Şehirsel Dönüşüm Sürecini Yönlendiren Eylem Biçimleri (Alp, 2005) 

 modellerdir. Genel olarak koruma, taşınmaz kültürel ve doğal varlıkların, yasal 

mevzuat çerçevesinde özelliklerinin muhafaza edilmesidir. Tarihi çevre korumanın 

amacı tarihi yerleşmeyi yok olmaktan koruma, kültür mirasını günümüz yaşamıyla 

bütünleştirmektir (Sayan, Çavdar, 2003). 

Koruma kavramında, özgün niteliği ile koruma (preservation) veya sınırlı 

degişimlerle koruma (conservation) olarak adlandırılan iki tür yaklaşım söz 

konusudur. Birinci yaklaşım; kültürel varlıkları, yapıları, yapı gruplarını veya 

şehirsel dokuları özgün niteliklerinde tutarak, detaylarının, dekorasyonlarının, 

konumlarının, strüktürlerinin eksiksiz bir şekilde bütünleştirilmesini ve müze alanlar 

şeklinde korunmasını (Özyaba 2005), ikinci yaklaşım; kültürel varlıkların, yapıların, 

yapı gruplarının veya şehirsel dokuların ekonomik kullanımda kalmalarını sağlamak 

üzere karakterlerinin ve ölçeklerinin korunarak, gerekli eklentilerle geliştirilmesini 

ve çağdaşlaştırılmasını amaçlamaktadır. 

Şehirsel koruma; toplumun geçmişteki sosyal ve ekonomik koşullarını, kültürel 

değerlerini yansıtan fiziksel yapısının, yaşanan degişim ve gelişimler nedeniyle yok 

Şehirsel Dönüşüm Sürecini Yönlendiren Eylem Biçimleri 

 
 Şehirsel Yenileme – Yenileşme (Renewal) 

 Şehirsel Yenileşme (Renaissance) 

 Şehirsel Yeniden Canlanma – Canlandırma (Revitalization) 

 Şehirsel Yeniden Oluşum – Yeniden Hayat Verme 

(Regeneration) 

 Soylulaştırma (Gentification) 

 

Müdahaleci (Fiziksel, Sosyal ve Ekonomik Dönüşümü – 

Yeniden Yapılanmayı Yönlendiren) Eylem Biçimleri 

 

 Şehirsel Koruma (Conservation) 

 Şehirsel İyileştirme (Rehabilitation) 

 
Korumacı Eylem Biçimleri 
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olmasının engellenmesi ve şehirsel dokunun çağdaş yaşamla bütünleştirilmesi, 

mimari koruma ise; kültürel varlıkların topluma faydalı ekonomik ve işlevsel 

koşullarla bütünleştirilmesi ve sağlıklaştırılması şeklinde tanımlanabilir (Gülersoy,  

1997). Sonuç olarak; özellikle tarihi şehirlerin süreç içerisinde yaşamış olduğu 

köhneme ve kimliksizleşme sürecinin durdurulması, yaratılmış olan maddi kültür 

öğelerinin korunarak ve yeniden işlevlendirilerek gelecek nesillere aktarılmasını 

hedefleyen şehirsel koruma (conservation); şehirsel mekanlardaki mevcut doğal, 

kültürel ve tarihsel değerleri sürdürülebilirlik çerçevesinde, bu günün ve yarının 

kullanım eğilimlerini değerlendirerek yeni çözümler arayan şehirsel dönüşüm 

stratejilerinden birisidir. 

 Şehirsel İyileştirme (Rehabilitation): 

Şehirsel dönüşüm stratejilerini; müdahaleci - yeniden yapılanmayı öngören eylem 

biçimleri ve korumacı eylem biçimleri olmak üzere iki ana bölümde değerlendirmek 

mümkündür. Şehirsel iyileştirme - sağlıklılaştırma (rehabilitation), şehirsel dönüşüm 

stratejileri içerisinde korumacı bakış açısına sahip olan şehirsel dönüşüm stratejileri 

arasında bulunmaktadır. Şehirsel iyileştirme yerine, bazı kaynaklarda 

“sıhhileştirme”, “eski haline getirme”, “rehabilitasyon” gibi ifadeler de 

kullanılmaktadır. 

Tekeli’ye göre, eskimiş, performansı düşmüş, teknik ve sosyal altyapısı yetersiz bir 

bölgenin performansını sınırlı yatırımlarla yeterli hale getirmeye çalışmak 

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

sağlıklaştırma yapılacak bölge imar bakımından meşru değilse, buradaki mevcut 

yapılanmanın belirli yasalarla meşru hale getirilmesi ile bölgede yaşayanlara güvence 

verilmesi ve çevrenin yaşam kalitesinin yükseltilmesi imar ve ıslah olarak 

tanımlanmaktadır (Tekeli 2003). 

Şehirsel iyileştirme, “bir yerleşim yerinin tümünü ya da bir bölümünü, işlevlerini 

gereği gibi yerine getirilemez durumdan kurtarmak, özellikle oturulabilirlik 

niteliklerini yitirmiş ve eskimiş konut alanlarını daha üstün işgörü ölçünlerine 

kavuşturmak” olarak tanımlanmaktadır. Şehirsel alanın özgün niteliğine zarar veren, 

aykırı tüm oluşumların ayıklanması şehirsel iyileştirmenin hedefleri arasındadır.” 

(Özden, 2004). Rehabilitasyon genellikle binaların yapı olarak iyi koşullarda olduğu, 

bakımsızlık nedeniyle bozulduğu alanlarda uygulanmaktadır. Mevcut konut stokunun 



 
69 

değerli bir kaynak olması avantajını kullanır, eski konutları mevcut günlük yaşama 

uyarlar ve modern donatılar sağlayarak kabul edilebilir standartlara uygun hale 

getirir (Ergun, 2005). Ancak şehirsel iyileştirme olgusunu mevcut fiziki çevreyi 

sadece ‘sağlamlığı’ ile ele alıp onun devamlılığı anlamında algılamamak, mevcut 

yapı stokunun yeniden kullanımı, şehirsel fiziki yapıyla birlikte sosyal ve kültürel 

yapının da iyileştirilmesi amacına yönelik yeniden yapılanma biçiminde 

örgütlenmesi anlamında değerlendirmek gerekmektedir. 

Aysu’ya göre, yeniden işlerliğe kavuşturma amacını içeren iyileştirme projeleri, 

yenileme projelerine göre daha dar kapsamlı, düşük maliyetli, kısa sürede 

gerçekleştirilen ve dolayısıyla halkı tedirgin etmeyen projelerdir (Aysu, 1977). 

Şehirsel iyileştirme, sosyal açıdan duyarlı, varolanı değerlendirmenin getirdigi 

maliyeti düşürücü özelliği nedeniyle ekonomik bir yaklaşımdır (Baransü, 1989). 

 Şehirsel Yenileme (Renewal): 

Keleş (1998) yenileme alanını, yerleşme düzeni ve mevcut yapılarının durumu 

açısından yaşama ve sağlık koşullarının iyileştirmesinin mümkün olmadığı ve bu 

nedenle yapılarının tümü ya da bir bölümü imar açısından yeniden ele alınacak alan 

olarak tanımlamıştır. 

Avrupa şehirlerindeki fiziksel yenileme-sağlıklılaştırma anlayışı nedeniyle şehrin 

fiziksel ve sosyal anlamda çöküntüye uğramış bölgelerinin şehirsel yaşama yeniden 

kazandırılmasına bir alternatif olarak 1960’lı yıllardan itibaren gündeme gelmiş olan 

şehirsel yenileme kavramı, çeşitli faktörler nedeniyle çöküntüye uğrayan şehirlere 

çözüm yolu olarak öngörülmüştür (Özden, 2001). 

Şehirsel yenileme; “zaman içinde sosyal, ekonomik ve fiziksel bileşenlere / 

değişkenlere bağlı olarak çöküntüye uğramış, değer, işlev ve nitelik kaybına uğramış 

şehir dokularının, kullanıcı ihtiyaçları ve günün gereksinimlerine paralel olarak 

yeniden yorumlanması, şehirsel yaşama kazandırılması (mekanın yeniden üretilmesi-

örgütlenmesi)” olarak tanımlanabilir (Alp, 2005). 

Yenileme, “yeni bir yaşam stratejisi getirme” hedefine yönelik, yerleşik şehirsel 

dokuda sağlıklaştırma amaçlı kapsamlı ve kökten müdahalelerle büyük ölçüde 

yıkımlar ve yeniden yapılanmalar gerektiren bir yöntemdir. Yenilemede kökten 

degişime uğratılan şehirsel dokuda geçmişe ilişkin herhangi bir referans bulmak artık 

olanaksızdır (Çubuk, 1992). 
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Tanımlardan da anlaşılacağı üzere şehirsel alanın yeniden üretilmesi-

koordinasyonunu öngören bu eylem tarzı, aynı zamanda yıkıp yeniden yapmayı da 

kapsamaktadır. Ancak şehirsel mekanın yeniden üretilmesi süreci daha önce de 

üzerinde durulduğu gibi  yalızca fizik-mekan anlamında değil, sosyal, ekonomik, 

kültürel ve fizik mekan bütünselliği içerisinde kamu girişimi öncülüğünde, kamu, 

özel sektör veya her ikisinin birlikteliği ile; yoksul komşulukların yenilenmesi, 

yapıların iyileştirilmesi, daha iyi barınma koşulları, ticaret ve sanayi olanakları, 

kamusal alan yaratımı gibi eylemleri de içermektedir. 

Tekeli’ye göre, toplumdaki direnç mekanizmaları var olan dokunun yıkılıp, yerine 

farklı bir dokunun yapılmasını (şehirsel yenilemeyi) engellemektedir. Ancak en 

radikal dönüşüm biçimi olan şehirsel yenileme, bazı durumlarda rasyonel bir çözüm 

haline de gelebilmektedir. Örneğin, bir köhneme bölgesinde rantların çok düşmesi 

halinde, o alandaki yapıların yıkılıp, yeni imar haklarıyla tekrar yapılması çok karlı 

bir girişim haline gelebilmekte veya yaşam kalitesinin çok düşmesi hatta riskli hale 

gelmesi durumunda, şehirsel yenilemeye başvurmaktan başka çare 

kalmayabilmektedir. Ayrıca yasal meşruiyeti olmayan, başkalarının mülkleri 

üzerinde yapılan binaların bulundugu alanlarda şehirsel yenileme kaçınılmaz 

olmaktadır (Tekeli, 2003). 

 Şehirsel Yeniden Canlandırma (Revitalization): 

Literatürde esenleştirme olarak da karşımıza çıkan yeniden canlandırma, bir yerleşim 

yerinin tümünün ya da bir bölümünün, işlevlerini gereği gibi yerine getiremez 

durumdan kurtarmak üzere gerekli donatıların eklenmesi ve mevcut imkanların 

kullanılabilir hale getirilmesi yoluyla elden geçirilmesidir (Keles, 1998). 

Şehirsel yeniden canlandırma (revitalization) ile; şehirsel çöküntü alanlarında mekan 

karakterine bağlı olarak, gerekli rehabilitasyon-yenileme politikalarını üreterek 

toplumsal yaşam ve mekan standartlarını yükseltmek, iyileştirmek amaçlanmaktadır 

(Alp, 2005). 

Tekeli’ye göre, bir alandaki fiziksel yapının sağlıklaştırılması ve yasal meşruiyetinin 

(özellikle gecekondu alanlarının) gerçekleştirilmesinin yanı sıra, o alandaki 

ekonomik faaliyetlerin ve sosyal yaşamın canlandırılması istenirse, gerçekleşecek 

dönüşüm, yeniden canlandırma olarak tanımlanmaktadır (Tekeli, 2003). Kısacası 

yeniden canlandırma, sosyo-kültürel, ekonomik veya fiziksel açıdan bir çöküntü 
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süreci yaşamakta olan şehirsel alan parçalarında, çöküntüye neden olan faktörlerin 

ortadan  kaldırılması ve mevcut  potansiyellerin değerlendirilmesi  yoluyla,  bölgenin  

daha aktif hale getirilmesi ve tekrar yaşama döndürülmesidir (Özden, 2001). 

Sonuç olarak yeniden canlandırma, köhnemiş şehir bölgelerinin içinde bulunduğu 

çöküntü sürecinde sosyal, ekonomik, kültürel ve fiziki olarak köhnemeye neden olan 

etkilerin ayıklanması ve bölgenin şehir sistemine yeniden entegrasyonu ile tekrar 

hayata döndürülmesi, güçlendirilmesi, canlandırılmasıdır. Yeniden canlandırma, 

sosyal açıdan duyarlı, varolanı değerlendirmenin getirdiği maliyeti düşürücü özelliği 

nedeniyle ekonomik bir yaklaşımdır (Baransü, 1989). 

Yeniden canlandırmayı, yenilemeden ayıran en önemli özellik, yeniden 

canlandırılacak alanın mevcut sosyal yapısını koruması ve yapılacak müdahale ile en 

çok faydayı bölge halkına getirmesidir. 

 Şehirsel Yenileşme (Renaissance- Regeneration): 

Anlam olarak yeniden oluşum eylemine karşılık gelen “regeneration” kavramı, 

şehirsel müdahale olarak problemli bir alanın ekonomik, fiziksel, sosyal ve çevresel 

koşullarının iyileştirilmesine yönelik kapsamlı ve bütünleşmiş çözümlemeler içeren 

bir yaklaşımı ifade eder (Robert ve Sykes, 2000). 

1950 ve 60’lı yıllarda Avrupa’da savaş sonrası şehir dokusunun yeniden 

oluşturulmasında  “Koruma”, “İyileştirme” ve “Yeniden Oluşum” stratejileri 

benimsenmiştir. Ancak zamanla bu uygulamaların şehirlerde kimlik kaybına neden 

olduğu ve şehirlerin tekdüzeleşmesini önlemek için yeni bir çözüm arayışına 

gidilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır (Demirsoy, 2006). 

Bu doğrultuda şehirsel yenileme yerine uygulanması önerilen “şehirsel yenileşme” 

(Urban Renaissance) stratejileri ile, şehirli insanın şehir mekanı ile birlikte ele 

alınması, şehrin yerleşik değerlerinin şehrin ölçü ve oranları ile korunması ve bu 

değerlerin şehrin mekansal tanım ve anlamları ile saklı tutulması hedeflenirken, şehir 

kültürünün ve şehirsel yaşamın yeniden canlandırılması amaçlanmıştır. Böylece, 

çöküntüye uğrayarak sorunlu hale gelen şehirsel yaşam çevreleri, gerekli 

dokunuşlarla içinde yaşamaktan zevk alınacak, özenilen şehirsel mekanlara 

dönüştürülebilecek; eskiyerek özgün niteliklerini ve önemlerini yitiren tarihsel 

çevreler, çağdaş yaşam koşullarına uygun olarak yeniden kullanılabilir kılınırken, 

tümüyle yıkıp yenilemek yerine bir tür koruma yoluyla şehir ve şehirli kültürünün 
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yeniden kazanımları sağlanabilecektir (Birsel, Polat, Yılmaz, 2003). Şehirsel yeniden 

oluşum (regeneration) ise şehirsel yeniden canlandırma (revitalization) kavramı ile 

büyük ölçüde benzerlik göstermesine karşın üst ölçekte şehir sorunlarının tespiti ve 

çözümü, alt ölçekte bölge koşullarının bütüncül olarak (fiziki, sosyal, ekonomik ve 

kültürel) iyileştirilmesi için çözüm üreten ortaklaşa bir eylemler bütünüdür. 

Şehirsel mekanın yenileşmesi, sosyo-ekonomik değişiklikler, bu değişikliklere 

uyumlu yeni fiziksel çevreler ve sosyal gereksinimlerin yanı sıra teknolojik ilerleme 

ve ekonomik gelişmenin ortaya çıkardığı yeni faaliyetleri de içerir (Karaarslan, 

2000). 

Bu bağlamda Şehirsel Yeniden Oluşum (Urban Regeneration); 

• Şehir merkezlerinin canlılığını sürdürebilmek, şehirsel mekanları yeniden 

donatmak için oluşturulmuş kültürel yenileme politikasıdır. 

• Uluslar arası kapitali yeniden yapılandırmanın sonucu oluşan bir ekonomik 

süreçtir. 

• Şehirsel ekonomiyi canlandırmak için yasalar üstü yaklaşımlar ve finansman 

teşvikleri ile bir tür pragmatik arazi kullanımı planlama anlayışıdır. 

• Özel sektör-kamu sektörü işbirliği bağlamında pozitif bir kamu sektörü 

girdisidir, konut-iş ve ticari gelişme alanlarında, sosyal konularda oluşan kamu 

politikaları bütünüdür (Erden, 2003). 

 Şehirsel Soylulaştıma (Gentrification): 

Soylulaştırma; orta ve üst gelir grubu sınıfına dahil, eğitimlilerin düşük gelirli 

kullanıcılarla yer değiştirmesi ile meydana gelen fizik-mekan ve sosyal yapı 

değişimini tanımlamaktadır. 

Günümüzde soylulaştırma daha geniş kapsamlı bir toplumsal dönüşüm sürecine 

işaret etmektedir. Şehirsel alanların çeşitli müdahale biçimleriyle gerek işlevini 

koruyarak, gerekse yeniden işlevlendirerek şehire yeniden kazandırılmalarını ifade 

eder. Ancak, burada esas olan çoğu kez düşük gelirli kullanıcıların dışlanmaları, söz 

konusu alanları her iki durumda da terk etmek zorunda kalmalarıdır. Böyle bir 

pencereden bakıldığında, küresel yeniden yapılanmanın şehirdeki en görünür 

mekansal izdüşümlerinden biri olan soylulaştırma, bir bakıma şehir merkezlerinin 

yeniden ele geçirilmesi anlamına gelen bir sınıfsal proje olarak kavranabilir (Merey, 
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Enlil, 2000). Son otuz senedir, küresel akışlara açık farklı coğrafyadaki şehirlerde, 

benzer sosyal ve ekonomik dönüşümler yaşanmaktadır. Bu dönüşümlerin mekansal 

alana yansıması sonucu oluşan, alt şehirlerde - korunaklı siteler, enformel konut 

alanları, gettolar - farklı statü gruplarının birbirinden yalıtılmış ve kendi içlerine 

kapalı olarak yaşaması yönündedir. Diğer bir ara formül ise üst gelir gruplarının şehir 

merkezindeki yoksul mahallelere yerleşmesi şeklinde karşımıza çıkmaktadır. 

Soylulaştırma adını verdiğimiz bu sürecin en yaygın görülen formunda, şehir 

merkezleri ve yakın etki alanındaki tarihi konutların mevcut kullanıcıları, daha iyi 

eğitimli ve yüksek gelirli bir grupla yer değiştirmekte ve buralardaki yapı stoku 

rehabilitasyon görmektedir. Sürecin sonunda çoğu zaman çöküntü bölgesi haline 

gelmiş bölgeler mutena semtlere dönüşmektedir (İslam, 2003). 

Şehirsel soylulaştırma, eskiden devlet ve yerel yönetim eliyle yapılan yenilemelerin 

zamanla ekonomik sıkıntılar sebebiyle özel sermaye tarafından şekillendirilmesiyle 

gündeme gelmiştir. Soylulaştırma, gerilemiş olan eski şehir içi alanlardaki mekansal 

ve sınıfsal ayrışmayı ifade eder. Orta sınıfın, mevcut işçi sınıfı yerinden etmesiyle 

sonuçlanan bu süreç neticesinde, eski şehir alanları yeniden yapılandırılmıştır. Bu 

nedenle soylulaştırılan alanlarda sadece belli bir kesim fayda görmekte ve bu kesim 

de genellikle dışarıdan gelen yüksek gelir grupları olmaktadır. Soylulaştırma, 

gerilemiş şehirsel dokuların kurtarılarak eski tarihsel ve kültürel mirasın korunması 

çerçevesinde destek görmektedir (Kurtuluş, 2005). 

Başlıkları farklılaşsa da tüm bu kavramlar, şehirlerin yeniden ele alınması ve 

ardından mekansal ya da sosyal dönüşümlerle sonuçlanmasını içeren bir süreç 

tanımlamaktadır. Roberts ve Sykes’ın Çizelge 4.2’deki çalışmasında, tarihsel 

periyotlara göre şehirsel müdahalelerin ele alınışlarındaki farklılaşmalar ve her 

periyoda ait özellikler irdelenmiş, o dönemde yapılan uygulamaların, bu zaman 

dilimlerinde hedeflediği ve uygulamalarının yapıldığı konuların ne olduğu ifade 

edilmiştir. Roberts ve Sykes’in 4.2’de tanımlanan çizelgesine bakıldığında;  şehirsel 

dönüşüm uygulamalarının onar yıllık arayla müdahale biçimlerinin, stratejilerinin, 

katılımcı aktörlerin, süreçteki fiziksel, ekonomik, sosyal ve çevresel tutumların nasıl 

değiştiği gözlemlenebilir. 

Türkiye’de ise  gerçekleşen şehirsel dönüşüm, fiziksel yapının dönüşmesi olmakla 

beraber, toplumsal ve ekonomik dönüşümün de bir sonucudur. Türkiye’de dönüşümü 

denetleyen kurumsal ve yasal düzenlemeler ve getirilen planlama yaklaşımları çoğu 
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kez dönüşümün gerisinden gelmiştir. Şehirsel dönüşüm stratejilerinin geliştirilmesine 

öncülük eden aktörler, önce kamu kurumları, piyasa, özel birey ve kuruluşlardır. 

Çizelge 4-2 : Şehirsel Dönüşüm Uygulamalarının Tarihsel Süreçteki Değişimi 

(Roberts, 2000). 

Periyod 

 

1950’ler 1960’lar 1970’ler 1980’ler 1990’lar 

Müdahale Şekli Yeniden 

Yapılandırma 

Dönemi 

Canlandırma 

Dönemi 

Yenileme 

Dönemi 

Yeniden 

Geliştirme 

Dönemi 

Yeniden 

Oluşum 

Dönemi 

Temel 

Stratejiler ve 

Yönlendirme 

Bir master-plana 

dayalı şehir ve 

kasabaların eski 

kısımlarının 

yeniden 

yapılandırılması 

ve genişletilmesi 

1950’ler 

yaklaşımının 

devamı; kenar 

mahalle ve 

banliyölerin 

gelişmesi ve 

rehabilitasyonda 

ilk adımların 

atılması 

Yerinde 

yenileme ve 

mahalle 

planlamasına 

odaklanma, 

banliyölerde 

gelişmenin 

sürdürülmesi 

Geliştirme ve 

yeniden 

geliştirme ana 

planlarının 

yapılması; 

kapsamlı 

projelerin 

yapılması 

Çok yönlü 

yaklaşımlara ve 

deneyimlere 

yönelinmesi, 

bütüncül 

müdahalelere 

daha fazla önem 

verilmesi  

Önemli 

Aktörler 

Merkezi ve yerel 

yönetimler, özel 

sektör 

girişimcileri 

Özel sektör ve 

yerel yönetim 

arasında daha fazla 

denge sağlanması 

Özel sektörün 

rolünün artması, 

yerel yönetimin 

etkisinin 

azalması  

Özel sektörün 

gelişmesi ve 

ortaklıkların 

artması  

Ortaklığın 

baskın olması 

Etkinliğin 

Mekansal 

Düzeyi  

Uygulamaların 

yerel ve arsa 

düzeyine 

yoğunlaşması  

Uygulamaların 

bölgesel düzeyinin 

ortaya çıkması  

Başta bölgesel 

ve yerel 

düzeylere daha 

sonra yerel 

düzeylere önem 

verilmesi  

80’lerin başında 

alan üzerine 

yapılan 

çalışmalar, daha 

sonra yerel 

düzeylere önem 

verilmesi  

Stratejik 

perspektifin 

yeniden tanıtımı, 

bölgesel 

etkinliğin 

gelişmesi 

Ekonomik 

Düzey 

Az miktarda özel 

sektör katılımı 

içeren kamu 

yatırımları 

Özel sektör 

yatırımlarının 

ilgisinin artması 

Kamu 

sektöründe 

kaynak 

kısıtlanması ile 

özel sektör 

yatırımlarının 

artması 

Seçici kamu 

yardımları ile 

özel sektör 

yatırımı 

baskınlığı 

Özel, kamusal 

ve gönüllü 

yatırımlar 

arasında daha 

fazla denge 

sağlanması 

Sosyal Durum Yaşam 

koşullarının ve 

konutların 

geliştirilmesi 

Sosyal gelişim Topluma daha 

geniş yetkiler 

verilmesi  

Seçici devlet 

desteği ile 

toplumun kendi 

kendini 

iyileştirmesi 

Toplumun 

rolünün etkinliği 

Fiziksel Önem Merkezi 

alanların ve 

banliyölerin 

yerlerinin 

değişmesi 

Mevcut alanların 

rehabilitasyonunun 

1950’lere paralel 

olarak devam 

ettirilmesi 

Eski şehir 

alanlarının daha 

kapsamlı olarak 

yenilenmesi 

Yeniden 

geliştirme ve yer 

değiştirme ana 

planlarının 

yapılması; 

kapsamlı 

projeler  

1980’lerden 

daha sade bir 

yaklaşım 

Çevresel 

Yaklaşım 

Peyzaj 

düzenlemeleri ve 

yeşillendirme 

çalışmaları 

Seçici gelişmeler Bazı yeniliklerle 

çevresel 

gelişmelerin 

yapılması  

Daha geniş 

kapsamlı bir 

çevre bilincinin 

oluşması 

Çevresel 

sürdürülebilirlik 

fikrinin ortaya 

çıkması 

 

Türkiye’de metropoliten şehirsel dönüşüm, son elli yılda farklı dönemlerde farklı 

yapısal, sosyo-ekonomik, yönetsel ve fiziksel dinamiklere bağlı olarak değişim 

göstermiştir (Çizelge 4.3). Yapılan dönüşüm müdahaleleri de gerek yerel koşullar, 

gerekse küresel akımların etkisiyle değişiklik göstermiştir. Bu müdahale biçimleri, 

sadece fiziksel müdahale olmaktan daha kapsamlı sosyo-ekonomik boyutları 
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içerecek biçimde çeşitlilik kazanmıştır. Müdahale biçimlerinin çeşitlilik kazanması 

dünyada değişen planlama yaklaşımları ve bunun Türkiye’ye yansımaları 

çerçevesinde olmuştur. Bu doğrultuda dönüşüm müdahalelerini, daha katılımcı ve 

yeni planlama yaklaşımı doğrultusunda ele alma ihtiyacı doğmuştur. 

Çizelge 4-3 : Türkiye’de Şehirsel Dönüşüm Uygulamalarının Tarihsel Değişimi 

(Ataöv,Osmay 2007). 

Dönüşüm Değişkenleri 

ve Uygulamaları 

1950 – 1980 1980 – 2000 2000 VE SONRASI 

Yapısal/Bağlamsal Ekonomik Büyüme 

 

Şehirlere göç ve hızlı şehir 

nüfus artışı 

Ekonominin dışa açılması; 

Küreselleşme ve yerelleşme 

Şehirsel nüfus artışı; 

metropollerde doğurganlık 

oranının düşmesi 

Ekonomik Politikalar: 

Özelleştirme; AB ilişkileri 

Demografik Değişim: 

Doğudan batıya  göç 

Sosyo-ekonomik Konut Sunum Biçimleri: 

Yap- satçı konut, kısıtlı 

sayıda kooperatif 

İşgücü-Konut ilişkisi: 

Düşük gelirli işgücünün 

sanayi ve sanayi dışı 

istihdamı; Konut ihtiyacına 

çözüm olarak gecekondular 

Konut Sunum Biçimleri: 

Ruhsatlı ve ruhsatsız 

yapılaşma 

İşgücü-Konut ilişkisi: Şehir 

merkezlerindeki küçük üretim 

birimlerinde çalışanların 

çevre gecekondu ve merkez 

mahallelerde yaşayan 

niteliksiz ve düşük gelirli 

nüfustan oluşması; Orta gelir 

grubunun yaşam alanlarının 

desantralizasyonu 

Konut Sunum Biçimleri: 

Belediye Toplu Konut 

Kooperatifleri, lüks konut 

siteleri, düşük nitelikli 

apartmanlar, şehir 

merkezlerinde tarihi konut, 

deprem riski olan alanlarda 

devlet kredisi ile afet 

konutları 

İşgücü-Konut ilişkisi: 

Yüksek gelir grubu şehir 

dışında konut çevreleri 

oluşturuyor; gecekondu 

alanlarında istihdam 

yapısındaki değişimle 

konut standartları değişiyor 

Yönetim/Uygulama Yetki Dağılımı: DPT ; İmar 

ve İskan Bakanlığı; Yeni 

Belediyecilik Hareketi 

Planlama Uygulamaları: 

Merkezi Planlı Kalkınma 

Modeli; Bütüncül Planlama 

Yaklaşımı 

Politikalar ve Yasal 

Düzenlemeler: Belediye, 

Gecekondu, Arsa Ofisi, 

İmar ve Kat Mülkiyeti 

Yetkilerin Dağılımı: Yerel 

ilçe belediyelerine planlama 

yetkisinin verilmesi; Özel 

Sektör-Kamu İşbirliği 

Planlama Uygulamaları: 

Şehirsel gelişmeye 

desantralization; Nazım İmar 

ve Uygulama Planları; 

Yerelde yukarıdan-aşağıya 

yönetim anlayışı 

Politikalar ve Yasal 

Yetkilerin Dağılımı: 

Büyükşehir belediyelerinin 

yetkisinin genişletilmesi 

Planlama Uygulamaları: 

Stratejik Planlama; 

katılımlı planlama 

uygulamalarının başlaması 

Politikalar ve Yasal 

Düzenlemeler: Büyükşehir, 

Belediye, Mali İdareler, 

Şehirsel Dönüşüm ve 
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kanunları Düzenlemeler: B.şehir 

Belediye, İmar, Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma, 

Boğaziçi, Milli Parklar 

kanunları ve Af yasaları 

Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma 

kanunları 

Şehirsel Makroform “Azman Şehir” (merkezde 

yoğunlaşma; 

gecekonduların gelişimi) 

Çok Merkezli Metropoliten 

Şehirleşme (şehirsel 

yayılma; ruhsat dışı 

yapılaşmanın yasallaşması) 

Bölgesel Yayılma 

(merkezlerin 

farklılaşması ve yeni 

ilişki ağlarının kurulması) 

Şehirsel Dönüşüm 

Uygulamaları 

1. Gecekondu 

bölgelerinin 

sağlıklaştırılması; 2. Şehir 

merkezinin çöküntü 

alanına dönüşümü; 3. 

Gecekondu alanlarının 

yeniden yapılandırılması; 

4. Bu alanlarda şehirsel 

yenileme. 

1. Yaşam kalitesi düşmüş 

ve riskli alanlarda şehirsel 

yenileme;  

2. İyileştirmeye yönelik 

sağlıklaştırma ve islah-imar 

uygulamaları;  

3. Tarihi değeri olan 

alanların korunması ve 

soylulaştırılması. 

1. Şehirsel alanlarda 

yenileme ve dönüşüm;  

2. Apartman alanlarının 

iyileştirilmesi; 

3. Yeni siteler ve kapalı 

yerleşim alanlarının 

yeniden geliştirilmesi;  

4. Tarihi konut alanların 

soylulaştırılması; 

Türkiye’de 1950-1980 dönemleri arasında şehirsel dönüşüm uygulamalarında, 

ekonomik değişim ve göçle beraber şehirsel alanların gecekondulaşması, şehirli 

toplumun şehir çeperlerine yerleşim eğilimi ile merkezlerin alt gelir gruplarının yeni 

yerleşim alanları haline gelmesi, ve oluşan gecekondu alanlarının sağlıklaştırma 

çabaları gibi müdahalaleler gözlemlenmiştir.1980’lerde şehirsel yeniden 

yapılandırma uygulaması ön plana çıkarken, özel sektörün dönüşüm sürecindeki 

önemi artmıştır (Akkar, 2006). 

1980’lerde şehirsel dönüşümde mekânın fiziksel ve ekonomik boyutlarına vurgu 

yapılırken; 1990’lardan itibaren, ancak mekânın fiziki, ekonomik, toplumsal ve 

çevresel boyutlarına, aynı zamanda şehirsel dönüşümün yasal, kurumsal, örgütlenme, 

izleme-değerlendirme süreçlerini bütünleşik olarak ele alan bir yaklaşım 

geliştirildiğinde, şehirsel canlandırmada kamu yararının en üst düzeye 

çıkarılabileceği görüşü yaygın olarak savunulmaya başlanmıştır. Bu yaklaşıma 

paralel olarak, dönemin bir diğer önemli özelliği ise, ekonomik, toplumsal ve 

çevresel faktörlere dayanılarak, ‘sürdürülebilir şehir ve bölgeler’in geliştirilmesine 

yönelik ihtiyaçların kabul edilmiş olmasıdır (Akkar, 2006). Türkiye’de 2000 sonrası 

dönemde ise, şehirsel dönüşüm yasalarda yer almış,  stratejik planlama yaklaşımı, 
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katılımcı koruma politikaları, bununla birlikte çok aktörlü karar alma süreçleri, sivil 

güçlenme gibi çabalar yaygınlaşmaya başlamıştır. Ayrıca, hızla devam eden göç ve 

yerleşim alanlarına yansıyan sosyo-ekonomik kutuplaşmalar şehirsel dönüşümün 

gerekçelerini oluşturmuştur (Ataöv ve Osmay, 2007). 

4.3 Sürdürülebilir Şehirsel Dönüşüm Modeli ve Sürece Etki Eden Ekonomik, 

Yönetsel, Yasal, Sosyal ve Mekansal Faktörler 

Geçmişten günümüze şehirsel dönüşüm olgusu, edinilen deneyimler ve dünyanın 

yaşadığı sosyal-ekonomik değişimler doğrultusunda dönüşüme uğramış, dolayısıyla 

sistemin geldiği son noktada daha kapsamlı, çok boyutlu bir süreç tarifi ortaya 

çıkmıştır. Bu çok boyutlu, kapsamlı sürecin başarıyla sonuçlanabilmesi, farklı 

bileşenlerin biraradalığını zorunlu hale getirmiştir. 

Dönüşümde gelinen son noktada sürdürülebilirlik, insan odaklılık, katılım, aktörlerin 

şehirsel sorunlar karşısında ortaklığı, stratejik yaklaşım, program ve planlama gibi 

ekonomik kalkınmanın da üzerinde yeni, öncelikli kavramları şehirsel dönüşümün 

vazgeçilmez esas bileşenleri olarak karşımıza çıkarmaktadır (Görgülü, 2008). 

Bugün sürdürülebilirlik denildiğinde, grupları arasında uçurumlar olmayan daha 

uyumlu bir sosyal yapı, gelişmiş çevresel duyarlılık ve ekonomik ilerleme arasındaki 

denge, akla gelmektedir. Günümüzde şehirlerin giderek daha çok kalabalıklaşması, 

içinde bulundukları coğrafyada yayılarak çevre için tehdit oluşturmaya başlamaları 

ve buna paralel sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunlardaki artış, şehirsel 

gelişmenin, sürdürülebilirlik bağlamında ele alınması gerektiğinin daha yüksek sesle 

dile getirilmesine sebep olmuş ve karşımıza “Sürdürülebilir Şehirsel Dönüşüm” 

kavramını çıkarmıştır. 

Avrupa Birliği tarafından 1999 yılında oluşturulan Avrupa Mekânsal Gelişme 

Perspektifi’nde sürdürülebilir şehirsel dönüşüm için gerekli planlama stratejileri 

arasında yer bulan ve fiziksel çevrenin dönüşümü dışında toplumun ekonomik 

canlılığa, çevresel korumaya ve sosyal adalete erişiminin eş zamanlı olarak 

öngörüldüğü çok boyutlu bir yaklaşım benimsenmiştir (Eren, 2006). 

Üye ülkeler için politik çerçeve niteliğindeki perspektifte, bu ülkeler arasında eşit 

sürdürülebilir ve dengelenmiş gelişmenin sağlanması için sürdürülebilir mekânsal 

gelişmenin toplum, ekonomi ve çevre boyutlarına dikkat çekilmektedir. Perspektifte 



 
78 

yer verilen ve Şekil 4.3’deki hedef üçgeninde, Avrupa’nın üç temel politikası olan 

“Ekonomik ve Sosyal Uyum”, “Doğal Kaynaklar ile Kültürel Mirasın  Korunması” 

ve “Avrupa Bölgesinde Daha Dengelenmiş Bir Yarışılabilirlik” ilişkilendirilerek 

yansıtılmaktadır. 

                                        TOPLUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKONOMİ                                                                                ÇEVRE 

Şekil 4.3 : Hedef Üçgeni: Dengelenmiş ve Sürdürülebilir Gelişme  (European 

Commission, 1999). 

Bu bağlamda şehirlerin sürdürülebilir gelişiminde 5 ana unsur şu şekilde 

sıralanmaktadır (European Commission,  1999): 

 Şehirlerin fiziksel gelişmesinin kontrol altına alınması, 

 Nüfusun büyük bir bölümünü oluşturan ve sosyal dışlanmışlık tehdidi 

altındaki grupların ve şehirsel fonksiyonların karışımı, 

 Şehirsel ekosistemin enerji, atık yönetimi gibi konularında bilgi ve 

kaynakların korunarak idaresi, 

 Çevre dostu ve etkili çeşitli ulaşım imkânlarına erişebilirlik, 

 Doğal ve kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesi. 

Bu yeni perspektif, mekânsal müdahalelerin mekânsal olmayan sonuçlar 

doğurduğuna yönelik bir farkındalık oluştuğunu göstermektedir. Artık geleneksel 

planlama yaklaşımının aksine ekonomi, toplum ve çevre arasındaki ilişkiyi gözeten, 
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birbirleriyle etkileşimlerini dikkate alan stratejiler ve hedefler içeren daha kapsamlı 

bir planlama yaklaşımı öngörülmektedir. 

Planlamanın bir aracı olan sürdürülebilir şehirsel dönüşüm yaklaşımında; ekonomik 

gelişme öngörülürken, yaratılan ekonomik değerden tüm toplumun yararlanmasının 

sağlanması, insanlar arasındaki ayrışmanın azalmasına hizmet etmesi, toplumsal 

problemleri çözmeye yönelik hedefler içermesi ve bunları, konu aldığı alanın, 

çevresel, kültürel değerlerini iyileştirip koruyarak alanın şehirle entegrasyonunu 

sağlaması beklenmektedir. Mekânsal gelişme, toplum, ekonomi ve çevrenin 

sürdürülebilirliği, bunlar arasındaki ilişkiyi, etkileşimi dikkate alan bir planlama 

yaklaşımıyla mümkün görünmektedir.Bu nedenle sürdürülebilir şehirsel dönüşüm 

modelinin oluşturulması ekonomik, yönetsel, sosyal ve mekansal boyutların ele 

alınması gerekliliğini doğurur. 

 Ekonomik Boyut: 

Şehirsel Dönüşüm projelerinin finansmanının iyi organize edilmesi, projeyi finanse 

edecek kurum ve kuruluşların isteklerinin netleştirilmesi, sürecin sağlıklı işlemesi 

bakımından önemli yer tutmaktadır.Dönüşüm modeli oluşturulurken maliyet 

çalışmaları ve fizibilite analizleri iyi değerlendirilmeli, gerçekleştirilebilir bir model 

tasarlayabilmek açısından da kamu yararı gözeten ve özel teşebbüsün de projeye 

yatırım yapmasına teşvik edecek değerler ön plana çıkarılmalıdır. 

Baransü şehirsel dönüşüm maliyetlerini oluşturan parametreleri şu şekilde 

sıralamıştır: 

 İstimlak söz konusu ise arazilerin istimlak maliyeti, 

 Yerlerinden edilenlerin yeniden yerlestirilmesi maliyeti, 

 Arazinin temizlenme maliyeti, 

 Araziye altyapı ve hizmetlerin getirilmesi maliyeti, 

 Yeni insaat maliyetleri, 

 Ticari açıdan zarara ugrayanların maliyetleri, 

 Yerel yönetimlerin, dönüsüm sürecinde bölgeden vergi alamamasının 

getirdigi maliyet (Baransü, 1989).  

Bu maliyetlerin finansmanı genellikle yerel yönetimin bütçeleri, merkezi yönetimin  
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katkısı ve özel finansman kaynakları olarak karşımıza çıkmaktadır.Merkezi 

yönetimler genelde yatırımcı konumdan ziyade yönlendirici ve denetleyici düzeyde 

kalmaktadır.Yerel yönetimler yeterli finansmanı tek başına sağlayamadığı için arsa 

ve konut sahipleri, belediyeler ve özel sektör ile ortaklıklar kurmalıdır. Çünkü ancak 

bu ortaklık neticesinde şehrin içinde yeni arsalar stratejik bir bütünlük içinde 

üretilebilir ve projenin uygulanabilirliğinin önü açılmış olur. 

 Yönetsel Boyut: 

Uygulanabilir bir şehirsel dönüşüm modelinin yönetsel boyutunun çok iyi 

kurgulanmış olması gerekmektedir.Projelerin yönetim modeli oluşturulurken projeler 

ve yönetimler arası güç birliği sağlanmalıdır. Bu bağlamda proje alanlarına geniş bir 

perspektifle bakan, planlamanın tek elden yürütülmesine imkan sağlayan, ilgili yerel 

yönetimlerin ve kuruluşların da bu süreçte söz sahibi olabildiği bir örgütlenme 

modeli oluşturulmalıdır. Modelde stratejik ortaklıklar, şehirsel dönüşüm geliştirme 

kurulları ve toplum merkezleri sürece direkt veya endirekt olarak katılmalıdır.Burada 

stratejik ortaklıklar ile söz edilmek istenen projeden birinci derecede etkilenen 

grupların bir araya geldikleri ortaklıklardır.Şehirsel dönüştürme kurulları ise süreçte 

sosyal projeleri geliştirmeyi ve hedeflenen vizyonun proje bazında geliştirilmesini 

sağlamakla yükümlü katılımcı bir örgütlenmedir.Toplum merkezleri ise, proje 

kapsamında oluşturulan ilkelerin tartışılarak yerel halkın bilgilendirilmesinin 

sağlandığı ve aktif rollerin verildiği eğitim ve bilgi amaçlı merkezlerdir (Göksu, 

2004). 

Roberts ve Sykes bu ortaklıkları, stratejik vizyonlara ve net müdahale planlarına 

sahip, ortak hedefler açısından uzlaşma ortamının sağlandığı, yerel koşullara uygun, 

içinde sorumlulukların net paylaşıldığı bir örgütlenmeyi barındıran, zamanın 

getirdiği koşullara göre değişebilme esnekliği olan niteliklerle tanımlar (Roberts, 

Sykes, 2000). 

 Yasal Boyut: 

Şehirsel dönüşüm projeleri farklı çıkar gruplarının ilişkilerini bünyesinde 

barındırmasından ötürü, anlaşmazlıkları da barındırır. Bu nedenle şehirsel dönüşüm 

sürecinde çerçevesi net tanımlanan ve en baştan sürece dahil edilen bir takım yasal 

düzenlemelere ihtiyaç duyulur.Süreçte ilgili tarafların hakları bu yasal 

düzenlemelerle net bir şekilde tariflenmeli ve herhangi bir belirsizliğe yer 
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verilmemelidir.Örneğin proje sürecinde kamu yararına, mülkiyetlerin 

birleştirilmesine  yada kamulaştırmaya ihtiyaç duyulması halinde bu yasal düzenleme  

sayesinde projeler hayata geçebilmektedir. Şehirsel dönüşüm projelerine ilişkin 

yapılan yasal düzenlemeler, projelerin bir biri arasında bütünlüğünün sağlanması, 

ekonomik, sosyal ve mekansal dengesizliklerin oluşmasını engellemesi açısından çok 

önemli yer tutmaktadır.  

 Sosyal Boyut: 

Şehirlerde yenilenen ya da dönüştürülen şehir parçalarında var olan sosyal değerler 

bölgenin kimliğinin korunması açısından önemlidir.Şehirsel dönüşüm projeleri,  

insan odaklı yaklaşımlar geliştirmek ve yerel halkın sürdürülebilir bir şekilde sosyal 

ve ekonomik gelişimini sağalamakla yükümlüdür. Bu bağlamda uygulanacak şehirsel 

dönüşüm projelerinin, problem alanının tarihi, görsel, fonksiyonel, sosyal, kültürel, 

ekonomik ve idari özellikleri kısaca benliği göz önüne alınarak planlama-uygulama 

bütünü içinde oluşturulması gerekmektedir (Baransü, 1989). 

Günümüze kadar yapılan şehirsel yenileme örneklerinin çoğunda, yenileme alanında 

sosyal nitelik değişmiş ve alanda yaşayan mevcut sınıfın yerini yeni bir sosyal sınıf 

almıştır.Tahliye edilen ya da yeni oluşturulan yaşam alanında yaşayamayan sınıf, 

zamanında ihtiyaçları göz önüne alınmadığından ve sürece dahil edilmediğinden, 

şehrin başka bir yerinde yeni sorun alanları oluşturmuşlardır.Bu durum halkın sürece 

katılımının ne derece önemli olduğunun bir göstergesidir. 

Ayrıca ekonomik değişimler ve yoğun göçler sonucu şehirlerde meydana gelen 

ekonomik ve sosyal kutuplaşmalara çözüm sunması açısından, şehirsel dönüşüm 

projelerinin sosyal boyutunun göz önüne alınması çok büyük önem 

taşımaktadır.Sosyal problemlerin irdelendiği ve çözüm yaklaşımları sunulduğu 

şehirsel dönüşüm projelerinde, süreç sırasında ve sonrasında yerel halka iş imkanları 

sunmak, eğitim ve öğrenime yönelik çalışmalar yapmak ve sivil toplum örgütleriyle 

halkı bilinçlendirmek gibi yaşam kalitesini ve gelir seviyesini arttırıcı aktiviteler yer 

almaktadır. 

 Mekansal Boyut: 

Şehirsel dönüşümde mekansal boyut, sorunlu bölgeleri şehre yeniden kazandırmak,  

şehirle bütünleşik, estetik, çağdaş ve şehirlilerin yaşamına katkı sağlayan yeni yaşam 

alanları oluşturması bakımından önemlidir.Dönüşüm projelerinde, planlama 
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ölçeğinde mekansal niteliklere hakim olunamayacağından, bu noktada devreye 

şehirsel tasarım projeleri girer ve hedeflenen fiziksel çevrenin oluşumuna şehirsel 

tasarım projeleri katkı sağlamaktadır.Bireylerin yaşadıkları fiziksel çevreyle olan 

etkileşimleri daha çok mekansal düzeyde olmaktadır.Bu nedenle şehirsel dönüşüm 

projelerinin başarıya ulaşmasında üst ölçek kararları mekansal kalite ve ihtiyaçlara 

yön gösterecek nitelikte olmalı ve sonrasında alt ölçek kararları şehirsel tasarım 

projeleriyle  desteklenmelidir. 

4.4 Sürdürülebilir Şehirsel Dönüşüm Plan ve Projelerinde Katılımcılar  

Katılım, bir olaya, bir aktiviteye, bir oluşuma ya da bir düşünceye, paylaşarak ve 

tartışarak, bireyin dahil olması şeklinde tanımlanabilir (İncedayı, 2004). 

Şehirsel dönüşüm projelerinde katılımcılar üç ana başlık altında incelenebilir. Bu 

başlıklar, dönüşüm projelerini planlayan (şehir plancıları) ve uygulamaya yönelik 

projeyi kurgulayan tasarımcı (mimar), projeyi geliştiren, finanse eden ve 

uygulamasını yapan kurum ve kuruluşlar (merkezi yönetim, yerel yönetimler, özel 

kuruluşlar,sivil toplum örgütleri) ve dönüşüm projelerinde yönlendirici-denetleyici 

konumda olup sonuç üründe yaşantısını sürdürecek olan toplum olarak sıralanabilir. 

Başarılı şehirsel tecrübelerin, yaklaşımlarında farklılıklar olabilse de ana unsurları 

sürdürülebilirlik ve ortaklık oluşturmaktadır (Tsenkova, 2002). Dönüşüm 

programlarına yerli halkın katılması, programları başarılı yapmaktadır. Şehirsel 

dönüşüm farklı kesimleri göz önünde bulundurduğu ve farklı kesimlerin katılımına 

olanak verdiği ölçüde başarılı olmaktadır.  

Baransü, çizelge 4.4’de, şehirsel dönüşüm sürecinde yer alan aktörlerin 

tanımlamasını yapmıştır.Ancak günümüzde dönüşüm projelerinde, kullanıcı olarak 

mülk sahipleri ve kiracılar ile sivil toplum kuruluşları da  sürece katılım göstermeye 

başlamıştır. 

4.4.1 Tasarımcı (plancı ve mimar rolü) 

Şehirsel dönüşüm süreci, bir çok disiplinin ve aktörün bir araya gelmesiyle yürütülen 

bir süreçtir. Bu aktörlerden biri olan plancı; ekonomik, sosyal, kültürel ve politik 

değişimlerin  şehirsel  alanda  yarattığı   farklılaşmalara  hazırlıklı olacak  ve  değişik 

ölçekteki planlama süreçleriyle  etkileşim halinde  olabilmeyi  öngören, bütüncül 
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stratejik bir planlama oluşturmalıdır. 

Çizelge 4-4 :  Şehirsel Dönüşümü Etkileyen ve Etkilenen Katılımcılar 

(Baransü,1989). 

 

ŞEHİRSEL DÖNÜŞÜM 

 

Süreci Kurgulayan ve Uygulayanlar 

 

Süreçten Etkilenenler 

 

Merkezi Yönetim, 

 

Yerel Yönetimler, 

 

Plancılar grubu, ekonomistler, 

sosyologlar, fiziki plancılar vb. 

 

Geliştirici Firmalar 

 

Dönüşümün gerçekleşeceği bölgede 

oturanlar, 

Dönüşüm alanının yakın komşuluğunda 

oturanlar, 

Bütün şehirliler, 

Bütün vergi mükellefleri (özellikle 

merkezi yönetimin dönüşüme mali 

destek vermesi durumunda ortaya çıkar) 

Plancının farklı çıkar gruplarıyla çalışması gerekliliği, değişik sosyal ve politik 

çevrelerin söz sahibi olabileceği katılımcı platformların uzman, tartışmacı ve 

örgütleyici kimliğe sahip plancılar tarafından oluşturulmasını gerektirmektedir 

(Anon, 2002). 

Mimar ise plancıdan farklı olarak, oluşturduğu kurguda mekan içinde biçimlenmeyi 

ya da biçimlendirmeyi de gerçekleştirir.Mimar, aynı zamanda kullanıcıların fiziksel, 

sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik fonksiyonel kararları da 

oluşturur. 

Mimar, dönüşüm projesinin ürünleri olarak ekonomi ve yapım süreci kolaylıklarını 

içinde barındıran, hümanist, ölçek ve estetik kaygıları taşıyan, aynı zamanda işlevini 

verimli bir şekilde yerine getirebilen, zamanın değişimlerine ayak uydurabilecek 

fiziksel çevreler yaratmalıdır (Hunt, 1965). 

Şehirsel dönüşüm sürecinde tasarımcı; kullanıcıyı temsil eden kişi ve kuruluşlarla 

dialog kurmalı, projelendirme aşamasında yapılaşma nitelikleri ile ilgili kararları 

oluşturmalı, yeni şehirsel dokular yaratarak dönüşüm projeleri yoluyla kimlik sahibi 

mekansal farklılıklar sağlamalıdır. 

4.4.2 Kurum ve kuruluşlar 

Şehirsel  dönüşüm  sürecinde  daha  önce de bahsedildiği  gibi  çeşitli  kurum ve  
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kuruluşlar rol almaktadır. Dönüşüm projelerinin sürdürülebilir olması açısından 

süreçte, toplumla yerel yönetimler arasında tampon mekanizma görevi görecek 

kurum ve kuruluşların varlığı, sürecin işleyişi açısından önemlidir. 

Şehirsel dönüşüm sürecinde daha önce de bahsedildiği gibi çeşitli kurum ve 

kuruluşlar rol almaktadır. Dönüşüm projelerinin sürdürülebilir olması açısından 

süreçte, toplumla yerel yönetimler arasında tampon mekanizma görevi görecek 

kurum ve kuruluşların varlığı, sürecin işleyişi açısından önemlidir.Kurumlar, 

dönüşüm projesinin topluma tanıtımı ve proje ile ilgili bilgilendirilme sürecinde çok 

önemli yer tutmaktadır.Halkın proje ile ilgili bilgilendirilmesi, yanılmaların önüne 

geçilmesi ve daha demokratik, tartışılabilir bir projelendirme süreci için gereklidir. 

4.4.3 Merkezi yönetim 

Şehirsel dönüşüm pratiklerinin ilk zamanlarında (1950’lerde) merkezi yönetim başta 

olmak üzere, yerel yönetimler ve özel sektör girişimcileri dönüşümün başlıca 

aktörlerini oluşturmuştur (Robets, 2000). 1960’lar, özel sektör ve yerel yönetim 

arasında daha fazla dengenin sağlandığı yıllar olmuştur. 1980’lerden sonra katılımcı 

anlayış benimsenerek merkezi yönetim, yerel yönetim ve özel sektör sürece birlikte 

dahil olmuşlardır (Kalağan ve Çiftçi, 2012). Bugün ise şehirsel dönüşüm 

pratiklerinin başarılı olabilmesi için tüm paydaşların süreçlere katıldığı bir ortaklık 

modeli daha etkili bulunmuştur. Şehirsel dönüşüm projelerinde katılımın sağlanması, 

şehirlerin sürdürülebilirliğinin ve yaşam kalitesinin artmasına yönelik ihtiyaçların 

belirlenip karşılanması amacıyla merkezi yönetimin yasal düzenlemelere paralel 

olarak, şehirsel dönüşüm projelerinin başarılı olabilmesi ve katılımın sağlanabilmesi 

için alabileceği çeşitli önlemler bulunmaktadır.  

Bu önlemler; 

 Dönüşüm projelerinde kredi sağlayan kamu ve özel bankalara ayrıcalıklar,  

 Yerel yönetimlerin dönüşüm projeleri geliştirme ve ortaklıkları yönlendirme 

görevlerinde materyal ve personel açısından donanımlı hale getirilmesi,  

 Yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı kişilere kolaylık ve yardımlar, 

 Üstlenecek yapımcılara eğitim ve vergi muaflıkları,  

 Yerel gelir kapasitesi ve beceri kazandırmaya yönelik sosyal projelere ulusal  
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ve uluslararası STK (sivil toplum kuruluşları) katılımı için kolaylıklar 

sağlama,  

 Dönüşüm konusunda deneyimli özel şirketlerin akreditasyonu,  

 İnsan odaklı şehirsel dönüşüm projeleri geliştiren yerel yönetimlere mali ve 

teknik destek sağlamak şeklinde sıralanabilir (Balamir, 2005). 

4.4.4 Yerel yönetimler  

Yerel yönetimler; il, belediye veya köy halkının mahallî müşterek ihtiyaçlarını 

karşılamak üzere, kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları kanunda 

gösterilen seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişileridir (MEB, 

2011).  

Şehirsel dönüşümde yerel yönetimlerin etkisi 1970’lerde özel sektörün rolünün 

artması ile azalma sürecine girmiş olsa da, bugün etkilerini yeniden arttırmaya 

başlamışlardır (Robets, 2000).  

Yerel yönetimlerle ilgili kanunlarda yapılan değişikliklerle, yerel yönetimlerin 

şehirsel dönüşümde aktif rol üstlenmeleri sağlanmıştır. 5216 sayılı Büyükşehir 

Belediyeleri Kanununda Büyükşehir belediyeleri şehirsel yenileme konusunda 

yetkilendirilmiş, 5393 sayılı Belediye Kanunu ile de ilk kez belediyelere şehirsel 

dönüşüm konusunda görevler verilmiştir.  

Kanunun 73’üncü maddesine göre de, “Belediye, şehrin gelişimine uygun olarak 

eskiyen şehir kısımlarını yeniden inşa ve restore etmek; konut alanları, sanayi ve 

ticaret alanları, teknoloji parkları ve sosyal donatılar oluşturmak, deprem riskine 

karşı tedbirler almak veya şehirin tarihî ve kültürel dokusunu korumak amacıyla 

şehirsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilir’’(5393 Sayılı Belediye Kanunu, 

2005).  

Yerel yönetimler, proje alanına yatırımcıları çekebilmek, kamu çıkarlarını 

zedelemeden uygulamada kolaylık sağlayacak bazı ilkeleri belirlemekle 

yükümlüdür.Bu nedenle yerel yönetimler yatırımcıyı teşvik edici mekanizmalar 

belirlemeli ve  yatırımcı çıkarlarının kamu yararının önüne geçmesini önleyici tutum 

sergilemelidir.Çünkü aksi bir durum, projeye olan güvenin sarsılmasına ve 

dönüşümün gerçekleşememesine neden olmaktadır. 
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4.4.5 Özel kuruluşlar 

Şehirsel dönüşüm projelerinde yer alan özel kuruluşları; inşaat firmaları, emlak 

şirketleri, arazi geliştirme kurumları, finansmanın sağlandığı mülk sahipleri ve özel 

yatırımcılar  oluşturmaktadır. Şehirsel  dönüşüm  projelerinin  gerçekleşebilmesi için 

özel kuruluşların rolü büyüktür.  Çünkü özel kuruluşlar, şehirsel dönüşüm projelerini 

yerel ve merkezi yönetimler yerine finanse etmektedir. 

Özel kuruluşlar, yerel yönetimlerin denetimlerinde projenin büyük bir kısmında olayı 

geliştirici, sürükleyici ve yönlendirici bir görev alırlar (Hunt,1965). 

4.4.6 Sivil Toplum Kuruluşları 

Dönüştürülecek alandaki sosyal girişimcilerin örgütlediği STK’ların projelere etkin 

katılım ve işbirliğinin sağlanması sürece güvenirlilik kazandırılması ve projelerin 

sahiplenilmesi açısından önemlidir.Şehirsel dönüşüm yapılacak bölgede sosyal 

dönüşümün sağlanması, STK’ların halkla yerel yönetimler arasında tampon 

mekanizma olarak görev almasıyla gerçekleşebilmektedir.Süreçte bir anlamda 

danışmanlık yapan STK’lar, aynı zamanda halkı bilgilendirme ve arabuluculuk  

görevini yerine getirirler.STK’ların şehirsel dönüşüm projelerinin lehinde ya da 

aleyhinde yürüttükleri bu faaliyetler, bir yandan yerel halkın uygulamalar hakkında 

bilinçlendirilmesini sağlarken, diğer yandan da karar vericileri yerel halkın talep ve 

beklentilerini karşılayacak düzenlemeler yapmaya yönelterek olumlu bir işlev yerine 

getirmektedirler. 

4.4.7 Kullanıcı toplum ve toplum bilinci 

Şehirsel dönüşüm, ister özel mülkiyet, isterse kamuya ait bir bölgede yapılıyor olsun, 

eğer topluma ait bir bölgeye yönelik çözümler üretiliyorsa, bu projeler hakkında 

toplum bilgilendirilmelidir.Kullanıcı, şehirsel dönüşüm alanında hangi ürünlerden, 

hangi hizmet ve sosyal donatılardan yararlanabileceğini ve bunların niteliklerini 

bilmek durumundadır. 

Halk, gelecekte kendisini etkileyecek olan çevresine, istediği tarzda biçim 

verebilmelidir.Karar verici durumdaki plancı, yönetici ve bürokratların kendi 

otoriteleriyle toplumu ilgilendiren problemleri çözmek için karar vermeleri 

demokratik değildir (Bayazıt, 1982). 

Bu sürecin  içinde yer alması gereken yerel  halka söz hakkı verilmemesi veya halkın  
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süreçle ilgili bilgilendirilmemesi, proje sonucunda oluşan yeni yapma çevreye uyum 

güçlüğü gibi sorunlar ortaya çıkarabilmektedir.Bu durum da dönüşüm projelerinin 

başarısızlıkla sonuçlanmasına yol açmaktadır. Bir uzlaşma ortamı olan şehirsel 

dönüşüm projelerinde planlama ve tasarım sonucunda gerçekleştirilmek istenen 

hedefler konusunda şeffaf ve net olunmalı, halk sürece dahil edilmeli, 

bilgilendirilmeli ve projeye gerekli güven sağlanmalıdır.Ancak bu şekilde toplum 

projeyi sahiplenir ve sürdürülebilir bir dönüşüm gerçekleşmiş olur. 

4.5 Bölüm Sonucu 

Sanayileşme ve beraberinde gerçekleşen hızlı şehirleşme, teknolojinin hızla 

gelişmesi, hizmet sektörünün yükselişi, küreselleşme gibi sosyal, ekonomik ve 

teknolojik değişimler, şehirlerin yapısının da değişmesine neden olmuştur.Üretim 

sistemindeki değişimlerden etkilenen şehirler de, yeni koşullara uyum sağlamak 

amacı ile değişim ve dönüşüm sürecine girmiştir.Örneğin sanayi üretiminin şehir 

dışında yer seçmesi, şehir merkezlerinin köhnemesine sebebiyet vermiştir. Ancak 

daha sonra hizmet sektörünün yönetim işlevlerinin şehir merkezinde yer seçmesi, 

merkezlerin yeniden önem kazanmasına ve gelişmesine neden olmuştur.  

1980 öncesi, şehirsel dönüşüm tanımlarında yalnızca fiziksel eskimeden 

bahsedilirken, 1980 sonrasında ekonomik değişikliklerin, istihdam yapısındaki 

değişimlerin ve  toplumsal sorunların da şehrin eskimesine neden olabileceği 

anlaşılmıştır. 

Şehirsel dönüşümü tetikleyen pek çok sebep olabileceği gibi, dönüşümün de çok 

yönlü sonuçları olmaktadır.Bu nedenle sürdürülebilir bir dönüşüm gerçekleştirmek 

için: 

 Farklı disiplinlerin bir araya geldiği bir ekip oluşturulmalı, 

 Fiziksel, sosyal, ekonomik, yasal ve yürütsel olmak üzere çok boyutlu ve 

kapsamlı bir süreç izlenmeli, 

 Dönüşüm geçirecek alanın sosyal, ekonomik ve fiziksel analizleri yapılmalı, 

bu analizler doğrultusunda stratejik vizyon ve müdahale planları 

oluşturulmalı, 

 Oluşturulan müdahale planı, zamanın koşullarına göre değişebilme 

esnekliğine sahip olmalı ve bütüncül bir yaklaşım içermeli, 
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 Sürece katılan katılımcıların sorumluluklarının net bir şekilde tanımlandığı 

katılımcı bir örgütlenme oluşturulmalı, 

 Dönüşüm geçirecek alana özgü sorunlara yönelik, alanın yerel özelliklerine 

uygun kalıcı çözümler getiren stratejiler belirlenmelidir. 

Fiziksel, sosyal veya ekonomik anlamda eskimiş ve dönüşüm geçirmesi gereken her 

şehirsel alanın kendine özgü yerel sorunları, potansiyelleri, nitelikleri ve bu 

niteliklerin oluşturduğu kimlikleri vardır.Bu nedenle de dönüşüm alanına özgü 

müdahale biçimleri ve uygulama stratejileri geliştirilmelidir. 

Sonuç olarak sürdürülebilir şehirsel dönüşüm, dönüşüm geçirecek alanda ekonomik 

gelişme sağlamalı, mevcut toplumsal sorunlara çözüm getirmeli, alanın kültürel 

değerlerini ve kimliğini koruyarak geliştirmeli, alanı şehre her anlamda yeniden 

entegre etmeli, günümüz koşullarına uygun, sağlıklı, konforlu ve estetik fiziksel 

mekanlar oluşturmalıdır. 
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5. TÜRKİYE’DE ŞEHİRSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMA YAKLAŞIMLARI 

Bu bölümde, Türkiye’de uygulanan şehirsel dönüşüm projelerindeki uygulama 

yaklaşımları, dönüşüm projeleri için hazırlanan yasal altyapılar,  uygulamalarda 

görülen sorunlar, uygulama örnekleri üzerinden irdelenecektir.Ayrıca,  Tarlabaşı 

Şehirsel Dönüşüm Projesi örneği üzerinden, Türkiye’de uygulanan şehirsel dönüşüm 

projelerinin eksiklikleri, süreçte yapılan hatalar, benimsenen sosyal, ekonomik ve 

mekansal politikaların yetersizliği ele alınacaktır. 

5.1 Uygulamalarda Görülen Eksiklikler ve Sorunlar 

Şehirsel Dönüşüm, Türkiye’de 1980’lerin sonunda küreselleşmenin etkilerinin 

giderek güçlenmesi, biçim değiştirmesi ve bunun fiziksel mekandaki yansımaları ile 

yerel yönetimlerin gündeminde yer almaya başlamıştır (Ergün, 2012). 

Nüfusun, nüfus yoğunluğunun hızla arttığı ülkede, mahalleler arası fiziki, sosyal ve 

ekonomik farklılıkların azaltılması, gecekondu alanlarının, aşırı yoğunluklu apartman 

alanlarının, doğal afet riskinin yüksek olduğu alanların, şehir merkezlerindeki 

çöküntü alanlarının, tarihi ve ekonomik ömrünü doldurmuş olan şehirsel alanların 

yenilenmesi, bu alanların kalkındırılması, şehirsel alanların sürdürülebilirliği için 

zorunluluk haline gelmiştir (Göksu, 2004). 

17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen Marmara depreminin bilançosu da, konut 

alanlarına yapılması gereken müdahalenin hayati önem taşıdığını gözler önüne 

sermiş ve şehirsel dönüşüm projelerinin önemini arttırmıştır.Ancak Türkiye’deki 

uygulamaların pek çoğunda, şehirsel dönüşüm çalışmalarına neden olan sorunlar, 

fiziksel mekânın dönüşümüne indirgenmiş, yerleşime ilişkin ekonomik, sosyal ve 

kültürel boyutlar genellikle dikkate alınmamıştır.Türkiye’de şehirsel dönüşüm 

uygulamaları, dönüşüm geçirecek alana yeni bir sosyo-ekonomik grubu getirerek 

alanı soylulaştıma,  mevcut halkı yerinden etme ve yeniden yerleştirme eylemlerini 

içermektedir. Bu tutum, halkın sosyal devlete karşı güvenini sarsmakta ve 

aidiyetsizlik, terk edilmişlik gibi bir takım psikolojik sorunlara yol açmaktadır. 
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Yeniden yerleştirme; genellikle şehir merkezinden uzakta, izole çevrelerde inşa 

edilmiş, eğitim ve sağlık gibi donatılara erişimin sınırlı olduğu, büyük ölçekli konut 

projelerine olmakta ve iş olanaklarını azaltarak burada yaşayanların fakirliğini de 

arttırmaktadır. Nüfus için yer değiştirme sadece maddi maliyet değil, aynı zamanda 

sosyal ve duygusal maliyet de getirmekte, alanın yeniden yapılanmasından sonra 

insanlar aynı alanda yeniden konutlandırılsalar bile, mahallenin dönüşümünün sosyal 

yapı üzerinde kaçınılmaz bir psikolojik etkisi olmaktadır.Yönetimler, insanların yer 

değiştirmesinin ekonomik maaliyetlerini karşılayabilmekte, ancak psikolojik 

maaliyetleri göz ardı etmektedirler (Ergün, 2012). 

Ülkemizdeki şehirsel dönüşüm uygulamaları, sebep olduğu yeni yoksulluk 

alanlarında toplumun geri kalanından kopuk, ayrışmış toplumsal kesimler 

yaratmaktadır.Bu kesimler, şehirsel haklardan yeterince yararlanamamakta ve 

sorunları artarak büyümektedir.Üstelik idareler, bu kesimlerin toplumun geri kalanı 

ile bütünleşmesini sağlayacak politikalar da geliştirmemektedirler.Dönüşüm, bu 

boyutu ile hem sosyal, hem de mekansal ayrışmaya neden olmaktadır. 

Türkiye’de şehirsel dönüşüm projelerinde görev alan merkezi yönetim ve yerel 

yönetimlerin katılım süreçlerine kapalı tutumları da, dönüşüm projelerinin 

demokratik ve katılımcı bir süreç olma özelliğini yitimesine neden olmaktadır. 

Ülkemizde şehirsel dönüşüm yasalarında yer alan katılım ve müzakere konusu, 

uygulamalarda gerçek anlamıyla uygulanmamış ve katılımcı gruplar yeterince 

bilgilendirilmemiş, dolayısı ile süreçte uzlaşma sağlama konusunda sorunlar 

yaşanmıştır.Bu durumdan en çok etkilenen katılımcı grup ise, dönüşüm alanındaki 

mülk sahipleri olmuşlardır.Mülk sahipleri, dönüşüm sürecindeki ekonomik ve yasal 

stratejilerin kapsamlı ele alınmayışı nedeni ile dönüşüm sonrasında, alandan 

uzaklaşmak zorunda kalmışlardır. 

Türkiye’de bugün yapılan uygulamalarda karşılaşılan en önemli sorunlardan biri de,  

bölgenin dönüşüm sonrası kimliğini kaybetmesidir. Şehirsel dönüşüm süreci içinde, 

özgün şehir kültürünün korunması çok önemli bir konudur. Şehir kültürü, yapılaşmış 

çevre ve sosyal yapı arasındaki ilişkinin gelişimi ile yakından ilişkilidir. Bir özgün 

kültürün fiziksel ve sosyal izlerinin kaybı, bir kültürün yok olmasına yol açar. 

Şehirsel dönüşümle şehirin doğal, sosyal ve yapılaşmış çevresine getirilen 

değişiklikler, şehir kültürünün üzerinde ciddi bir etki yapabilir. Yerel kültürün 

korunması için çevrenin ve toplumun daha fazla korunmasının öneminin yanında, 
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kültür de çevrenin ve toplumun gelişmesi için gereklidir. Bu nedenle dönüşüm 

sürecinde yerel kültürü tahrip etmemek, şehirsel çevrenin bilinçli bir dönüşümüyle 

geliştirmeyi sağlamak önemli olmaktadır. Fiziksel, sosyal ve ekonomik olarak çevre 

verilerinin belirlenmesi ve bu verilere göre şehirsel dönüşümde kararlar alınması 

gerekliliği, şehirsel dönüşümün alana özgünlüğünü vurgulamaktadır (Ergün, 2012). 

Oysa Türkiye’de uygulanan şehirsel dönüşüm projeleri, dönüşen alanın, özgün 

niteliklerini gerek sosyal, gerekse mekansal anlamda yitirmesine neden 

olmaktadır.Bugün özellikle TOKİ tarafından ülkenin her bir yerinde üretilen tek tip 

toplu konut alanları, kimliksizleştirme faaliyetlerine en büyük örneği teşkil 

etmektedir.Görgülü bu konu ile ilgili olarak, ‘’günümüzde şehirsel dönüşüm projesi 

olarak üretilen örneklerin mimari ve şehirsel kimlikten referans almadan üretildiğini 

ve üretilen bu yeni mekanların, şehrin ruhuna ve mekanına yabancılaşma, özellikle 

insan/ kullanıcı gereksinimleri uygunluğu ve şehirlerin kimliği ile olan tutarlılığı 

açısından kritik edilmesi gerektiğini’’ belirtmektedir (Görgülü, 2009). 

Türkiye’de şehirsel dönüşüm plan ve programları, mevcut duruma özgü strateji ve 

müdahale biçimlerinin sonucu olarak değil, özel sermaye gruplarının çıkarlarına 

yönelik rant kaynağı olarak biçimlenmektedir. Kamunun, dönüşüm uygulamalarına 

yeterli kaynak aktaramaması ve merkezi yönetimin ayrıcalıklı imar hakları veren 

kanunlarla rant alanları yaratması, ülkemizde uygulanan dönüşüm projelerinde, kamu 

yararının ikinci plana itildiğinin göstergesidir (Es, 2012). 

Günümüz  şehirsel dönüşüm uygulamalarında eleştirilen en önemli konulardan biri 

de, merkezi ve yerel yönetimlerin dönüşüm uygulamalarını bütüncül planlamanın bir 

parçası olarak görmemelerinden kaynaklanmaktadır.Belediyeler dönüşüm 

uygulamaları ile, şehri birbirinden bağımsız parçalar olarak düşünmekte ve 

dönüştürmekte, bunu yaparken bütüncül bir planın rehberlik edeceği stratejileri ve 

vizyonu göz ardı etmektedirler. 

Oysa şehirsel dönüşüm planlaması; bütüncül bir yaklaşım, ortaklıklar, katılım ilkeleri 

ve dönüşüm sürecinin tasarımıyla tutarlı olarak uygulanmalıdır. Şehirsel dönüşüm, 

kapsamlı ve alana özgü bir yaklaşım ile yönetişim ve ortaklıklara açık, mülkiyet 

konularını dikkate alarak yönetilmelidir. 
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5.1.1 Türkiye’de şehirsel dönüşüm yasaları ve  uygulama örnekleri 

Türkiye’de şehirsel dönüşüme ilişkin düzenleme ve uygulamalar uzun süre, mevcut 

yasal düzenlemeler çerçevesinde yürütülmeye çalışılmıştır.Bu nedenle de dönüşüm 

uygulamalarında çok yönlü ve kapsamlı politikalar geliştirilememiştir. Şehirsel 

dönüşüm uygulamalarının, önceden hazırlanan yasal düzenlemelere göre 

şekillenmesi gerekirken, bugün ülkemizde uygulanan şehirsel dönüşüm projelerinin 

birçoğunda,  yasal düzenlemeler uygulamaları takip etmiştir.Uygulamalarda görülen 

aksaklıklara göre geliştirmeye çalıştıkları birbirlerinden kopuk ve geçici  yasal 

düzenlemeler uygulamaları takip etmiştir. 

Ülkemizde şehirsel dönüşüm, Avrupa Birliği ile uyum yasalarında yer almış ve uyum 

süreci kapsamında 2000’li yıllarda şehirsel dönüşüm konusunu içeren yasal 

düzenlemeler yapılmıştır.Bu yasalardan bazıları şunlardır: 

  2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak 

Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Degiştirilmesi 

Hakkında Kanun 

  2985 Sayılı Kanunda değişiklik yapan 5162 Sayılı Toplu Konut Kanununda 

ve Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerin 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığına Ait Bölümünde Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanun (Resmi Gazete 5.5.2004) 

  5216 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkındaki Kanun 

Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkındaki Kanun (Resmi Gazete 

10.7.2004) 

  5226 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve Çeşitli 

Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Resmi Gazete 27.7.2004) 

  5393 sayılı Belediye kanunu (Resmi Gazete 3.7.2005) 

  5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek 

Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun (Resmi Gazete 5.7.2005) 

  Dönüşüm Alanları Hakkında Kanun Tasarısı 

2981 Sayılı Kanun ile gecekondu alanları için imar ıslah planı yapma imkanı ortaya 

çıkmış ve dolaylı olarak şehirsel dönüşüm projelerinin yapılmasına olanak 

sağlanmıştır. 5162 sayılı Toplu Konut Kanunu’nda ve Genel Kadro ve Usulü 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerin TOKİ Başkanlığına Ait 
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Bölümünde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun’a göre,  “Başkanlık, gecekondu 

dönüşüm projesi uygulayacağı alanlarda veya mülkiyeti kendisine ait arsa ve 

arazilerden konut uygulama alanı olarak belirlediği alanlarda veya valiliklerce toplu 

konut iskan sahası olarak belirlenen alanlarda çevre ve imar bütünlüğünü 

bozmayacak şekilde her tür ve ölçekteki imar planlarını yapmaya, yaptırmaya ve 

tadil etmeye yetkilidir’’ denilmiştir.  

Bu kanuna göre yürütülen şehirsel dönüşüm uygulamaları, genellikle gecekondu 

alanları ve boş alanlarda yürütülen, alanın kimliğinin dikkate alınmadığı, tek tip 

konut ve çevre üretiminden ibaret uygulamalar olmuştur.Uygulamadalardaki 

öncelikli amaç sosyal konut üretimi iken, sonuç ürün sosyal konut kavramından çok 

uzaktır (Özden, 2010).  

5216 sayılı kanun ile Büyükşehir Belediyeleri şehirsel dönüşüm projelerinde 

yetkilendirilmiş, 5393 sayılı kanunda ise ilk kez belediyelere şehirsel dönüşüm 

konusunda görev verilmiştir.Kanunun arsa ve konut üretimi başlıklı 69. Maddesinde 

belediyenin hedefleri ve yetkileri tanımlanmıştır. Bu maddeye göre, ‘’Belediye; 

düzenli şehirleşmeyi sağlamak, beldenin konut, sanayi ve ticaret alanı ihtiyacını 

karşılamak amacıyla, özel kanunlarla korunması gerekli yerler ve tarım arazileri 

hariç imarlı ve alt yapılı arsalar üretmek; konut, toplu konut yapmak, satmak, 

kiralamak, bu amaçla arazi satın almak, kamulaştırma yapmak, bu konuda ilgili diğer 

kamu kurum ve kuruluşları ve bankalarla işbirliği yapmak ve gerektiğinde ortak 

projeler geliştirmek yetkisine sahiptir’’ denilmiştir. 

Aynı kanunun 73. Maddesine göre, ‘’Belediye, şehrin gelişimine uygun olarak 

eskiyen şehir kısımlarını yeniden inşa ve restore etmek; konut alanları, sanayi ve 

ticaret alanları, teknoloji parkları ve sosyal donatılar oluşturmak, deprem riskine 

karşı tedbirler almak veya şehrin tarihi ve kültürel dokusunu korumak amacıyla 

şehirsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilir’’ denilmektedir. 

Bu madde kapsamında yapılan şehirsel dönüşüm uygulamalarına örnek olarak, 

İstanbul Zeytinburnu’nda KİPTAŞ’ın yürüttüğü Merkez Evleri ve Sümer Mahallesi 

Projeleri verilebilir. 

Bu projeler, gecekondu ve boş alanlarda gerçekleştirilen, konut eksenli ve depreme 

yönelik dönüşüm uygulamalarını kapsar. Bütüncül planlama anlayışından uzak 

noktasal çözümler sunan bu uygulamalar, kimi zaman belediyeler tarafından, kimi 
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zaman da ortaklık modelleri ile yürütülmüştür.Uygulamalar, gecekondu alanlarındaki 

mülkiyet hakkı ve kiracılık olmak üzere iki temel sorunu teşkil etmektedir. Kiracılar 

sürecin dışında tutulup alandan ötelenirlerken, mülk sahipleri yerlerinde korunsalar 

bile, dönüşüm sonrası politikaların kapsamlı ele alınmayışı, mülk sahiplerinin alana 

ayak uyduramamalarına ve alanı kendi rızaları ile terk etmelerine neden olmuştur. 

Katılım süreçlerinde yasanın öngördüğü model izlense de, etkin katılım modelleri ve 

mekanizmaları uygulamada geliştirilememiş ve yeterli toplumsal uzlaşmaya 

varılamamıştır (Özden, 2010). 

 

Şekil 5.1 : KİPTAŞ tarafından hazırlanan Zeytinburnu Sümer Mahallesi Şehirsel 

Dönüşüm Projesi (KİPTAŞ, 2013). 

1 Mart 2005’de ‘’Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Kanunu’’ adı ile TBMM’ye sunulan 

ve 16 Haziran 2005’de yürürlüğe giren 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel 

Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında 

Kanunun amacı ise, “Büyükşehir Belediyeleri ve Büyükşehir belediye sınırları 

içindeki ilçe ve ilk kademe belediyeleri, il, ilçe belediyeleri, nüfusu 50 bini geçen 

belediyelerce ve bu belediyelerin yetki alanı dışında il özel idarelerince yıpranan ve 

özelliğini kaybetmeye yüz tutmuş kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurullarınca sit 

alanı olarak tescil ve ilan edilen bölgeler ile bu bölgelere ait koruma alanlarının, 

bölgenin gelişimine uygun olarak yeniden inşa ve restore edilerek bu bölgelerde 

konut, ticaret, kültür, turizm ve sosyal donatı alanları oluşturulması, doğal afet 
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risklerine karşı önlem alınması, tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek 

korunması ve yaşatılarak kullanılması” dır. Görüldüğü üzere kanun kapsamında 

belirlenecek yenileme alanlarının, hangi bilimsel kriterlere göre ve hangi teknik 

bilgiye sahip kişilerce belirleneceği kanunda belirtilmemiştir.Bu durum, yetkili 

idareleri dönüşüm alanlarında her türlü fiziki düzenlemeyi yapmaya ve her türlü özel 

mülke müdahale etmeye yetkili kılmıştır.Üstelik bunu gerçekleştirirken kanun, 

planlama disiplininden bağımsız projeci bir yaklaşımı tetiklemiş, böylelikle 

kanundaki açıklık nedeni ile imar planlarının olmadığı alanların plansız gelişimini 

teşvik etmiştir.  

Kanunda kapsamlı dönüşüm stratejilerinden bahsedilmemektedir.Dönüşüm 

alanlarına dair sosyal, kültürel ve ekonomik politikalar kanun içeriğinde yer 

almamakla birlikte, kanunda yalnızca fiziki mekanda rant yaratmak 

hedeflenmektedir. 

Yine kanun kapsamında anlaşma sağlanamayan durumlarda kamulaştırma yapabilme 

yetkisi, Anayasamızda da yer alan mülkiyet hakkına ters düşmektedir.Anayasaya 

göre mülkiyet hakkı, ancak kamu yararı nedeni ile sınırlanabilir ve mülkiyet hakkının 

kullanılması toplum yararına aykırı olamaz.Ancak uygulanması düşünülen pek çok 

projede kamu yararının ne derece göz önüne alındığı tartışma konusudur. 

Bu kanun ile temellendirilen şehirsel dönüşüm projeleri, Beyoğlu, Fatih, Eminönü, 

Tuzla, Zeytinburnu sınırları içerisinde ard arda dönüşüm alanı ilan edilen ve 

başlatılan uygulamalardır. 

Bu uygulamalar, sit alanlarını kapsamaktadır ve kamu-kamu ortaklık modeli 

yaygındır.Uygulamalarda bütüncül planlama yaklaşımı göz ardı edilmiştir ve katılım 

süreçleri  yetersizdir.Alanın fiziksel ve sosyal özgünlüğü, dönüşüm sürecinde dikkate 

alınmamıştır.Boş alanlardan maksimum faydayı sağlayabilmek için oluşturulan 

yüksek yoğunluklu doku, mevcut özgün dokuyu tahrip etmiştir.Dönüşüm alanında 

sosyal sürdürülebilirlik sağlanamamış, kullanıcılar alandan uzaklaştırılmış, karar 

verici mekanizmalar, bu konuda gerekli finans modellerini ve örgütlenme 

yaklaşımlarını geliştirmemişlerdir. Bu yönleriyle uygulamalar, dönüşümden çok, 

soylulaştırma niteliğindeki uygulamalardır (Özden, 2010).  

Şehirsel dönüşüm kapsamında ortaya konulan düzenlemelerden biri de 22 Haziran 

2006’da TBMM’ye sunulan Dönüşüm Alanları Hakkında Kanun Tasarısı’dır. 
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Tasarının genel gerekçesinde 1950’lerden bu yana süregelen hızlı ve sağlıksız 

şehirleşme eğilimi, bölgeler arası gelişme farkları, orman, kıyı ve tarım alanları, su 

havzalarının yerleşime açılması gibi sağlıksız şehirleşme özelliklerinden, bu 

 

Şekil 5.2 : Gap İnşaat tarafından hazırlanan Tarlabaşı 1. Etap Şehirsel Dönüşüm 

Projesi (Tarlabaşı 1.Etap Proje Raporu, 2007). 

sorunlara çözüm olarak geçmişte geliştirilmiş olan öneriler ve bunların 

yetersizliklerinden (gecekonduları yıkma, yerine yenisini yaptırmama, dar gelirlilerin 

arsa edinmelerini sağlamak vb.) söz edilmektedir. Bu durumun saptamasının 

ardından genel gerekçede “fiziki mekanın güvenli, nitelikli, yaşanabilir kılınması için 

afet riski taşıyan alanların, fiziksel, sosyal ve ekonomik köhneme alanlarının, 

korunması gerekli doğal, tarihi ve kültürel çevre alanlarının toplum yararı esas 

alınarak dönüşüm plan ve projeleri kapsamında tasfiye, dönüşüm, iyileştirmeye tabi 

tutulması gerektiği” belirtilmektedir. 

Tasarı, bütüncül planlama anlayışından uzak, rant amaçlı, toplumsal fayda ve şehirsel 

bütünlük kavramlarından uzak olması, tüm yetkileri yerel yönetimlere devretmesi ve 

kamusal denetimi ortadan kaldırması sebebiyle pek çok eleştiriye maruz kalmıştır. 

Bu ve benzeri uygulamalar, kamu yararından uzak, rant elde etme amacını güden,  

kimliksiz mekanların üretildiği uygulamalar olmanın ötesine geçememiştir. 

Dönüşümün gerçekleştirilebilmesi için yapılan yasal düzenlemeler ise, bilimsel 

zeminlerde tartışılmamış, kullanıcı olan halkın fikri sorulmamış, bazı özel sermaye 

gruplarının çıkarları üzerine temellendirilmiş ve dönüşüm sürecinde, yanlış 
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uygulamaların önünü açmak veya geçici önlemler almak için oluşturulmuş 

birbirinden kopuk yasal düzenlemelerdir.  

5.2 Bir Uygulama Örneği, Tarlabaşı Şehirsel Dönüşüm Projesi 

Bu bölümde, İstanbul’un en önemli merkezlerinden olan Beyoğlu’nun Tarlabaşı 

bölgesinde yapılması planlanan, Tarlabaşı Şehirsel Dönüşüm Projesi tüm boyutları 

ile incelenmekte ve tartışılmaktadır. Tarlabaşı şehirsel dönüşüm projesi son yıllarda 

İstanbul’da gerçekleştirilmesi planlanan en önemli projelerden biridir.  

Tarlabaşı şehirsel dönüşüm projesi, 5366 sayılı ‘’Yıpranan Tarihi ve Kültürel 

Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun’’ 

kapsamında hazırlanmıştır.Proje, Tarlabaşı’nın Bülbül, Çukur ve Şehit Muhtar 

mahallelerinde bulunan 9 yapı adasında, yaklaşık 20000 m2 alana oturmuş, 210’u 

tescilli sivil mimarlık örneği olan 278 binanın, bu binaların arasındaki sokakların ve 

binaların alt yapısının yenilenmesi ve bölgenin tarihsel değerlerinin ortaya 

çıkarılması projesidir.2007 yılında yapılan proje ihalesinde özel bir inşaat şirketi 

yüklenici firma olarak çalışmalarına başlamıştır.Dönüşüm projesinin %52’si konut 

alanı, %12’si ticaret, %17’si turizm ve %14’ü ofis yapısından oluşmaktadır (Beyoğlu 

Belediyesi, Tarlabaşı Yenileniyor, 2011). 

5.2.1 Projenin amacı 

Tarlabaşı Dönüşüm Projesi’nin başlıca amacı, alandaki problemlere kalıcı 

çözümlerin getirilmesi, olumsuz yönde değişime uğramış, neredeyse çöküntü alanı 

haline gelmiş Tarlabaşı’nın fiziki yapısının yenilenmesi ve çevre ile entegrasyonunun 

sağlanması suretiyle alanın potansiyelinin efektif biçimde kullanılmasının 

sağlanması, sosyal ve çevresel şartlarının düzeltilmesi, şehir merkezinde izole bir zon  

haline gelmiş olan bu alanın yeniden canlandırılarak şehir yaşamına dahil edilmesi  

olmuştur (Tarlabaşı 1.Etap Proje Raporu, 2007).Ayrıca; belediye, yatırımcı, mülk 

sahipleri, bölgede yaşayanlar ve sivil toplum örgütlerinin iş birliğinin sağlanması; 

çağdaş işlevlere ayak uyduramayan küçük parsellerin yapı adalarına dönüştürülerek 

yenilenmesi; bölgede yaşayanların yaşam kalitesinin arttırılması; şehirsel ayrışmanın 

çevre ile bütünleşme ve yaşayan mekanlara dönüştürülmesidir (Beyoğlu Belediyesi, 

Tarlabaşı Yenileniyor, 2011). 
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Proje sürecinde benimsenen amaçlar şunlardır;  

- Fiziki yapının yenilenmesi ve iyileştirilmesi,  

- Alanın kültürel değerlerinin ortaya çıkarılması,  

- Şehirli için nitelikli yaşam alanlarının yaratılması 

- Güvenli bir çevrenin yeniden oluşturulması  

- Alanın kamunun erişimine açılması,  

- Stratejik konumda izole olmuş alanın çevresi ile entegrasyonunun yeniden 

sağlanması, 

- Sürdürülebilirlik, 

- Değişim ve dönüşümye öncülük etmek (Tarlabaşı 1. Etap Proje Raporu,2007). 

 

Dönüşüm Projesi öncesinde                                         sonrasında  

Şekil 5.3 : Tarlabaşı Caddesi (Tarlabaşı 1.Etap Proje Raporu, 2007). 

Proje sürecinde ise, mülk sahipleri başta olmak üzere, tüm ilgililerin sürece dahil 

edilmesi ve işbirliği kapsamının geniş tutulması hedeflenmiştir.Ayrıca projenin, her 

aşamada değerlendirilmesine, değişen durumlara göre projelerin revize edilmesine 

olanak sağlayacak bir denetim mekanizması oluşturulmuştur. 

5.2.2 Projenin temel ilkeleri  

5366 Sayılı Kanun gereğince dönüşüm alanı olarak belirlenen “Beyoğlu – Tarlabaşı 

mevkii’nde  yer  alan  360, 361, 362, 363, 385, 386, 387, 593, 594   adaları  kapsayan  
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“dönüşüm alanı” nın; tarihi ve kültürel değerlere sahip çıkan, hizmet sektörlerinin, 

ticari, turistik ve kültürel aktivitelerin bir arada var olduğu bir şehir olarak yeniden 

tanımlamak ve İstanbul’un ve Beyoğlu’nun ulusal – uluslararası seviyede pozitif ve 

çekici bir şehir etkisi yaratmasını sağlamak, her türlü afete dayanıklı, kültürel-mimari    

dokunun  korunması  ve  yaşatılmasını sağlayacak, güvenilir, sürdürülebilir ve 

yaşamkalitesi yüksek şehirsel yerleşme dokusu oluşturmak amaçlanmıştır (Tarlabaşı 

1. Etap Şartnamesi,2007). 

Tarlabaşı Dönüşüm Projesinin temel ilkeleri şunlar olarak belirlenmiştir;  

- Projenin mevcut yapının ve şartların detaylı analizine dayanması - İnşa 

edilmiş çevrenin potansiyelinin maksimize edilmesi,  

- Kültürel mirasın, genel dokunun ve morfolojinin korunması - Tarihsel ve 

mekansal yapıya yabancılaşmadan dönüşüm,  

- Tasarım odaklı dönüşüm, 

- Parsel bazlı değil ada bazında dönüşüm,  

- Sürekli Denetim - Esneklik (Tarlabaşı 1.Etap Proje Raporu, 2007). 

5.2.3 Projenin fiziksel kapsamı 

Tarlabaşı, mevcut durumu itibari ile, şehrin göbeğinde olmasına rağmen, suç ile 

özdeşleşmiş, kamunun erişimine kapanmış, fiziksel yapısı çürümeye mahkum 

olmuştur.Yapıların bir kısmı boş olup, alan, mevcut kapasitesinin çok altında 

kullanılmaktadır.Müdahaleye gerekli kılan en temel unsur, Tarlabaşı’nın uğradığı 

kimlik ve işlev kaybıdır (Tarlabaşı 1.Etap Proje Raporu, 2007). Tarlabaşı 1.Etap 

Proje Raporu’nda, fiziksel müdahaleler ile ilgili olarak şu ifadelere yer verilmiştir. 

‘’... alanın sokak örüntüsü aynen korunmuştur.Adalarda yeterli ışık ve hava girmesini 

sağlayan iç avlular oluşturulmuştur.Tescilli kültür varlıkları ve sivil mimari 

örnekleri, ada bazında plan tipolojileri ile özel örnekler korunmuştur. Bunların 

dışında, yıkılmaya yüz tutmuş yapılarda, yurt dışında sıkça örneğine rastladığımız 

şekilde, dış yüzeylerin korunması ve iç dönüşüm veya dış yüzeyin aslına uygun 

aynen yeniden inşaası yöntemleri tercih edilmiştir. Plan tipi örneklerinin korunması 

yanında, dönüşümde günümüz koşullarını uyarlama kaçınılmazdır.  

Özetlemek gerekirse, fiziki dönüşüm çerçevesinde, bazı binalar cephesi ve 

planlarıyla aynen korunmuştur;  bazı binalar  yalnızca  özgün cepheleriyle korunmuş; 
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bazı binalar aslına sadık kalınarak yeniden inşaa edilmiştir. Fiziki yapının 

yenilenmesinde özgün bir yaklaşımın geliştirildiğine inanılmaktadır’’ (Tarlabaşı 

1.Etap Proje Raporu, 2007). Tarlabaşı Şehirsel Dönüşüm Projesi’nde fiziksel çevre 

ile ilgili olarak, tarihsel değerlerin  ortaya çıkarılması ve  mekan kalitesinin 

arttırılması ( yeşil  alanlar,  güneş ışığı, yeraltı otoparkları, yayalar için sosyal 

faaliyet alanları, vb.) hedeflenmektedir. 

Tarlabaşı 1. Etap dönüşüm alanına dair uygulanması düşünülen projeler, alana sokak 

dokuları dışında tamamen yeni bir çevre önermektedir.  

Projede tüm adalarda, parseller birleştirilmiş, her yapı adası tek bir kütle olarak 

düşünülmüş, tescilli yapıların sadece cepheleri korunarak sokak dekorları 

oluşturulmak istenmiştir.Her bir yapı adası kendi bünyesinde tek bir kütle olarak 

tanımlanırken, yapıların ışık ve yeşil alan ihtiyacını karşılayabilmek amacı ile, 

adaların orta alanları iç avluya dönüştürülmüştür. Bu yöntem ile ayrıca mevcut 

yapıların sokak girişleri iptal edilmiş, ada-yapılara merkezi birkaç giriş belirlenmiş, 

bölgedeki güvenlik sorununa çözüm getirilmeye çalışılmıştır (Kasımoğlu, 2010). 

 

Dönüşüm Projesi öncesinde                                         sonrasında  

Şekil 5.4 : Fıçıcı Abdi Sokak (Tarlabaşı 1.Etap Proje Raporu, 2007). 

5.2.4 Projenin sosyo- ekonomik kapsamı  

Tarlabaşı Şehirsel Dönüşüm Projesi’nde, fiziki dönüşümnin yanı sıra, sosyal ve 

ekonomik boyutların da dikkate alındığı belirtilmektedir.Projede, tarihsel değerlerin 

ortaya çıkarılmasının ve mekan kalitesinin arttırılmasının  dışında,  hizmet  sektörüne  
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yapılacak yatırımlar ile ekonomik canlanmanın sağlanacağı ifade edilmektedir. 

Ayrıca projede, mal sahipleri ve kiracıların, proje sonrasında da bu alanda yaşamaya 

devam etmeleri ve yaratılan artı değerden faydalanmaları hedeflenmektedir. 

Bölgede yaşayanların sosyo-ekonomik profili doğrultusunda, iş olanakları ve ikamet 

imkanlarını  içeren  bir ‘’sosyal  plan’’ yapılmış ve  bu  plan  doğrultusunda, bölgede 

yaşayan halkın proje sürecinde inşaat işlerinde, proje sonrasında,  hizmet  sektöründe 

 

Dönüşüm Projesi öncesinde                                         sonrasında  

Şekil 5.5 : Sakız Ağacı Sokağı (Tarlabaşı 1.Etap Proje Raporu, 2007). 

istihdam edilmesi için sertifikalı eğitim programlarına yer verilmiştir. Söz konusu 

eğitimlerin ve diğer faaliyetlerin, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde Beyoğlu 

Belediyesi Tarlabaşı Sosyal Merkezi’nde yürütülmesi düşünülmüştür (Beyoğlu 

Belediyesi, Tarlabaşı Yenileniyor, 2011).  

Tarlabaşı Dönüşüm  Projesi’ndeki  temel  yaklaşım, mülk sahiplerinin  mağdur      

edilmemesi olarak belirtilmektedir.Kat karşılığı anlaşılan malsahiplerine, konutlarına 

geçene kadar, yatırımcı grup tarafından kira yardımı yapılacaktır.Proje kapsamındaki 

mülklerin değerleri, arsa değeri (imar hakları, konumu, büyüklüğü,vb.), bina değeri 

(bina büyüklüğü, kullanımı, amortismanı, alt yapısı,vb.) ve piyasa değeri (emlak 

beklentisi, ihaleler, vb.) üzerinden hesaplanmaktadır. Kiracılar için ise TOKİ 

tarafından İstanbul’da inşaa edilen konutlardan kuraya girmeksizin satın alma hakkı 

ve önceliği tanınmaktadır.İşyerlerini taşımak zorunda olanlar için ise, gelir ve kira 

kaybı, taşınma masrafları ve iş yeri kapatılması durumunda çalışanların sigorta ve 

tazminatları gibi konular uzlaşma görüşmeleri ile çözümlenecektir (Karabaş, 2008). 
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Şekil 5.6 : Tarlabaşı’nda yaşayan düşük gelir grubundaki insanlar (A Brief History 

of  Tarlabaşı,2011). 

5.2.5 Projenin değerlendirilmesi 

Tarlabaşı, iç göçler sonucu farklı ve çeşitli sosyo-kültürel özelliklere sahip bireylerin 

bir arada yaşadığı, kozmopolit bir yapıya sahiptir.İstanbul’un en önemli 

merkezlerinden biri olan Beyoğlu’nun tam kalbinde yer almasına rağmen, şehirsel 

yaşamdan ve şehirliden kopuk, toplumsal ve mekansal anlamda ayrışmış bir 

bölgedir. Tarlabaşı’nın sosyal, fiziksel ve ekonomik anlamda bir çöküntü bölgesi 

olduğunu ve kapsamlı şehirsel dönüşüm plan ve programlarına ihtiyaç duyduğunu 

söylemekte yarar vardır. Bu nedenle burada uygulanacak şehirsel dönüşüm 

projesinin öncelikli hedefi, alanı sosyal, ekonomik ve mekansal anlamda şehre 

entegre etmek olmalıdır.Bu hedef gerçekleştirilirken çok yönlü stratejiler 

geliştirilmeli, bütüncül bir planlama anlayışı benimsenmeli, kamu yararı ön plana 

alınmalı, mevcut yerele ait fiziksel ve sosyal nitelikler korunmalı, alanda yaşayan 

toplum, nasıl bir çevrede yaşamak istediklerine dair fikirleri ile sürece dahil 

edilmelidir. Projenin ön hazırlık aşamasından uygulama aşamasına kadar ki süreçte 

katılımcı ve demokratik bir süreç izlenmeli, uygulama sonrasında da projenin sosyal, 

mekansal ve fiziksel anlamda sürdürülebilirliğinin sağlanması için ekonomik, 

fiziksel, sosyal ve yasal tedbirler alınmalıdır. 

Ancak Tarlabaşı dönüşüm projesi, bütüncül planlama anlayışından uzak, bölgenin 

sosyal ve ekonomik özelliklerinden bağımsız, yalnızca fiziksel çözümlere odaklanan 

bir dönüşüm projesidir. Yapılan fiziksel müdahalelerde, mevcut mimari tipoloji, 

bodrumkat,zemin kat ve 2-3 kattan oluşuyorken, proje ile birlikte yapı yükseklikleri, 
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bina altı otoparklar da dahil olmak üzere, 10-12 katı bulmuştur.Orjinal yapı 

gabarilerine sadık kalınmaması, şehirsel sit dokusunu bozarak, bölgenin şehirsel sit 

özelliklerini yitirmesine ve tarihi, kültürel kimliğini kaybetmesine neden olmuştur. 

Ayrıca mevcut kotların altına inilerek otopark ve teknik birimlerin inşaa edilmesi 

planları, yapı cinsi yığma olan bu yapıların korunmayacağına işaret etmektedir.Bu 

proje ile binaların fiziksel durumları iyileşip, depreme dayanıklı binalar üretilirken, 

kat adetleri yükselecek, silüet tamamen değişecek, mülkiyetler el değiştirecek, alanda 

korunması gerekli kültür varlığı adına, yalnızca dekor cepheler kalacaktır 

(Kasımoğlu,2010). Proje, uygulanması düşünülen şekli ile geri dönüşü olmayacak 

pek çok soruna yol açacak ve şehrin sürdürülebilir gelişimine zarar verecektir. 

Alanda proje ile birlikte önemli derecede, yüksek standartlarda  konut stoğu 

sağlanmıştır, ancak bu konut tipleri şu an bölgede yaşamakta olan ailelerin yaşam 

biçimlerine ve ekonomik gelirlerine uygun nitelikte değildir.Bölgede yaşayanların bir 

çoğunun kiracı olduğu düşünülürse, hem kiracılar hem de mülk sahipleri, dönüşüm 

sonrası yapılacak yüksek standartlardaki konutlarda oturabilecek ekonomik güce 

sahip değillerdir ve neredeyse tamamı projeden sonra, bu konuda oluşturulan 

herhangi bir ekonomik strateji olmadığından (kira yardımı, mülk sahiplerine bir 

süreliğine başkasına mülkü satış ve kiralama yasağı vb.) alandan kendi rızaları ile 

ayrılacaklardır. 

Proje ile, alanda mevcut olan hiçbir sosyal probleme çözüm getirilmemekle birlikte,  

alanın çok kültürlü yapısı tahrip edilerek, yerine yeni bir sosyal grup getirilmek 

istenmektedir.Bu durum, proje alanı çeperinde oturan kesimi de olumsuz 

etkileyecektir.Aynı çevrede oturan birbirinden çok farklı iki sosyal kesimin bir araya 

getirilmesi, alana yeni gelecek üst gelir grubunu güvenlik açısından tedirgin edecek 

ve kamu kullanımına açarak, şehre entegre edilmesi planlanan proje alanının, kapalı 

bir sosyal çevre oluşumuna dönüşmesine neden olacaktır. 

Yatırımcı ile anlaşamamaları durumunda kamulaştırma ile mülk sahiplerinin 

mülklerinin ellerinden alınması da, alana yeni bir sosyal sınıfın getirilmek 

istendiğinin işaretidir .Bugün Tarlabaşı’nda 3-4 katlı kagir yapıya karşılık önerilen 

payın 50-60 m2 stüdyo daireler olduğu düşünülürse, anlaşmanın sağlanamaması çok 

doğaldır.Tarlabaşı Mülk Sahipleri ve Kiracıları Kalkındırma Sosyal Yardımlaşma 

Derneği’nin hazırladığı raporda (2008), acele kamulaştırma kararı, Beyoğlu 

Belediyesi tarafından bir tehdit unsuru olarak kullanılmaktadır.  
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5366 sayılı kanunun 3. Maddesinde, ‘’dönüşüm alanı içinde bulunan  yapı  

parsellerindeki uygulamalarda, kendi parseli ve yapısı aynen korunarak yenilenecek 

yapılar, proje bütünlüğünü bozmamak şartı ile belediyece kabul edilen proje 

doğrultusunda, parsel  sahibince  eş zamanlı başlatılıp tamamlanabilir’’ifadesi yer 

almaktadır. Ancak hazırlanan avan projelerde, parseller birleştirilmiş ve yapı 

adalarına farklı fonksiyonlar tanımlanmıştır. Bu durum kendi imkanı ile projeye 

katılmak isteyen kullanıcıları mağdur etmektedir. 

Tüm bu gelişmeler, alanda yaşayanların sosyal devlete olan inancını 

sarsmıştır.Alanda yaşayan insanların bir çoğu Belediyeye, Dönüşüm Kuruluna, 

yüklenici firmaya ve hatta haklarını savunan derneğe dahi güvenmemektedir. 

Tarlabaşı Dönüşüm Projesi, kamu - özel sektör ortaklık girişimiyle oluşturulan bir 

projedir. Tarlabaşı’nın İstanbul’daki önemli konumu itibariyle projede, sermaye bu 

bölgeye çekilmeye çalışılmış, bölgedeki işlev, fonksiyon değişiklikleri ve konutların 

fiziki standartlarının çok üst düzeye getirilmesi yoluyla alanda rant değerleri artış 

göstermiş, mülk sahipleri ile yeni hakçalık düzeninde anlaşma sağlanamamış, 

dolayısı ile kamu yararı ikinci planda kalmıştır. 

Sonuç olarak, Tarlabaşı Dönüşüm Projesi, sosyal bir proje olmaktan çok uzak 

niteliklere sahiptir. Türkiye’de uygulanan diğer pek çok dönüşüm projeleri gibi, bu 

proje de, sosyal ve ekonomik boyutun göz ardı edildiği, fiziksel müdahale ile 

dönüşümün gerçekleştirilebileceği inancından yola çıkmış bir rant ve soylulaştırma 

projesidir.Üstelik yapılan fiziksel müdahaleler de, alanın şehirsel kimliğini 

kaybetmesine, kültür mirası niteliğini yitirmesine neden olacak yanlış 

müdahalelerdir. Ayrıca proje, kamu yararının göz ardı edildiği, demokratik katılım 

süreçlerinden yoksun, hakça stratejileri yetersiz bir dönüşüm projesi niteliğindedir. 
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6. TOPLUMSAL BÜTÜNLEŞME ODAKLI YERİNDE DÖNÜŞÜM 

UYGULAMALARINDA SOSYO-KÜLTÜREL YAPI VE HALK 

KATILIMININ SAĞLANMASI 

Bu bölümde; fiziksel, ekonomik ve sosyal anlamda çöküntü bölgesi haline gelmiş 

bölgelerin dönüşüm sürecinde, alanın mevcut sosyo-kültürel yapısının dikkate 

alınmasının, yapılan analizlerle yerele ait, özgün sosyal sorunların tespit edilmesinin 

ve bu sorunlara yönelik sosyo-kültürel stratejiler geliştirilmesinin, toplumsal 

bütünleşmeyi sağlayan, sürdürülebilir bir dönüşüm gerçekleştirmede çok büyük rolü 

olduğundan bahsedilecektir. 

Bu nedenle öncelikle günümüzde uygulanan dönüşüm projelerinin sosyal boyutu 

irdelenecek, toplumsal dışlanma olgusunun tanımına ve nedenlerine değinilecek, 

halkın katılımının süreçte sağlanmasının ve yerinde dönüşüm ilkelerinin 

benimsenmesinin toplumsal dışlanmayı önleyici etkilerinden bahsedilecek ve 

toplumsal bütünleşmeyi gerçekleştirecek çok boyutlu, kapsamlı dönüşüm 

stratejileriyle, sürece katılan katılımcılara düşen rollere değinilecektir. 

6.1 Günümüz Dönüşüm Uygulamalarında Sosyo-Kültürel Yapının Önemi ve 

Toplumsal Dışlanma 

Günümüzde şehirsel dönüşüm içinde barındırdığı unsurlar ve farklı boyutları 

nedeniyle çok tartışılır bir konu haline gelmiştir.Şehirsel dönüşüm uygulamalarında 

yapılan hatalar ve çıkartılan dersler, gerek yeni oluşturulan fizik mekanda, gerekse 

dönüşüm öncesi bölgede yaşayan yerel toplum üzerindeki olumsuz etkileri 

nedeniyle, şehirsel dönüşümün barındırdığı her öğenin ve sürecin yönetim şeklinin 

üzerinde derinlemesine düşünülmesi ve tartışılması gerekliliğini ortaya koymaktadır. 

Dönüşüm kapsamındaki eksiklikler doğrultusunda gerçekleştirilen uygulamalar 

toplumda gerginliklere neden olmuş, toplumsal yenilenme ve bütünleştirme 

hedeflerinden uzak bu düzenlemeler, yalnızca fiziksel boyutta kalmış ve 

uygulamanın sürdürülebilir olmaktan uzaklaşmasına neden olmuştur. Bu ve benzeri 
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başarısız uygulamalar sonucunda, dönüşüm sürecinde dönüşüm yapılacak alanda 

sürdürülebilir bir dönüşüm gerçekleştirebilmek için mevcut toplumsal sorunları da 

göz önüne almak ve sosyal yapıda da yenilenme gerçekleştirmek için bir takım 

prensipler oluşturmak gerekliliği ortaya çıkmıştır.Bu prensiplerin belirlenmesi 

esnasında dönüşüm yapılacak alanlarda en sık rastlanan sosyal sorunlardan biri olan  

toplumsal dışlanma problemine çözüm getiren önerilere yer verilmelidir. 

Toplumsal dışlanmanın altında yatan temel sebep ekonomik yetersizliktir.Bu iki 

kavram birbirine etki eden ve birbirini tetikleyen bir süreci takip eder. Buğra 

(2003)’a  göre,  yoksulluğa sebep olan ve toplumsal bütünleşmeye engel teşkil eden 

‘’Toplumsal dışlanma’’ (social exclusion), ‘’alt sınıf’’ (underclass) ve ‘’kenardalık’’ 

(marginality) kavramları aynı zamanda  da yoksulluk sonucu oluşur.Yani çift taraflı 

bir etkileşim söz konusudur.Şehirsel dönüşümün sebebini oluşturan yoksulluk ve 

yoksunluk bulguları bu çift taraflı etkileşim nedeniyle sosyal dışlanma ve kenarda 

kalmışlık hissi ile  dönüşüm sonrası yeni yoksulluk ve yoksunluk alanlarına 

sebebiyet verir. 

Sapancalı, toplumsal dışlanmanın; yoksulluk, işsizlik, sosyal koruma, eşitsizlik, 

ayrımcılık gibi temel sosyal politika konularını kapsaması ve bunlarla ilişkili olması 

itibariyle ekonomik, siyasal ve sosyal tartışmaların, kamu müdahalelerinin en önemli 

kavramı olarak şehirsel dönüşüm uygulamalarının da temel sorunu haline geldiğini 

vurgular.Bu bağlamda dışlanma ’’bireyin toplumla bütünleşmesini sağlayan ve 

geleceğini oluşturmak için fırsatlara erişimini gerçekleştiren temel gereksinimlerden 

uzak olma, toplumla bağ kopukluğu, sivil, siyasal, ekonomik ve sosyal yurttaşlık 

haklarından yoksun olma durumudur (Sapancalı, 2005).Bu tanımdan toplumsal 

dışlanmayı, yoksunluk ve yoksulluk ile doğrudan ilişkili bir kavram olarak 

niteleyebilir, günümüz dönüşüm uygulamalarını da yoksulluk ve yoksunluğun zaten 

hüküm sürdüğü dönüşüm alanlarında dışlanmışlığa zemin hazırlayan ortamı yaratan 

uygulamalar olarak niteleyebiliriz. 

Toplumsal dışlanma, topluma katılmayı ve toplumun bir parçası olmayı yansıtan 

toplumsal bütünleşmenin karşıtı olarak da tanımlanabilen bir kavram olup; bireyin 

temel ihtiyaçlarını karşılayamamasıyla başlayan ve toplumla olan bağlarının giderek 

kopmasına neden olan dinamik bir süreçtir. Bu bağlamda, sosyal dışlanmayı genel 

olarak; ‘’bireyin temel ihtiyaçlarından mahrum kalması nedeniyle toplumla 

bütünleşmesini ve kendi geleceğini oluşturmasını sağlayan fırsatlara erişiminin 
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olmaması, temel yurttaşlık haklarından yoksun kalması/bırakılması, sosyal ilişki ve 

etkileşiminin ortadan kalkması ve toplumla olan bağlarının kopması’’ olarak 

tanımlamak mümkündür (ISTKA,2010-2013). 

‘’Kenardalık’’ kavramı ise sisteme entegre olamamışlığı ifade eder. Kenarda 

kalanlar, ‘’sistemden hiç bir şey beklemeden, ekonomik, politik ve kültürel anlamda 

sistemin dışında kalarak kendi kendilerine çözüm üretmektedirler’’ (Buğra,2003).Bu 

kesim pasif bir tutum sergileyerek katılım konusunda geri planda kalmayı tercih 

eder.Örgütsüz ve lidersiz olan bu kesim şehirsel dönüşüm uygulamalarında çoğu kez 

en fazla mağdur olan kesimdir. 

‘’Alt Sınıf’’ kavramının tanımı ise ‘’ sistemin içinde bir şekilde var 

olanların,sistemin dönüşümünden sonra aynı olanaklara sahip olmamaları, sosyal 

özellikleri nedeniyle toplumsal bir sınıf olmaktan çıkıp, sınıflar altı bir tabaka olarak 

ve toplumla bütünleşme beklentileri olmadan, kendi gettolarında yaşamlarını 

sürdürmelerini içerir’’ (Wilson, 1987). 

Dönüşüm alanları, sosyo-ekonomik yapıları  incelendiğinde  genel özellikleri ile iki 

ana kategoride ele alınabilir: 

 Fiziksel koşulları gereği yüksek kiracılık oranı bulunan ve aralarında 

dayanışma 

bulunmayan insanların geçici bir arada yaşadığı alanlar, 

 Yıllardır aynı mahallede yaşayan aralarında destek ve manevi bağ olan 

insanların bir arada yaşadığı eski ve yerleşik semtler (Özden, 2008). 

İlk kategoride genellikle bekarlar, işsizler veya marjinal sektörde çalışanlar yüksek 

oranda ikamet etmektedir.Bu kesim örgütsüz , lidersiz ve gelecek kaygısı duymayan 

bireylerdir.Bu kesimde suçluluk ve yasa dışılık çok yüksek oranda gözlemlenir.Fizik 

mekanda gözle görülür köhneme ve eskimişlik hakimdir.Bu kesim insanlarında 

toplumdan dışlanmışlık hissi hakimdir ve bütünleşme istemi neredeyse yoktur. 

Dönüşüm alanlarında özelikle ilk grupta yer alan kesimin yenilenme sonrası çok 

daha sancılı bir süreç geçireceği aşikardır. 

İkinci kategoride ise kiracılık oranı ilk kategori kadar yoğun değildir veya kiracılar 

da ev sahipleri kadar uzun zamandır aynı bölgede yaşamaktadırlar.Aile hayatı güçlü 

ve çocuk oranı yüksektir.Bu alanlarda sosyal kontrol mekanizmaları güçlü, 

gelecekten beklenti yüksek ve aidiyet duygusu yüksektir. Bu nedenle mahalle 
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dernekleri vb. gibi örgütlenmelerle mahalleye sahip çıkarlar.Fiziksel köhneme 

konutların dış kabuğunda gözlemlenirken, içerde bakım ve onarım yer yer kendini 

gösterir.Bu kategorideki insanlar ilk kategoriye  göre toplumla bütünleşmeye kapalı 

değildir, terk edilmişlik duygusu yaşamazlar. Bu kategoride yaşananları 

‘’kenardalık’’ kavramı daha iyi tanımlayabilir. 

Özyurt, şehirlerde aralarında duygu bağı olmayan insanların bir arada yaşamalarının 

rekabet ve düşmanlık beslemelerine sebep olduğunu belirtir. Şehir halkının ihtişam 

ve sefalet, zenginlik ve yoksulluk, entelektüellik ve cahillik, düzen ve kaos arasında 

büyüyen çelişkiler içerisinde kaldığını vurgular (Özyurt, 2007). Wirth, çağdaş 

şehirde yaşama stratejisini bilmeyenlerin, sınırları kalınlaştırma ve kendi yaşam 

alanlarını etrafı kapalı ‘’getto’’lara dönüştürdüklerine , bu gettoların da dışarıdakiler 

için ‘’girilmez bölge’’, içeridekiler için ise ‘’çıkılmaz bölge’’ olduğuna dikkat 

çeker.Artık şehirlerde hayatta kalma prensibi olan birliktelik yerini ‘’arınma’’ ve 

‘’sakınma’’ güdülerine bırakmıştır.Sınırlar kalınlaştıkça toplumsal ayrışma artmış ve 

toplum çemberin içindekiler ve dışındakiler olmak üzere ikiye ayrılmıştır (Wirth, 

1928). 

Toplumsal dışlanmayı önlemek ve şehirsel dönüşüm uygulamalarında toplumsal 

bütünleşmeyi gerçekleştirebilmek için, öncelikle sosyal dışlanma kavramını anlamak,  

dönüşüm sürecinde de, dönüşüm geçirecek bölgenin mevcut sosyo-kültürel 

niteliklerinin göz önünde bulundurulduğu, bu niteliklere uygun yeni fiziksel 

mekanların oluşturulduğu, fiziksel, ekonomik sorunların yanı sıra, mevcut sosyal 

sorunlara da çözüm getirecek, kapsamlı ve sürdürülebilir stratejilere yer vermek 

gerekmektedir. 

6.2 Toplumsal Bütünleşme Odaklı, Sosyo- Kültürel Dönüşüm Stratejileri ve 

Halkın Katılımı  

Günümüzde birçok şehirsel dönüşüm uygulamasının, süreç ve sonuçları itibari ile 

değerlendirildiklerinde, toplumsal dışlanmaya sebebiyet verdiği görülmektedir. 

Yapılan uygulamaların genel yaklaşımı, bu alanlarda yaşayanları, mevcut ya da 

potansiyel başka bir yoksulluk alanına göndermekten ibarettir.Yalnızca ülkemizde 

değil, dünyada da çok tartışılan bir konu olarak, dönüşüm alanları büyük bir değer 

artışına konu olmakta, dolayısıyla bu alanlara, yeni ekonomik değeri finanse 

edebilecek üst gelir grubu yerleşmektedir. Bu yeniden yerleştirme sorunu, şehirsel 
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dönüşüm uygulamalarına karşı yürütülen en temel eleştiriler arasında yer almaktadır. 

Alandan çıkarılanlar için ise önceden var olan dışlanmışlık duygusu, daha da 

güçlenerek büyümeye devam etmektedir.Dönüşüm alanlarının dışına sürülenler, 

kendi kaderlerine terk edilmekte, sahiplenilmemekte, zaten var olan dışlanmışlık 

duygusu artarak güçlenmektedir (Özden, 2010a). Oysa şehirsel sürdürülebilirlik, 

ancak ve ancak sosyal ve mekansal anlamda uyumlu, bütünleşik alanlar yaratmakla 

gerçekleşebilir.Bu noktada öncelikle toplumsal bütünleşme gerçekleştirilmelidir. 

Bütünleşik bir toplumda arzu edilen şehirsel, sosyal, etnik bütünleşmenin, sosyo-

mekansal düzeyde desteklenmesi ve etnik çeşitliliğin dikkate alındığı bir yerel 

perspektif üzerinden değerlendirilmesi gerekliliğine vurgu yapan Ingeborg, bunun 3 

temel ilke ile başarılabileceğinden söz eder (Ingeborg, 2006): 

- Ekonomiye ve istihdama uçlar uzatan yerel ekonomiyi desteklemek, 

- Okulların eğitim odaklı bütünleşik fonksiyonlarını arttırmak, 

- Bir arada yaşamaya hoşgörülü mahalleler geliştirmek. 

Ingeborg’e göre, ekonomik, sosyal, örgütlenme ve şehirsel alanda toplumsal 

bütünleşme için ayrı ayrı stratejiler üretilmelidir.Şehirsel dönüşüm uygulamalarında 

da bu nedenle farklı alanlarda bütünleşmeyi hedefleyen detaylı bir strateji 

oluşturularak, başarılı bir toplumsal bütünleşme gerçekleştirilmelidir. Çünkü 

bütünleşik bir toplum, din, dil, ırk,yaş, cinsiyet faktörlerine bağlı olarak farklılık 

gösteren adet, gelenek-görenek, davranış biçimleri, gündelik yaşam alışkanlıkları ve  

boş zaman aktiviteleri ile örüntülü komplike bir ilişki örüntüsüdür (Ingeborg, 2006). 

Türkiye’de günümüz dönüşüm uygulamalarında elde edilen başarısızlıklardan,  

sosyal bütünleşme hedefinin ve bölgenin sosyo-kültürel yapısının göz önüne 

alınmasının, halkın sürece katılımını sağlamanın, dönüşümü başarıya ulaştıracağı 

kabul edilmiştir. Bu doğrultuda 2009 yılında gerçekleştirilen Kentsel Gelişme 

Stratejisi (KENTGES) Raporu’nda ‘’Sosyal Bütünleşme’’ başlığı altında mekansal 

planlama politikaları, sosyal ve ekonomik politikalar olmak üzere 3 ana başlık 

irdelenmiş ve sosyal politikalar başlığı altında,’’ ... kapalı ve sosyal yaşamdan kopuk 

toplulukların şehirsel, sosyal ve mekansal sistemle bütünleştirilmesi, dışlanma ve 

ayrımcılığın önlenmesi ve sosyal bütünleşmenin sağlanması için merkezi ve yerel 

yönetimlerce, birlikte yaşamanın önceliklerine ağırlık veren şehirsel yaşam kültürü, 

bilgilendirme ve bilinçlendirme amaçlı halk eğitim programları gibi sosyal içerikli 
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çalışmaların geliştirilmesi, sosyal düzensizliklere ilişkin yaptırımlar konusunda  yasal 

düzenlemeler yapılması ve bunları uygulayacak görevlilerin eğitimi ve 

bilinçlendirilmesi; ilgili sivil toplum kuruluşlarının sosyal bütünleşmeye katkı 

sağlayacak şekilde nitelik ve nicelik olarak gelişmelerinin desteklenmesi, işsizlik, 

yoksulluk, sosyal güvence yoksunluğu ve çalışma alanındaki eşitsizlikler gibi 

ekonomik nedenlerden kaynaklı dışlanma ve ayrımcılığı azaltacak mesleki eğitim ve 

işe yerleştirme önlemlerinin arttırılması’’ gibi prensipler yer almaktadır (KENTGES 

Raporu,2009).  

Ayrıca daha önce de bahsedilen, 2010 yılında İstanbul Kalkınma Ajansı’nın Sosyal 

İçerme ve Toplumsal Bütünleşme Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı’nda 

da hedef ‘’ Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini 

geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli 

harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve 

politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini 

sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak ”olarak 

belirlenmiş ve toplumsal bütünleşme kavramının önemine değinilmiştir.Bu 

çerçevede hazırlanan Bölge Planı, başta yerel yönetimler olmak üzere kamu 

kurumlarının hazırlayacakları stratejik planları da yönlendiren üst ölçekli bir plan 

niteliğine getirilmiştir (ISTKA,2010). 

Toplumsal sorunlara çözüm getirmeyi amaçlayan ve toplumsal bütünleşmeyi 

hedefleyen şehirsel dönüşüm uygulamalarında öncelikle, ekonomik, mekansal, 

sosyal, yasal, yürütsel ve örgütsel alanlarda sosyal bütünleşme stratejileri 

oluşturulmalı, oluşturulan bu stratejilerin uygulanmasında, toplumun her kesiminden 

aktörlere verilen görevler etkin bir şekilde paylaştırılmalı ve son olarak da belirlenen 

konrol mekanizmaları ile kontrol edilmelidir.  

Dönüşüm geçiren alanda yaşayan ve bu alana yeni gelen toplum kesimi için 

benimsenmesi gereken görevlere örnek olarak; ekonomik alanda ‘’yerel ekonomik 

işlevlere ve geçim kaynaklarına sahip çıkmak, onları geleceğe aktarmak konusunda 

girişimlerde bulunmak’’, sosyal alanda ‘’toplumun geri kalanlarına karşı hoşgörülü 

ve toleranslı davranmak, böylelikle toplumsal bütünleşmeye katkı sağlamak’’, 

örgütsel alanda ’‘kendi içlerinde liderler çıkarmak, örgütlenmek, katılım süreçlerinde 

ve şehirsel dönüşüm sürecinde aktif görev almak’’, şehirsel alanda ise ‘’şehirsel 

dönüşüm uygulamalarının gereği gibi uygulanmasında kolaylaştırıcı rol oynamak ve 
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mekana, ait olduğu yerel topluluğa sahip çıkmak’’ verilebilir (Özden,2010a). Tüm bu 

prensiplerin toplum tarafından benimsenebilmesi ve gerçekleştirilmesi için sivil 

toplum örgütlerinin yerel ve merkezi yönetimlerin desteği ile toplumu ekonomik, 

sosyal ve örgütsel alanda bilinçlendirmesi, eğitmesi ve yönlendirmesi gerekmektedir. 

Aksi takdirde bilinçlendirilmeyen toplum tedirginlik ve güvensizlik hissi ile süreçte 

görev almaktan kaçınır, kendi kabuğuna çekilir ve günümüz örneklerinde de olduğu 

gibi yerinde dönüşüm gerçekleşse bile yalnızca fiziksel mekan kalitesini arttırma 

amacına yönelik dönüşüm geçiren bölgeye yeni gelen toplumla entegrasyonun 

sağlanamadığı, sosyal sorunların varlığını sürdürmeye devam ettiği yeni problem 

alanları oluşur. 

Bu doğrultuda toplumsal bütünleşme odaklı yerinde dönüşüm uygulamalarında 

ekonomik, mekansal, sosyal, yasal, yürütsel ve örgütsel alanlarda benimsenmesi 

gereken prensipler, Çizelge 6.1’de açıklanmaktadır. Bu prensiplerin uygulanması 

sürecinde halkın farklı kesimlerine farklı görevler düşmektedir. Toplumsal 

bütünleşmede söz sahibi olacak farklı aktörlerin benimsemesi gereken ilkeler de, 

Çizelge 6.2’de özetlenmektedir. 

Şehirsel dönüşüm uygulamalarında toplumsal bütünleşme, dönüşüm uygulamalarının 

sürdürülebilir olması konusunda en büyük önem taşıyan şartlarından biridir.Bu 

doğrultuda şehirsel dönüşüm çalışmalarının önemli hedeflerinden biri de toplumsal 

bütünleşmeyi hızlandırması adına toplumsal dönüşüm olmalıdır. 

Toplumsal bozulmalarla başa çıkarak, bozulmaların kaynaklarını ortadan kaldırmayı, 

böylelikle toplumu daha ileriye taşıyacak iyileştirmeleri gerçekleştirmeyi amaç 

edinen ‘’toplumsal dönüşüm (community renewal), yerel toplumların sağlık, eğitim, 

istihdam ve refahını geliştirecek, topluluk kapsamında destekten, bireysel desteğe 

kadar her aşamada insanları teşvik edip cesaretlendirerek, onların toplumsal olaylara 

dahil olmasını sağlayacak bir tür programdır’’ (Özden, 2010a). Bu tür programlar 

sayesinde işsiz, eğitimsiz, hedefsiz ve gelecekten beklentisi olmayan insanların 

topluma kazandırılması hedeflenmektedir. Toplumsal bütünleşme odaklı dönüşüm 

için, ‘’kamu yararı’’ güdülen, yerel halkı yerinde koruyan ve halkı sürece aktif olarak 

dahil eden stratejiler de sürece dahil edilmelidir. Toplum temelli dönüşüm 

uygulamalarını Ercan, ‘’çöken, bozulan, toplumsal dışlanmanın hızla arttığı konut 

alanlarında yaşayan toplulukların ortak ihtiyaç ve problemlerini tespit eden, bunlara 

yönelik çözüm yollarını bulan ve uygulayan bir planlama yaklaşımı’’ olarak ifade  
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Çizelge 6-1 : Toplumsal Bütünleşme Odaklı Yerinde Dönüşüm Modeli Stratejileri. 

Mekansal 

Stratejiler 

Sosyal 

Stratejiler 

Ekonomik 

Stratejiler 

Yasal 

Stratejiler 

Yürütsel 

Stratejiler 

Örgürsel 

Stratejiler(STK 

ve Kullanicilar) 

1.Bir arada 

yaşamaya 

hoşgörülü yaşam 

alanları oluşturmak 

 

 

 

 

1.Dışlanma ve 

ayrımcılığın 

önlenmesi için 

şehirsel yaşam 

kültürü ile ilgili 

bilgilendirme 

amaçlı eğitim 

programları 

düzenlemek 

1.Yerel 

ekonomiyi 

desteklemek ve 

istihdam 

yaratmak 

 

 

 

1.Sosyal 

düzensizliklere 

ilişkin yasal 

düzenlemeler 

yapmak ve bu 

düzenlemeleri 

uygulayacak 

görevlileri 

eğitmek 

1. Kamu-özel 

kesim ve STK 

arasında 

işbirliğini 

sağlamak 

 

 

 

1.STK’nı sosyal 

bütünleşmeye 

katkı 

sağlayacak 

yönde sürece 

dahil etmek 

 

 

 

2.Mekansal 

tasarımda,toplumu

n sosyo-kültürel 

özelliklerini, yaşam 

biçimini ve 

davranış kalıplarını 

göz önünde 

bulundurmak 

 

 

 

2.Dezavantajlı 

ve dışlanmış 

grupların sosyal 

hayata 

katılımını teşvik 

etmek 

 

 

 

 

2.Mesleki eğitim 

ve işe 

yerleştirme 

stratejileri 

belirlemek 

 

 

 

 

 

2. Toplumsal 

bütünleşme ve 

dayanışmanın 

arttırılması 

amacıyla 

hoşgörü, 

toplumsal 

dialog ve 

ortaklık 

kültürünü 

geliştirici 

politikalaraa 

öncelik vermek 

2.Dönüşüm 

sürecinde görevli 

karar verme 

mekanizmalarını 

denetlemek 

 

 

 

 

 

2. Halkın sürece 

katılımını teşvik 

etmek 

 

 

 

 

 

 

3.Toplanma 

alanları, park, spor 

alanları vb. donatı 

alanlarıyla toplumu 

biraraya getirerek 

entegrasyonu 

sağlamak 

 

3. Gençlerin 

ailesi ve 

toplumla 

iletişimini 

güçlendirecek 

tedbirler almak 

 

 

3.Yerel 

kaynakların 

etkin 

kullanımını ve 

geleceğe 

aktarımını 

sağlamak 

 

3. Kamu 

politikalarının 

oluşturulmasın

da demokratik 

katılım ve 

saydamlığı 

sağlamak 

 

3. Karar verme 

mekanizmalarını 

zorlayıcı tavır ve 

eylemlerden uzak 

tutmak, 

demokratik bir 

ortam sağlamak 

 

3. Halkın bu 

süreçte kendi 

içlerinde liderler 

çıkarmasını, 

örgütlenmesini 

ve katılım 

sürecinde aktif 

rol almasını 

desteklemek 

4.Eğitim, sağlık, 

güvenlik gibi 

sosyo-ekonomik 

hak ve donatılarla 

donanmış yeni bir 

yaşam çevresi 

oluşturmak 

4. Dönüşüm 

geçiren alanda 

yaşayan ve yeni 

gelen 

toplumları, 

diğerine karşı 

hoşgörülü 

davranmaları 

konusunda 

eğitmek 

4. Bölgelerarası 

ve bölge içi 

gelişmişlik 

farkını azaltmak 

5.Dışlanmış 

grupların 

ekonomik 

hayata katılımını 

arttırmaya 

yönelik hizmet 

modelleri 

geliştirmek 

 

4.Dönüşüm 

sonrası mülk ve 

kira 

değerlerindeki 

artışı yasal 

düzenlemelerle 

denetim altına 

almak 

5.Yerel 

politikalarla 

beraber sosyo 

ekonomik 

problemlerin 

çözümüne 

yönelik üst 

ölçekli 

politikalar da 

üretmek 

4. Sosyal 

dışlanmaya neden 

olan faktörlere 

ilişkin farkındalık 

yaratarak sosyal 

içermeyi 

sağlamak 

5.Yerel yönetim 

ve STK’larının 

sosyal hizmet ve 

yardım 

alanlarındaki 

faaliyetlerini 

desteklemek 
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Çizelge 6-2 : Aktörlere Göre Değişen Toplumsal Bütünleşme Odaklı Yerinde 

Dönüşüm  Stratejileri (Özden, 2010a). 

ALAN EKONOMİK 

ALANDA 

SOSYAL ALANDA ÖRGÜTSEL 

ALANDA 

ŞEHİRSEL-

MEKANSAL 

ALANDA 

TOPLUMUN 

KENDİSİ 

Yerel ekonomik 

işlevlere ve geçim 

kaynaklarına sahip 

çıkmak, geleceğe 

aktarmak 

Toplumun geri kalanlarına 

karşı hoşgörülü ve 

toleranslı davranmak, 

bütünleşmeye katkıda 

bulunmak 

1.Kendi içlerinde 

liderler çıkararak 

örgütlenmek 

2.Katılım 

süreçlerinde rol 

almak 

3.Şehirsel 

dönüşüm 

sürecinde aktif 

görev almak 

1.Şehirsel 

dönüşüm 

uygulamasında 

kolaylaştırıcı rol 

oynamak 

2.Mekana ve ait 

olduğu yerel 

topluluğa sahip 

çıkmak 

YEREL VE 

MERKEZİ 

YÖNETİMLER 

1.Yerel ve bölgesel 

ölçekteki toplumsal 

gruplar arasında 

ekonomik 

eşitsizlikleri azaltacak 

tedbirler almak 

2.Yerel işgücü ve 

istihdam yaratacak, 

yeni fırsatlar üretecek 

yaklaşımlar 

geliştirmek 

3.Kira ve mülk 

değerleri konusunda 

dönüşüm öncesi ve 

sonrasında ayrışma ve 

kutuplaşmaların 

önüne geçmek 

4.Yerel ekonomi ile, 

toplumsal sınıflar 

arasındaki ayrışma ve 

çatışmaları azaltmak  

1.Dışlanma ve ayrımcıığı 

önleyecek mekanizmalar 

geliştirmek 

2. Şehirsel çelişkileri 

yönetmek 

1.Sivil toplum ve 

şehrin diğer 

aktörleriyle 

işbirliği 

sağlamak 

2.Toplumsal 

bütünleşmeyi 

sağlamaya 

yönelik kurumsal 

kapasite 

geliştirmek 

3.Sosyal hizmet 

alması gereken 

yoksulları ve 

dezavantajlı 

grupları 

belirlemek, 

yardım hizmeti 

vermek 

Şehirsel 

toplulukları, 

dönüşüm 

sürecinde ortak 

şehirsel 

mekanlarda(Pazar 

yerleri, kermesler, 

el snaatları 

sergileri, festival 

alanları gibi) bir 

araya getirerek 

bütünleşmelerine 

katkıda bulunmak. 

SİVİL TOPLUM, 

MESLEK 

ODALARI, 

ÜNİVERSİTELER 

1.Şehirsel dönüşüm 

alanlarında toplumsal 

bütünleşmeyi 

sağlamak üzere yeni 

ekonomik modeller 

geliştirmek 

2.Projeler yoluyla 

fonlar bulmak ve 

kullanmak 

1.Çeşitliliğe,toplumsal 

değerlere yönelik stratejiler 

üretmek  

2.Toplumsal taleplere 

duyarlı politikaları, şehirsel 

dönüşümün odağına 

yerleştirmek 

3.Yerel/toplumsal aidiyeti 

güçlendirecek sosyal 

aktivitelei geliştirmek 

4.Farklı toplulukları bir 

araya getirecek 

düzenlemeler sağlamak 

5. Yerel kimliklere vurgu 

yapacak projeler 

geliştirmek 

6. Toplumsal dayanışma, 

uyum ve bütünleşmeyi 

sağlayacak sosyal politika 

ve projeler geliştirmek 

1.Çeşitli 

düzeylerdeki 

demokratik 

süreçlere katılım 

gösterilmesinde 

yerel toplulukları 

teşvik etmek 

2.Çoğulculuğu 

destekleyici 

toplumsal katılım 

mekanizmaları 

geliştirmek 

3. Dönüşüm 

uygulamasındaki 

aktörler arasında 

tarafsız hakemlik 

yapmak 

1. Kamusal 

mekanlarda 

etkinlikler 

düzenleyerek, 

yerel topluluklarda 

dialog ortamları 

yaratarak 

bütünleşmeye 

katkı sağlamak 

2. Dönüşüm 

süreçlerinin 

sürekli gözlemcisi 

ve denetçisi olmak  
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UYGULAYICILAR 

 

Toplum temelli 

projelerde aşırı 

yüksek karlardan 

ödün vererek, 

uygulamaların rant 

projelerine 

dönüşmesini 

engellemek; 

böylelikle toplumsal 

gerginlik, çatışma ve 

ayrışmaları 

engellemek. 

 

Alanda yaşayanları sürekli 

bilgilendirmek, 

uygulamaya karşı güven 

duygusu aşılamak 

 

Ortaklıklar, 

protokoller ve 

işbirliği 

modelleri ile 

alanda uygun 

örgütlenme 

modelleri 

kurmak 

 

1.Mekanı 

toplumun temel 

ihtiyaçları 

doğrultusunda 

şekillendirmek 

2.Toplumsal 

çeşitliliği ve 

değerleri, şehirsel 

mekanı 

zenginleştirecek 

araçlar olarak 

kullanmak 

3.Derin 

ayrışmalara neden 

olacak mekanlar 

yerine, toplumsal 

eşitlik, uyum ve 

bütünleşmeye 

hizmet edecek 

alanlar yaratmak 

4.Yerel 

toplulukları 

yerinde muhafaza 

eden dönüşüm 

yaklaşımlarını 

benimsemek 

ÇEŞİTLİ 

KAMU/ÖZEL 

KURUM VE 

KURULUŞLARI 

Yerel toplulukların 

ekonomik refah 

düzeyini arttırmayı 

hedefleyen eylem ve 

girişimlerde rol almak 

Yerel halkı, toplumun geri 

kalanı ile bütünleştirecek 

sosyal ve kültürel 

projelerde rol oynamak 

Şehirsel 

dönüşüm 

uygulamalarında 

aktif birer aktör 

olarak yerel 

yönetimlerle, 

sivil toplum 

örgütleri ve 

üniversitelerle 

işbirliği yapmak 

Dönüşüm 

alanlarında sağlık, 

eğitim ve güvenlik 

gibi konularda 

destek verecek 

merkezler 

oluşturup, 

özellikle yaşlılar, 

çocuklar, gençler, 

kadınlar gibi özel 

ihtiyaç gruplarının 

gelişimlerine katkı 

sağlamak 

etmektedir (Ercan, 2009). Bu nedenle bu süreçte rol alacak tüm aktörlerin dönüşüm 

alanında yaşayan toplumun ihtiyaçlarını tanıması, öncelik verilen ihtiyaçlara yönelik 

fonlar   bulması   ve   süreci   toplum  odaklı  yönetmesi  gerekir.  ‘’Halk için’’ odaklı 

dönüşüm uygulamalarında toplumsal dönüşüm programları mutlaka sürece dahil 

edilmeli, yerel halkın sürece etkin katılımı sağlanmalıdır. 

‘’Halk katılımının basamakları’’ isimli çizelge 6.3’de katılımsızlık olarak 

tanımlananan grup, diğerleri arasında sayıca en fazla olan gruptur. Manipülasyon ve 

terapi, katılımın olmadığı basamaklardır. Bu grubun katılıma teşvik edilmesi için, 

halk bilgilendirilmeli ve desteği alınmalıdır. Üçüncü kademeden beşinci kademeye 

kadar olan katılım, sembolik katılım olarak adlandırılmıştır. Bu basamaklarda halkın 

hakları, sorumlulukları ve olanakları konusunda bilgilendirilmesi, danışma yoluyla 

halkın fikrinin alınması, ve katılıma aktif olarak rol almaya bir adım yaklaşması 
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sağlanmalıdır. Ancak bu aşamaların hiç birinde, halkın kararı, süreci direkt 

etkilememektedir.Halkın gücünün dereceleri olarak tanımlanan ortaklık, 

yetkilendirilmiş güç ve halk denetimi aşamaları, karar verme sürecinde halkın direkt 

katılım şansı bulduğu ve derecesine göre kararın verilmesinde etkisinin arttığı 

aşamalardır. Bu son üç adımın, katılımcı demokrasiyi gerçekleştirmek için atılması 

gerekmektedir (Dayıoğlu, 2006). İyi örgütlenmiş bir katılım, şehirsel dönüşüm 

projelerinde ortak hedeflerin güven ortamı içerisinde gerçekleştirilmesini 

sağlayacaktır ve dışlanmışlık hissini en aza indirgeyecektir. 

Çizelge 6-3 : Halk Katılımının Basamakları (Ok,1985). 

 

8 Halk Denetimi 

Halkın Gücünün 

Dereceleri 

7 Yetkilendirilmiş 

Güç 

6 Ortaklık 

5 Yatıştırma 

Sembolik Katılım 4 Dayanışma 

3 Bilgilendirme 

2 Terapi 

Katılımsızlık 
1 Manipülasyon 

6.3 Sürdürülebilir Bir Şehirsel Dönüşüm, “Toplumsal Bütünleşme Odaklı 

Yerinde Dönüşüm” 

Toplumsal bütünleşme (social integration), bir topluluğun sosyo-kültürel, ekonomik 

ve mekansal koşullar anlamında bir arada, saygı, hoşgörü ve güven çerçevesinde 

yaşaması, şehirsel gerginlik ve çatışmalardan arınma, sosyo-kültürel, ekonomik ve 

mekansal koşullar arasında derin uçurumların değil, farklılıkların olması gibi 

unsurları içermektedir (Özden, 2010a). Bu tanımdan toplumsal bütünleşmenin, bir 

topluluğun üyelerinin bir arada, toplumla uyumlu yaşam sürdürmeleri için gerekli 

olan güçlerin bileşkesi olduğu anlamı çıkarılabilmektedir. Sosyal bütünleşme 

kavramı ilk kez August Comte tarafından ‘’sosyal uyuşma’’ (Consensus Social) 

ifadesinde kullanılmış, sonrasında bu kavrama Fransız sosyolog Emile Durkheim 

‘’sosyal iş bölümü’’teorisi içerisinde ‘’iş bölümüne bağlı bütünleşme’’ tanımında 
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değinmiştir. Durkheim’a göre iş bölümü, modern toplumlarda sosyal dayanışmanın 

ve sosyal bütünleşmenin kaynağını oluşturmaktadır (Durkheim, 1986). 

Bütünleşmenin gerçekleşeceği zemin hiç kuşkusuz sosyal yapıdır. Sosyal yapıyı, 

toplumu meydana getiren grupların birbirleriyle münasebetleri sonucu geliştirilen, 

ideal olarak toplumun ahenkli bir şekilde yaşaması ve ihtiyaçlarına yönelik teşkilat 

ve müesseseler oluşturmaktadır. Sosyal bütünleşme ise, sosyal yapıyı oluşturan 

unsurlar arası tamlaşmadır (Özkul,1995). 

“Sosyal bütünleşme, toplumu oluşturan birey, grup eylemleri gibi toplumsal alan 

öğeleri ile kurumlar, değerler, normlar gibi kültürel alan öğelerinin anlaşma / uyum 

içinde olması halidir. Diğer bir ifadeyle bütünleşme, öğelerin işlevsel dinamik 

eşgüdümüdür’’ (Bal, 1999). 

Türkiye’de 2000 sonrası dönemden itibaren hızla devam eden göç ve yerleşim 

alanlarına yansıyan sosyo-ekonomik kutuplaşmalar, sosyal bütünleşme, toplumsal 

uyum gibi kavramların telafuz edilmesine başlanmış ve toplumsal dışlanma  şehirsel 

dönüşümün gerekçelerini oluşturmuştur. 

Türkiye’de günümüze dek gerçekleştirilen uygulamalarda göz ardı edilen sosyal 

sorunlar, soylulaştıma (gentrification) uygulamaları, toplumda gerginliklere neden 

olmuş, toplumsal yenilenme ve bütünleştirme hedefi gerçekleştirelememiş, dönüşüm 

sonrası yerinden edilen veya yerinden edilmek zorunda bırakılan ve sosyal 

dışlanmışlık hissine maruz kalan halk, şehrin bir başka bölgesinde yeniden 

konumlanarak yeni çöküntü alanları oluşturmuşlardır. 

Bu nedenle dönüşüm uygulamalarının başarıya ulaşmasında, yerel toplumların şehirli 

toplumla bütünleşmesini sağlamak, toplumu dinamik ve üretken hale getirmek, 

toplumu sürece katılımı yönünde desteklemek ve yerel halkı yerinden etmeden 

dönüşümü gerçekleştirebilmek süreçte başarılması gereken en önemli hedeflerdir. 

Aksi takdirde şehirden kopuk, parçalanmış ve uyumsuz bir çok şehir parçacıkları 

ortaya çıkacaktır ki, bu durum da şehirsel sürdürülebilirliğin sosyal ve mekansal 

anlamda uyumlu, bütünleşik alanlar yaratma ilkesine ters düşmektedir (Özden, 

2010a). 

Sosyal bütünleşme ülkemizde şehirsel dönüşüm uygulama sürecinde, önde gelen 

hedeflerden biridir ve toplumsal bütünleşme odaklı şehirsel dönüşüm konusu, 

başarısız uygulamalardan ders çıkarılarak artık önem arz eden ve üzerinde durulan 
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bir konu haline gelmiştir.Bu konunun önemi 2007-13 yılları kapsamını içine alan 9. 

Kalkınma Planı Çalışması’nda sosyal bütünleşme hedefi doğrultusunda üretilen 

politika çalışmalarından da anlaşılmaktadır.9.Kalkınma Planı’nda Yerel Dinamiklere 

ve İçsel Potansiyele Dayalı Gelişmenin Sağlanması alt başlığında irdelenen bu 

politikalar aşağıdaki şekilde sıralanabilir (9.Kalkınma Planı, 2007-13): 

 Toplumsal bütünleşme ve dayanışmanın arttırılması amacıyla hoşgörü, 

toplumsal diyalog ve ortaklık kültürünü geliştirici politikalara öncelik 

verilecektir. 

 Gençlerin aileleriyle ve toplumla iletişimlerini güçlendirecek, 

özgüvenlerini geliştirecek, yaşadıkları topluma aidiyet duygusu ve 

duyarlılıklarını arttıracak, karar alma süreçlerine katılımlarını sağlayacak 

tedbirler alınacaktır. 

 Kamu politikalarının oluşturulmasında demokratik katılımı, saydamlığı 

sağlamak ve toplumsal diyalogu geliştirmek için STK’larının karar alma 

süreçlerine katkılarını sağlayacak mekanizmalara yönelik çalışmalar 

yapılacaktır. 

 Yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının sosyal hizmet ve yardım 

alanlarındaki faaliyetleri desteklenecektir. 

Ayrıca, 2010-2013 İstanbul Bölge Planı çerçevesinde aşağıda bulunan beş gelişme 

ekseni belirlenmiştir (ISTKA,2010): 

1. Küresel Rekabet Edebilirlik 

2. Sosyal Kalkınma 

3. Çevresel ve Kültürel Sürdürülebilirlik 

4. Şehirsel Mekan Kalitesi 

5. Ulaşım ve Erişebilirlik 

İstanbul Bölge Planı’nda bahsedilen sosyal kalkınma hedefini hayata geçirmek 

amacıyla sosyal içerme ve toplumsal bütünleşmeye yönelik projeler, ‘’Sosyal İçerme 

ve Toplumsal Bütünleşme Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı’’ tarafından  

desteklenmektedir. Bu program, 2010-2013 İstanbul Bölge Planı çerçevesinde 

İSTKA tarafından bölge plan ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı faaliyet ve  

projelere destek olmak amacıyla çıkarılan bir proje teklif çağrısıdır.  (ISTKA, 2010). 
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Programın genel hedefi, 9. Kalkınma Planı ve İstanbul Bölge Planı vizyonu  gelişme 

eksenleri ve stratejik amaçları doğrultusunda; göç, uzun süreli işsizlik, uzun süreli 

düşük gelire bağımlılık, eğitimsizlik veya yeterli eğitim almamışlık,engellilik, aile içi 

şiddet, yaşlılık, korunmaya muhtaçlık, zor yaşam çevreleri ve yoksulluk, suç ve 

madde bağımlılığı, evsizlik gibi sosyal dışlanmışlığı üreten nedenlerin etkilerinin 

azaltılması veya ortadan kaldırılmasıdır. Bu bağlamda, projelerde, dezavantajlı 

gruplar olarak tanımlanan sosyal dışlanmaya maruz kalan bireylerin,  ekonomik ve 

sosyal hayata katılımını artırmaya yönelik hizmet modellerinin geliştirilmesi, hizmet 

merkezlerinin yapılması ve  faaliyete geçirilmesi, hizmete erişilebilirliğin arttırılması 

ve  hizmet kalitesinin iyileştirilmesi hedeflenmiştir.Çünkü bu ve benzeri sosyal 

politikaların uygulanması, demokratikleşme süreci, kültür ve sanat alanlarında 

topluma birleştirici mesajların iletiminin sağlanması, sosyal bütünleşmenin 

gerçekleşmesi için gerekli temel şartlardan bazılarıdır (Erkal,1991).  

Bugün ise dönüşüm uygulamaları incelendiğinde gerek merkezi yönetimin, gerek 

yerel yönetimlerin, gerekse uygulayıcıların, sosyal sorunları çözme yaklaşımlarında, 

sorunların alanda yaşayan topluluktan kaynaklandığı kabulu olduğu göze 

çarpmaktadır.Bu da sorunları yalnızca sosyal problemlerin araştırılmasında değil 

ekonomik ve mekansal anlamda da alan bazına indirgeyen bir yaklaşım olan 

‘mekansal fetişizm’ (spatial fethisizm) yaratmakta, üst ölçekli sosyo-ekonomik 

sorunların görmezden gelinmesine neden olmaktadır (Oatley, 2000).Bu nedenle 

toplumsal bütünleşme odaklı yerinde dönüşüm eylem modelinde yerel politikaların 

yanında üst ölçekli politikalar da üretilmelidir. 

Şehirsel dönüşüm projesinin başarıya ulaşmasında, üretilen politikaların önemi 

kadar, kurgulanacak dönüşüm eylem modelinin de büyük rolü vardır. Uygulanabilir 

ve sürdürülebilir bir dönüşüm süreci için öncelikle aşamalı ve kapsamlı bir eylem 

modeli oluşturulmalıdır. Örnek olarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Planlama 

ve İmar Daire Başkanlığı Şehir Planlama Müdürülüğü’nce yürütülen ve İ.T.Ü., 

Y.T.Ü., M.S.G.S.Ü., O.D.T.Ü.’nin 2005 yılında bu kapsamda hazırlamış oldukları 

‘’İstanbul’un Eylem Planlamasına Yönelik Mekansal Gelişme Stratejileri Araştırma 

ve Model Geliştirme İşi’’ başlıklı çalışmada, İstanbul’da gelecekte beklenen gelişme, 

mekansal değişim/dönüşüm ve farklılaşmalar irdelenmiş, İ.T.Ü. tarafından 

uygulanabilir ve sürdürülebilir  dönüşüm  için gerekli olan oldukça kapsamlı, aşamalı  
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bir eylem modeli oluşturulmuştur. İ.T.Ü.’nin hazırlamış olduğu dönüşüm eylem 

modeli,  ‘’ organizasyon ve ön hazırlık aşaması’’, ‘’ planlama’’ ve ‘’uygulama’’ 

olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır (İ.T.Ü. Araştırma ve Model Geliştirme 

Raporu, Ocakçı, Giritlioğlu vd., 2005). 

Birinci aşama olan organizasyon ve ön hazırlık aşaması; şehirsel alanda dönüşüm 

geçirecek alanın belirlenmesi, belirleme esnasında süreçte rol alacak aktörlerin tayin 

edilmesi, dönüşüm geçirecek alanın proje alanı olarak kamuya ilan edilmesi, projenin 

başlatılması ve süreci yürütecek yetkili kurulun tanımlanmasını içermektedir. 

Dönüşüm eylem modelinin ikinci aşaması olan planlama aşamasında;  proje alanına 

ilişkin problemlerin tanımlanmasından başlayarak, planın kabulüne dek geçen süreç 

tariflenmiştir. Bu süreçte, proje alanına ilişkin sorunlar ile amaç ve hedeflerin 

belirlenmesinde genel-sektörel-tematik analizler yapılması, oluşturulan analizlerin  

sentezleri doğrultusunda çok boyutlu eylem planı öneri şemalarının hazırlanması ve 

yapılan çok yönlü değerlendirmelerle nihai eylem planının hazırlanması gerekliliği 

üzerinde durulmuştur.Bu aşamada son olarak, hazırlanan nihai eylem planının 

belediye meclisine sunularak halka duyrulması ve itiraz süreci başlatılan plan 

üzerindeki değerlendirmeler dikkate alınarak, uzlaşma sağlanması hedeflenmiştir. 

Dönüşüm eylem modelinin üçüncü ve son aşaması olan uygulama aşamasında ise;  

hazırlanan planın kabulünün ardından uygulamaya konması için yapılması 

gerekenler tanımlanmış ve diğer aşamalarda belirtildiği gibi, uygulama aşamasında 

da rol alacak aktörler ve yürütücü birimler ortaya konmuştur (İ.T.Ü. Araştırma ve 

Model Geliştirme Raporu, Ocakçı, Giritlioğlu vd., 2005). 

Bu kapsamlı model, toplumsal bütünleşme ilkesini benimseyen yerinde dönüşüm 

projeleri için de örnek alınabilecek bir model niteliğindedir. Bu bağlamda toplumsal 

bütünleşmeyi ve yerinde dönüşümü hedefleyen eylem modelinin organizasyon ve ön 

hazırlık aşamasında ilkesel olarak; 

 Fiziksel ve ekonomik sorunların yanı sıra, sosyal sorunlar da, şehirsel alanın, 

şehirle entegrasyonunda çok büyük bir engel teşkil etmesi nedeni ile 

dönüşüm gerekçesi olarak görülmelidir. 

 Alandaki sosyal sorunların tespiti, toplumsal dışlanmaya yönelik tedbirlerin 

alınması ve dönüşüm sürecinde bütünleşmeye yönelik stratejilerin 

belirlenmesinde ve uygulanmasında yardımcı-yönlendirici rol oynayacak, 
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psikolog, sosyolog gibi farklı meslek grupları ile sivil toplum kuruluşları da 

sürece dahil edilmelidir. 

 Yerel toplumun şehirli toplumla bütünleşmesini sağlamak, toplumu dinamik 

ve üretken hale getirmek, toplumu, sürece aktif katılımı yönünde desteklemek 

ve yerinde dönüşüm prensiplerini benimsemek, dönüşüm modelinde öncelikli 

hedef olarak alınmalıdır. 

 Alanın dönüşüm geçirmesi gerekliliği konusunda diğer katılımcıların yanı 

sıra, bölgede yaşayan halk, bilgilendirilmeli ve ikna ederek değil, uzlaşma 

sağlayarak alan dönüşüm bölgesi ilan edilmelidir. 

 Demokratik ve güvenilir bir dönüşüm süreci için, kullanıcı olan toplum ve 

dönüşüm geçirecek alanda yaşayan halk da, katılımcılar arasında yerini 

almalıdır. Böylelikle halk sürece dahil edilmiş, süreçte aktif görev alması 

sağlanmış ve fikirlerini sunma şansı tanındığından toplumsal dışlanmanın 

önüne geçilmiş olacaktır. 

Dönüşüm modelinin planlama aşamasında; 

 Dönüşüm geçirecek alanın ekonomik ve fiziksel sorunlarının yanı sıra sosyal 

sorunları ve fırsatları, alan özelinde ve üst ölçekte yapılan kapsamlı 

analizlerle tespit edilmelidir. 

 Yapılacak analizlerde, alanın sosyo-kültürel niteliklerini ve sosyal sorunlarını 

tespit etmek amacıyla, alanda yaşayan toplumun davranış kalıpları, örf, adet 

ve gelenekleri, boş zaman aktiviteleri, komşuluk ilişkileri, alanda 

yaşayanların çalıştıkları sektörler, hanelerin ortalama aylık gelir seviyesi 

tayin edilmeli, üst ölçekte ise şehirle entegrasyon problemlerinin sebeplerine 

inilmeli ve bu sebepleri ortadan kaldırmak için sürdürülebilir stratejiler 

üretilmelidir.  

 Sürdürülebilir bir dönüşüm gerçekleştirmek için, toplumsal sorunlara çözüm 

getirmeyi amaçlayan ve toplumsal bütünleşmeyi hedefleyen, mekansal, 

sosyal, ekonomik, yasal, yürütsel ve örgütsel stratejiler ortak kararlarla 

belirlenmeli ve bu alanda belirlenen stratejilerde katılımcıların görev 

dağılımları yapılmalıdır. 

 Tüm katılımcılara proje sürecine yönelik görev tanımları ile ilgili  
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bilgilendirme yapılmalı ve oluşturulan bir mekanizma ile süreç kontrol 

edilmelidir.  

 Sürece katılan tüm katılımcılar, alanda yaşayan toplumun ihtiyaçlarını, 

sorunlarını ve sosyo-kültürel niteliklerini tanımalı, mevcut sosyo-kültürel 

niteliklere uygun çözümler üretmeli ve bu çözümlere yönelik fonlar 

bulmalıdırlar. 

 Hazırlanan eylem planı halka duyrulduktan sonra, oluşan itirazlar dikkate 

alınmalı, hazırlanan plan, uzlaşmaya yönelik oluşturulan platformalarda, tüm 

katılımcılarla beraber, her yönüyle demokratik bir ortamda tartışılmalı ve 

ortak kararlar doğrultusunda oluşturulan yeni plan uygulamaya konulmalıdır. 

Dönüşüm modelinin uygulama aşamasında ise; 

 Planın uygulama aşamasında görevli karar verme mekanizmalarının zorlayıcı 

ve dikte edici tavırlarına yeni bir bakış açısı getirilerek, alan sakinlerinin istek 

ve taleplerini dinleyici, onları proje sürecine dahil olmaya teşvik eden tampon 

karar verme mekanizmaları oluşturulmalı ve dönüşümün sürdürülebilir bir 

dönüşüm uygulaması olması için, alan sakinlerinin memnuniyetinin en 

önemli şartı olduğunun bilincinde olan bir süreç yönetimi izlenmelidir. 

 Dönüşüm geçirecek bölgede yaşayan mülk sahipleri ile uzlaşma 

sağlayabilecek mülkiyet düzeni oluşturulmalı ve hak sahipliğinin adaletli 

dağıtımı yapılmalıdır. Çünkü mülkiyet, şehirsel yaşama katılabilmenin ve 

toplumsal bütünleşmenin sağlanmasında çok önemli yer tutmaktadır. 

 Ayrıca dönüşüm sonrası artan mülk ve kira değerleri, bölgede yaşayan 

insanların alandan uzaklaşmasına sebep olduğundan, alınan ekonomik 

tedbirlerle, eski sakinlere yönelik kira denetimi ve yeni edinilen mülkü bir 

süreliğine satma veya kiraya verme engeli gibi bir takım hukuksal 

düzenlemelerle, halkın alanda yaşamaya devam etmeleri sağlanmalıdır. 

 Kapalı ve sosyal yaşamdan kopuk toplulukların, şehirsel yaşamla ve 

şehirliyle bütünleşmesini sağlayacak sosyal içerikli eğitim programları 

geliştirilmeli, eğitim programlarını uygulayacak görevliler eğitilmeli, 

STK’ları, toplumsal bütünleşmeye katkı sağlayan en önemli tampon 

mekanizma olmaları nedeniyle, merkezi ve yerel yönetimlerce, ekonomik, 
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sosyal ve örgütsel alanda halkı bilinçlendirmesi ve eğitmesi için 

desteklenmelidir.  

 Ekonomik dışlanmayı ortadan kaldıracak işsizlik, yoksulluk ve sosyal 

güvence eksikliği gibi sorunları engelleyecek mesleki eğitim ve işe 

yerleştirme önlemleri alınmalı, projenin uygulama esnasında ve sonrasında 

ekonomik dışlanmada sürdürülebilir çözümler üretmek anlamında, burada 

yaşayan topluma kalıcı, formel istihdam yolları sağlanmalıdır. 

 Ekonomik ve sosyal alanda dışlanmaya maruz kalan bireylerin ekonomik ve 

sosyal hayata katılımını sağlamak amacıyla hizmet modelleri geliştirilmeli ve 

bu hizmet modelleriyle ilgili toplum bilgilendirilerek, katılımları teşvik 

edilmelidir. 

 Dışlanma ile mücadele etmek fiziksel mekanla ilgili olmaktan öte sosyal bir 

problem olarak ele alınmalı ve önleyici tedbirler de bu doğrultuda 

değerlendirilmelidir.Çünkü, süreç öncesi ve sırasında yerinden edilmeye 

maruz kalmayan eski alan sahipleri, dönüşüm sonrası yeni gelen kimseler 

tarafından dışlanmaya maruz kalabilmektedir. 

 Dönüşüm öncesi alanın sakinleri yeni önerilen yaşam alanlarında söz sahibi 

olmalı, yeni yaşam alanlarının özelliklerinin belirlenmesinde fikirleri 

alınmalı, şehirsel yaşama katılmaları için teşvik edici koşullar hazırlanmalı, 

sosyal paylaşım merkezleri oluşturularak yeniden yerleştikleri alanda 

yaşadıkları sorunlar dinlenmeli,çözüm önerileri getirilmeli, sahipsiz oldukları 

hissini önlemek için eğitim, sağlık, güvenlik gibi sosyo-ekonomik hak ve 

donatılarla donanmış yeni bir yaşam çevresi verilmelidir (Özden, 2010a). 

 Eski sakinler yeniden yerleştirilmek zorunda kalınsa bile, sosyal ve fiziksel 

anlamda daha nitelikli bir çevre verilmeli ve bu yeni çevre, bu topluluğun 

eski yaşam koşullarına özlem duymayacakları, yine bir önceki sakinlerle bir 

arada, dayanışma içerisinde yaşayabilecekleri , toplumun kıyısına atılmış 

hissinden uzak, toplumun diğer kesimlerine öfke duymadan, güvenli bir 

ortamda yaşamlarını sürdürebilecekleri bir çevre olmalıdır. 

 Ayrıca toplumdan dışlanmışlık hissi olan bireylere, eğitim ve psikolojik 

destek verilerek, onların da toplumun bir  parçası olduğu  hatırlatılmalıdır. Bu 
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eğitimler dönüşüm alanlarında sıkça rastlanan genç işsizliği, uyuşturucu ve alkol 

kullanımı, çeşitli sağlık problemleri, kadınların toplum hayatına ve ekonomiye 

entegre edilmesi, umutsuzluk-boşluk gibi psikolojik sorunlar, boş zaman 

değerlendirme, okul öncesi eğitim, sosyal güvenlik, barınma problemi, kayıt dışı 

yaşam gibi her tür sorunu içermelidir.  

Alan bazındaki  tüm  bireysel toplum ölçeğindeki sorunların yerel yönetimlerin 

girişimiyle belirlenmesi ve her birine çözüm aranması dönüşüm uygulamasının 

başarısını kuşkusuz arttıracaktır.Bu süreçte görevli tüm aktörler uygulamada baştan 

sona projeye güven oluşturmalı, yerel yönetimler etkin bir koordine ile süreci baştan 

sona yönetmeli, uygulamacılar toplumla el ele çalışmalı, üniversiteler toplumu proje 

hakkında bilinçlendirmeli ve halkın katılımı için uygun platformlar hazırlamalı,sivil 

toplum örgütleri sürece dahil edilerek halk ile yönetim birimleri arasında tampon 

mekanizma olarak işlevlendirilmeli, toplum lehine gözlem ve denetimler yapılmalı, 

kamusal haklar savunulmalı, eğitim, sağlık ve medya gibi kuruluşlar her tür 

toplumsal desteği vererek şehirsel alanların gerçek anlamda yenilenmesine katkı 

sağlamalıdır. 

Modelin eylem akış şemasında da belirtildiği gibi, şehirsel dönüşüm planlaması 

bütüncül bir yaklaşım, ortaklıklar, katılım ilkeleri ve dönüşüm sürecinin tasarımıyla 

tutarlı olarak uygulanmalıdır. Şehirsel dönüşüm kapsamlı ve alana özgü bir yaklaşım 

ile, yönetişim ve ortaklıklara açık olarak, mülkiyet ve hakçalık konularını dikkate 

alarak yönetilmelidir. 

Türkiye’de sayıları az da olsa bu yaklaşımla yürütülmüş projeler vardır. Sivil halkın 

kendi kaderine karşı sorumluluğunun ve farkındalığının artması, daha katılımcı ve 

işbirlikçi bir planlama yaklaşımı, bununla tutarlı olarak değişen yasalar ve küresel 

akımlar bu örneklerin sayısını arttıracaktır. Şehirsel dönüşüm sürecinin sistematik 

olarak çok yönlü planlanması gerekmektedir. Dönüşümün, aktörleri ile birlikte çok 

yönlü bir yaklaşımla yönetilmesi yaşamsal önem kazanmaktadır. Dönüşüm 

uygulamaları “her duruma uygun” hazır çözümler yerine “duruma uygun” 

çözümlerin üretilmesine yönelik katılımcı bir planlama yaklaşımı ile farklı 

etaplandırmaları içerebilecek şekilde yönetilmelidir. Fiziksel, ekonomik ve sosyal 

dönüşüm arasındaki bağlantılar ve süreç dikkate alınmalı, tek boyutlu girişimlerden 

kaçınılmalıdır (Ataöv, Osmay, 2007). 
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6.4 Bölüm Sonucu 

Türkiye’de günümüze dek uygulanan dönüşüm uygulamalarının pek çoğunda sosyal 

problemler göz ardı edilmiş ve sosyal problemleri çözmeye yönelik politikalar 

üretilmemiştir.Hatta merkezi yönetim, yerel yönetim ve uygulayıcılar dönüşüm 

sürecine, sosyal sorunların bölgede yaşayan halktan kaynaklandığına yönelik bir 

kabulle yaklaşmışlardır.Bu durum da sorunları yalnızca o alana indirgeyen, üst 

ölçekteki sosyo-ekonomik sorunların görmezden gelindiği yanlış bir süreç 

yönetimine sebep olmuştur. Oysaki bölgede mevcut olan sosyal sorunlar, yaşayan 

kişilerden çok daha eski ve kapsamlı bir durumdur.Toplumsal sorunlarla mücadeleyi 

konu almayan, dönüşüm geçirecek bölgede  mevcut sosyo-kültürel yapıyı dikkate 

almayan, sosyal problemlerin tayininin yapılmadığı, dönüşümün dar kapsamlı bir 

konut problemi olarak ele alındığı bu uygulamalar başarısızlıkla sonuçlanmış, 

yerinden edilen halk, başka bir yerde aynı toplumsal sorunlarla yeni çöküntü alanları 

oluşturmaya itilmişlerdir. 

Oysa ki şehirsel dönüşüm uygulamalarının temelinde sosyal problemlere çözüm 

getirme ve kamu yararına hedefler olmalıdır.Çünkü şehirsel dönüşüm 

uygulamalarının evrensel anlamdaki ana önceliği; toplumu kalkındırmak, toplumsal 

yaşam kalitesini ve refahını arttırmak, toplumu sağlıklı ve güvenli yerleşmelerde 

yaşatmaktır.Bu hedefe ulaşabilmenin yolu, şehirsel dönüşüm projeleri içindeki 

ağırlık noktasını toplumsal yenilenme odağına çekebilmekten 

geçmektedir.Toplumsal yenilenmenin içeriğini, dışlanmaya çözüm önerileri getiren, 

halkın sürece katılımını sağlayarak demokratik bir ortam oluşturan, yerel topluma 

sahip çıkıp yerel halkı yerinde muhafaza ederek toplumun diğer kısmıyla 

bütünleştirmeyi hedefleyen çözümler oluşturmaktadır. 

Bu nedenle ancak ve ancak; yerel halkın sosyo-kültürel özelliklerini göz önünde 

bulunduran ve alana özgü çözümler sunan, toplumsal bütünleşmeyi hedefleyen ve 

kamu yararını güden, fiziksel ve ekonomik problemlerin yanı sıra sosyal sorunlara da 

çözüm getirmeyi amaçlayan, bütüncül bir planlama anlayışı benimseyen, yerel halkın 

katılımını teşvik eden demokratik ve katılımcı bir sürecin izlendiği çok kapsamlı, 

aşamalı ve değişime ayak uydurabilecek nitelikte bir eylem modeli ile yürütülen 

şehirsel dönüşüm uygulamaları sürdürülebilir uygulamalar olma niteliğini taşıyabilir. 
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7. ALAN ÇALIŞMASI 

Bu bölümde, Sarıyer İlçesi içerisinde gelişen ve Pınar Mahallesi olarak bilinen 

gecekondu bölgesinin sosyo-kültürel özelliklerini, konut mülkiyet durumlarını, 

demografik özelliklerini, şehir yaşamına, şehirli topluma adaptasyonlarını, 

yaşadıkları mahalleyi ve İstanbul’u kapsayan yakın çevre değerlendirmelerini, 

şehirsel dönüşüm projelerine bakış açılarını değerlendirmeye yönelik yapılan anket 

çalışmaları ve değerlendirmeler yer almaktadır. Anket çalışmaları için bu alanın 

seçilme nedeni; alanın, genellikle Karadeniz Bölgesi’nden daha iyi yaşam koşulları 

arzusuyla göç eden ve hemşehrilik dayanışmasıyla kurulan bir yerleşke niteliğinde 

olmasıdır.Bölgede yaşayan ve enformel sektörde çalışan düşük gelir gruplarının 

oluşturduğu kırsal kökenli toplum, devlet arazisinde kendi imkanlarıyla yaptıkları 

gecekondularla barınma ihtiyacını gidermiştir. Bölgedeki kullanıcıların yasal 

olmayan yollardan barınma ve temel ihtiyaçlarını gidermesi, sosyal dışlanma 

problemine maruz kalmalarına ve şehirle entegre olamamalarına neden 

olmuştur.Çalışma kapsamında irdelenen tüm olgu ve sorunları bünyesinde barındıran 

Pınar Mahallesi, anket çalışması için uygun nitelikler taşımaktadır. 

7.1 Araştırma Alanının Konumu 

Araştırma kapsamında incelenen alan, Sarıyer İlçesi’nde Ayazağa’da, Reşitpaşa 

Mahallesi’nin kuzey batısında, Poligon Mahallesi’nin güneybatısında, Maslak 

Mahallesi’nin doğusunda ve İstanbul Teknik Üniversitesi Kampüs Yerleşkesi’nin 

kuzeyinde yer almaktadır. Alan güneyde TEM Otoyolu ile çevrilidir.Araştırma 

alanının içinde yer aldığı Sarıyer ilçesini tüm şehre bağlayan ulaşım sistemi 

içerisinde Boğaz su yoluna ek olarak üç önemli karayolu aksı 

mevcuttur.Bağlantıların birincisi sahilyolu, ikincisi Zincirlikuyu’dan gelen 

Büyükdere Caddesi, üçüncüsü FSM Köprüsü’ne ulaşarak alanın Anadolu Yakası ile 

bağlantısını kuran TEM Çevreyolu’dur. İlçede, ulaşım sisteminin gelişmesi, bağlantı 

yolları boyunca mevcut yerleşmelerin büyümesine ve yerleşmeler arasındaki boş 

alanların plansız yerleşime açılmasına neden olmuştur. 



 
126 

Sahilde ve  sahile yakın  yerleşmelerde  üst  gelir grupları  konumlanırken, tepe  ve 

yamaçlarda, kamu arazileri üzerinde yakın çevredeki sanayi ve hizmet sektöründe 

çalışan düşük gelir grupları bu alanlarda gecekondu mahalleleri oluşturmuşlardır. 

Pınar Mahallesi de bu yerleşim yerlerindendir.İstanbul Boğazı’na bakan  yamaçlarda 

oluşan bu kaçak yerleşkeler, boğazın doğal yapısını tahrip ederken, bölgenin 

görünümünü de olumsuz yönde etkilemektedir. 

 

Şekil 7.1 : Pınar Mahallesi’nin Konumu. 

Araştırma alanı, 2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu ile belirlenen ve Boğaziçi’ne paralel 

olarak devam eden Sarıyer Gerigörünüm Bölgesi’nde yer almaktadır.Bu alanda 3194 

Sayılı İmar Kanunu ve 3030 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri’nin Yönetimine İlişkin 

Kanuna ek olarak 2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu hükümleri 

uygulanmaktadır.Planlama ve imar konularında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 

Sarıyer İlçe Belediyesi dışında, Kültür Bakanlığı İstanbul III No’lu Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kurulu yetkilidir. Sarıyer Gerigörünüm ve Etkilenme 

Bölgesi’nde yer alması nedeniyle ayrıca imar mevzuatına aykırı yapılmış yapılara 

uygulanan yasalar uygulanmamakta, imar afları, imar ıslah planları ya da tapu tahsis 

belgesi dağıtımı söz konusu olmamaktadır (Gülersoy vd., 1999). 

7.2 Alan Çalışmasında Yapılan Anket Verileri 

Pınar Mahallesi Gecekondu  Bölgesi’nde  2013 yılı  Ekim ayında 70 hane  ile  yörede 
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yaşayanların demografik ve ekonomik yapısını, konut ve arsa edinme sürecini, 

yaşam biçimi ve şehirlileşme düzeylerini, yakın çevreye ilişkin değerlendirmelerini, 

mevcut yönetim yapılarıyla olan iletişimlerini ve şehirsel dönüşüm projelerine bakış 

açılarını belirlemek amacı ile anket ve görüşmeler yapılmıştır.Ayrıca bölgenin sosyo-

ekonomik, fiziksel potansiyel ve sorunlarını belirlemek amacı ile muhtar ve 

emlakçılar ile de görüşülmüştür. Elde edilen tüm bilgiler, aşağıda belirlenen soru 

kümeleri bağlamında değerlendirilmiştir. 

I.Küme Soru: Katılımcıların Demografik ve Ekonomik Yapısı: 

Bu kümede derlenen soruların amacı, araştırmada görüşülen deneklerin ve ailenin 

diğer bireylerinin hane halkı sayısı, doğum yeri, yaşı, cinsiyeti, eğitim düzeyi, 

mesleği ve hane halkının toplam geliri ile ilgili sorular sorulmuş ve değerlendirmeler 

sonucunda bölgenin sosyo-ekonomik profili oluşturulmuştur. 

II.Küme Soru: Katılımcıların Göç Bilgileri: 

Bu kapsamda katılımcıların, İstanbul’a göçle gelip gelmedikleri, göç ettilerse 

nereden ve kaç yılında göç ettikleri, ne sebeple İstanbul’u tercih ettikleri, 

memleketleriyle bağlantı durumları, İstanbul’a ve mahalleye adaptasyonları 

sorgulanmıştır.  

III.Küme Soru: Katılımcıların Konut Mülkiyet Durumları ve Konut Yapım Süreçleri: 

Bu kümede sorulan sorular neticesinde, oturulan konutun mülkiyet durumu, yapım 

süreci ve şekli, konutta oturulan süreç ile ilgili sorulara cevap aranmış ve arzu edilen 

konutun tarifi yaptırılmıştır.  

IV.Küme Soru: Katılımcıların Yaşam Biçimi ve Şehirlileşme Düzeyi: 

Bu kümede derlenen sorularla, şehirlileşme düzeyini analiz edebilmek amacıyla; 

şehir merkezine ne sebeple ve ne kadar sıklıkla gittikleri, bölgede mevcut derneklerin 

varlığı, varsa katılım durumları ve belediye, muhtarlık gibi yönetimsel yapılarla olan 

iletişimleri sorgulanmıştır. Kullanıcıların yaşam biçimini sorgulamak amacıyla ise, 

hafta sonlarını hangi aktivitelerle değerlendirdikleri sorulmuş, yaşadığı/ kullandığı 

konut / durak / park / meydan / yeşil alan / pazar/ bakkal / market vb. donatıların 

yeterliliği ile ilgili sorgulamalar yapılmıştır. 

V.Küme Soru: Katılımcıların Yakın Çevre Değerlendirmeleri: 

Bu kapsamda sorulan sorular  ile, Pınar  Mahallesi Gecekondu  Bölgesi’nde  yaşayan 
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katılımcıların, yaşadıkları mahallenin ve İstanbul’un sosyal, fiziksel ve ekonomik 

niteliklerini olumlu ve olumsuz yönleriyle sıralamaları istenmiş, mahallenin neden 

yaşamak için tercih edildiği ve mahalledeki komşuluk ilişkileri ankette verilen 

cevaplar doğrultusunda tespit edilmeye çalışılmıştır. 

VI.Küme Soru: Katılımcıların Şehirsel Dönüşüm Projelerine Bakış Açısı: 

Bu küme kapsamında, katılımcıların günümüzde yapılmakta olan şehirsel dönüşüm 

projelerine ve kapalı sitelere bakış açıları belirlenmeye çalışılmış, yaşadıkları 

bölgede yapılabilecek olası bir dönüşüm projesinden, dönüşüm sürecinde ve 

sonrasında fiziksel, sosyal, ekonomik ve yasal açılardan beklentileri ölçülmeye 

çalışılmıştır. 

7.2.1 Katılımcıların demografik ve ekonomik yapısı 

Anketin birinci bölümünde sorulan soruların amacı, araştırmada görüşülen 

deneklerin yaş, cinsiyet, doğum yeri, eğitim durumu, mesleği, geliri ve yaşadıkları 

hane halkı sayısı ile ilgili bir profil elde ederek, Pınar Mahallesi halkının demografik 

özelliklerini saptamaktır. 

Ankette sorulan ilk bölüm sorularıyla elde edilen cevaplar neticesinde, Pınar 

Mahallesi’nde,  aile büyüklükleri incelendiğinde, çoğunluğun 3-4 kişilik aileler 

olduğu görülmektedir.Bunu izleyen ikinci grubu, 5-6 kişilik aileler 

oluşturmaktadır.Kalabalık hanehalkı sayısının gerekçesi; aile yapısının kırsal kesim 

aile yapısı özelliklerini taşıması, ailenin büyükleri ile çocukların ve gelinin/damadın 

aynı evi paylaşmalarıdır.Pınar Mahallesi’nde erkeklerin çoğunun pazar günü de dahil 

olmak üzere çalışmaları sebebiyle , görüşülen katılımcıların %90’ı kadınlardır. 

Anket çalışmasında görüşülen kişiler çoğunlukla genç ve orta yaşlı olup, 

çocuklarının yaş ortalaması da 18 yaşın altındadır.Görüşülen kişilerin eğitim 

durumları incelendiğinde, çoğunluğun ilkokul mezunu olduğu (%47) 

görülmektedir.Hiç okula gitmemiş kişilerin oranı ise %16’dır. 

Ortaokul mezunlarının oranı %14, lise mezunlarının oranı %19, üniversite 

mezunlarının oranı ise %4’tür. 

Katılımcılardan, İstanbul doğumluların oranı %29 iken, diğer illerde doğum oranı % 

71’dir. Bu sonuçtan, Pınar Mahallesi’nde, kırsal kesimden göçle gelen bireylerin 

çoğunlukta olduğu çıkarımı yapılabilir. 



 
129 

Çizelge 7-1 : Kadın Erkek Dağılımı. 

 

Çizelge 7-2 : Eğitim Durumu Dağılımı. 

 
 

Çizelge 7-3 : Doğum Yeri Dağılımı. 
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Anket yapılan katılımcıların büyük çoğunluğunu kadınlar teşkil ettiğinden, meslek    

sorusuna verilen yanıt da çoğunlukla ev hanımı (%54) olmuştur.Bunun yanında 

çalışanlardan alınan yanıtlar  tezgahtar (%17), işçi (%24), güvenlik görevlisi (%5) 

şeklinde olmuştur.Ailelerin toplam hane halkı geliri sorusuna alınan yanıt çoğunlukla 

500-1000 TL olup (%49), bunu 1000-1500 TL arası (%27) gelir aralığı izlemiştir. 

Çizelge 7-4 : Hane Halkı Gelir Dağılımı. 

 
 

Çizelge 7-5 : Hane Halkı Meslek Dağılımı. 

 
 

7.2.2  Katılımcıların göç bilgileri 

Alanda doğum yerlerine göre yapılan değerlendirmede, kırdan şehre göçmüş bir 

nüfus olduğu görülmektedir.Anket verilerine göre, en çok göç edilen bölge % 69 

oranla Karadeniz Bölgesi’dir.Bunu, sırası ile İç Anadolu (%17) ve Doğu Anadolu 

Bölgeleri (%14) izler. Pınar Mahallesi’ne  göçle gelenlerin İstanbul’da  kalış  süreleri 
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incelendiğinde; 25 yıl ve üzeri kalanların oranı %47 iken, 20-25 yıl kalanların oranı 

%16, 15-20 yıl kalanların oranı %33, 10-15 yıl kalanların oranı ise %3’ tür. 

Çizelge 7-6 : Bölgelere Göre Göç Dağılımı. 

 

Çizelge 7-7 : İstanbul’da Kalış Süreleri Dağılımı. 

 

 
 

Yapılan anket çalışması sonucunda elde edilen verilerden, Pınar Mahallesi’ne 1980 

öncesi göçle gelenlerin oranı %37 iken, gelenlerin yaklaşık %63’ü 80 sonrası göç 

etmiştir. İstanbul’a göç eden ailelere yöneltilen sorularda ailelerin %58’i akrabaların 

oluşu nedeniyle göçü tercih etmiş, bu oranı %20 ile evlilik sebebi izlemiştir.%10 

oranındaki topluluk, daha iyi yaşam koşulları cevabını vermiş, katılımcıların %9’u 

ise iş nedeniyle İstanbul’a göç ettiklerini belirtmişlerdir.Katılımcılar arasında 

çocuklarının daha iyi eğitim imkanlarına sahip olması amacıyla göç eden %3 

oranında bir  kesim de vardır.  
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Çizelge 7-8 : Yıllara Göre Göç Dağılımı. 

 

Çizelge 7-9 : Göç Ediş Nedenleri Dağılımı. 

 

Çizelge 7-10 : Mahalleden Memnuniyet Dağılımı. 
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Pınar Mahallesi’nde oturan katılımcılara yapılan  anket çalışmasında, katılımcıların 

% 91’i oturdukları mahalleden memnun olduklarını belirtirken, %9’u yetersiz 

fiziksel koşullar nedeniyle memnun olmadıklarını ve alışamadıklarını dile 

getirmişlerdir.  

Yukarıda belirtilen sebeplerden ötürü İstanbul’a göç eden katılımcıların %51’i 

İstanbul’a alışamadıklarını belirtirken, %49’u İstanbul’da yaşamaya alıştıklarını ve 

burada yaşamaktan memnuniyet duyduklarını ifade etmişlerdir. 

Çizelge 7-11 : İstanbul’dan Memnuniyet Dağılımı. 

 

7.2.3 Katılımcıların konut mülkiyet durumu ve konut yapım süreci 

Alanda yapılan anket verileri doğrultusunda katılımcıların % 83’ü yaşadıkları 

konutun kendilerine ait olduğunu, % 17 si ise kirada oturduklarını belirtmişlerdir. 

Pınar  Mahallesi’nde   konutun  kendilerine  ait  olduğunu  belirten  %83’lük  grubun 

konuta sahip olma biçimi sorulduğunda, önceki konut sahibinden satın aldığını ifade 

edenlerin oranı %38, emlakçıdan satın aldıklarını ifade edenlerin oranı %22, miras 

yoluyla konuta sahip olanların oranı ise %34 ’dür. Bu veriler doğrultusunda, bölgede 

emlak piyasasının oluştuğu ve konutun el değiştirmeye başladığı gözlenmektedir. Bu 

sonuç aynı zamanda, gecekondunun barınma gereksinimini sağlayan bir araç 

olmaktan çıkıp, alınır satılır ticari bir mal haline dönüşmesi sürecinin de bir kanıtıdır. 

Pınar Mahallesi’nde yaşayan ailelerin %56’sı evin arsasını daha önceki sahibinden 

satın aldıklarını belirtirken, %31’i miras yolu ile, %13’lük bir çoğunluk da 

emlakçıdan satın alarak arsaya sahip olduklarını belirtmişlerdir. Seçeneklerde var 

olan ‘’arazi sahibi yok’’ ifadesi, hiç bir katılımcı tarafından seçilmemiştir. 
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Çizelge 7-12 : Konut Mülkiyet Durumu Dağılımı. 

 

Çizelge 7-13 : Konuta Sahip Olma Biçimi Dağılımı. 

 

Çizelge 7-14 : Arazi Mülkiyet Durumu Dağılımı. 
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Arazi mülkiyeti ile ilgili sorulara verilen yanıtlardan yapılan tespitlere göre, bölgede 

akrabalık - hemşehrilik  ilişkilerine  dayalı  örgütlenmiş  bir  emlak - arsa piyasasının 

varlığı söz konusudur.Çünkü önceki arazi sahibi seçeneğini işaretleyen katılımcıların 

bir çoğu, satın aldığı kişinin hemşehrisi olduğunu belirtmiştir.Miras yolu ile arazi 

sahibi olduğunu belirten katılımcıların büyük bir çoğunluğu teşkil etmesi de bu 

durumun gerçekliğini ispatlamaktadır. 

Pınar Mahallesi’nde konut mülkiyeti kendisine ait olanların %41’i konutunu kendi 

inşaa ederken, %30’u kendisi ile beraber işçi kullanarak, %14’ü ustaya iş gücü ile 

katılarak, %2’si ise ustaya vererek yaptırmıştır. Diğer yanıtını veren %13’lük 

kesim ise konutun inşaası sırasında, aile üyeleri, akrabalar ve komşulardan yardım 

aldığını belirtmiştir.Yapıların yasal olmayışı, konut inşaatlarının yapım süreleri 

üzerinde de etkili olmuştur. Katılımcıların yarıdan çoğu, evin inşaatının 1 yıldan az 

sürdüğünü ifade etmiştir. Katılımcılardan kiracı olduklarını belirtenlerin (%17) 

yaşadıkları konutu tercih etme nedenleri sorulduğunda, konutun kirasının uygun 

oluşu (%47), işe yakınlık (%31), mahallede yaşayan akraba/hemşehrilerin varlığı 

(%17) ve manzara (%5) cevapları verilmiştir. 

Çizelge 7-15 : Konut Yapım Şekli Dağılımı. 

 

7.2.4 Katılımcıların yaşam biçimi ve şehirlileşme düzeyi 

Pınar Mahallesi’ndeki kullanıcıların şehir ile etkileşimlerini irdelemek, şehir 

kültürünü ne derece benimsediklerini ölçmek amacıyla yöneltilen sorularda, şehir 

merkezine ne amaçla ve ne sıklıkla gittikleri, toplu ulaşım araçlarını kullanıp 
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kullanmadıkları, hafta sonlarını aileleriyle birlikte nasıl değerlendirdikleri, 

yaşadıkları sorunları çözmek amacı ile herhangi bir yönetimsel yapı ile iletişime 

geçip geçmedikleri ve mahallede bir araya gelip sorunlarını paylaştıkları, çözüm 

yolları aradıkları herhangi bir dernek olup olmadığı sorgulanmıştır. Bu doğrultuda 

kullanıcıların %47’si toplu ulaşım araçlarını işe giderken, %24’ü haftada birkaç kez, 

%17’si ayda birkaç kez, %7’si yalnızca hafta sonları kullandıklarını belirtmiştir. 

Ankete katılan katılımcıların %5’i ise bu soruyu, toplu ulaşım araçlarını hiç 

kullanmadıkları yönünde cevaplandırmıştır. 

Çizelge 7-16 : Toplu Ulaşım Kullanım Sıklığı Dağılımı. 

 

Şehir merkezine hangi sebeplerle ve ne sıklıkla gittikleri sorusuna kullanıcılarn 

%24’ü iş nedeniyle, %22’si gezme amaçlı, %21’i alışveriş amaçlı, %15’i fatura 

ödeme, adliye, belediye vb. devlet işleri nedeniyle, %14’ü sağlık sorunlarını çözme 

amaçlı gittiklerini belirtmişlerdir.Hane halkının genellikle yaşlı üyelerini oluşturan  

katılımcıların %4’ü ise, şehir merkezine hiç gitmediklerini söylemişlerdir. 

Katılımcıların büyük bir çoğunluğu hafta sonlarını ailesiyle birlikte evde dinlenerek 

geçirirken (%40), park ve çocuk oyun alanlarında geçirenler %24, piknik yapanlar 

%14, alışveriş yapanlar %12’ lik bir çoğunluğu oluşturmaktadırlar.Soruya diğer 

yanıtını verenler hafta sonu da çalışan kesimi oluşturmaktadır. 

Ayrıca bölgede yaşayanların büyük bir çoğunluğu (%48) alışveriş için semt 

pazarlarını tercih ederken bu sırayı sırası ile, süpermarketler (%27), semt çarşıları  

(%15) ve büyük alışveriş merkezleri (%10) oluşturmaktadır. 
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Çizelge 7-17 : Şehir Merkezine Gidiş Nedenleri. 

 

Çizelge 7-18 : Hafta Sonu Aktivitelerinin Dağılımı. 

 

Çizelge 7-19 : Alışveriş Tercihleri Dağılımı. 
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Pınar Mahallesi’nde yaşayanların çeşitli düzeylerdeki yönetimsel yapı ile ilişkilerine 

yönelik sorulan soruda, katılımcılar, mahalle ile ilgili sorunlarını belediyeden çok, 

muhtarla iletişim kurarak çözdüklerini belirtmişlerdir. Katılımcıların %57’si mahalle 

ile ilgili sorunları karşısında muhtara başvurmayı tercih ederken, %24’ü  belediye ile 

iletişime geçtiğini, %19’u hiçbir yönetimsel yapı ile iletişim kurmadığını ifade 

etmiştir.  Bölgede yaşayanların %80’i hiç bir derneğe üye olmadıklarını belirtirken, 

%20 ‘si mevcut olan Karadenizliler  Derneği ve Ordulular Derneği’ne üye 

olduklarını ve aktif olarak katılım gösterdiklerini belirtmişlerdir.Dernek üyesi olan 

katılımcılar, sık sık toplantılar yaptıklarını, bu toplantıların, hemşehrileriyle bir araya 

gelmek ve birbirlerine destek olmak açısından çok yarar getirdiğini vurgulamışlardır. 

Çizelge 7-20 : Yönetimsel Yapı ile İletişim Dağılımı. 

 

Çizelge 7-21 : Dernek Üyelik Dağılımı. 
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7.2.5 Katılımcıların yakın çevre değerlendirmeleri 

Bölgede yaşayanların, yaşadıkları mahalleyi tercih etme sebepleri sorulduğunda, 

akrabaların varlığı (%62), işe yakınlık (%15) ve manzara (%3) gerekçeleri ifade 

edilmiştir. Diğer (%20) cevabını işaretleyenlerin bir çoğunu ise, evlilik nedeniyle 

kayınpederinin evine yerleşmiş olanları veya kiraların ucuzluğu nedeniyle mahalleye 

yerleşmeyi tercih edenleri içermektedir.Bölgenin şehir içerisindeki merkezi konumu 

ve sakin oluşu da ‘’diğer’’ yanıtının tercih sebeplerindendir. 

Çizelge 7-22 : Mahalleyi Tercih Nedeni Dağılımı. 

 

Katılımcılara mahalle ile ilgili duydukları rahatsızlıklar sorulduğunda, park ve çocuk 

oyun alanı eksikliği (%41), güvenlik eksikliği (%23), toplanma alanı eksikliği (%16) 

ve  ulaşım sorunu (%10) yanıtları verilmiştir. Diğer yanıtı ise (%3), belediyenin çöp, 

başıboş köpekler ve yol onarımı ile ilgili yeterli hizmeti sunmamasını içermektedir. 

Pınar Mahallesi’nde katılımcılara komşuluk ilişkileri ile ilgili yöneltilen soruda,  

katılımcıların %30’u  komşularıyla  çok  samimi  ilişkiler  içinde  olduklarını, % 53’ü 

komşuluk ilişkilerinin samimi olduğunu, %17’si ise hiç komşuluğun olmadığını 

belirtmiştir.Hiç komşuluk ilişkisinin olmadığını belirten katılımcıların büyük bir 

çoğunluğu, Karadeniz Bölgesi dışında İç Anadolu veya Doğu Anadolu’dan göç eden 

veya kiracı olanlardır. 

Bölgede görüşülen  kullanıcıların %71’i gelecekte yine aynı mahallede yaşamak 

istediklerini belirtirken, %29’luk kesimi ise İstanbul’da bir başka yerde yaşamak 

istediklerini ifade etmişlerdir. Az da olsa köyde ya da kasabada yaşamak isteyen, 

kırsal yaşam alışkanlıklarına özlem duyan katılımcı cevapları mevcuttur. 
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Çizelge 7-23 : Mahalleye İlişkin Hoşnutsuzlukların Dağılımı. 

 

Çizelge 7-24 : Komşuluk İlişkileri Grafiği. 

 

Çizelge 7-25 : Mahalleden Taşınma Eğilimi Grafiği. 
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Katılımcılar yaşadıkları mahalleyi daha çok, ucuz, sakin, huzurlu sıfatları ile 

tanımlarken İstanbul’u ise pahalı, kalabalık ve gürültülü olarak 

tanımlamışlardır.Buna rağmen İstanbul’a göçle gelenler, İstanbul’un, daha önce 

yaşadıkları kırsal kesim yaşantısına göre daha iyi imkanlar sunduğunu belirtmekte ve 

geri dönmeyi düşünmemektedirler. 

7.2.6 Katılımcıların şehirsel dönüşüm projelerine bakış açısı 

Bu bölümde Pınar Mahallesi’nde yaşayan katılımcıların, günümüzde yapılmakta olan 

dönüşüm projeleri ve kapalı site yerleşimleri ile ilgili görüşleri sorulmuş ve 

yaşadıkları çevrede bir dönüşüm projesi gerçekleştirilecek olsa fiziksel, sosyal, 

ekonomik ve yasal beklentilerinin neler olduğu ölçülmeye çalışılmıştır. 

Katılımcıların konutlarının depreme dayanıksız  olması,   konut  ve  arazi  tapularının 

olmaması ve yaşadıkları mahallenin fiziksel yetersizlikleri nedeniyle, günümüz 

dönüşüm projelerine olumlu bakanların oranı %46 iken, olumsuz bakış açısı 

olanların oranı ise %27’dir. Ankete katılanların %27 ‘si ise, bu soruya tedirgin 

cevabını vermiştir ve yasal haklarının gözetilmeyeceğini ya da başka bir yere 

gönderilecekleri endişesini taşıdıklarını belirtmişlerdir. 

Çizelge 7-26 : Dönüşüm Projelerine Bakış Açısı Grafiği. 

 

Ankete katılan katılımcılar kapalı siteleri; zengin konutları (%29), ayrıcalıklı yaşam 

(%23), güvenli yaşam (%16), şehirli konutları (%14), izole yaşam (%10) ve girilmez 

bölge (%8) olarak tanımlamışlardır. Pınar Mahallesi’nde yaşayan katılımcıların, 

yaşadıkları çevrede bir dönüşüm projesi gerçekleştirildiği takdirde, bölgeye yeni 

taşınacak mülk sahipleri veya kiracılara karşı bakış açıları sorulduğunda; % 50’si 
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yeni gelecek bireylerle farklı sosyo-ekonomik ve kültürel yapıya sahip olduklarından 

uyum sağlayamayacaklarını düşünmüşler, %36’sı hoşgörü çerçevesinde uyumun 

zamanla sağlanacağını ve birlikte bir yaşamın mümkün olduğunu, %14’ü ise birlikte 

yaşam düşüncesinden tedirginlik duyduğunu ifade etmiştir. 

Çizelge 7-27 : Kapalı Sitelere Bakış Açısı Grafiği. 

 

Çizelge 7-28 : Dönüşüm Sonrası Birlikte Yaşama Bakış Açısı Grafiği. 

 

Gelecekte bu bölgede şehirsel dönüşüm yapılırsa, katılımcıların yeni yaşayacakları 

çevrede aradıkları niteliklerin öncelik sırası, tapusu olan (%22), depreme dayanıklı 

(%20), gelir düzeyini zorlamayan (%16), komşuluk ilişkileri iyi olan (%11), spor 

sahaları olan (%8), park ve yeşil alanı olan (%7), otoparkı olan (%6), sakin, huzurlu 

(%5), güvenliği olan (%3) ve toplanma alanları olan (%2) şeklindedir. Ayrıca ankette 

yoruma dayalı cevaplardan çıkarılan sonuçlar doğrultusunda, gelecekte yapılacak 

şehirsel dönüşüm projesi, bölgede yaşayan halkı yerinde muhafaza eder, yasal 
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haklarını gözetir,  mülkiyet  haklarının  adil  bir  şekilde  dağıtımını  yapar  ve  halkın 

fikirlerine süreçte yer verir ise katılımcılar, dönüşüm projesine tapusu olan ve 

depreme dayanıklı bir konuta sahip olma arzularından ötürü olumlu bakacaklarını ve 

destekleyeceklerini belirtmişlerdir. 

Çizelge 7-29 : Dönüşüm Sonrası Yaşanacak Çevrede Aranan Nitelikler Grafiği. 

 

7.3 Anket Sorgulamasında Anlamlı Frekanslar ve Yorumlar 

Pınar Mahallesi’nde yaşayan ailelerin demografik yapıları ile ilgili, anketin birinci 

bölümünde yapılan tespitler neticesinde, hane halkı sayısının çoğunlukla 3-4 kişilik 

olduğu, 5-6 kişilik ailelerin de bu çoğunluğu izleyen ikinci grup olduğu ortaya 

çıkmaktadır. Bu durumun başlıca sebebi katılımcıların, kırsal yaşam aile tipi olan 

geniş aile özelliklerini taşımasıdır. Hanede anne, baba, çocuk dışında aile 

büyüklerinin ve evlenerek aileye katılan gelin/damatın da bir arada yaşadığı 

görülmüştür.Anket çalışmasına katılan katılımcıların büyük bir çoğunluğu genç veya 

orta yaşlıdır.Ailedeki çocuk sayıları büyük oranda 2-3’tür ve çocukların yaş 

ortalaması 18 yaşın altındadır. Erkeklerin hafta sonları enformel sektörde çalışmaları 

sebebiyle (pazarcılık, seyyar satıcılık, işportacılık vb.) ağırlıklı olarak kadın 

katılımcılarla (%90) anket çalışması yürütülmüştür.Görüşülen kişilerin eğitim 

durumları incelendiğinde, ilkokul mezunları çoğunluğu oluşturuken (%47), 30-40 

yıllık bir geçmişe sahip olan yerleşmede göç eden kırsal kökenli bireylerin ikinci 

kuşak çocuklarının İstanbul doğumlu olması (%29), lise mezunu oranının bu 

sıralamada ikinci sırayı almasına neden olmuştur.Hiç okula gitmeyen ve okuma 

yazması olmayanlar ise (%16) genellikle, İstanbul’a göç eden ilk kuşak olan aile 
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büyükleridir. Katılımcıların meslek dağılımlarına bakıldığında, anket sorularını 

yanıtlayanların büyük bir çoğunluğunu kadınların oluşturmasından ötürü, ev hanımı 

yanıtı (%54) çoğunluktadır.Bunu tezgahtar, işçi, tekstil işçisi ve temizlik-güvenlik 

görevlisi yanıtları izlemektedir. Ayrıca kayıtlı istihdamın yanı sıra, hafta sonları aile 

geçimine katkıda bulunmak amacıyla çocukların ve erkeklerin, pazarcılık, 

işportacılık, seyyar satıcılık gibi kayıtlı olmayan ve marjinal sektör olarak 

adlandırılan, iş kollarında da çalıştığı verilen cevaplarla tespit edilmiştir.Hanede 

aylık toplam gelirle ilgili sorulan soruda, 500-1000 TL gelir aralığı en çok işaretlenen 

yanıt olmuş, bunu 1000-1500 TL gelir aralığı izlemiştir. Katılımcılar ifade ettikleri 

toplam gelirin, konut mülkiyetinin çoğunlukla kendilerine ait olması, kira 

vermemeleri, memleketten erzak veya para yardımı almaları ve hafta sonları 

erkeklerin enformel yollarla kazandıkları ek gelirler nedeniyle, hane halkına yeterli 

geldiğini belirtmişlerdir. Anket sorularının birinci kısmında ‘’hane halkı 

bilgileri’’altında sorulan doğum yeri  sorusu ve ikinci kısmında ‘’hane halkının göç 

ettikleri yer ve memleketleriyle olan ilişkileri’’ başlığı altında yer alan, ‘’doğma 

büyüme İstanbullu musunuz’’ sorusuna alınan yanıtlar neticesinde, kırdan şehre göç 

eden bir nüfusun varlığı göze çarpmaktadır.Çünkü İstanbul doğumlu olmayan 

katılımcılar, (%71) büyük bir çoğunluğu oluşturmaktadır.  

İstanbul doğumlu olmadıklarını belirten katılımcılara sorulan ‘’İstanbul’a ne zaman 

ve nereden geldiniz’’ sorusu ile  kırsal kesimden şehre göçün en çok, 1980’li 

yıllardan sonra (%63) yaşandığı görülmüş ve göçün en çok Karadeniz Bölgesin’den 

(%69) yapıldığı ortaya çıkmıştır.Bu oranı, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri 

izlemiştir.İstanbul doğumlu olan katılımcıların (%29) ise büyük bir çoğunluğunu, 

ailesinin göç ettiği ikinci kuşak oluşturmuş, bunu kiracı olarak mahalleye çeşitli 

sebeplerle sonradan yerleşen topluluk takip etmiştir. 

Anketin ikinci kısmında ‘’hane halkının göç ettikleri yer ve memleketleriyle olan 

ilişkileri’’ başlığı altında yer alan ve İstanbul doğumlu olmadıklarını belirten 

kullanıcılara yöneltilen,‘’İstanbul’a geliş sebebiniz’’ sorusunda verilen yanıtlara 

göre, göçün temel sebebini akrabaların varlığı (%58) oluşturmaktadır.Bunu %20 

oranla evlilik izlemektedir. Bu veriler doğrultusunda kırsal kökenli ailelerin 

genellikle uzak akraba evliliklerini tercih etmesi gerçeğinden de yola çıkarak, Pınar 

Mahallesi’nin, hemşehrilik ilişkisi ve dayanışmasını temel alan bir yerleşim niteliği 

taşıdığı sonucu çıkarılabilir.  
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Ayrıca  yine aynı bölüm altında olan‘’geldiğiniz yerde hala akrabalarınız var mı’’ 

sorusuna evet yanıtını veren katılımcılara,  ‘’gidip geliyor musunuz, ne kadar sıklıkla 

gidip geliyorsunuz’’ sorusuna katılımcıların verdikleri cevaplar doğrultusunda, 

memleketlerindeki akrabalarıyla iletişimlerini devam ettirdikleri, erzak ve para 

yardımı aldıkları sonucu çıkarılmıştır. 

Anketin II. küme soruları altında yer alan ‘’Pınar Mahallesi’ne alıştınız mı’’sorusu 

ve V.küme soruları altında yer alan ‘’mahallenizde hangi sorunlardan 

şikayetçisiniz’’, ‘’mahallenizden taşınmayı düşünür müsünüz’’,‘’mahallede 

yaşamaktan memnun musunuz’’ ve ‘’mahallenizi nasıl tanımlarsınız’’soruları 

arasındaki anlamlı frekanslar değerlendirilmiş, katılımcıların çoğunun, yaşadıkları 

mahalleden akrabalarının varlığı, sakin, huzurlu olması ve komşuluk ilişkilerinin 

samimi olması sebebiyle memnun oldukları ve alıştıkları (%91), ancak fiziksel 

yetersizlikler ve belediye hizmetlerinin yetersizliği (çöp kamyonunun haftada bir 

gelmesi, başıboş köpeklerin kontrol altına alınmaması ve yol hizmetlerinin 

yetersizliği) gibi sebeplerden ötürü de, %9’luk bir çoğunluğun mahalleden memnun 

olmadıkları ve alışamadıkları sonucuna varılmıştır.Katılımcılara 2. Küme soruları 

altında sorulan ‘’İstanbul’da yaşamaya alıştınız mı’’ sorusuna verilen yanıtlardan, 

%49’luk bir kısmı İstanbul’da yaşamaya alıştıklarını, %51’ lik bir çoğunluk da V. 

Küme soruları altında sorulan ‘’İstanbul’u nasıl tanımlarsınız’’ ve ‘’İstanbul’da 

yaşamaktan memnun musunuz’’ sorusuna verilen cevaplar neticesinde şehrin 

gürültülü, kalabalık ve pahalı olması sebebiyle İstanbul’da yaşamaya 

alışamadıklarını ifade etmişlerdir. 

Pınar Mahallesi’nde 3.küme soruları altında yer alan ve konut  mülkiyet durumunu 

sorgulayan sorulara verilen cevaplar neticesinde, katılımcıların %83’ü konutlarının 

kendisine ait olduğunu, %17’si ise kirada oturduklarını belirtmişlerdir.Konutu 

kendisine ait olanlara sorulan soruda, bir önceki sahibinden konutu satın alan 

%38’lik ve emlakçıdan satın aldıklarını belirten % 22’lik bir oranın var oluşu, 

bölgede emlak piyasasının varlığını göstermekte ve konutun el değiştirmeye 

başladığına işaret etmektedir.Ayrıca %34’lük bir çoğunluğun,konutu miras yoluyla 

elde etmesi ve konutu satın alanların, bir önceki sahibinin hemşehrisi olduğunu 

belirtmesi, bölgede hemşehrilik ve akrabalık ilişkilerine dayalı bir emlak piyasasının 

var olduğunu ve yaşam yeri tercihinde hemşehrilerin, akrabaların varlığının en 

önemli sebebi teşkil ettiğini göstermektedir. 
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Konut sahibi ailelerin %41’i evini  kendi iş gücüyle yaptıklarını belirtmiş ve aile 

bireylerinin imece usulü çalışması ile yapımın tamamlandığını ifade etmişlerdir.Bu 

soruya diğer yanıtını verenler ise (%13), komşu ve mahallede yaşayan akrabaların 

yardımını aldıklarını belirtmişlerdir.Ustaya emaneten yaptırılan konutların oranı 

%2’lik küçük bir kısmı teşkil etmektedir. Verilen yanıtlardan,  yapılan konutların 

deprem açısından risk taşıyabileceğini ve teknik normlar dikkate alınmadan konutun 

inşa edildiği sonucu çıkarılmaktadır. 

Bu bölümde bir diğer soru olan ‘’arazi mülkiyetini hangisi aracılığı ile satın aldınız’’ 

sorusuna verilen cevaplar, önceki arazi sahibinden (%56), miras yoluyla (%31), 

emlakçıdan (%13) şeklinde olmuştur. Bu soruda, ‘’arazi sahibi yok’’ seçeneği, 

tedirginlik duymalarından ötürü hiç tercih edilmemiştir.Oysa ki Pınar Mahallesi, 

hazinenin arazisidir ve üzerinde yapılan konutlar da yasal olmayan 

gecekondulardır.Bu nedenle hiç bir konutun ve arsanın tapusu yoktur. 

Pınar Mahallesi’nde yaşayan katılımcıların, şehirlileşme düzeylerini ve nasıl bir 

yaşam biçimine sahip olduklarını ölçmek amacıyla IV. Küme sorularında sorulan 

sorulara alınan cevaplar neticesinde, kendi kabuklarına çekilmiş, şehirle entegre 

olamamış, şehrin imkanlarından haberdar olmayan ve dolayısı ile bu imkanlardan 

sosyal ve ekonomik bir takım yetersizlikler nedeniyle faydalanamayan, kırsal yaşam 

alışkanlıklarını devam ettiren bir toplum oldukları sonucuna varılmıştır.Oysa ki kır 

ailesinden, şehir ailesine geçiş aşamasında oluşan gecekondu ailesinin (Yasa,1966) 

önceden oluşan bir sosyal temel üzerine ‘’yeniden sosyalleşme’’ sürecini yaşaması 

gerekmektedir.’’Şehirlileşme’’ olarak tanımlanan bu süreç şehre özgü davranış 

biçimlerinin ve değerlerinin benimsenmesi yönünde olup insanların davranışlarında, 

toplumsal ilişkilerinde, değer yargılarında ve yaşam biçimlerinde değişiklikler 

oluşturmaktadır (Kartal, 1983).Ancak araştırma alanı olan Pınar Mahallesi’nde 

yaşayanların şehir kültürünü benimseyemedikleri, yaşadıkları mahallenin dışına, iş 

nedeni dışında çıkmadıkları, mahallede yaşayan gençler dışında, sinema, tiyatro gibi 

kültürel faaliyetlerde bulunmadıkları, şehrin yönetim yapısı olan belediye yerine, 

sorunlarına çözüm arayışlarını, alıştıkları kırsal alan yönetim yapısı olan muhtarla 

gidermeye çalıştıkları  görülmüştür. Katılımcıların %19’u hiçbir yönetim yapısı ile 

iletişim kurmadıklarını belirtmişlerdir. Halbuki şehirsel yaşamın gerekliliklerinden 

biri de farklı işleyiş biçimleri olan kurum ve kuruluşlarla iletişim kurmaktır.  

Kırsal kesimden göç eden toplumların, şehirle bütünleşme  sürecinde  yaşadıkları 
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zorlukları gidermek ve birbirlerine maddi-manevi destek olmaları konusunda bir 

araya gelme ortamını oluşturmak açısından  hemşehri derneklerinin rolü 

büyüktür.Ancak katılımcılar, Pınar Mahallesi’nde var olan Karadenizliler ve 

Ordulular Dernekleri’ne %20 oranında katılım göstermektedir.Bu durum, mahallede 

dile getirilen ortak sorunların çözümünde uzlaşma ortamı bulamamalarına ve 

sorunların çözümsüz kalmasına neden olmaktadır. 

Anketin V.küme sorularında sorulan ‘’mahalleyi seçme sebebi’’ sorusunda, 

katılımcıların büyük bir çoğunluğu (%62) mahalleyi, akrabalarının varlığı nedeni ile 

seçtiklerini belirtmiştir.Cevaplar arasında bulunan ‘’diğer’’ seçeneğini işaretleyenler, 

evlilik sebebiyle kayınpederinin evine yerleşmiş olanlar ve mahallenin şehir 

içerisindeki merkezi konumu ve işyerlerine yakın olmasına rağmen, bölgedeki 

kiraların ucuz olması nedeniyle mahalleyi tercih edenlerdir.Ancak mahallede bir 

takım fiziksel donatı eksikliklerinden ve belediye hizmetlerinin yetersizliğinden de 

şikayet etmektedirler.Bu şikayetler arasında en çok işaretlenen yanıt % 41 oranla 

park-çocuk oyun alanı eksikliğidir. Bölgede, 5-10 yaşları arasında çocukları olan 

ailelerin çok sayıda olması bu sonucun elde edilmesinde etkili 

olmuştur.Katılımcıların bir çoğu da mahallede güvenlik sorunu (%23) olduğunu  dile 

getirmişlerdir.Son yıllarda, başka bölgelerden (İç Anadolu ve Doğu Anadolu) 

mahalleye göç edilmesinden ve kiracı olarak tanımadıkları insanların mahallede 

yaşamaya başlamasından sonra hırsızlıkların arttığından ve huzurlarının kaçtığından 

bahsetmişlerdir. 

Katılımcıların çoğu, mahalledeki komşuluk ilişkilerini samimi (% 53) olarak 

görmektedir.Ancak hiç komşuluğun olmadığını (%17) belirten katılımcılar da 

mevcuttur.Komşuluk ilişkilerinden şikayet edenler, Türkiye’nin başka bölgelerinden 

göç eden veya kiracı olarak mahalleye yerleşenlerdir.Bu sonuçlar doğrultusunda, 

bölgede hemşehrilik bağlarının çok kuvvetli olduğundan, hemşehri ve akrabalar 

arasında bir gruplaşmanın varlığından ve mahallede yaşayan başka bölgelerden göç 

eden diğer bireylere karşı bir dışlama tutumunun söz konusu olduğundan 

bahsedilebilir. 

Pınar Mahallesi’nde yaşayan katılımcılara, ekonomik sorunları olmasa mahalleden 

taşınmayı düşünüp düşünmeyecekleri sorulduğunda, görüşülen  kullanıcıların %71’i 

gelecekte yine aynı mahallede yaşamak istediklerini belirtmişlerdir. Bunun sebepleri 

olarak,  yaşadıkları  mahallenin iş  yerlerine  yakın  olduğunu,  mahallenin  şehir 
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içerisindeki merkezi konumundan hoşnut olduklarını,kiraların mahallede ucuz 

olmasından dolayı mahallenin gelirlerine uygun bir yerleşim yeri olması, mahallede 

düzenlerini kurduklarınıve buraya  alıştıklarını, evli çocuklarının ve akrabalarının da 

burada yaşadığını, mahalleyi kendi imkanları ile bu duruma getirdiklerini 

belirtmişler, bu nedenle de evlerine el koyulmasından korktuklarını, bu kadar insanı 

yerlerinden etmemeleri gerektiğini, belediyenin mahallede eksik olan altyapı ve 

hizmet servislerini vermesi gerektiğini, en önemlisi de depreme dayanıklı tapulu 

evlerde yaşamak istediklerini ifade ermişlerdir.Ancak tüm eksikliklere rağmen Pınar 

Mahallesi’nde yaşamaktan memnun olduklarını ve başka bir yere gitmek 

istemediklerini vurgulamışlardır. 

Pınar Mahallesi’nden gitmeyi düşünen katılımcılar (%29) ise,  gecekondu bölgesinde 

yaşamak istemedikleri, çocuklarını okulu olan ve daha düzenli bir çevrede 

yetiştirmek istedikleri, kültür seviyesi daha yüksek bir alanda, daha büyük bir evde 

ve daha güvenli bir ortamda yaşamak istedikleri gerekçelerini sunmuştur. 

Anketin VI.kümede yer alan, katılımcıların, şehirsel dönüşüm projelerine bakış 

açısını sınayan sorulardan elde edilen veriler doğrultusunda, büyük bir çoğunluk 

depreme dayanıklı, tapuları olan yasal konutlara sahip olma isteklerinden ötürü, 

dönüşüm projelerine olumlu (%46) bakmaktadır.Ancak yaşanmış örneklerden elde 

ettikleri duyumlardan, mülkiyet haklarının adaletli bir şekilde verilmeyeceği, 

kimsenin süreçte fikirlerini sormayacağı ve mahalleden gönderilecekleri endişesi ile 

olumsuz ve tedirgin seçeneklerini de tercih etmişlerdir. 

Anketin aynı grubunda yer alan kapalı siteleri nasıl tanımlarsınız sorusuna 

katılımcılar en çok, zengin konutları (%29) ve ayrıcalıklı yaşam (%23) cevaplarını 

vermiştir.Bu yanıtlardan elde edilen veriler kapsamında, Pınar Mahallesi Gecekondu 

Bölgesi’nde yaşayan halkın sosyal dışlanma problemini yaşadıkları ve kendilerini 

toplumun başka bir sınıfına (öteki) ait gördükleri çıkarımı yapılabilir.Aynı sonuç, 

yaşadıkları bölgede bir dönüşüm projesi gerçekleşecek olsa, bölgeye yeni taşınacak 

mülk sahipleri ve kiracılara bakış açılarının sorulduğu soruda verilen olumsuz (%50) 

yanıtından da çıkarılmaktadır.Farklı yaşam biçimleri olan ve farklı sosyo-ekonomik 

değerlere sahip olan bireylerle uyum sağlayamayacaklarını düşündükleri için bakış 

açılarının da olumsuz olduğunu belirtmişlerdir.Ancak %36’lık önemli bir çoğunluk 

da, karşılıklı hoşgörü ile zamanla birbirlerine uyum gösterebileceklerini ve birlikte 

yaşayabileceklerini  belirtmiştir. Katılımcılar,  mahallede  dönüşüm  gerçekleştiği 



 
149 

takdirde, tapusu olan (%22), depreme dayanıklı (%20), gelir düzeyini zorlamayacak 

(%16), komşuluk ilişkileri iyi olan (%11) bir konut alanı isterken, yeni fiziksel 

çevrenin bünyesinde spor sahalarının (%8) ve park-yeşil alanlarının olmasını (%7), 

yaşayacakları yeni çevrenin sakin-huzurlu olmasını(%5), güvenliğinin olmasını (%3) 

ve toplanma alanları-meydanlarının olmasını (%2) istemektedir.Bu cevapları 

verirken katılımcıların okuma-yazma bilenleri, anket föylerine ‘’yerimizden 

edilmezsek, yasal haklarımız verilirse, mülkiyet haklarımız adil bir şekilde 

dağıtılırsa, dönüşümde görevli insanlardan baskı ve zorbalık görmezsek, fikrimiz 

sorulur ve sürecin en başında proje ile ilgili şeffaf bir şekilde bilgilendirilirsek, daha 

iyi yaşam koşullarına sahip olmayı ve depreme dayanıklı, yasal konutlarda oturmayı 

biz de ister, bu istek ve inanç doğrultusunda da süreci destekleriz’’ şeklinde ifadeler 

yazılmıştır. 

7.4 Pınar Mahallesi ve Ayrışma Olgusu 

Pınar Mahallesi Gecekondu Bölgesi’nde yürütülen alan çalışmasında elde edilen 

anket verileri doğrultusunda, fiziksel, sosyal ve ekonomik anlamda çöküntü alanı 

niteliğindeki bölgenin mevcut sorunları nedeniyle ayrışmaya maruz kaldığı tespit 

edilmiştir. Bu problemleri sosyal ve fiziksel boyutta ele almak mümkündür.Sosyal 

sorunlar büyük ölçüde ekonomik, demografik ve kültürel kökenlidir.Fiziksel sorunlar 

ise, şehirsel, alt yapısal, yapısal ve yapı üretim modelleri kapsamında ele 

alınabilir.Pınar Mahallesi Gecekondu Bölgesi’nde tespit edilen sorunlar, sosyal ve 

fiziksel sorunlar olmak üzere çizelge 7.30’da sıralanmıştır. 

Pınar Mahallesi’nde yaşayan kesimin yaşadığı sosyal, fiziksel ve ekonomik sorunlar, 

bireylerin şehirlileşmelerini olumsuz yönde etkilemiş, İstanbul ili içerisinde kırsal 

yaşam alışkanlıklarını ve gelenek – göreneklerini, hemşehri dayanışması 

çerçevesinde devam ettirdikleri, dışarıya kapalı, izole bir yaşam alanı oluşturmalarına 

sebebiyet vermiştir. 

Mekansal Ayrışma: 

Ağırlıklı olarak Karadeniz Bölgesi’nden göç eden bireylerin yaşadığı Pınar Mahallesi 

Gecekondu Bölgesi, ilk göç edenler tarafından arazi sahibinin olmayışı nedeni ile 

tercih edilirken, daha sonra göç edenlerin, alanı yerleşme alanı olarak tercih 

etmelerinde en önemli gerekçeleri hemşehrilerinin varlığı olmuştur. 
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Çizelge 7-30 : Pınar Mahallesi Gecekondu Bölgesi’nde  Görülen Sosyal ve Fiziksel 

Sorunlar. 

Sorun Kökenleri Sosyal Sorunlar 

Demografik 

Oturan-ikamet eden nüfustaki artış, 

Geleneksel aile yapısındaki değişim, kuşak çatışması, 

Eğitim seviyesindeki değişim 

Ekonomik 

Düzensiz ve düşük gelir, 

Çalışma şartlarında güvensiz ortam, 

Köye ek gelir bakımından bağımlı olma, 

Yasal olmayan mülkiyet  

Kültürel 

Şehre rağmen geleneksel kültür özellikleri, 

Şehirsel hayatın özendirici, değiştirici çevresel etkileri, 

Kültürel değişim ve kimlik bunalımı, 

İçe dönük sosyal bağ (hemşehrilik, akrabalık), 

Sınıfsal farklılaşma 

Şehirsel 

Şehirle entegre olamama durumu, 

İçe kapalı yaşam, 

Şehir kültüründen yoksunluk, 

Şehirsel yaşam fırsatlarının farkında olmama 

Sorun Kökenleri Fiziksel Sorunlar 

Altyapısal 
Alt yapısal donatı eksiklikleri, 

Belediye hizmetlerinin yetersizliği 

Yapısal 

Yetersiz ve sağlıksız yapı strüktürü, 

Teknik yapı bilgisinden yoksun üretim, 

Kalitesiz, dayanıksız yapı üretimi, 

Sınırlı ilk yatırım maliyeti, 

Plan projeden yoksun yapı üretimi 

Yapı Üretim Modelleri 
Birbirinden bağımsız, değişime açık yapı üretimi, 

Nüfus ve ekonomik değişimler sonucu etaplı yapı üretimi 

İş, daha iyi eğitim vb. nedenlerle İstanbul’a göç eden bireyler, en temel ihtiyacı olan 

barınma ihtiyacını, devlet politikalarının yetersizliği nedeni ile formel konutların 

yeterli sayıda üretilmemiş olmasından, formel konutun pahalı  olması  ve  formel  

konutların kırsal yaşam alışkanlıklarına uygun olmaması gerekçeleriyle, 

hemşehrilerinin de  

bulunduğu Pınar Mahallesi’nde imece usulü, yaşam alışkanlıklarına uygun olan 

gecekonduyu üretmişlerdir.Bu noktada, kendisi ile aynı ekonomik ve sosyo-kültürel 

niteliklere sahip hemşehrileriyle beraber Pınar Mahallesi’nde yaşamayı tercih eden 

bireyler, formel konutlarda yaşayan şehirli bireyden mekansal anlamda ayrışmıştır.  

Alan çalışması sırasında, fiziksel koşulları yeterli olmayan, sağlıksız ve teknik 

bilgiden yoksun üretilmiş, dayanıksız konutların oluşturduğu ve şehirsel alt yapı 

hizmetlerinin de yetersiz olduğu gözlemlenen Pınar Mahallesi’nin yakın çevresinde 

oluşan  lüks,  yüksek   güvenlikli,  kapalı   sitelerle,  aralarında  oluşan  mekansal  
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kutuplaşma net bir şekilde gözlemlenmiştir. 

Ekonomik Ayrışma: 

Anket çalışmasında, şehre göç ediş nedenlerinin sorulduğu anket sorusuna 

katılımcıların büyük bir çoğunluğu ‘’iş’’ cevabını vermiştir. Bu cevabın altında yatan 

en önemli ekonomik neden, tarımda makineleşme ile beraber, tarım alanlarında iş 

gücü gereksiniminin kalmayışı, şehirlerde ise sanayileşme ile birlikte işgücü 

gereksiniminin artması, yani şehirlerde ve kırsal alanlarda istihdam yapısının 

değişmesidir. 

Karadeniz Bölesi’nin kırsal alanlarından göç eden bireyler, şehirsel alana iş bulma 

amacı ile gelmiş olmalarına rağmen, daha önce sanayi sektöründe herhangi bir bilgi 

birikimlerinin olmayışı nedeni ile ya hizmet sektöründe iş bulabilmişler, ya da 

‘’marjinal sektör’’ olarak adlandırılan enformel sektörde kendi iş imkanlarını 

yaratmışlardır. 

Alanda yapılan anket çalışmasında, katılımcıların mesleklerinin sorulduğu soruya 

verilen cevaplar arasında ‘’tezgahtar, işçi, temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi vb.’’ 

bulunmaktadır.Ayrıca hanede yaşayan erkeklerin birçoğu çalıştıkları formel sektörde 

kazandıkları ücretlerin düşük olmasından ötürü, ek gelir elde etmek için hafta sonları 

pazarcılık, seyyar satıcılık, işportacılık vb. işlerde çalıştıklarını ifade etmişlerdir.Bu 

ifadelerden, formel sektörün sunduğu asgari ücret ve asgari sosyal güvenlik 

imkanlarının, bireylerin temel ihtiyaçlarını gidermede yetersiz kaldığı ve ek gelir 

elde etmek amacıyla, bireyleri enformel sektöre yönlendirdiği çıkarılabilir. 

Anket çalışmasında elde edilen verilerden, okul çağı çocukları ve yaşlılar dışında 

Pınar Mahallesi’nde yaşayan bireylerin bir çoğunun çalıştığı, ancak temel 

ihtiyaçlarını giderecek kadar gelir elde ettikleri gözlemlenmiştir. Bu veriler 

doğrultusunda; enformel sektörde çalışan, tapusuz, depreme karşı dayanıksız 

konutlarda, bir gün evsiz kalma tedirginliğiyle oturan Pınar Mahallesi sakinlerinin 

şehirsel yaşamda ekonomik dışlanmaya maruz kaldıkları, yetersiz gelir nedeni ile, 

çalıştıkları saatler dışında şehirsel yaşama sosyal katılım gösteremedikleri, toplumsal 

yaşama katılamadıkları ve  şehirlileşemedikleri çıkarımına varılabilir.  

Sosyo-Kültürel Ayrışma: 

Pınar Mahallesi’nde yapılan anket verilerinde, katılımcıların bir çoğunun 20 yıl ve 

üzeri bir süredir şehirsel alanda yaşamalarına rağmen, kırsal kesime ait gelenek 
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göreneklerini, davranış kalıplarını, kurmuş oldukları dernekler ve hemşehrilik 

dayanışması vasıtası ile yaşatmaya devam ettirdikleri gözlemlenmiştir. 

Pınar Mahallesi’nde, gelinleri, damatları, hatta torunları ile birlikte yaşayan 

kalabalık,  kırsala ait geniş ailelere rastlanmıştır. Evlilik çağına gelen erkek 

İstanbul’da yaşamasına ve İstanbul’da çalışmasına rağmen, eşini köyünden seçip, 

İstanbul’a, babasının evine getirmekte ve bir arada yaşamaktadırlar. 

Katılımcıların eğitim durumları ile ilgili sorulan soruda alınan cevaplar 

doğrultusunda, göçle İstanbul’a gelen bireylerin bir çoğu ilkokul mezunu iken, 

İstanbul’da doğan ikinci kuşak, okumakta ve yüksek öğrenim görmek istediklerini 

belirtmişlerdir. Yeni neslin, eğitim düzeyindeki artış ve şehirsel yaşama daha çok 

dahil olması, kırsal yaşam alışkanlıklarını sorgulamasına, çevresinde gördüğü 

yaşantıyla kıyaslamasına ve kuşaklar arası çatışmaya neden olmuştur.Bu nedenle 

eğitim düzeyi yüksek gençler, çalışmaya başladıkları zaman mahalleden ayrılmak 

istediklerini ve aile ile birlikte yaşamaya devam etmek istemediklerini 

belirtmişlerdir.Bu ifadeler doğrultusunda, kırsal kesim kökenli aile özelliklerinde, 

şehirlileşmenin etkisiyle, değişimlerin başlamış olduğu söylenebilir. 

Ekonomik dışlanmaya maruz kalan katılımcılar, maddi imkansızlıklar nedeni ile 

şehrin sunduğu sosyal imkanlardan faydalanamadıklarını belirtmektedirler.Mahalle 

yakınında mevcut olan kültür-sanat etkinliklerinin olduğu merkezlerden (Maslak 

TIM, İstinye Park vb.) haberdar değillerdir ve okuyan yeni nesil dışında, mahalle 

sakinlerinin hiç biri bu faaliyetlere katılım göstermemişlerdir. Hatta Pınar 

Mahallesi’ne en yakın merkez konumunda olan Sarıyer İlçesi’ne dahi hiç gitmediğini 

belirten katılımcıların olması nedeniyle, bireylerin, şehrin merkezinde yaşamalarına 

rağmen, şehirden ve şehirliden kopuk, içe dönük, hemşehrilik bilinciyle oluşan, 

cemaatçi bir yaşam tarzını benimsedikleri ve şehirsel yaşama katılım göstermedikleri 

çıkarımı yapılmıştır. Sonuç olarak, ekonomik dışlanma sosyal dışlanmayı da 

beraberinde getirmiş, sosyo-kültürel özellikler bakımından da şehirli bireylerden 

farklı yaşam biçimi ve davranış kalıplarına sahip bireyler, sosyal dışlanmaya maruz 

kalmışlardır. 

Şehirsel Ayrışma: 

Pınar Mahallesi Gecekondu Bölgesi’nde yapılan anket verileri doğrultusunda, 

katılımcıların, şehrin imkanlarından haberdar olmayan, şehirsel yaşam kalıplarını ve 
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alışkanlarını henüz benimsememiş, kırsala ait sosyo-kültürel yapıyı koruyan ve 

sürdüren nitelikler gösterdiği ifade edilebilir. 

Toplu ulaşım araçlarını çok az kullanan, iş nedeni dışında, hemen hemen hiç 

mahalleden dışarıya çıkmayan, hafta sonlarını dahi, mahallelerinde ya da evlerinde 

geçirdiklerini belirten, şehirsel yaşama katılım göstermediklerini ifade eden mahalle 

sakinlerinin bir çoğunun, yirmi yıldan uzun süredir İstanbul’da ikamet ediyor 

olmalarına rağmen şehrin yaşam kalıplarını benimseyemedikleri söylenebilir.  

Ayrıca anket sorgulamasında, katılımcılar gerek mahalle ile ilgili sorunlarında, 

gerekse kendi sorunlarında, şehrin yönetim yapısı olan belediye ile iletişim kurmak 

yerine, kırsal yönetim yapısı olan muhtara danıştıklarını belirtmişlerdir.Oysa ki 

şehirsel yaşamın gerekliliklerinden biri de, şehirsel yaşama ait çeşitli kurum ve 

kuruluşlarla iletişim kurabilmektir. 

Dolayısı ile tüm bu veriler doğrultusunda Pınar Mahallesi’nde yaşayan bireylerin, 

henüz tam anlamıyla şehirlileşemedikleri, yaşadıkları mahallede, şehirsel yaşam 

kalıpları ve kurallarından soyutlanmış, ayrışmış, izole bir yaşam sürdürdükleri 

söylenebilir. 

Ancak katılımcıların, şehirde yaşamalarına rağmen, ekonomik ve sosyal anlamda 

şehre ait olmamaları, onları suça teşvik etmemiş, tersine benimsedikleri, kendi içine 

dönük, hemşehrileri ile bir arada yaşadıkları ve örf- adetlerin yoğun yaşandığı 

cemaatçi yaşam tarzı, birey üzerindeki sosyal kontrolü arttırdığından, yanlış bir 

eyleme yönelmekten, toplum huzurunu bozacak davranış biçimlerini benimsemekten 

çekince duymalarına neden olmuştur. Bu noktada hemşehri dayanışması, ekonomik 

imkansızlıklar ve barınma sorunu gibi göçün ilk yıllarında karşılaşılan ve suça teşvik 

eden sorunlar karşısında bir kalkan vazifesi görmüştür. 

Sonuç olarak Pınar Mahallesi’nde yaşayan bireylerin, pek çok alanda ayrışma 

yaşadıkları söylenebilir. Oldukça uzun süredir şehirde yaşamlarını devam 

ettirmelerine rağmen, şehirli bireylerden, ekonomik ve sosyo-kültürel özellikleri 

nedeni ile farklılık göstermeleri, şehrin kendine özgü yaşam kalıplarını 

benimseyememeleri;  bireysel ve toplumsal dışlanmaya maruz kalmalarına neden 

olmuştur.  

Bu nedenle, alanda mevcut olan mekansal sorunların yanında sosyo-kültürel ve 

ekonomik sorunların da irdelenmesi, bu sorunlara çözüm getirecek kapsamlı 
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stratejiler geliştirilmesi, toplumsal bütünleşmenin ve şehirsel sürdürülebilirliğin 

sağlanması açısından çok büyük önem arz etmektedir.  
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8. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Türkiye’de şehirleşme, dünyadaki gelişmelere paralel olarak, 1950’li yıllarda ivme 

kazanmıştır ve bugün de güncelliğini korumaktadır.Bu tarihlerde, Türkiye çok partili 

hayata geçmiş, Marshall yardımı ile tarımda makine kullanımı yaygınlaşmış ve kırsal 

alanlarda iş gücü açığa çıkmıştır. Şehirlerde yaşanan hızlı sanayileşme ise şehirleri, 

göç için çekim noktaları haline getirmiştir.Tüm bu ekonomik ve siyasal değişim, 

büyük şehirlere kitlesel göçleri tetikleyen unsurları oluşturmuştur.Şehirlere göç 

edenlerin öncelikli hedefi ise, güvenceli ve sürekli bir işe sahip olmak, daha sonra da 

yerleşebilecekleri bir konut bulmaktır. Ancak ülkemizdeki yerel otoritelerin büyük 

orandaki bütçe yetersizlikleri ve stratejik şehirleşme politikalarının olmayışı, şehirsel 

hizmetlerin sağlanmasındaki hızın, şehirleşme hızının çok altında kalmasına neden 

olmuştur.Özellikle sosyal konut sağlama noktasındaki sorunun çözümsüzlüğü, 

bilhassa büyük şehirlerde hızlı bir gecekondulaşmayı doğurmuştur.Daha önce tarım 

ve hayvancılıkla uğraşan kırsal kökenli bireylerin, şehirdeki sanayi ve hizmet 

sektöründe çalışmak için yeterli donanımının olmayışı da, kayıt dışı istihdam olarak 

tanımlanan marjinal sektörde iş bulabilmelerine neden olmuştur. Bu bireyler, şehre 

göç ettikten sonra, düzenli geliri ve çalışma saatleri olmayan pazarcılık, seyyar 

satıcılık, işportacılık vb. işlerde çalışmak durumunda kalmışlardır. 

Bu noktada, sosyo-kültürel anlamda şehirli bireyden çok farklı niteliklere sahip kırsal 

kökenli birey, şehre göç eder etmez ekonomik ve mekansal anlamda da şehirli 

bireyden ayrışmış ve ikili bir sosyal yapı ortaya çıkmıştır.Kısacası göçler, şehirsel 

mekanda, sosyal, ekonomik, mekansal ve şehirsel birtakım değişimlere neden 

olmuştur. Artık göçlerle büyüyen şehrin işleyişi değişmiştir. Şehirdeki mekanlar, 

işgücü piyasası, doğal çevre, toplumsal ve kültürel ilişkiler de şehre yeni gelenlerle 

tekrar yoğrulmuş, toplum her yönüyle içine aldığı farklılıklarla dönüşme sürecine 

girmiştir. 

Bu bağlamda göç olgusu, yalnızca bir yer değiştirme olarak görülmemelidir.Kırsal 

kökenli birey, göç ettiği şehirde şehirle ve şehirli bireyle bütünleşme konusunda 

ciddi sosyal sorunlar yaşamaktadır. Kırsal kesimden göç edenler, sosyal, ekonomik 
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ve mekansal sorunlarını akraba ve hemşehrilik dayanışması ile başta çözseler de, bu 

tutum onları dışa kapalı, şehrin içerisinde kırsala ait davranış biçimi ve yaşam 

alışkanlıklarını devam ettiren, şehrin imkanlarından faydalanamayan, kısacası 

şehirlileşemeyen bireyler olmaya itmiştir.Bu durum, iki farklı sosyal yapı arasındaki 

gerilimleri arttırmış, şehirli bireyler şehir merkezinden, şehrin çeperlerinde üretilen, 

güvenlikli yeni konut alanlarına yerleşmişlerdir. 

Mekansal ayrışmanın yanı sıra toplumsal ayrışmanın da çok ileri boyutta yaşanır hale 

gelmesi; şehrin göçlerle beraber çeperlere doğru genişlemesiyle şehir merkezinde 

kalan gecekondu alanlarının ıslah çalışmalarının, yalnızca fiziksel müdahaleler 

olması ve toplumsal sorunlara çözüm üretememesi, mevcut sosyal sorunları analiz 

edip sosyal bütünleşmeyi hedefleyen dönüşüm uygulamalarını önemli hale 

getirmiştir. 

Ancak günümüzde Türkiye’de uygulanan dönüşüm uygulamalarının birçoğunun, 

sosyal sorunları da içeren ve çözüm üretmeye yönelik stratejileri barındıran modeller 

olmasına rağmen, uygulamada bu hedef gerçekleştirilememiştir.Türkiye’de dönüşüm 

uygulamaları, yalnızca fiziksel boyutuyla başarıya ulaşmış, bölgede yaşayan halk pek 

çok uygulamada yerinden edilerek, bu alana üst gelir grubuna dahil başka bir sosyal 

zümre getirilmiştir. Dönüşüm alanlarında yaşayan insanların alıştıkları yaşam 

alanlarından ayrılması, devam ede gelen yaşam tarzlarının ve kazanç yollarının sona 

ermesi ya da değişmesine yol açmıştır. Özellikle gelir seviyesi düşük insanların 

şehrin uzağında, daha önce hiç alışık olmadıkları bir yaşam alanına sokulmaları; 

onların iş imkânlarıyla, sosyal ve kültürel çevreleriyle, mekânsal alışkanlıklarıyla 

ilişkilerinin kopması riskini beraberinde getirmiştir.Ayrıca sosyal devlete inancını 

yitiren bireyler, kendilerini dışlanmış hissetmiş ve şehrin bir başka yerinde aynı 

düzenlerini devam ettirebilecekleri, şehirden kopuk, içe dönük, yeni sorunlu yerleşim 

alanları oluşturmuşlardır. 

Bütün bu risklerine karşın şehirsel dönüşüm, mekânsal ve sosyal bir gerekliliktir. 

Şehirsel dönüşüm çalışmalarında, fiziksel mekânın dönüştürülmesinin yanında 

yaşayan canlı dokunun sosyal ve kültürel boyutları da dikkate alınmalıdır. Şehirlerin 

farklı sorunlarına tek ve aynı yöntemli çözümler yerine; şehrin yerleşim ve imar 

özelliklerine göre farklı ve etkili çözümler üretilmelidir. Yasal altyapının 

geliştirilmesi yanı sıra, kurumsal yapılanmanın toplum ile bütünleşmesi, sosyal ve 

mekansal dönüşümün birlikteliği için gereklidir.  



 
157 

Bu anlamda, Türkiye’de merkezi yönetimin şehirsel dönüșüm sorunlarına belirli 

ilkeler doğrultusunda tutarlı ve kapsamlı bir tavır geliștirmesi gerekmektedir. Bu 

ilkeler, kapsamlı ve bütünleșik yaklașım, stratejik planlama anlayıșı, ișbirlikli ve 

katılımlı planlama süreçlerinin benimsenmesinin yanı sıra, ‘sürdürülebilirlik’, ‘çok 

boyutluluk’, ‘olanaklara eșit erișim’, ‘yașam kalitesinin artırılması’ gibi temel 

ilkelerdir. Ardından, merkezi yönetim tarafından, bu tür ilkelerin uygulamasına 

yönelik yasal, kurumsal ve finansal düzenlemelerin belirli bir bütünlük ve tutarlılık 

içinde kurgulanması gerekmektedir. Genel ilkelerin yanı sıra, yerelliklerin özellikleri 

ve özgünlükleri göz ardı edilmemeli; şehirsel dönüșüm stratejilerinin 

geliștirilmesinde, yerelliklere özel çözümler ön plana çıkarılmalıdır. Çünkü her 

yerelliğin kendine özgü sorun ve potansiyellerinin, kısıt ve tehditlerinin tespit 

edilmesi; bunlara bağlı dönüșüm strateji ve politikalarının geliștirilmesi șarttır. 

Böylelikle yerel kimlik özellikleri korunacak, prototip, her yere uygulanabilir 

şehirsel dönüșüm projeleri ve mekanlarının üretilmesinin önüne geçilecektir.  

Ülkemizde 1980 sonrası planlama ve denetleme pratikleri merkeziyetçi özelliklerini 

kaybetmeye bașlamıș; toplumu dıșlamayan katılımlı planlamayı hayata geçirmeye 

yönelik tartıșmalar, uygulamalar ve kurumsal düzenlemeler yapılmaya bașlanmıștır 

(Türel ve diğerleri, 2005). Bu olumlu gelișmelere rağmen, ülkemizde şehirsel 

dönüșümde kamu ve özel sektör kurulușlarının, gönüllü kurulușların ve toplumun 

ilgili kesimlerinin katılımını sağlayacak ortaklıkların kurulması için önemli çabaların 

harcanması gerekmektedir. Öncelikle merkezi ve yerel yönetimlerin, şehirsel 

dönüșümde rol ve sorumluluklarının açık bir biçimde belirlenmesi; ve bunlara bağlı 

olarak şehirsel dönüșüm projelerinde bu kurumların eylem alanlarının planlanması 

gerekmektedir. Özellikle yerleșik halkın ve yerelin geleceğinde söz sahibi bulunan 

aktörlerin dönüșüm projelerine dahil edilmesi, şehirsel dönüșüm projelerinin 

sürdürülebilirliği ve ilgi grupları tarafından projelerin sahiplenilmesi açısından son 

derece önemlidir.  

Günümüz Türk şehirleri özellikle üst-gelir grupları, turistler, beyaz yakalı gruplar 

gibi toplumun belirli bir kesimine hizmet verecek şehirsel mekanların 

geliștirilmesine yönelik ulusal ve uluslararası sermayenin baskısı altındadır. Ancak, 

Türkiye’de, özellikle 1980 sonrası uygulanan dönüșüm projeleri sonucunda, 

şehirlerin gereksiz yayılmasına, kültürel, tarihi ve doğal zenginliklerin tahribine, 

ekonomik, toplumsal ve çevresel sürdürülebilirlik ilkesine karșı, kamu kaynaklarının 
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verimsiz kullanımına, aynı zamanda ısrafına, yerele özgü olmayan, toplumsal 

eșitsizliği, dıșlamayı ve kutuplașmayı artıran şehirsel mekanların yaratılmasına yol 

açmıștır.Tüm bu olumsuz deneyimlerden, şehirsel dönüşümün yalnızca fiziksel 

müdahaleden ibaret olmadığı anlaşılmış, sürdürülebilir bir dönüşüm gerçekleştirmek 

için alandaki mevcut sosyal sorunları analiz eden, çözüm üreten, toplumsal 

bütünleşme odaklı, katılımcı, demokratik bir dönüşüm süreci benimsenmesi gerektiği 

ve bu doğrultuda dönüşüm politikaları üretmenin önemi anlaşılmıştır. 

Şehirsel dönüşüm projesinin başarıya ulaşmasında, üretilen politikaların önemi 

kadar, kurgulanacak dönüşüm eylem modelinin de büyük rolü vardır. Uygulanabilir 

ve sürdürülebilir bir dönüşüm süreci için öncelikle aşamalı bir eylem modeli 

oluşturulmalıdır.Modelde oluşturulan dönüşüm süreci planlaması, bütüncül bir 

yaklaşımla ve dönüşüm sürecinin tasarımıyla tutarlı olarak uygulanmalıdır. Şehirsel 

dönüşüm süreci, katılımcı ve demokratik bir süreç ve mevcut sosyal sorunları 

irdeleyip, kalıcı çözümler getiren, toplumsal bütünleşme odaklı stratejiler içerdiği 

takdirde, sürdürülebilir bir şehirsel dönüşüm gerçekleştirmek mümkün 

olacaktır.Ayrıca şehirsel dönüşüm alanlarının, dönüşüm sürecinde alana özgü 

kapsamlı analizlerle mevcut sorunlarının tespiti, alanda yaşayan toplumun sosyo-

kültürel özelliklerinin de göz önüne alınarak çözüm yollarının üretilmesi, toplumu 

yerinde koruyarak dönüşümün gerçekleştirilmesi, şehirsel mekanların kimliklerinin 

korunması ve toplumsal bütünleşme açısından çok büyük önem taşımaktadır. 

Alan çalışmasının yürütüldüğü Pınar Mahallesi de kendine özgü sosyal, mekansal ve 

ekonomik sorunları olan bir bölge niteliğindedir.Yapılan anket çalışmalarından elde 

edilen verilerden, bölgenin, fiziksel ve ekonomik çöküntü bölgesi olmasının yanı 

sıra, sosyal problemlerin de yaşandığı, şehirsel yaşamdan ve şehirliden pek çok 

alanda ayrışan, hemşehri dayanışmasına dayalı cemaat yaşantısının benimsendiği, içe 

dönük, izole, kırsal yaşam alışkanlıklarının devam ettirildiği bir şehirsel alan olduğu 

tespitine varılmıştır.Bölgenin, şehre fiziksel ve ekonomik entegrasyonun, bölgede 

yaşayan toplumun ise, şehir ve şehirliyle bütünleşmesinin sağlanması açısından 

burada toplumsal bütünleşmeyi hedefleyen, mevcut ekonomik, fiziksel, sosyal ve 

şehirsel ayrışma sorunlarına çözüm getirecek bir şehirsel dönüşüm geçirmesi 

gereklidir. Bu nedenle öncelikle, bütüncül planlama anlayışının benimsendiği 

kapsamlı ve aşamalı bir eylem modeli oluşturulmalı ve model, ortaklıklar, katılım 

ilkeleri ve dönüşüm sürecinin tasarımıyla tutarlı olarak uygulanmalıdır.Sonrasında 
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ise, alanın kendine özgü sosyo-kültürel özellikleri, potansiyelleri ve sosyal, fiziksel, 

ekonomik sorunları alan özelinde ve üst ölçekte yapılan kapsamlı analizlerle 

belirlenmelidir. Yapılan anket uygulamasında katılımcıların dönüşüm projelerine 

bakış açısının sınandığı bölümde, katılımcıların beklentileri, dönüşüm sürecinin 

demokratik, katılımcı bir süreç olması için kendilerinin de sürece aktif olarak dahil 

edildiği ve bilgilendirildiği, uzlaşma için fikirlerinin alındığı, taleplerine önem 

verildiği ve en önemlisi de komşuları, akrabalarıyla bir arada yaşadıkları mahalleden 

uzaklaştırılmadan uygulanacak bir proje sürecinin izlenmesi gerekliliği yönündedir. 

Ayrıca psikolog, sosyolog gibi meslek grupları da dönüşüm sürecinde katılımcı 

olarak rol almalı, dönüşüm öncesinde bölgede yaşayan toplumun şehirlileşme 

sürecinde yaşadıkları kuşaklar arası çatışma, şehirli bireyle aralarındaki sosyo-

kültürel farklılıklardan kaynaklanan sosyal ayrışma gibi problemlerin tespitinde ve 

çözümünde, her türlü sosyal desteği vererek, onların toplumun bir parçası olduğu 

hatırlatılmalı, dışlanmışlık hislerinin önüne geçilmelidir.  

Kendi içine dönük, sosyal ve şehirsel anlamda şehirden ve şehirliden kopuk topluma, 

sosyal içerikli eğitim programları ile şehirsel yaşamın gereklilikleri benimsetilmeli, 

halk; ekonomik, sosyal ve örgütsel anlamda şehirli bireyin şehirsel alandaki davranış 

biçimi, yaşam şekli ile ilgili bilinçlendirilmeli ve eğitilmelidir.Bu noktada S.T.K.’ları 

bölgede yaşayan halk ile yerel yönetim arasında tampon mekanizma görevi görmesi 

açısından sürece dahil edilmesi gereken en önemli katılımcılardan biridir. 

Tüm katılımcılar, bölgede yaşayan toplumun sosyo-kültürel özelliklerini tanımalı, 

alanda duyulan sosyal, mekansal ve ekonomik ihtiyaçlar, bu özelliklerle örtüşen 

niteliklerde olacak şekilde belirlenmelidir.Mevcut toplumsal sorunlara çözüm getiren 

ve toplumsal bütünleşmeyi hedefleyen mekansal, sosyal, ekonomik, yasal, yürütsel 

ve örgütsel stratejiler belirlenmeli, bu stratejilerin sürdürülebilir olması için tüm 

katılımcılara düşen görevler net bir şekilde tariflenmeli ve oluşturulan bir üst 

mekanizma tarafından kontrolü yapılmalıdır. 

Proje sürecinde şeffaf olunmalı, karar verme mekanizması olarak belirlenen tüm 

katılımcıların uzlaşması sağlanmalı ve bu nedenle uygun tartışma platformları 

oluşturulmalıdır. 

Ayrıca sosyal yaşama katılmaları yönünde bölgede yaşayan halkın önündeki en 

önemli engeli teşkil eden ekonomik yetersizlikler ve yasal mülkiyet haklarının 
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olmamasından kaynaklanan güvensizlik ortamı, dönüşüm sonrası oluşturulacak yeni 

mülkiyet düzeninin adaletli dağıtımı ve uygulamada görevli aktörlerin baskıcı, 

dayatmacı tutumlarından çok, uzlaşmacı tavır sergilemeleri ile giderilmelidir. 

Dönüşüm sonrası artacak mülk ve kira değerlerini, yerel halkın finanse edebilmesi 

için kira denetimleri yapılmalı, yasal düzenlemelerle de satma-kiralama engelleri 

konularak, halkın alandan taşınmaları engellenmelidir. 

Sonuç olarak, katılımcı ve demokratik bir sürecin benimsendiği, dönüşüm alanındaki 

mevcut sosyal sorunları irdeleyip, kalıcı ve alanda yaşayan toplumun sosyo-kültürel 

özelliklerine uygun çözümler getiren, toplumsal bütünleşme odaklı stratejiler içeren 

şehirsel dönüşüm, hem şehirsel alanda yaşanan ayrışma sorununa çözüm getirecek, 

hem de uygulanabilir ve sürdürülebilir bir dönüşüm örneği gerçekleştirilmiş 

olacaktır.Pınar Mahallesi’nde uygulanan anket verilerinde de katılımcıların şehirsel 

dönüşüm projeleri ile ilgili beklentileri bu yöndedir. 
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EK A  

1) Hane Halkı Bilgileri: 

Hane 
Halkı 
Sayısı 

Aile Reisine  
Göre 
Akrabalığı                                                                        

Doğum 
Yeri      

Doğum 
Tarihi    

Cinsiyeti  
 

Eğitim 
Düzeyi 
 

Mesleği        Geliri ** 
 

E K        

         
         
         
         
         
         
         
 
**  A:  500 - 1000 TL 
      B: 1000 - 1500 TL 
      C: 1500 - 2000 TL 
      D: 2000 – 2500 TL 
 
2) Hane Halkının Göç Ettikleri Yerle ve Memleketleri ile Olan İlişkileri: 

a) Doğma büyüme İstanbullu musunuz? 
 

E                          H 
 
 b) Cevabınız hayırsa İstanbul’a ne zaman ve nereden geldiniz? 

 

c) İstanbul’a geliş sebebiniz hangisi ile açıklanabilir? 

Akrabaların oluşu                                                İş          

Eğitim                                                Daha iyi yaşam koşulları         

Evlilik 

d) Geldiğiniz yerde hala akrabalarınız var mı? 

E                          H 

e) Varsa gidip geliyor musunuz? Ne kadar sıklıkla gidip geliyorsunuz? 

E                           

H 

f) Yaşadığınız mahalleye ve İstanbul’a alıştınız mı? 

Mahalleye;                                                                            

E                          H 

İstanbul’a;                                                                        

E                          H 

3) Konutun - Arazinin Mülkiyet Durumu ve Yapım Süreci: 

a) Eviniz kendinizin mi, kira mı? 

 

b)Kira ise bu evi seçme sebepleriniz nelerdir? 
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c) Kendinizin ise konutu ve araziyi hangisi aracılığıyla satın aldınız? 

Konutu; 

Emlakçı                                                    Miras        

Önceki Konut Sahibi                                                     Diğer 

Araziyi; 
 
Önceki arazi sahibi                                                Arazi Sahibi Yok 

 
Emlakçı                                                                           Miras                                                                              

d) Eviniz kendinizin ise yapım sürecinizi hangisi ile tanımlarsınız? 

Kendi işgücümle yaptım                                                 Kendim ve işçi kullanarak yaptım        Diğer    

Ustaya emaneten yaptım                                                  Ustaya işgücümle katıldım          

e) Evinizdeki oturma süreniz ne kadardır? 

5-10 yıl                                                     10-15 yıl          

15-20 yıl                                                   20 yıl ve üzeri          

f) Seçme şansınız olsaydı nasıl bir evde oturmak isterdiniz? 

Bahçeli tek ev                                                                 Alçak katlı apartman dairesi          

Memleketteki gibi                                                  Yüksek katlı apartman dairesi          

4) Yaşam Biçimi ve Şehirlileşme: 

a) Hafta sonlarını ailenizle nasıl değerlendirirsiniz? 

Alışveriş yaparım                                                    Park ve çocuk oyun alanlarında geçiririm          

Piknik yaparım                                                  Sinema veya tiyatroya giderim         

Evde dinlenirim                                                    Diğer          

b) Mahallenizden şehir merkezine ve işyerinize  yürüme mesafesinde toplu ulaşım araçları var mı? Ne 
kadar sıklıkla kullanırsınız? 

E                ;                                     İşe giderken(Hafta içi)          

H                                                   Haftada birkaç kez         

                                                     Hafta sonları          

                                                   Ayda birkaç kez         

                                                       Hiç kullanmıyorum          

c) Alışveriş yapmak için hangisini kullanırsınız? 

Semt pazarları                                                               Büyük alışveriş merkezleri(Carrefoursa,Kipa)          

Süpermarket (Bim,Diasa)                                                 Semt çarşıları(Eminönü, Karaköy,Sarıyer)          

d) Mahallenizde bir araya geldiğiniz, sorunlarınızı paylaştığınız herhangi bir derneğe üye misiniz? Üye 
iseniz, katılım durumunuz nedir? 

E                ;                                     Haftada bir 

H                                                   Ayda bir         

                                                     Yılda bir 

                                                   Katılmıyorum     

e)Mahalleniz ile ilgili sorunları hangi yönetim yapısı ile çözmeyi tercih edersiniz? 

Belediye                                    Muhtar                        Hiçbiri                                                        
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f) Şehir merkezlerinde vakit geçirir misiniz? Hangi sebeplerle şehir merkezine gidersiniz? 

E                ;                                     İş nedeniyle          

H                                                   Sağlık nedeniyle         

                                                     Gezme amaçlı          

                                                   Alışveriş amaçlı   

                                                   Devlet işleri nedeniyle (Emniyet, Adliye, Belediye)     

5) Yakın Çevre Değerlendirmeleri: 

a) Oturduğunuz mahalleyi seçme sebebinizi hangisi ile tanımlarsınız? 

Manzara                                                    Akrabaların oluşu          

Arazi sahibinin olmayışı                                                  Memlekete benzemesi          

İş yerine yakınlık                                                    Diğer          

b) Oturduğunuz mahallede komşuluk ilişkilerini nasıl tanımlarsınız? 

Çok samimi                                                   Samimi          

Mesafeli                                                  Hiç komşuluk ilişkisi yok         

c) Mahallenizde ortak toplanma alanınız mevcut mu? Ne sıklıkla toplanırsınız? 

E                ;                                     Düğünlerde          

H                                                   Bayramlarda         

                                                     Özel kutlamalarda         

                                                      Yaz-bahar akşamlarında  

d) Şu an yaşamakta olduğunuz mahallede hangi sorunlardan şikâyetçisiniz? 

Ulaşım sorunu                                                     Park-çocuk oyun alanları eksikliği 

Toplanma alanı eksikliği                                                   Otopark eksikliği 

Güvenlik eksikliği       

Diğer 

e) Ekonomik sorunlarınız olmasa bu mahalleden taşınmayı düşünür müydünüz? Düşünseydiniz 
nereye  

taşınırdınız? 

E, 

H, 

f) Mahallenizi nasıl tanımlarsınız? 

Sakin, huzurlu                                   Düzensiz, karmaşık          

Temiz                                                  Çirkin, estetikten uzak          

 Ucuz                                                              Pahalı          

 Güzelleşen, yenilenen                                                     Kültürü yok olan, bozulan          

g) İstanbul’u nasıl tanımlarsınız? 

 Ucuz                                                      Pahalı          

 Tarihi zengin                                                 Düzensiz, karmaşık  

 Doğal güzelliği olan                                                    Çirkin, estetikten uzak       

 Yaşam standardı yüksek                                                    Kültürü yok olan, bozulan          

 Sakin, huzurlu                                                     Gürültülü, kalabalık  
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h) İstanbul’da ve bu mahallede yaşamaktan memnun musunuz? 

Mahallede;      

E ,            

H, 

  İstanbul’da; 

E ,            

H, 

6) Şehirsel Dönüşüm Projelerine Bakış Açısı: 

a) Günümüzde yapılmakta olan şehirsel dönüşüm projelerine bakış açınız nedir? 

 

b) Günümüzde yapılmakta olan kapalı siteleri aşağıdakilerden hangisi ile tanımlarsınız? 

            Girilmez Bölge                                        Güvenli Yaşam                             Ayrıcalıklı Yaşam 

             Zengin Konutları                                    Şehirli Konutları                          İzole Yaşam                                   

c) Günümüzde uygulananan dönüşüm projelerinde halkın fikirlerine ve yasal haklarına önem 

verildiğini düşünüyor musunuz? 

E,      

H,  

d) Yaşadığınız çevrede bir dönüşüm projesi gerçekleşecek olsa, bölgeye taşınacak yeni mülk 
sahiplerine veya kiracılara tutumunuz nasıl olurdu? 

Olumlu                                                       Olumsuz   

e) Dönüşüm sonrası sahip olacağınız konutta ve cevrede aradığınız öncelikli nitelikler hangileridir? 

 Güvenliği Olan                                                                                                                                 Sakin, Huzurlu 

 Parkı ve yeşil alanı olan                                                          Gelir Düzeyini Zorlamayan 

 Otoparkı Olan                                                                            Komşuluk İlişkileri İyi Olan 

 Toplanma Alanları Olan                                                         Spor Sahaları Olan                                                                                       

Tapusu Olan                                                                                  Depreme Dayanıklı 

Anketime göstermiş olduğunuz ilgi ve sabır için teşekkür ederim. 

Görüşlerinizi bildirmek isterseniz h.duyguodacioglu85@gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. 
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