İSTANBUL’DA
KENTSEL
DÖNÜŞÜM VE
İYİLİK HÂLİ

Önsöz
Ortaya çıkan sorunları, beden ve ruh sağlığımızı tehdit
eden, yapabilirliklerimizi ve becerilerimizi sınırlayan,
yaşamımızı kolaylaştıran toplumsal ilişki ağlarımızı
zedeleyen sorunlar olarak kavrıyoruz ve lineer bir süreç
gibi gösterilen kentsel dönüşümün farklı aşamalarını
mercek altına alıyoruz.
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Sorumlusu
Kentsel dönüşüm kavramını Türkiye’de 2000’lerde konuşmaya başladık. Uluslararası literatürde kentsel
dönüşüm kavramının yanı sıra kentsel
yenileme, kentsel iyileştirme gibi çeşitli
kavramlar bulunsa da Türkiye’deki
uygulamalar kentsel dönüşüm kavramı etrafında tartışıldı. İlk uygulama,
5366 sayılı yasaya dayanarak “çöküntü bölgesi”nin yenilenmesi iddiasıyla İstanbul’da bir Roman yerleşimi
olan Sulukule’nin yıkılarak yerine yeni
bir konut sitesinin inşa edilmesiydi.
2011’de Afet Riski Altındaki Alanların
Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un
yürürlüğe girmesiyle kentsel dönüşüm
kavramı deprem riski etrafında tartışılmaya başladı. Bu yasayla tanımlanan kentsel dönüşümün amacı afet
riski taşıyan bölgelerdeki yapıların
yenilenmesiydi, bu yeniden inşanın da
bölgenin yaşam kalitesini artıracağı
öngörülüyordu. Peki öyle mi oldu?
Son 20 yılda edinilen tecrübeye
bakıldığında kentsel dönüşüm uygulamalarının ev sahibi ile müteahhit
pazarlığına sıkışıp kaldığını görürüz.
Yeni binanın refah sağlayacağı algısı
ve ev sahibiyle müteahhit arasındaki
anlaşmaya indirgenen süreç kentsel dönüşüm projelerinin etkilediği
farklı toplumsal gruplarda yarattığı

sorunları görünmez kıldı. Dolayısıyla
modern, güvenli, yaşanabilir yaşam
alanları sunma iddiasında olan kentsel
dönüşüm projeleri aslında yeni birçok
problemin kaynağı hâline geldi. Bu
raporda kentsel dönüşüm süreçlerinin
çok boyutlu, katmanlı hâlini “iyilik hâli”
kavramı etrafında tartışmaya açıyoruz. Ortaya çıkan sorunları, beden ve
ruh sağlığımızı tehdit eden, yapabilirliklerimizi ve becerilerimizi sınırlayan,
yaşamımızı kolaylaştıran toplumsal
ilişki ağlarımızı zedeleyen sorunlar
olarak kavrıyoruz ve lineer bir süreç
gibi gösterilen kentsel dönüşümün
farklı aşamalarını mercek altına alıyoruz. Sorun tespitlerinin yanı sıra bu
raporda iyi kentsel dönüşüm uygulamalarının gerçekleştirilmesi hedefiyle
ortaya koyduğumuz politika önerileri
ile bir tartışma zemininin oluşmasını
umut ediyoruz.
Bu rapor MAD’ın mahalle çalışmaları
tecrübesinden ve birikiminden yola
çıkarak birçok uzmanın görüşleriyle zenginleşti. Araştırmacımız Öncül
Kırlangıç’a, danışmanlarımız Selma
Karabey, İnanç Sümbüloğlu, İlker Kayı
ve Fatih Artvinli’ye bu uzun soluklu araştırmanın olgunlaşmasına ve
somut bir çıktıya dönüşmesine katkıda
bulundukları için çok teşekkür ederiz.
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Kentsel dönüşüm, Türkiye’nin 2000’li
yıllardaki kentleşme dinamiklerinde
önemli bir boyutu oluşturuyor. Dönüşüm uygulamaları genellikle deprem
riskine karşı kentlerin yeniden yapılanması ihtiyacı ile gerekçelendiriliyor.
Bu gerekçe doğrultusunda yapılan
uygulamaların kentsel çevreye ve
toplumsal hayata etkilerini ele alan
çeşitli çalışmalar bulunuyor. Fakat
bu çalışmalarda kentsel dönüşümün
halk sağlığı üzerindeki etkileri sınırlı bir şekilde ele alınıyor. Mekanda
Adalet Derneği’nin, İstanbul’un çeşitli
bölgelerindeki çalışmalarında tanıklık
ettiği sorunlardan yola çıkarak, Halk
Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) ile Bir İZ Toplum Ruh Sağlığında
İZ Derneği’nden (Bir İZ) uzmanların
danışmanlığında hazırladığı bu rapor,
kentsel dönüşüm uygulamalarının halk
sağlığı üzerindeki etkilerini ve buna
yönelik geliştirilebilecek politikaları
konu ediniyor. İyilik hâli kavramı, kent
politikalarının oluşumunu halk sağlığıyla bütünlüklü olarak ve toplumsal
adalet temelinde ele alan bir yaklaşıma işaret ediyor. Bu anlamıyla raporun merkezinde Türkiye’de kentsel
dönüşümü iyilik hâli kavramı üzerinden
tartışmaya açarak politika önerileri
geliştirme çabası bulunuyor. Raporun,
konuya ilişkin araştırma ve tartışma
zemininin genişletilmesine katkı sunabilmesini ve farklı çalışmalara vesile
olabilmesini umut ediyoruz.

Rapor araştırmasının kapsamı ve
yöntemi üzerine danışmanlarımızla
gerçekleştirdiğimiz hazırlık toplantılarında kentsel dönüşümün İstanbul’daki
farklı mahalleler üzerindeki etkilerini
mahallelilerin deneyimleri ile aktarmanın yöntemlerine dair tartışmalar
yürüttük. Pandemi koşulları nedeniyle
yüz yüze görüşmelerin yaratabileceği
riskleri ve dijital araçlarla kapsamlı
verilere ulaşmanın zorluklarını değerlendirdik. Bir yanıyla da kentsel dönüşüm alanındaki çalışmaların, konunun
tanımlanması ve yorumlanması açısından çeşitlilikler içerdiğini tespit etmekteydik. Bu çeşitlilik içinde, sorunların
ortaya konulması ve çözüm önerileri
sunulması için üstünde uzlaşabileceğimiz bir çerçeveye ihtiyaç duyuyorduk.
Tüm bu değerlendirmeler sonucunda,
rapor kapsamında kentsel dönüşüm
süreçlerindeki halk sağlığı sorunları ve
bu sorunlara yönelik önerileri bir araya
getirebilmek üzere Delfi yöntemini kullanmaya karar verdik. Özellikle sağlık
bilimlerinde yaygın olarak kullanılan
ve uzlaşı yoluyla politika geliştirmeyi
kolaylaştıran Delfi yöntemi, belirli bir
konuyu özgün uzmanlık alanları içinde
değerlendirmeleri beklentisiyle seçilen
uzmanların birbirleriyle yüz yüze gelmeden, bağımsız olarak birkaç aşamada görüşlerinin alınması, görüşlerin
analiziyle uzlaşı noktalarının ortaya
çıkarılmasını esas alır. Delfi çalışmasına katılmaları için davet ettiğimiz
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uzmanları, farklı disiplin alanlarının ve
kentsel dönüşüme ilişkin yaklaşımlarının çeşitliliğini yansıtabilecek şekilde
belirlemeyi önemsedik. Yürüttüğümüz
Delfi çalışmasında farklı disiplin alanlarının katılımını sağlamış olmamıza rağmen, yaklaşım çeşitliliği sınırlı
kaldı. Çalışmamızda ağırlıklı olarak
İstanbul’un çeşitli bölgelerinde kentsel
dönüşüm karşısında gelişen mücadeleleri takip eden, bu doğrultuda bilgi ve
deneyimlerini paylaşan katılımcılar yer
aldı.
Araştırma kapsamını 5366 sayılı
Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz
Varlıkların Yenilenerek Korunması ve
Yaşatılarak Kullanılması Hakkında
Kanun, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki
Alanların Dönüştürülmesi Hakkında
Kanun ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 73. maddesi ile yasal çerçevesi
çizilmiş, bina ve alan bazlı kentsel dönüşüm uygulamalarıyla sınırlandırdık.
Halk sağlığının tanımını ise alandaki
güncel tartışmalar ışığında toplumun
üyeleri arasında ayrım yapılmaksızın
bedensel, zihinsel ve toplumsal olarak
iyilik hâli (well-being) olarak ele aldık
ve çalışmayı bu kavram üzerinden
şekillendirdik. İyilik hâlini kentsel dönüşüm uygulamaları ile ilişkilendirebilecek bir çerçeve sunması bakımından
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) iyilik hâli parametrelerinden yararlandık.
İyilik hâli çerçevesi kentsel dönüşümün etkilerini, içerdiği parametreler
bakımından tartışma alanına taşırken,
sürece yönetimine dair yaklaşımımızı
tanımlayan diğer iki unsuru ise adalet
ve kapsayıcılık olarak belirledik. Buna
göre çalışma kapsamında, kentsel
dönüşüm sürecinin adil ve kapsayıcı bir şekilde nasıl yürütülebileceğini
de sorgulamayı amaçladık. İyilik hâli
çerçevesinde bireylerin ve toplulukların sınıf, kimlik, yaş, cinsiyet, sakatlık
gibi çeşitlenen konumlarını, ihtiyaçlarını ve bu konumlar içindeki toplumsal
eşitsizlikleri gören adil ve kapsayıcı bir
kentsel dönüşüm için politika önerileri
geliştirmeyi hedefledik.
Raporun Giriş bölümünde kentsel
dönüşüm kavramı ve Türkiye’deki
uygulamalar hakkında kısa bir tartışmanın ardından iyilik hâli çerçevesi
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ve Delfi çalışmasına dair bilgiler yer
alıyor. Kentsel Dönüşüm Öncesi, Sırası
ve Sonrasında İyilik Hâli başlıklı ikinci
bölümde, kentsel dönüşüm süreçlerine
dair Delfi çalışmasında ortaya konulan
sorunların iyilik hâli parametreleri ile
ilişkisi, MAD’ın geçmiş çalışmalarında İstanbul’un çeşitli mahallelerinde
edindiği tanıklıklar eşliğinde aktarılıyor. Bu bölümün devamında İnanç
Sümbüloğlu’nun kaleme aldığı yazı,
yaşanılan yer ile insan psikolojisi arasındaki ilişkiye ışık tutuyor. İyilik Hâlini
Gözeten Adil ve Kapsayıcı Bir Kentsel
Dönüşüm İçin Politika Önerileri başlıklı
son bölüm ise Delfi çalışması aracılığıyla elde edilen çözüm önerilerinden
yararlanılarak oluşturulan politika
önerilerini içeriyor.
Araştırmanın ve raporun tüm aşamalarına büyük bir özveri ile katkı sunan
danışmanlarımız Selma Karabey,
İnanç Sümbüloğlu, İlker Kayı ve Fatih
Artvinli’ye; Delfi çalışmasında değerli
görüş ve önerilerini sunan katılımcılarımız Murat Germen, Onur Çeçen,
Önder Kul, Cömert Uygar Erdem, Eda
Beyazıt İnce, Suna Kafadar, Faruk
Büyükyoran, Tuğçe Tuna, Berna Çelik,
Aslı Odman, Murat Cemal Yalçıntan,
Gizem Kıygı, M. Kemal Kuşcu, Eray
Çaylı, Mehmet Ensari, İdil Seda Ak ve
Didem Danış’a sonsuz teşekkürlerimizi
sunuyoruz.

Türkiye’de Kentsel Dönüşüm
Türkiye’de 2000’li yıllar sonrasında
hayatımıza giren kentsel dönüşüm
sözcüğü, farklı coğrafyalarda çeşitli
şekillerde karşımıza çıkarken, literatürde de çok sayıda çalışmanın
merkezinde yer alıyor. Hâkim söylem
kentsel dönüşümün; değişen ekonomik, fiziksel, sosyal ve çevresel koşullar neticesinde ortaya çıkan kentsel
sorunları çözeceğini ve istihdamın artışı, toplumsal refah düzeyinin yükselmesi gibi olumlu sonuçlar yaratacağını
öne sürüyor. Ancak dünyanın farklı
kentlerindeki uygulamalar, özellikle
yarattıkları olumsuz sonuçlar nedeniyle bu söylemi tartışmaya açık hâle
getiriyor.1
Diğer taraftan dünya genelindeki kentleşme dinamikleri ve bununla
ilişkili olarak kentsel dönüşüm uygulamalarına dair geniş bir eleştirel
literatür bulunuyor. Kentsel dönüşümü
neoliberal kentleşme politikalarıyla
birlikte ele alarak tartışmaya açan
eleştirel literatürde soylulaştırma/
mutenalaştırma (gentrification), zorla
tahliye (forced eviction), yerinden
edilme baskısı (displacement pressure) gibi kavramlar eşliğinde kentsel
dönüşümün sınıfsal boyutu öne çıkıyor.
Eleştirel literatürde kentsel dönüşümün yarattığı eşitsizliklerin aynı
sınıfsal pozisyona sahip bireyler için
yaş, toplumsal cinsiyet, etnik kimlik
gibi farklılıklar üzerinden ele alınması
gerektiğini, her bir toplumsal grubun
etkilenme biçiminin farklı olabileceğini savunan tartışmalar da mevcut.2
Uygulama örnekleri ülkeden ülkeye
çeşitlilik göstermekle beraber, hedefleri ve sonuçları itibarıyla dünya
genelinde toplumsal eşitsizliği artırıcı
etkileri ile öne çıkan kentsel dönüşüm
projeleri, ağırlıklı olarak kent yoksullarını marjinalleştirilme, yerinden edil-

me, mülksüzleşme ve güvencesizleşme
tehditleri ile karşı karşıya bırakıyor.
Türkiye’de ise kentsel dönüşüm, dünya
genelindeki söylem ve uygulamalarla paralellikler taşımakla beraber,
dışlayıcı projeler ve baskıcı yöntemler
aracılığıyla hayata geçiriliyor. 2000’li
yıllarda Türkiye kentleşmesine damgasını vuran kentsel dönüşüm projeleri
farklı mekânsal ölçeklerde karşımıza
çıkarken, devlet eliyle gerçekleştirilen yasal düzenlemeler ve özel sektöre sağlanan imtiyazlar aracılığıyla
sürdürülüyor. Bu yıllardaki kentsel
dönüşüm uygulamalarının dört farklı
biçimde gerçekleştirildiği tespit ediliyor: Kentsel dönüşüm/yenileme plan
ve projeleriyle gerçekleşen dönüşüm,
metropoliten projelerin etkileriyle
gerçekleşen dönüşüm, büyük sermaye
yatırımları ile gerçekleşen dönüşüm
ve planlarla gerçekleşen dönüşüm.3
Bu tespite, ev sahipleri ile müteahhit
arasındaki anlaşmaya bağlı olarak
yürütülen bina bazlı kentsel dönüşüm
projeleri de eklenebilir.
Türkiye’nin pek çok kentinde devlet
teşviki, vatandaş rızası ve özel sektör
eliyle yıkım ve yeniden yapım faaliyetlerinin sürdürüldüğü gözlemlenebiliyor. Bu faaliyetler ile binalar fiziksel
olarak yenilense de çevresel, ekonomik ve sosyal sorunların ne ölçüde ele
alındığı bir soru işareti. Öte yandan,
İstanbul’un bazı bölgelerinde de riskli
alan ilanları ve acele kamulaştırma
kararları yoluyla uygulanan kentsel
dönüşüm, mahalle sakinlerinin büyük
çoğunluğunun rızası olmadan hızlı bir
yıkım ve inşaat sürecini takip edecek
şekilde yürütülüyor. Bunun sonucunda
mahalle sakinleri bir mekânın çevresinde kurdukları aidiyet duygularını,
komşuluk ilişkilerini ve sosyal destek
ağlarını kaybetmenin yanında ekono-

1 Bu konuda detaylı bir analiz için bkz. Ünsal, B. Ö. ve Türkün, A. (2014) “Neoliberal Kentsel Dönüşüm-Kentsel
Alanlarda Sınıfsal Tahliye, Yoksullaşma ve Mülksüzleşme”, Mülk, Mahal, İnsan İstanbul’da Kentsel Dönüşüm içinde,
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
2 Örneğin yaşlılık ve kentsel dönüşüm ilişkisine dair bkz. Kurtuluş, H. (2019) “Kentsel Dönüşümün Sessiz
Mağdurları Yaşlılar”, beyond.istanbul, 5, s. 80-86.
3 Yalçıntan, M., Çalışkan, Ç., Çılgın, K. ve Dündar, U. (2014) “İstanbul Dönüşüm Coğrafyası”, Yeni İstanbul
Çalışmaları: Sınırlar, Mücadeleler, Açılımlar içinde, Metis.
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Jason Corburn, dünya nüfusunun büyük
oranda kentlerde yaşadığı günümüz
toplumunda “uyumlu kentsel sağlık adaleti” ile
“sağlıklı şehir planlaması” yaklaşımlarının bir
bütün olarak ele alınması gerektiğini savunur.

mik güvencesizliğe sürüklenebiliyorlar.
Diğer taraftan bir başka dönüşüm
ise mekânların fonksiyonel, tarihsel,
sosyal ve kültürel özelliklerinin kaybına
yol açacak şekilde mülkiyetin el değiştirmesi yoluyla gerçekleşiyor.
Bütün bunlara ek olarak kentsel dönüşüm, pek çok bölgede hızlı, plansız
ve kontrolsüz uygulamalar ile hayata
geçiriliyor. Yıkım ve yeniden yapım
faaliyetleri, planlama ve denetim aşamalarındaki eksikler nedeniyle çevre
ve hava kirliliğinin yanı sıra asbest gibi
zararlı malzemelerin neden olduğu
riskleri de ortaya çıkarıyor. Uygulaması tamamlanan kentsel dönüşüm
projelerinde ise hızlıca değişmeye
zorlanan yaşam alışkanlıkları ve sosyal
ilişkiler, hayat boyu borçlanmaya
neden olan ekonomik modeller, yüksek
aidat bedelleri, fiziksel çevrenin tasarım ve uygulama yaklaşımları nedeniyle gündelik hayatın zorlaşması gibi
sorunlar göze çarpıyor.
Kentleşme ve halk sağlığı ilişkisinin
farklı açılardan ele alındığı geniş bir
literatür4 mevcut olmasına rağmen
bu çalışmaların kent politikalarında
ne ölçüde etkili olduğu tartışmalıdır.
Bu konuda gerçekleştirdiği önemli
çalışmalarda Jason Corburn, dünya
nüfusunun büyük oranda kentlerde
yaşadığı günümüz toplumunda “uyumlu kentsel sağlık adaleti” ile “sağlıklı
şehir planlaması” yaklaşımlarının bir
bütün olarak ele alınması gerektiğini
savunur ve gerek halk sağlığı gerekse
planlama alanlarında “soruların, risk-

lerin ve uzmanlıkların parçalı olarak
alınması” eleştirisiyle kapsamlı bir çerçeve sunar.5 Türkiye özelinde de kent
politikalarının oluşturulmasını halk
sağlığıyla birlikte ve toplumsal adalet
temelinde ele alan yaklaşımlara pek
rastlanmamaktadır. Bu durum özellikle kentsel dönüşüm süreçleri ile daha
da görünür hâle gelmektedir.
Bu raporda benimsendiği şekliyle
iyilik hâli kavramı, kent politikalarını halk sağlığıyla bütünlüklü olarak
ve toplumsal adalet temelinde ele
alan bir yaklaşıma işaret etmektedir.
Çalışmanın merkezinde, Türkiye’de
kentsel dönüşümü iyilik hâli kavramı
eşliğinde tartışmaya açarak politika
önerileri geliştirmeye katkı sunma
çabası bulunuyor. Rapor kapsamında
kentsel dönüşümün ilanı ile başlayan,
kimi zaman uzlaşmaların kimi zaman itirazların ve çatışmaların, çoğu
zaman ise her ikisinin birden yaşandığı
süre “öncesi” olarak tanımlanıyor. Pek
çok mahallede “öncesi” ile iç içe geçen
durumlar sözkonusu olsa da anlaşma veya acele kamulaştırma yoluyla yıkımların başladığı süre “sırası”,
dönüşüm projelerinin belli bir oranda
gerçekleşmesi ile birlikte başlayan
süre ise “sonrası” olarak değerlendiriliyor. Başta İstanbul olmak üzere farklı
şehirlerde gündemde olan kentsel dönüşüm projelerinde yaşanan sorunlar
“iyilik hâli” kavramı çerçevesinde ve
Delfi çalışması aracılığıyla değerlendirilerek iyilik hâlini gözeten adil ve kapsayıcı bir kentsel dönüşüm için politika
önerileri geliştirilmesi hedefleniyor.

İyilik Hâli Çerçevesi
Halk sağlığının tanımının, alandaki
güncel tartışmalar ışığında bakıldığında, “iyilik hâli” (well-being) kavramı eşliğinde yapıldığı görünüyor. Bu
kapsamda halk sağlığı, “cinsiyet, gelir
durumu, etnik köken, cinsel yönelim,
ülke ya da politik görüşlere bakılmaksızın toplumun tüm üyelerinin bedensel, zihinsel ve toplumsal iyilik hâli”
şeklinde ifade ediliyor.6 Bu tanımdan
yola çıkarak, raporda iyilik hâli kavramı bireysel değil toplumsal olarak
değerlendiriliyor.
Kentsel dönüşüm projelerinin, başta
ilgili mahalle sakinleri ve daha genelde de kent sakinleri üzerindeki sağlık,
sosyokültürel ve ekonomik etkilerinin yanı sıra kentin mimari, tarihi ve
kültürel dokusunda yarattığı etkileri
değerlendirebilmek için bir yaklaşım
şeması sunması bakımından bu raporda Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma
Örgütü’nün (OECD) İyilik Hâli Çerçevesi’nden ve parametrelerinden
yararlanılıyor (Şekil 1).
OECD İyilik Hâli Çerçevesi’nde Gelir

ve Refah (Income and Wealth), Barınma (Housing), İstihdam ve Kaliteli İş
(Work and Job Quality) parametreleri ile insanların ekonomik durumları,
konut olanakları ve çalışma koşulları
dikkate alınıyor. Gelir ve Refah, Barınma, İstihdam ve Kaliteli İş parametreleri sağlık ve eğitim olanaklarına
erişimde de belirleyici hâle geliyor.
Sağlık (Health), Eğitim ve Beceriler
(Knowledge and Skills), Kaliteli Bir
Çevre (Environmental Quality), Öznel
İyilik Hâli (Subjective Well-being),
Güvenlik (Safety) parametreleri ise
insanların sağlıklı bir yaşam sürebilme, bilgi ve beceri edinebilme, temiz
ve nitelikli bir çevrede yaşayabilme,
yaşam deneyimlerini değerlendirebilme ve zarar görmeme olanaklarına
odaklanıyor. Sosyal Bağlantılar (Social Connections), Sivil Katılım (Civic
Engagement), İş-Yaşam Dengesi
(Work-Life Balance) parametreleriyle
de insanların sosyal bağlar kurabilme,
toplumsal faaliyetlere katılım sağlayabilme, yaşamı ve işi arasında ihtiyaç
duyduğu dengeyi kurabilme koşulları
değerlendiriliyor.7

Şekil-1: OECD İyilik Hâli parametreleri

4 Bu çalışmalara örnek olarak Mekanda Adalet Derneği’nin düzenlediği #MADakademi Buluşmaları’nda
Prof. Mindy Fullilove’ın konuk olduğu MADacademy #20: Root Shock- Effects of Urban Renewal on African
American Neighborhoods in the United States başlıklı etkinliğe göz atabilirsiniz: https://www.youtube.com/
watch?v=VcGO72RKHC0
5 Bu önemli çalışma Türkiye literatürüne İnsan Sağlığı ve Eğitim Vakfı İktisadi İşletmesi Vakfı (İNSEV)
sayesinde kazandırılmıştır: Corburn, J. (2019) Sağlıklı Şehir Planlaması- Mahalleden Ülkeye Sağlıkta
Eşitlik, Çev. E. Kovankaya, İNSEV Yayınları.

6

6 Detels, R., Tan, C. C. (2015). “The Scope and Concerns of Public Health”, R. Detels, M. Gulliford, Q. A. Karim ve
C. C. Tan (ed.) Oxford Textbook of Public Health (6. kitap) içinde, Oxford University Press.
7 OECD (2020) “How’s Life? in OECD Countries”, How’s Life? 2020: Measuring Well-being içinde, OECD
Publishing. https://www.oecd-ilibrary.org/sites/9870c393-en/1/3/1/index.html?itemId=/content/
publication/9870c393-en&_csp_=fab41822851fa020ad60bb57bb82180a&itemIGO=oecd&itemContentType=book#section-d1e1780
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İyilik Hâli ve Mekân İlişkisi

İyilik hâli sadece hastalığın yokluğu
anlamına gelmez. Beden ve ruh sağlığını etkileyen, kısa ve uzun vadede
kaliteli bir yaşam sürmeyi sağlayan
sosyal, ekonomik, ekolojik, kültürel
faktörlerin bir arada olmasını ifade
eder. Bütün bu faktörlerin mekânla bağı düşünüldüğünde iyilik hâli ile
mekân arasındaki ilişkinin kaçınılmaz
olduğu görülür. Örneğin bir mahalledeki sosyal ilişki ağları sayesinde
örülen dayanışma, dezavantajlı hâle
getirilmiş grupların yaşamını idame ettirmesini sağlayabilir. Veya bir
mekânın yitirilmesi iş imkânının yitirilmesine, ekonomik gelirin azalmasına
yol açarak yaşamsal aktivitelere, hizmetlere yeterli düzeyde erişememenin
nedeni olabilir.,
İçinde yaşanan mekânlar ruh sağlığını doğrudan etkiler. Örneğin evi;
köke ait ve düzen sağlayan yer, insan
aktivitesinin içinde ve çevresinde oluştuğu bir eksen, bireyin kendi yönünü
bulabildiği yer olarak tanımlayabiliriz.
“Evde olmak” nerede olduğumuzu
gerçekten bilmektir. Ev geçmiş deneyimlerin yaşandığı bir yer ve gelecek projeksiyonlarının dekorudur.
Bir yerde oturdukça ve yaşadıkça o
yere özgü aidiyet alanı da genişler.
Yer kimliği kazanılır. Gönüllü olarak
yer değiştirmediğimizde ya da sahip
olmadığımız eşyalar ve yeni gerçeklikler ile ilişkilenmemiz istendiğinde iyi
hissetmemizi sağlayacak güçlü bağları
kurmakta zorlanabiliriz. Bu yerlerin
ve eşyaların somut gereksinimlerimizi karşılaması, bize gerçek bir evde
hissetme deneyimi sağlayabilecekleri
anlamına gelmez. Mekânların kaybı sadece fiziksel gerçekliğin kaybı

İyilik Hâlini Gözeten Adil ve
Kapsayıcı Bir Kentsel Dönüşüm
Nasıl Olmalı?: Bir Delfi Çalışması

olarak değil ilişkilerin ve deneyimlerin
aynı zamanda benlik bütünlüğünün
kaybı olarak da değerlendirilmelidir.
Mekânın korunması, sosyokültürel
olanın, topluluğun varlığı ve topluluk
içindeki ilişkilerin korunmasının da güvencesi olduğu için değerli ve anlamlıdır. Topluluk (bazen ailemiz, bazen
mahallemiz, bazen şehrimiz, bazen ise
ülkemiz) kök saldığımız, aşina olduğumuz, kimliğimizin içinde oluştuğu
ve varoluşumuzun topluluğa etkisinin
olduğunu bildiğimiz yerdir. Bu nedenle
topluluğun var olmasını mümkün kılan
gerçek fiziksel ortamın kaybı, topluluğun ve bağların da yitirilmesi anlamına geleceği için tüm topluluk üyeleri için bir tehdit yaratır, iyi hissedişi
olumsuz etkiler.
Yaşam stillerimiz ile varoluşsal ihtiyaçlarımızın denk olmadığı yaşam alanlarında yaşamak zorunda bırakıldığımız
her an yaratıcılıktan ve etkileşimlerden uzak, iyi hissetmediğimiz zaman
dilimleri olacaktır. Bireyler birbirleriyle
ilişkilendikçe ve mekânları deneyimledikçe kenti sahiplenecek, kendilerinin
kılacaktır. Küresel hastalık yüküne bakıldığında depresyon ve anksiyete gibi
ruh sağlığı hastalıklarının ilk on hastalık arasında olduğu görülür. İnsanın
iyi hissedebilmek için gün ışığına yakın
olmaya, gökyüzünü görüp yerküre
ile ilişkilenmeye, otomatikleşmeden,
kendi bedeni ve yaşadığı kent içinde
devinim ve salınım içinde olmaya, en
çok da temas etmeye ihtiyacı var. Bu
nedenle kentler bireye hareket özgürlüğü tanımalı, onun zihinsel, bedensel
ve sosyal ihtiyaçlarına hitap etmelidir.

Delfi yöntemi aracılığıyla, farklı alanlardan uzmanlar davet edilerek yüz
yüze gelmeden ve bağımsız olarak görüşlerinin alınması yoluyla ortak görüş
oluşturulması amaçlandı. Kentsel dönüşüm süreci, öncesi, sırası ve sonrası
olarak üç aşamaya ayrıldı ve çalışmanın ilk turunda dönüşüm sürecinde
gözlemledikleri sorunların ve buna
yönelik geliştirdikleri çözüm önerilerinin toplanması amacıyla katılımcılara
üç soru yöneltildi.8 Verilen yanıtların
analizi ile ortak noktalar belirlendi
ve OECD İyilik Hâli Çerçevesi’nde yer
alan parametrelerle kapalı kodlama
yapılarak eşleştirildi. İkinci turda ise
yapılan kodlamalarla hazırlanan metin
ve şema hakkında görüşleri alınarak
uzlaşı noktalarının netleştirilmesi hedeflendi.
Gerçekleştirdiğimiz Delfi çalışmasında
farklı disiplin alanlarından uzmanların
yanı sıra İstanbul’un çeşitli bölgelerinde gerçekleşen kentsel dönüşüm
uygulamalarını ve karşısında gelişen
mücadeleleri takip eden, bu doğrultuda bilgi ve deneyimlerini paylaşan
katılımcılar da yer aldı. Birinci tur için
e-posta ile davet edilen ve toplam
55 kişiden oluşan liste, MAD ekibinin
ve danışmanların önerileri doğrultusunda oluşturuldu. Kendilerine iletilen
soruları yazılı ya da ses kaydı alarak
yanıtlayarak çalışmada yer alan 17
katılımcı; planlama, mimarlık, mühendislik, sanat, halk sağlığı, psikoloji,

hukuk, sosyoloji, siyaset bilimi, tarih,
antropoloji ve bu disiplinlerin kesişiminde yer alan uzmanlık bilgileri ile
birlikte, engelliler ve göçmenler gibi
farklı toplumsal gruplarla birlikte çalışma deneyimleri üzerinden de görüş
ve önerilerini sundular.
Delfi çalışmasının 1. turunda elde
edilen sorun ve önerilerin analizi ile
hazırlanan şema (Şekil-2) aracılığıyla,
OECD İyilik Hâli Çerçevesi parametreleri ile ilişkilendirdiğimiz konuların
kentsel dönüşümün öncesinde, sırasında ve sonrasında hangi ağırlıklarda
öne çıktıkları gösterildi. Analizin ilk
aşamasında OECD İyilik Hâli Çerçevesi’nde yer alan parametreler kapalı
kodlar olarak kabul edildi ve yanıtların
içeriği kapalı kodlama yoluyla parametreler ile eşleştirildi. İkinci aşamada, eşleştirilmiş parametreler üç soru
başlığı altında sıralanarak her bir soru
başlığı altındaki tekrarlanma sıklığı
hesaplandı. Üçüncü aşamada ise parametrelerin üç soru başlığı altındaki
tekrarlanma sıklığı dairesel grafiklerle ifade edildi ve OECD parametre
gruplandırması temel alınarak gösterildi.
Çalışmanın 2. turunda, hazırlanan
şema ve analiz metnine ilişkin katılımcıların görüşleri alındı ve bu görüşlerle birlikte tamamlanan çalışmanın
sonuçları ile raporun son bölümünü
oluşturan politika önerileri hazırlandı.

“Evde olmak” nerede olduğumuzu gerçekten bilmektir.
Ev geçmiş deneyimlerin yaşandığı bir yer ve gelecek
projeksiyonlarının dekorudur.
8 Bkz. Ek-1 Delfi Çalışması Davet Metni ve Ek-2 Delfi Çalışması Soruları.
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Şekil-2:Delfi 1. Tur Yanıtları Analiz Şeması.

İyilik hâli parametreleri, Delfi
yanıtlarında öne çıkma sıklığına
göre grafikleştirildi. Grafikte,
her süreç için en çok vurgulanan
parametreler büyük dairelerle,
daha az vurgulanan parametreler küçük daireler ile gösteriliyor.
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KENTSEL
DÖNÜŞÜM
ÖNCESİ, SIRASI
VE SONRASINDA
İYİLİK HÂLİ
Ortaya koyulan sorunların İyilik Hâli Çerçevesi’nde yer alan
parametrelerle eşleştirilmesi ile elde edilen analiz metni, kentsel
dönüşüm projelerinin iyilik hâlini içermeyen, adaletten ve
kapsayıcılıktan uzak şekilde ilerlediğini gözler önüne seriyor.
Kentsel dönüşüm sürecinin çeşitli etkilerine, MAD’ın geçmiş yıllarda İstanbul’un farklı mahallelerinde gerçekleştirdiği saha çalışmalarında tanıklık
edildi. Kentsel dönüşümün öncesindeki belirsizlik ortamında kimi zaman
uzlaşmaların kimi zaman itirazların
ve çatışmaların, çoğu zaman ise her
ikisinin birden yaşandığı görülebiliyordu. Kentsel dönüşümün sadece mülk
sahiplerini ilgilendiren bir konu olmadığı, dönüşüme konu olan bölgede
yaşayanların tümünü ekonomik, ekolojik, sosyal, kültürel, mekânsal olarak
etkilediği tespit ediliyordu. Kentsel
dönüşüm sırasında anlaşma veya acele kamulaştırma yoluyla yıkımlar başlarken, pek çok mahallede belirsizlik
ortamına yıkım ve yapım faaliyetlerinin yarattığı sorunlar da ekleniyordu.
Kentsel dönüşümün sonrası ise projelerin kısmi olarak tamamlandığı ya
da tamamlanamadığı ve mahallelerin
bütünlüğünün, kimliğinin, ruhunun yok
edildiği sonuçlar yaratıyordu.
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Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi. Fotoğraf: Kübra Ekmekci.

MAD’ın mahallelerdeki tanıklıkları
kısıtlı bir kentsel dönüşüm tablosu
sunmaktaydı; saha çalışmalarında
elde edilen bulgular mahalle öl-

çeğindeki kentsel dönüşüm süreçlerinde yaşanan sorunları ortaya
koyuyordu ve kentsel dönüşüme
karşı mücadele eden kitlelerin anlatılarıyla sınırlıydı. Rapor kapsamında yürütülen Delfi çalışması, saha
çalışmalarındaki gözlemlerin yanına
uzmanların görüşlerini de ekleyerek
kentsel dönüşümün etkilerini farklı
boyutlarıyla ele almayı mümkün kıldı.
Delfi çalışması aracılığıyla Türkiye’de
gerçekleştirilen kentsel dönüşümün
öncesi, devamı ve sonrasına ilişkin
önemli ve kapsamlı değerlendirmelere ulaşıldı. Ortaya koyulan sorunların İyilik Hâli Çerçevesi’nde yer alan
parametrelerle eşleştirilmesi ile elde
edilen analiz metni, kentsel dönüşüm
projelerinin iyilik hâlini içermeyen,
adaletten ve kapsayıcılıktan uzak
şekilde ilerlediğini gözler önüne
seriyor. İlerleyen sayfalarda MAD’ın
İstanbul’un farklı mahallelerinde
gerçekleştirdiği saha çalışmalarındaki tanıklıkları üzerinden kentsel dönüşümün katmanlı hâli aktarılacak,
ardından Delfi çalışmasının analiz
metni sunularak Türkiye’de kentsel
dönüşüm öncesi, sırası, sonrasında
iyilik hâlinin önemi vurgulanacaktır.
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Kentsel Dönüşümün Öncesi
“Biz burada sadece dört duvarın asla kaygısını taşımıyoruz. Biz burada
yaşanmışlıkları kaybetmekten, dostlukları kaybetmekten korkuyoruz.”9

Fısıltılar, tedirginlikler,
belirsizlikler…
Kentsel dönüşüm, önce bir fısıltı olarak
mahallelerin sokaklarında dolaşıyor. Kimi
zaman bir kentsel dönüşüm projesi ilanıyla, kimi zaman mahallenin riskli alan ilan
edilmesi ile mahalledeki gündelik hayatın
tam ortasına soru işaretleri düşüyor. Soru
işaretlerine yol açan kelime ise ağırlıklı
olarak “kaybetmek” oluyor. İstanbul’da
pek çok mahalle, evini, bahçesini, mahallesini, komşusunu, bir mekânın çevresinde
o güne kadar kurduğu aidiyeti, bağları ve
ilişkileri kaybetme tedirginliğini yaşamaya başlıyor. Bir mekânı “tecrübe etmek”,
mekânı benimsemeyi, onu hayatına
katmayı ve kendinin kılmayı sağlıyor ve
hâkim olunan mekânların -bu bir ev ya
da sokak olabilir- kaybı büyük bir acıya
yol açabiliyor. 10
Mahallelerindeki adaletsiz kentsel
dönüşüm projelerine ve yerinden edilme tehdidine karşı Mahalleler Birliği11
çatısı altında ortak mücadele veren
mahalleliler; doğup büyüdükleri, yapılı
çevresinden ağacına, çiçeğine emek
verdikleri mahalleleri ile kurdukları aidiyet ilişkisinin ve hayatlarını sürdürürken komşularıyla kurdukları dayanışma
ağlarının kendileri için vazgeçilmez olduğunu sık sık ifade ediyorlar. Pek çok
mahalle sakininin temel talebi, kentsel
dönüşüm nedeniyle mevcut yaşam
alanlarının ve mahallelerinde kurdukları komşuluk ilişkilerin değişmemesi.
Mahalle ile kurulan güçlü ilişki, yaşanmışlıkların yanı sıra mekânsal özelliklerle de ilişkili. Köyden kente göçen
nesil için doğa ile ilişkisini koparmayan
benzer bir mekânsal düzenlemeyi
sağlamış olmaları, insani ölçekte bir

yaşam alanına sahip olma deneyimleri
ağır basıyor. Evlerinin az katlı oluşu ve
çoğunluğunun önünde, sağında, solunda bahçe bulunması pek çok mahalleli
için hayati öneme sahip. Kent merkezinde nadir bulunabilecek böylesi
bir ölçeğe sahip Beyoğlu Hacıhüsrev
Mahallesi de (resmi adı İstiklâl Mahallesi) riskli alan ilan edildi. Mahallelinin
kırılgan koşullarından ve yasaların
kendilerine sunduğu kolaylıklardan
yararlanan Polat Holding, Piyalepaşa
Projesi’ni hayata geçirdi. Mahallenin
bir kısmı, ortasında yükselen yapılara
rağmen şimdilik eski hâliyle duruyor.

“Bizim maneviyatımızı bitirdi… Ben
bu yaştan sonra, 60 yaşımdan sonra
gideceğim, yeni yuva kuracağım…
Ben saat 3’e kadar burada
oturuyorum, kalbim sıkışıyor buradan
kapıya kadar koşuyorum. Ben
orada nereye koşacağım? Ben aşağı
inene kadar geberiyorum zaten.
Ya balkondan kendimi atacağım ya
merdivenlerden inip... Ben giderim
zaten.“12
Kimileri için “fırsatlar” yaratan kentsel dönüşüm, kimileri için bir belirsizlik
sarmalı yaratıyor. Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi sakinleri de çevrelerinde devam eden kentsel dönüşüm
projelerinin gölgesi altında yaşıyorlar.
Yerinden edilme tehdidinİN yarattığı
güvencesizlik hissi, hayatları “göçmekle” geçen mahalle sakinleri için daha
çarpıcı hâle geliyor.

9 Mekanda Adalet Derneği (2018, 19 Mart). #BizimMahalle Pınar Mahallesi [Video]. Vimeo. https://vimeo.
com/260721591
10 Connerton, P. (2018) Modernite Nasıl Unutturur, Sel, s. 42-43.
11 Mahalleler Birliği hakkında detaylı bilgi için bkz. http://mahallelerbirligi.org/
12 Mekanda Adalet Derneği (2018, 22 Mart). #BizimMahalle İstiklal Mahallesi (Hacıhüsrev) [Video]. Vimeo.
https://vimeo.com/261292298
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Sarıyer Pınar Mahallesi. Fotoğraf: Hilal Bozkurt.

Bizi tetikleyen şeyin kendisi göçmen
olmamız. Buradaki insanların
ortalama göç sayısı üçtür. Yeni
bir kentsel dönüşüm ile dörde
çıkacak. İlla Selanik’ten, Kosova’dan,
Bosna’dan göçmemiz gerekmez.
Memleketin içinde de göçüyoruz
işte. Her seferinde şehrin dışına
atılıyoruz. Göçtüğümüzde hem
ekonomik kayıp yaşıyoruz hem de
çevremizi, ilişkilerimizi, dayanışma
ağımızı, arkadaşlarımızı, her şeyimizi
geride bırakmamız gerekiyor.
Hiç göçmek zorunda kaldınız
mı bilmiyorum ama sıfırdan bir
hayata başlamak gerçekten çok
zor. Biz burada para için mücadele
etmiyoruz. Evimiz, mahallemiz çok
değerlenecek diye değil... Biz sadece
evimize, mahallemize değil maddi
manevi mirasımıza sahip çıkıyoruz.13

Mahallede kurulan toplumsal ilişkilerin
önemli bir boyutunu komşuluk ilişkileri
oluşturuyor. Komşular arasında pek
çok konudaki paylaşım gündelik hayatı
kolaylaştırırken, komşuluk ilişkileri
aracılığıyla kurulan dayanışma pratikleri hayatı sürdürebilmenin önemli bir
parçası hâline geliyor. Bu ilişkiler bir
yanıyla da birbirini yıllardır tanımanın
getirdiği güvende hissetme duygusunu
sağlıyor.

“Ben burada herkesi tanıyordum,
herkesin evine girip çıkabiliyordum.
Akrabamdan bana daha
yakındı hepsi. Gecenin saati,
gündüzün bir şey olmazdı yani
girip çıkardım. Ben memlekete
gittiğim zaman onların ihtiyacı
varsa gidip alabiliyordu. Şurada
bahçe var, hiçbir şeyi biz dikmedik
hepsi kendiliğinden oluştu.
Çocukluğumda kiraz, şeftali şimdi

13 Yazıcı, S. (2017) “Kaçıncı Kamulaştırma, Kaçıncı Göç…”, beyond.istanbul, https://beyond.istanbul/kaçıncı-kamulaştırma-kaçıncı-göç-f3f6cafb821e
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Delfi çalışması bulguları
Kentsel dönüşümün öncesi olarak
adlandırılan sürece dair Delfi çalışmasında dile getirilen temel sorunlar
sivil katılım, barınma, kaliteli bir çevre,
gelir ve refah, öznel iyilik hâli parametreleri ile ilişkilendirildi
Kentsel dönüşüm sürecinin tüm aşamalarına yayılan ve iyilik hâli parametrelerinin pek çoğunu etkileyen ya da
belirleyen öncelikli sorun, sivil katılım
parametresi çerçevesinde belirdi. Dönüşümü planlanan bölgeye nasıl karar
verildiği sorusundan başlayarak, dönüşüm projesi ile vaat edilen konut ve
yaşam alanının tasarımına nasıl karar
verildiği, kimlerin orada yaşamaya devam edebileceğini ve kimlerin gitmek
zorunda kalacağını hangi faktörlerin
belirlediği gibi pek çok sorunun kaynağı karar mekanizmaları ile doğrudan
bağlantılı. Dolayısıyla kentsel dönüşüm
öncesinde karar alma süreçlerinde
halkın katılımı temel bir sorun olarak
öne çıkıyor.
Beyoğlu Hacıhüsrev Mahallesi. Fotoğraf: Bekir Dindar.

de erik ağaçları. Biz ekmeden
onlar kendisi, yani toprak bize
veriyor. Ama bunlar hepsinden bizi
mahrum etmek istiyor. Tek kaldım,
kimse yok. En samimi komşularım
(…) hepsi gittiler. Çıkar, menfaat,
para uğruna, korkudan gittiler.
Kadın hastalandı şu anda, o kadın
da hasta, apartman dairesinde
sıkıştı kaldı küçücük bir balkon.
Burada çiçekleri vardı, çıkıp
uğraşıyordu günde iki kere
onlarla, solan yaprağını çiçeklerini
suluyordu bahçede, kapı önünde
kadının vakti geçiyordu. Şimdi
sıkıştı, hapis gibi, dönüyor dört
duvar arasında. Kadın şimdi
hastalandı, hâlâ hastalığı devam
ediyor. Çocuklarında kalıyor, bir
ay onda on gün onda ama rahat

edemiyor, hiçbir yer evim gibi
olmuyor diye. Şu anda kadın stres
içinde sıkıntı içinde. Ama n’apıcan
diyor, devlet, mecbur vereceksin,
vermeyip ne yapıcan.”14
Bu anlatı bir yanıyla da kentsel dönüşüm sürecinden en çok etkilenen
toplumsal kesimler arasında kadınların bulunduğunu gözler önüne seriyor. Komşuluk ilişkileri sayesinde ev
içi emeğin, yaşlı, çocuk, hasta bakımı
yükünün dayanışma ilişkileri içerisinde
çözülebildiği bir topluluğun kaybı, kadınlar açısından hayatın yükünü daha
da artırıyor. Diğer taraftan yıllardır
oturdukları mahallede kurulan güven
ilişkileri ve bahçe, kapı önü boşluğu
gibi mekânsal olanaklar sayesinde evin
dışında vakit geçirebilme imkânına sahipken, alışkın olmadıkları yaşam alanlarında ve sıkışmışlık hissi duydukları
apartman dairelerinde evin içine daha
fazla hapsolma durumunu yaşıyorlar.

Delfi çalışmasında öne çıkan ve barınma parametresi ile ilişkilendirilen sorunlar ise kentsel dönüşüm projelerinin
henüz planlama aşamasındayken dahi
deprem riski taşıyan binaların yenilenmesi/güçlendirilmesi gibi sağlıklı ve
güvenli barınma ihtiyacını karşılamayı
sağlayacak amaçları içermediği görüşü üzerinden temellendi. Bu süreçte rant üretme potansiyeli, mekânın
kullanım değerinin tartışılmasının
önüne geçiyor. Kimi kentsel dönüşüm
projelerinde, mülkiyet hakkı ihlâllerinin
yaşandığı, hak sahipliğinin yok sayıldığı
ve hak arama hürriyetinin kısıtlandığı
uygulamalarla karşılaşılıyor. Kentsel
dönüşümün kimin lehine olduğu, ekonomik ve hukuki güç ile belirlenir hâle
geliyor.
Delfi çalışmasında öne çıkan bir diğer
sorun ise gelir ve refah parametresi ile
ilişkilendirildi. Deprem riski kentsel dönüşümün gerekçesi olarak öne sürülse
de riskli yapılarda yaşayanların evlerini
depreme dayanıklı hâle getirebilmelerini kolaylaştıran bir mevzuat ve
kamu otoriteleri eliyle sunulan uygun
finansman seçenekleri bulunmuyor.
Riskli yapılarda yaşayanlar, bulunduğu
yerden taşınmak, yerinden edilmek ya

da müteahhitlerle pazarlık masasına
oturmak dışında bir seçeneğe sahip
olamıyorlar. Mevzuattaki belirsizlikler
ve bilginin herkes için erişilebilir olmaması, kentsel dönüşüm öncesinde müteahhitlerin manipülatif girişimlerinin
önünü açarak çok sayıda hak gaspına
ve mağduriyete yol açabiliyor. Bu sorun, kentsel dönüşümün finansmanına
dair seçeneklerin kısıtlı ve eşitsiz olması ile de ilgili. Mevcut bankacılık ve
kredi sisteminde müteahhitler kâr elde
ederken, kullanıcılar büyük bir borç
altına giriyor. Diğer taraftan kentsel
dönüşüm için ödenen yüksek bedeller bile sağlıklı ve güvenli bir konutta
yaşama imkânı sağlamayabiliyor. İlgili
yasa ve yönetmelikler, sağlıklı ve güvenli barınma hakkını güvence altına
almak için yeterli olmadığı gibi, uygulamadaki denetimsizlik de karşılaşılan
bu olumsuz tabloyu genişletiyor.
Delfi çalışmasında öne çıkan ve kaliteli
bir çevre parametresi ile eşleştirilen
sorunlar ise fiziksel çevrenin niteliklerinin önemini ortaya koyarken, bu
niteliklerin sağlık ve öznel iyilik hâli
parametreleriyle de son derece ilişkili
olduğunu gösteriyor. Kentsel dönüşüm
projelerinin bütüncül planlama yaklaşımı ile kurgulanmıyor olması nedeniyle
başlangıç aşamasından itibaren ilgili
bölge için gerekli tüm donatıların ve
olanakların (eğitim, sağlık, kültürel,
yeşil alan vb.) sağlanıp sağlanmadığı
dikkate alınmıyor. İlgili planlarda sağlık
tesisi alanlarının ayrılıp ayrılmadığını
takip eden bir mekanizmanın bulunmamasının yanı sıra birinci basamak
sağlık hizmetleri olarak nitelendirilen
hizmetlerin kentsel dönüşüme konu
olan alanlarda nasıl sunulacağına dair
herhangi bir planlama da yapılmıyor.
Yoğun ve yüksek yapılaşma içeren plan
kararları kentsel boşluk, yeşil alan,
kamusal mekân ihtiyaçlarını göz ardı
ederek bireylerin duygu durumlarını
olumsuz etkileyecek bir kentsel çevre
tahayyülü oluşturuyor.
Kentsel dönüşümün farklı toplumsal
gruplar için farklı anlamlar ve dinamikler içermesinden dolayı, Delfi
çalışmasında bu kapsamda ortaya
koyulan sorunlar öznel iyilik hâli parametresi ile ilişkilendirildi. Kentsel

14 Mekanda Adalet Derneği (2018, 15 Haziran). Komşum Yoksa Evim Mahallem Ne Ki! [Video]. Vimeo.
https://vimeo.com/234124325.
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dönüşümün konuşulmaya başladığı
kimi bölgelerde toplumsal güç ilişkilerinin daha fazla devreye girmesi ve kimi
toplulukların barınma hakkının daha
fazla tehdit altında olması sözkonusu
olabiliyor. Örneğin LGBTİ+ bireylerin
ve bekâr kadınların barınma hakkı,
müteahhitlerin ve mülk sahiplerinin
kentsel dönüşüm pazarlığında şiddet ve tehdit yoluyla kolaylıkla gasp
edilebiliyor. Kentsel dönüşümün öncesinde ve sırasında kimi bölgelerde
yaşayan toplulukların kurumlar eliyle
ve ana akım medya aracılığıyla etiketlenmesi durumuyla da sık karşılaşılıyor.
İlgili bölgede yaşayanlar suç, pislik,
ahlaksızlık vb. etiketlerle donatılarak
yerlerinden edilme durumu meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Dönüşümü planlanan kimi bölgelerin sosyal, kültürel
ve ekonomik olarak yoksullaştırıldığı,
kentsel hizmetlerden bilinçli olarak
mahrum bırakıldığı görülüyor.
Öznel iyilik hâli parametresi ile ilişkilendirilen sorunların bir diğer boyutu
ise kentsel dönüşüme ilişkin talep ve
beklentilerin farklılaşabileceğini ve bu
farklılıkların kendi özgünlüğü içinde
değerlendirilmesi gerektiğini ortaya

koyuyor. Yaşadığı binanın daha erişilebilir olmasını isteyenler, farklı yaşamsal ihtiyaçları olanlar kimi zaman
göz ardı edilebiliyor. Kentsel dönüşüm gibi süreçlerde engelli bireylerin
ihtiyaçları sadece aileleri tarafından
dillendirilebiliyor ve kendi ihtiyaçlarını
tarif edebilecekleri alanlar yaratılmıyor. Yaşlılar, yaşadıkları mekânların
değişmesi ya da tanınmayacak kadar
dönüşmesi nedeniyle onları hayata
bağlayan mekânsal hafızalarını ve
yakın mesafe sosyal ağlarını yitirebiliyorlar. Ancak diğer taraftan yaşlılar
için kentsel dönüşüm süreçleri bazen
dikkate alındıkları ve müzakerede bir
güç sahibi olabildikleri alanlar da açabiliyor. Yaşam koşulları itibarıyla asla
iyilik hâlinden bahsedilmese de kentsel
dönüşüm alanları bazen de göçmenler
gibi dışlanmış grupların geçici de olsa
barınma ihtiyaçlarını karşılamalarını,
topluluk kurarak dayanışma ve savunu mekanizmaları geliştirebilmelerine
imkân sağlayabiliyor. Diğer taraftan
dönüşümü tamamlanan bölgelerde
yaşamaya devam edememeleri nedeniyle kurdukları topluluğun dağılması,
dayanışma örüntülerinin bozulması
durumunu sıklıkla yaşıyorlar.

Kentsel Dönüşümün Sırası
Nereye gidelim? Ne yapalım şimdi bu işi? Gökte
yıldızımız yoktur. Molozdan, pislikten başka bir şey
yok. Gelip süpürmüyorlar. O gün kavga yaptık gelip
süpürdüler. Buralar leş gibiydi. Diyor ki “Sokak
mı var ki süpürelim?” diyor. “Siz ne istiyorsunuz
benden?” diyor. E bu sokak değil, bu ne? Gidenler
gitsin, benimkini temizle, ben vermiyorum evimi
çoktan. Versin hakkımızı, verelim. Zaten biz kapımızı
kendimiz süpürüyoruz, her zaman. Hepimiz bir
aradayız, kırk senedir buradayız. Valla bir gün
belediye bizim kapımıza gelmedi süpürmeye. Şimdi
de belediye yüzünden hastalandık, kendi evimizi
süpüremiyoruz ki sokağı süpürelim.15

Üsküdar Kirazlıtepe Mahallesi. Fotoğraf: Volkan Işıl.

Dönüşümü planlanan kimi bölgelerin sosyal, kültürel ve
ekonomik olarak yoksullaştırıldığı, kentsel hizmetlerden bilinçli
olarak mahrum bırakıldığı görülüyor.
18

15 Mekanda Adalet Derneği (2019, 1 Mart). Kirazlıtepe: Bu Mahallede Asbest Var [Video]. YouTube. https://
www.youtube.com/watch?v=0WV5Szxf7FE
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lilerin şantiye sahasında eylem yapmak için oluşturdukları çadır alanında
yaptıkları röportajda bölgedeki inşaat
faaliyetlerinin yarattığı hava kirliliğinin
solunum problemlerine sebep olduğu
dile getiriliyordu.

“Burada hiçbir şekilde bu sağlık
sorununu ele almadılar. Ben şimdi
solunum yolu hastasıyım. Solunum
yolu hastası nasıl olduğum da; binalar
yıkıldı, asbestlerden, tozlardan. Hiç
denetim olmadı. On beş sene sonra
da hepimiz akciğer kanseriyiz. Ve
cebimde de var yani, şöyle göstereyim
(cebinden çıkardığı astım spreyini
gösteriyor).Tıkanmayayım diye de
maske takıyorum.”18

Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi
de riskli alan ilanıyla kentsel dönüşüm
çalışmalarının başladığı mahallelerden
biri. Görüşülen mahalleliler, yıkımlardan kaynaklı mahallede yaşanan kirlilik
ve sağlık sorunlarına vurgu yapıyorlar, sürecin belirsizliğinin psikolojilerini
bozduğunu da sıklıkla tekrarlıyorlardı.
Yıkımlar nedeniyle yaşanan güvenlik
sorunları da cabasıydı. Yıkımlar nedeniyle çocuklarını sağlıklı ve güvenli bir
çevrede yetiştiremediklerini belirten
yetişkinlerin anlatılarını, konuşmalar
esnasında “park istiyoruz” diye araya
giren çocuklar da destekliyordu. Yıldıztabya’da dikkat çeken konulardan biri
de mahalledeki futbol sahasının kentsel
dönüşüm kapsamında yıkılmasına karşı
mahallelinin tepkisiydi. Özellikle mahalle
gençleri için sağlıklı ve güvenli bir sosyalleşme alanı hâline gelen spor kulübü,

Kadıköy Fikirtepe. Fotoğraf: Kübra Ekmekci.

Kontrolsüz yıkımlar, tozlar,
molozlar…
Çamlıca Camii’nin projelendirilmesinin
ardından kentsel dönüşüm sürecinin
hızlandığı Üsküdar Kirazlıtepe Mahallesi’nde yıkımlarla birlikte mahalle
sakinleri başta hak sahipliği ve çevre
kirliliği olmak üzere pek çok sorunun
ortasında bırakıldı. Mahalledeki molozların fotoğraflarını çeken dernek
üyelerine yaşadığı evin önünden seslenen bir kadın, evde hasta annesine
baktığını ve yıkımlar yüzünden psikolojisinin bozulduğunu tekrar tekrar
anlatma ihtiyacı hissediyordu. Mahalleli, yıkımlardan sonra kaldırılmayan
molozların arasında farelerin cirit
attığını, sokakta oyun oynayan çocuklarının sağlıkları için endişe duyduklarını aktarıyorlardı. Ayrıca toza bağlı
olarak mahallede solunum yolu hastalıklarında artış olduğunu da belirtiyor-
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lardı. Kirazlıtepe Mahallesi sakinleri,
yaptıkları tüm başvurulara rağmen yıkımlardan kaynaklı asbest riski ile ilgili
yetkililerden cevap alamadılar. İstanbul Tabip Odası ve TMMOB İstanbul İl
Koordinasyon Kurulu’ndan uzmanlar,
mahallede yaptıkları ölçümler sonucunda hazırladıkları rapor ile Kirazlıtepe’de tüm mahallenin asbest riski
altında olduğunu doğruladılar.16
Dönüşüm sırasındaki çevre ve hava
kirliliğinin etkilerinin görüldüğü bir
diğer kentsel dönüşüm bölgesi de
Fikirtepe’ydi. Fikirtepe’deki kentsel
dönüşüm sürecinin bölge halkına yaşattığı mağduriyetler çok sayıda haberin ve çalışmanın konusu oldu ancak
bu çalışmaların çok azı halk sağlığı
boyutunu içeriyordu. Konunun halk
sağlığı boyutuna 2017 yılında Kadıköy
Belediyesi’nin yaptırdığı hava kalitesi
ölçümleriyle dikkat çekildi.17 Mekanda
Adalet Derneği üyelerinin, Fikirtepe-

Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi. Fotoğraf: Volkan Işıl.

16 TMMOB (2019). “TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Kirazlıtepe Mahallesi Asbest Envanter Değerlendirme Raporu”, https://www.tmmob.org.tr/sites/default/files/kirazlitepe_raporu_.pdf

18 Fikirtepe’de kentsel dönüşüm mağdurlarının, inşaatı duran Pana Yapı’ya ait şantiyede çadır kent kurmasının ardından MAD üyelerialanında Fikirtepeli Suat Erdoğan ile çadır alanında yaptığı röportajda bölgedeki kentsel dönüşüm faaliyetlerinin halk sağlığı boyutu öne çıkıyor:

17 Gazete Duvar (2017, 25 Temmuz). “Kadıköy için Halk Sağlığı Uyarısı.” https://www.gazeteduvar.com.tr/
saglik/2017/07/25/kadikoy-icin-halk-sagligi-uyarisi

19 Mekanda Adalet Derneği (2018, 27 Aralık). Şantiye Sahası: Kentsel Dönüşüm Futbolun Peşinde [Video].
YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=bolc8XQRQjU
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“Yıkım izinleri olmadığı için garibanlara
bu işi yaptırıyorlar, bizim içimizden
insanlara. Ona da kıyamıyorsun,
para kazansın diyorsun çünkü. Ona
bir şey yaptıramıyorsun, hani çekmiş
olsan da olan buna olacak, cezayı
bu alacak. Ama zaten her halükârda
da ne Büyükşehir Belediyesi ne
Beyoğlu Belediyesi ne Beyaz Masa
ne de devletin herhangi bir birimi
buraya gelmiyor, bizle bi alakası yok
diyorlar. Ne polis ne zabıta buraya
gelmiyor. Bize baskı uyguluyorlar, siz
de satacaksınız, burası zaten bizim,
evrağınız yok, toprak bizim, sizler
işgalcisiniz, sizler zaten burada çok
oturmuşsunuz, zaten beşinci sınıf
binalarda oturuyorsunuz. Deprem
olsa zaten siz yok olursunuz, biz
de size buraları güzelleştiriyoruz
diyorlar. Ama bizsiz işte. Bizsiz okul,
bizsiz binalar. Biz yokuz, bizim nereye
gittiğimiz belli değil.”20

20 Mekanda Adalet Derneği (2018, 22 Mart). #BizimMahalle İstiklal Mahallesi (Hacıhüsrev) [Video]. Vimeo.
https://vimeo.com/261292298
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sahanın yıkılması nedeniyle faaliyetlerini
mahalleden uzakta gerçekleştirmek
zorunda kaldığı için bu özelliğini yitirme
riskiyle karşı karşıya.19
İstanbul’un çok sayıda eski mahallesi,
bir yandan dayatılan kentsel dönüşüm projeleri ile bir yandan da hızlı ve
kontrolsüzce sürdürülen yıkımların ve
inşaatların yol açtığı sorunlarla mücadele ediyor. Kentsel dönüşüm kararlarının tepeden inme verildiği ve projelerin
gerçekleştirilmesi için her yolun mubah
sayıldığı koşullarda yıkım ve inşaat faaliyetlerinin de kuralsızca ve kontrolsüzce
sürdürüldüğü, yaratılan olumsuz çevre
koşullarıyla mahalleliler üzerindeki baskının artırıldığı görülüyor. Maruz bırakıldıkları koşullar karşısında yasalar ve
yönetmelikler doğrultusunda haklarını
arayan mahalleliler ise muhatap bulamama ve bürokratik engellerle karşılaşma gibi sorunlarla yüz yüze kalıyorlar.

Delfi çalışması bulguları
Türkiye’deki kentsel dönüşüm
projelerinin mahalleler ve topluluklar
için yarattığı sorunların bir boyutu
da fiziksel çevrede hızlı, plansız ve
kontrolsüz uygulamaların hayata
geçmesi. Bu anlamda kentsel
dönüşüm çalışması bulguları olarak
nitelendirilen sürece dair Delfi
çalışmasında ortaya koyulan öncelikli
sorunlar sağlık, güvenlik, barınma,
gelir ve refah, sosyal bağlantılar
parametreleri ile eşleşti.
Sağlık ve güvenlik parametreleri ile
eşleşen sorunlar sadece insanların değil tüm canlıların yaşamını ilgilendiren
bir çerçevede değerlendiriliyor. Kentsel dönüşüm kapsamında gerçekleştirilen yıkımlar ve inşaatlar nedeniyle
ortaya çıkan asbest, toz ve pek çok
zararlı kimyasal ve atık tüm canlılara
ve yaşam alanlarına büyük zararlar
veriyor. Kentsel dönüşüm öncesi hem
mevcut yapılarda hem de zeminde
kirlilik açısından asbest, cıva, küf, kurşun, radyoaktif vb. risk unsurları yeteri
kadar araştırılmıyor. Yıkım ve inşaat
süreci de dahil olmak üzere kentsel
dönüşümün tüm aşamalarında mevcut
mevzuat bile yeteri kadar uygulanmıyor ve gerekli denetimler yapılmıyor. Kentsel dönüşüm uygulamaları

sırasında ortaya çıkan sağlıksız çevre
koşulları, başta hava kirliliği kaynaklı
solunum yolu hastalıkları olmak üzere
pek çok hastalığın artmasına sebep
oluyor. Diğer taraftan kentsel dönüşüm kapsamında ortaya çıkan ve miktarı yüzlerce tona ulaşan inşaat ve yıkım atıklarının asbest ve diğer tehlikeli
kimyasallardan arındırılmadan döküm
sahalarına ulaştırılması, gelecekteki
yeni halk sağlığı sorunlarına kaynaklık
edecek bir sorun olarak görülüyor.
Ayrıca tehlikeli kimyasallardan arındırılmış atıkların doğaya gömülmesi de
çevresel tahribat yaratıyor.
Delfi çalışması kapsamında öne çıkan
ve güvenlik parametresi ile eşleştirilen
sorunlar ise ağırlıklı olarak yıkım ve inşaat alanlarından kaynaklanıyor. Yıkım
ve inşaat alanları, çevresinde yeterli
önlemlerin alınmaması nedeniyle can
güvenliği riski oluşturuyor. İnşaat sahalarının işgal ettiği sokaklarda yaya
ulaşımının kesintisiz sağlanması için
güvenli alanlar yaratılmaması özellikle
engelli bireylerin kent içi hareketliliğini
sınırlıyor. İnşaatlar nedeniyle kentsel mekânların erişilebilirliği azalıyor.
Yıkım ve inşaatların neden olduğu
gürültü, sağlıklı bir çevrede yaşama
hakkını ihlâl ettiği gibi işitme cihazı kullananların iletişimlerinin bloke
olması gibi sorunlara da yol açıyor.
İnşaatlarda kullanılan kamyonlar
kentin genelinde çok sayıda kazaya yol açıyor. Diğer taraftan kentsel
dönüşüm sırasında inşaatlar nedeniyle
sokakların yaşamdan soyutlanması ile
bölgede yaşayanların kendilerini güvende hissetmediği, özellikle kadınların
sokağa çıkmasının daha da kısıtlandığı
bir ortam oluşuyor. Sokak hayvanlarının barınma alanlarının yok olması
başta olmak üzere bölgedeki tüm
canlıların yaşam hakkına ilişkin ihlâller,
inşaat ve yıkım süreçleri ile birlikte hız
kazanıyor. Yıkımlar ve inşaat esnasında işçi sağlığı ve güvenliğinin de yok
sayıldığı, hız ve denetimsizlik içerisinde
çok sayıda iş kazasının ve cinayetinin
yaşandığı da bilinen bir gerçek.

herhangi bir pazarlık gücüne sahip
olmayan toplumsal gruplar için o bölgede yaşamaya devam etmek oldukça zorlaşıyor. Hak sahipleri arasında
uzlaşma sağlanarak başlayan kentsel
dönüşüm projelerinde dahi pek çok
sorunla karşılaşılıyor. Bazı durumlarda
binanın dönüşümünün tamamlanması tamamen müteahhidin teknik ve
finansal olarak inşa edebilme gücüne
bağlı oluyor. Bu aşamada yaşanan
sorunlar ekonomik gücü kısıtlı olanlar
için ciddi mağduriyetlere yol açabiliyor. Diğer taraftan kentsel dönüşüm
uygulamaları evsahipleri ile müteahhitler arasındaki anlaşma üzerinden
ilerlediği için kiracıların hakları ve
talepleri dikkate alınmıyor. Kentsel
dönüşüm süreci başlatılan bir binada
yaşayan kiracıların konut hakkı üzerinden itiraz mekanizması işletebilmesi
için gerekli olan yasal düzenlemeler
ise kısıtlı.

Delfi çalışmasında ortaya koyulan sorunların bir kısmı da barınma ile gelir
ve refah parametreleri çerçevesinde
ele alındı. Kentsel dönüşüm sürecinin bir şekliyle başladığı bölgelerde
yaşayan ve gelir düzeyleri nedeniyle
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Kentsel Dönüşümün Sonrası

Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi. Fotoğraf: M. Cevahir Akbaş.

Kaybolan bağlar,
komşuluklar, bahçeler...
Kentsel dönüşüm projelerinin sonrası
aşamasına dair anlatılar da, literatür
de oldukça sınırlı. Mahalle ölçeğinde
ilan edilen ama başlamayan,
başlayan ama tamamlanmayan çok
sayıda projenin yanında tamamlanan
projelerin sayısı az. Dönüşümün
yaşandığı mahalle sakinlerinin bir
kısmı tamamen mahalleyi terk ediyor
(ya da etmek zorunda kalıyor), bir
kısmı sunulanlara razı olmayarak
hak mücadelesi veriyor, bir kısım ise
tamamlanan ya da tamamlanacak
olan projelerde yaşamaya razı oluyor.
İstanbul’da pek çok mahalle, farklı
zamanlarda gerçekleşen ve farklı biçimler alan kentsel dönüşümü

Neredeyse yarısı halen inşaat alanı
olan Fikirtepe’de bir yandan hak sahipliği gibi konularda sorunlar devam
ederken, inşaatlar tamamen bittiğinde dahi bölgede yaşamalarının zor
olacağını düşünenler bulunuyordu.
Kendilerine burada bir yaşam alanı
sunulmadığını düşünen bir Fikirtepeli,
yaşadıkları durumu “kentsel sürgün”
olarak tanımlıyordu. Süren inşaatların yanında yarım kalmış ya da terk
edilmiş inşaat alanlarının da mahalle

yapısını paramparça ettiğini; çevre
kirliliği, gürültü ve güvenlik gibi pek
çok sorunlarının bulunduğunu aktarıyordu. Anlaşma yaparak tamamlanan projelere taşınan eski Fikirtepe
sakinleri ise yeni yaşamlarına adapte
olmakta güçlük çekiyorlardı. Konutlarının sağlıklı ve güvenli olduğunu
düşünseler de yüksek aidat bedelleri,
binalardaki yönetim sorunları, kültürel ve sınıfsal aidiyetleri nedeniyle
yaşam alışkanlıklarını ortaklaştıramadıkları yeni komşularıyla zorlu ilişkiler
gibi faktörlerin etkisiyle çeşitli olumsuzluklar yaşıyorlardı. Diğer taraftan
projeler tamamlandıktan sonra bölgeye taşınan yeni sakinler de büyük
hayal kırıklıkları ile yüzleşiyorlardı.
Kentsel dönüşüm süreçleri yalnızca
öncesinde orada yaşayanlar üzerinde
etki bırakmıyor; projeler tamamlandıktan sonra bölgeye taşınan yeni
sakinler için de yaşamaya elverişli
yaşam alanlarının oluşturulup oluşturulmadığı tartışmalı konulardan biri.22
Tüm bu tanıklıklar, kentsel dönüşümle birlikte mahallelerinden ayrılmak
zorunda kalanlar ve aynı mahallede
yaşamaya bir şekilde devam edenle-

deneyimliyor. Yaşam alanlarından
aniden sürülen mahallelilerin hikâyeleri kimi zaman daha görünür
olsa da uzun zamana yayılan sessiz
dönüşümler de pek çok mahalleyi
tehdit etmeye devam ediyor. Pınar
Mahallesi’nde de bu türden dönüşümün mahallelinin hayatına olumsuz
etkileri görülebiliyor. Eskiden karanfil
bahçeleri, bostanlar ve mesire alanlarıyla çevrili olan Pınar Mahallesi,
2007 yılında açılan İstinye Park AVM
ve sayıları hızla artan özel güvenlikli
kapalı siteler nedeniyle adeta yüksek
bir set duvarının arkasına sıkıştırılmış
durumda. Geçmişte özgürce ulaşabildikleri çok sayıda yeşil alanı bugün
kaybetmiş ve sosyalleşme mekânı
olarak AVM’ye mahkûm kalmış mahalleliler bir yandan da çevrelerindeki
siteler tarafından dayatılan kuralların
gölgesi altında yaşıyorlar.21

21 Bozkurt, H. (2017, 19 Haziran). “Pınar Mahallesi: Küreselin Çeperinde Var Olan Yerellik”, beyond.istanbul, https://beyond.istanbul/pınar-mahallesi-küreselin-çeperinde-var-olan-yerellik-pınar-mahallesi-sarıyerde-kentsel-dönü-20e14f9fcb8d
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Fikirtepe’de sürdürülen kentsel dönüşüm uygulamalarında anlaşma
yoluna gitmeyerek hukuk mücadelesi
verenler, zaman içerisinde komşuluk
ilişkilerinin derin yara aldığını aktarıyorlardı. Haklı olduklarını düşünmelerine rağmen, zamanla sayılarının
azaldığını, kendileri anlaşmadığı için
projelerin başlamadığını düşünen
komşularıyla çatışma yaşamalarının
kendilerini yıprattığını söylüyorlardı.
Sürecin yarattığı belirsizlik nedeniyle yaşadıkları kaygı ve strese bir de
komşuluk ilişkilerinde yaşadıkları ciddi
sorunların eklenmesi ile ruh ve beden
sağlıklarından neler kaybettiklerini
sıralıyorlardı.

Kadıköy Fikirtepe. Fotoğraf: Ekin Çekiç.
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Kentsel dönüşüm projesinden ev sahibi olmak üzere ömür
boyu borçlananların ya da bölgeden taşınmak zorunda
kalanların yoksullaşma ve güvencesizlik döngüsüne
mahkûm kaldığı tablo görmezden geliniyor.

rin “kaybetme” hâlinde ortaklaştığını
gösteriyordu: Kentsel dönüşüm gündelik yaşam alışkanlıklarının, komşuluk ilişkilerinin, nefes alınabilecek
alanların, kısacası sağlıklı ve güvenli
bir çevrenin büyük oranda kaybına
yol açıyor.

Delfi çalışması bulguları
Delfi çalışması kapsamında kentsel dönüşümün sonrasına dair tespit
edilen sorunlar ağırlıklı olarak kaliteli
bir çevre, barınma, gelir ve refah, sivil
katılım ve sosyal bağlantılar parametreleri ile eşleşiyor. Ancak hem uzmanların sorun tespitleri hem de mahallelerde tanık olunan hikâyeler, kentsel
dönüşüm sonrasının diğer aşamalarla
iç içe geçtiğini ve pek çok uygulamanın iyilik hâli çerçevesini karşılamadığını gösteriyor.
Kaliteli bir çevre parametresi ile
eşleştirilen sorun tespitleri, kentsel
dönüşüm uygulamaları ile ortaya
çıkan fiziksel çevreye dair eleştirileri
içeriyor. Kentsel dönüşüm projelerinde yüksek ve yoğun yapılaşma adeta
teşvik ediliyor, doğa ile ilişki gittikçe yok
oluyor, tüm canlıların yaşam dengesini
alt üst eden bu döngü içinde bedenin,
duyguların dengesi ve sağlığı da tehdit
altına giriyor. Dönüşüm sonucu ortaya
çıkan yaşam alanlarında yüksek yapılaşma ve kapalı yerleşimler, sokak ile
ilişki kuramama, ortak alanların kısıtlılığı gibi nedenlerle sosyal bağların zayıflaması söz konusu olabiliyor. Sosyal
hayatı şekillendiren ve yaşayanlarına
farklı kullanım olanakları sunan sokak,
balkon, bahçe gibi pek çok mekân hızla
yok oluyor. Sosyal, tarihi ve doğal to-

pografyanın göz ardı edildiği, sosyal ve
fiziki sorunlarla, tarihi kentsel bellekle
ilişkisi olmayan projeler parçacıl ve kâr
amaçlı olarak üretiliyor. Öte yandan
kentsel dönüşüm sonrası ortaya çıkan
yapılı çevre, özellikle yaşlılarda depresyon ve hafıza sorunlarının, çocuklarda
konsantrasyon sorunlarının artmasına
neden oluyor. Kentsel dönüşüm sürecinde belirsizlik, yerinden edilme, bağlarını yitirme gibi durumların yarattığı
stres, kaygı ve üzüntü pek çok sağlık
sorununa kaynaklık ediyor.
Delfi çalışmasında barınma, gelir ve
refah parametreleri ile ilişkilendirilen sorunlar önemli noktalara işaret
ediyor. Kentsel dönüşümün ardından
kimi bölgelerde artan fiyatlar nedeniyle düşük gelir seviyesindeki insanların
aynı yerde yaşamaya devam etmesi
imkânsız hâle gelebiliyor. Bunun sonucunda hızlı bir nüfus değişimi ve artışı
gözlemlenebiliyor. Kentsel dönüşüm
gerçekleştirilen bölgelerde yaşamaya devam edenlerin ve o bölgelerden
taşınmak zorunda kalanların akıbetinin
ne olduğu bilinmiyor. Kentsel dönüşüm süreci başladıktan sonra baskılar,
çaresizlik, daha iyi fiziksel koşullara
sahip bir ev vaadi gibi nedenlerle evlerini satan, bu nedenle mülksüzleşen,
barınma ve adaptasyon gibi sorunlarla
karşı karşıya kalan çok sayıda insan
bulunuyor. Kentsel dönüşüm projesinden ev sahibi olmak üzere ömür boyu
borçlananların ya da bölgeden taşınmak zorunda kalanların yoksullaşma
ve güvencesizlik döngüsüne mahkûm
kaldığı tablo görmezden geliniyor.
Takipsizlik nedeniyle kentsel dönüşüm
projeleri aynı hatalarla ve aynı sorunlarla tekrar ediliyor. Kentsel dönüşüm

22 Kadıköy genelindeki yeni yapıların kira bedellerine oranla daha uygun olması nedeniyle üç yıl önce Fikirtepe’deki
Kent Plus projesine taşınan Banu, projedeki eksikler ve apartman yönetimindeki usulsüzlükler sonucu taşındığı günden itibaren yaşadığı sorunların pandemi döneminde nelere yol açtığını anlatıyor: Bayhan, B., Öztürk, D., Yartan,
C. (Sunucular). (2021, 5 Mart). Salgın ve Sonrası #8 - “Bir Fikirtepe Hayalinin Çöküşü” [İşitsel podcast bölümü]
MADpodcast içinde, Mekanda Adalet Derneği. https://open.spotify.com/episode/3Ep59gtTMlGsnnBjZe5vmq
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sırasında ve sonrasında geçici ya da
kalıcı olarak başka yerlere taşınanların
gündelik hayatlarının nasıl etkilendiği,
yeni yaşadıkları yerlerin işyerine uzaklığı ya da işlerini yeni yaşam alanlarında
sürdürüp sürdüremedikleri gibi konular
genellikle dikkate alınmıyor. Öte yandan pek çok kentsel dönüşüm projesinde konutların doğal ışık ve hava almaları için gerekli olan kimi standartlara
uyar gibi görünen, ancak uygulama
aşamasında bu standartları hayata
geçirmeyen bir tasarım-uygulama
çelişkisi söz konusu olabiliyor. Özellikle erişilebilirlik konusunda daha iyi
imkânlar sunması beklenen yeni yapılar bazen eskisinden daha erişilemez
inşa edilebiliyor.

Topluluklar arasında kurulan ya da
kurulma olasılığı olan ahenk bozuluyor, sosyal gerilim artıyor ve güvencesizlik ve hayat kaygıları nedeniyle
sosyal bağlar zayıflıyor.

Kentsel dönüşümün öncesi ile başlayarak sürecin tüm aşamalarına
yayılan, konunun iyilik hâli ile ilişkilendirilen diğer pek çok boyutunu
etkileyen ve sivil katılım parametresi
ile eşleştirilen sorunlar nedeniyle
projelerde vaat edilen ile uygulanan
arasında ciddi farklar ortaya çıkıyor,
insanların hayalini kurdukları konuta
ve yaşam alanına sahip olmaları her
zaman mümkün olmuyor. Sosyal bağlantılar parametresi ile ilişkilendirilen
sorunlar katılım mekanizmalarının
eksikliği ile başlıyor. Kentsel dönüşüm
süreci boyunca mülkiyet ve hak sahipliği konularının uzlaşma zemininde
çözülebileceği mekanizmaların bulunmaması nedeniyle kentsel dönüşüm
bölgelerinde yaşayanlar arasında
gerilimler artıyor, sosyal ilişkiler yara
alıyor. Ortaya çıkan bölünmüşlük hâli
nedeniyle kolektif hareket etme ve
ortak çıkarlar etrafında örgütlenme imkânsız hâle gelebiliyor. Kentsel dönüşümün yarattığı geçicilik ve
hareketlilik mekânında barınmaya
çalışan, topluluk kuran, bu yolla dayanışma örüntüleri ve hayatta kalma
stratejileri geliştiren göçmenler ise bu
bölgelerdeki gerilimlerin ve güç savaşlarının hedefi hâline gelebiliyorlar.
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EVİNİ KAYBETMEK:
KENTSEL
DÖNÜŞÜMÜN
BİREYİN İÇ
DÜNYASINDAKİ
SONUÇLARI
İnanç Sümbüloğlu

Derin bir sessizlik oldu ve ardından
kısık bir ses ile “Evimi bulamadım.”
diyebildi A. “Çocukluğumdaki eve gittim ama yoktu. Mahalle yoktu. Hiçbir
şeyin izi kalmamıştı.” diye devam etti.
Sonra yine sustu.
Sessizliğinde, iç dünyasındaki bağların,
köklerin ve kuşaklar arası aktarılanların somut varlığını kaybetmiş olmanın
yasını taşıyordu.
İnsan zihni ve ruhu içine doğduğu çevredeki etkileşimler ve ilişki ağları ile
oluşuyor. İnsan biyolojik doğumunun
yanı sıra ve hatta biyolojik doğumu
öncesinde psikolojik ve sosyal olarak
da doğuyor. İçine doğulan ülke, şehir, mahalle, ev, politik iklim, aile ve
daha pek çok değişken insanın otantik

kendiliğinin oluşmasında önemli yer
tutuyor.
Bir psikodrama23 sahnesinde terapist
çalışacağı kişiyi (protagonist) sahneye davet ederken ilk olarak onunla
grup halkasında bir yürüyüşe çıkar.
Bu yürüyüş grubun güvenli alanında,
iç dünyaya doğru, terapistin protagoniste eşlik ettiği, derin ve anlamlı bir
yürüyüştür. Bu yürüyüş sırasında protagonist hatırlamaları arasından ele
almak istediği bir an, anı ya da sezgiye ulaştığında terapistin ikinci daveti
protagonistin hatırlamalarını somutlaması için sahnesini kurması yönünde
olur. “Aklına gelenin sahnesini kurmak
ister misin? Nasıl bir mekân ya da
imge geldi aklına? Bulunduğun yerde
neler vardı? Işık nasıldı? Kapı neredey-

23 Psikodrama grup ile birlikte bir sahnede (mekânda) canlandırmalarla yürütülen bir psikoterapi yaklaşımıdır.
Zihnin canlandırılmasına-somutlanmasına eylem, spontanlık ve yaratıcılık içinde aracı olur.
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di? Pencereler neredeydi? Sesler var
mıydı? Kimleri hatırlıyorsun çevrende?” gibi sorular eşliğinde protagonist
dış gerçeklik ve iç gerçekliğin buluşma
alanını yavaş yavaş ve geçmişte orada
olanı ikinci kez yaşamak üzere oluşturmaya başlar.
Sahne mekânsal olarak somutlandıkça
beden hafızası da devreye girer. Geçmişte ve orada olanlara ilişkin kayıtlı
duyular, duygular harekete geçmeye
başlar. Böylelikle yürüyüş öncesi ya da
sırasında protagonistin bilinç alanında olmayan pek çok yarım kalmış iş
çözümlenmek üzere sahnede anlam
bulmaya başlar. Mekânsal gerçeklik
protagoniste ısınma, yerleşme, hatırlama, deneyimlerine başka bir perspektiften bakmak için bir çerçeve oluşturur. Bu çerçeve (mekânsal kurgu) pek
çok fiziksel, sosyal ve psikolojik etkileşimi kendi içinde barındırması nedeni ile
psikodrama sahnesinde protagoniste
ruhsal büyüme için bir olanak sunar.
Kimi protagonist zihin ve beden hafızasında kayıtlı mekânları (şehir, mahalle, ev) ve eşyaları güvenli, kapsayıcı
ve yeterince iyi temsiller olarak hatırlar. Kimi protagonist ise yaşamı boyunca bulunduğu ve ilişkilendiği mekân
ve eşyaları kendilik oluşumu sırasında
psikolojik gelişimini olumlu yönde desteklemeyen temsiller olarak hatırlar.
Bireyin deneyimlediği şehir, mahalle, ev
ve eşyalar kendiliğin oluşma sürecinde önemli değişkenlerdir. Özne olma
yolunda anlamlı ötekiler (anne, baba,
kardeş, arkadaşlar vb.) ile ilişkilenme
biçimleri kadar fiziksel ve sosyal çevre
içinde deneyimlenen ilişkiler ve temsiller de mevcuttur. Fiziksel ve sosyal
çevrede olup biten her şey, bireyin
iç dünyasında tüm yaşamı boyunca
taşıyacağı izler bırakır. Kişi bu izleri
uzun süreli belleğinde anı parçaları ve
beden hafızasında beş duyudan gelen
duyumlar olarak, anlam dünyasında ise
bu deneyimlerden çıkardığı sonuçları
kendilik temsilleri olarak deneyimler.
Bu nedenlerle kentsel dönüşüm sosyal olanın ve/veya sadece mekânsal

olanın dönüşümü olarak ele alınamayacak kadar karmaşık ve insanın psikolojik gerçekliği ile yakından ilişkilidir.
Mekânların kaybı, bireylerin iç dünyasına ilişki ve düşlemlerin kaybının yanı
sıra güvende ve ait hissedilen yerlerin
kaybı olarak da yansımaktadır. Bu
kaybın küçük bir çocuğun dünyası için
bedeli; gece korkuları, gece işemeleri,
yoğun kaygı, davranış problemleri ve
güvendiği yetişkinlerin artık onu koruyamayacaklarına ve dünyanın güvensiz bir yer olduğuna dair düşünceler
olarak somutlanabilir.
Bir ergen için bedeli; okula devam
sorunları, şiddet davranışlarında artış,
öz yıkıcı davranışlar, akran zorbalığı,
madde kullanımı ve daha pek çok psikolojik rahatsızlık olarak açığa çıkabilir. Bir yetişkin için ise bedeller kaygı
bozuklukları, öfke sorunları, depresyon, intihar eğilimi, aile içi ilişkilerde
sorun, evlilik sorunları, iş kaybı ve
daha pek çok farklı psikososyal sorun
olarak deneyimlenebilir.

Onarım mümkün mü?

Ruhsal travmanın onarımı yaratılan
yeni güvenli mekân ve ilişkilerde
geçmişte olanlar ile yeniden
karşılaşabilmek ile mümkün olabilir.
Şefkat ve umudu içinde bulunduran
karşılaşmalar ruhsal travmaları olan
kişilerin iyilik hâlinin geliştirilmesi için
merkezi roldedir. Bunun yanı sıra
travmanın tedavisinde istikrar ve
güvence sağlayan söylemler ve çözüm
önerileri kentsel dönüşüm nedeni ile
psikolojik sağlığı bozulmuş kişiler için
iyileştirici olacaktır. Dayanışma ağlarını
harekete geçirmek benzer deneyimleri
yaşamış kişilerin yalnız olmadıklarını
hissetmelerini sağlamak ve bir gruba
ait oluşun yeniden hatırlanışı grubun
bağlılığını artıracak ve birlikte hareket
etme umudunu yeşertecektir. Grubun
kendi yaratıcılığı ile birlikte eyleme
geçmesi ise iyileşmeyi sağlayacaktır.
Böylelikle ritüellerin yeniden
yaşatılabilmesi için atılacak adımlar ve
yeni onarıcı mekânların teşviki kentsel
dönüşümün açtığı yaraları sarmak
için ruha iyi gelecek adımlardan biri
olabilir.

Mekânların kaybı, bireylerin iç dünyasına ilişki ve
düşlemlerin kaybının yanı sıra güvende ve ait hissedilen
yerlerin kaybı olarak da yansımaktadır.
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İYİLİK HÂLİNİ
GÖZETEN ADİL
VE KAPSAYICI
BİR KENTSEL
DÖNÜŞÜM
İÇİN POLİTİKA
ÖNERİLERİ
Türkiye’deki gerçekleştirilen kentsel
dönüşümün ele alınmasında ihmal
edilen bir kavram olarak iyilik hâli,
bütünlüklü bir tartışma zemini oluşturmak ve bu doğrultuda politika önerileri
geliştirmek açısından bir olanak sunuyor. Delfi çalışması aracılığıyla Türkiye’de gerçekleştirilen kentsel dönüşüm
öncesi, sırası ve sonrası aşamalarının
İyilik Hâli Çerçevesi ile değerlendirilmesiyle kapsamlı sonuçlara ulaşıldı. Bu
sonuçlar, İyilik Hâli Çerçevesi’nin Gelir
ve Refah (1), Barınma (2), İstihdam
ve Kaliteli İş (3), Sağlık (4), Eğitim ve
Beceriler (5), Kaliteli Bir Çevre (6),
Öznel İyilik Hâli (7), Güvenlik (8), Sosyal Bağlantılar (9), Sivil Katılım (10),
İş-Yaşam Dengesi (11) parametrelerinin tümünün birbiriyle son derece ilişkili
olduğunu, ancak bir bütün olarak ele

alındıklarında adil ve kapsayıcı kentsel
dönüşüm süreçlerinin hayata geçebileceğini ortaya koyuyor. Kentsel dönüşümü halk sağlığıyla bütünlüklü olarak
ve toplumsal adalet temelinde ele alan
bir yaklaşıma işaret eden iyilik hâli
kavramının, kent politikalarının oluşturulmasında da bir zorunluluk olarak ele
alınması gerekiyor.
Raporun son bölümü, Delfi çalışmasına
katılan uzmanların uzlaştıkları çözüm
önerilerinin bir araya getirilmesi ve
kentsel dönüşüm öncesi, sırası, sonrası
aşamaları altında sıralanmasından oluşuyor. Bu önerilerin, iyilik hâlini gözeten adil ve kapsayıcı kentsel dönüşüm
süreçleri için politikalar geliştirilebilmesi yönünde katkı sağlamasını umut
ediyoruz.

Kadıköy Fikirtepe. Fotoğraf: Ekin Çekiç.
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Kentsel Dönüşüm Öncesi:
• Kent planlamasına, içinde yaşayan
tüm canlıların varlığını ve ihtiyaçlarını
dikkate alarak gerçekleştirilen bir örgütlenme süreci olarak yaklaşılmalı.
• Kent mekânı psikolojik ve sosyal
ihtiyaçların gözetildiği, etkileşime ve
bağ kurmaya açık, yeniden şekillendirilebilecek esneklikte planlanmalı ve
tasarlanmalı.
• Afet riskli alanların belirlenmesinde
bilimsel verilere bağlı kalınmalı, öncelikli dönüşüm alanları bilimsel kriterlere
göre belirlenmeli, dönüşüm alanlarının
planlaması kentin planlaması ile bütüncül olarak ele alınmalı.
• Mevcut sakinlerin yaşam koşulları
ve biçimleri doğrultusunda dönüşüm
modelleri üretilmeli.
• Kamu kurumları aracılığıyla kentsel
dönüşüm fonu gibi finansal çözümler
yaratılmalı.
• Yaşayanların talebiyle dönüşüm sürecinin başlatıldığı, kimsenin yerinden

edilmediği, bilgi ve olanakların eşit bir
şekilde dağıtıldığı, sürecin tüm aşamalarının bilimsel, şeffaf ve katılımcı yöntemlerle ilerletildiği ve takip edilebildiği
örnekler hayata geçirilmeli.
• Kentsel dönüşüm kiracı-mülk sahibi
ayrımı üzerinden değil, konut hakkı ve
eşit vatandaşlık, sosyal adalet perspektifinden kurgulanmalı ve kiracıların
hakları için ayrı bir yasal düzenleme
yapılmalı.
• Müteahhit firmaların teknik ve finansal yeterliliği kamu kurumları aracılığıyla denetlenerek firmalara uygunluk
verme gibi çözümler geliştirilmeli.
• Kentsel dönüşüm başlamadan önce
risk unsurlarının araştırılarak türü
ve dağılımına ilişkin envanter raporu
hazırlanmalı, asbest ve tehlikeli kimyasalların mevzuata uygun şekilde ve
uzmanlar eşliğinde sökümü ve uzaklaştırılması gerçekleşmeden herhangi bir
faaliyete başlanmamalı.

Kentsel Dönüşüm Sırası:
• Projelerin tasarımından uygulamasına ve malzeme seçimine kadar tüm
aşamaları kullanıcıları tarafından izlenebilir ve gerektiğinde tercih yapılabilir
şekilde şeffaf ve katılımcı bir şekilde
kurgulanmalı.
• Kentsel dönüşüm bölgelerinde yaşayanların kolektif hareket etme kapasitelerini geliştirmek için kamu kurumlarının yanı sıra sivil toplumun da dahil
olduğu mekanizmalar kurulmalı.
• Karar mekanizmalarında farklı iktidar odaklarının oluşmasını önlemek,
toplumsal güç dengeleri sebebiyle
ihtiyaç ve beklentileri kolaylıkla gözden çıkarılabilen toplumsal kesimlerin
ve grupların katılımını garanti altına
almak üzere çeşitli demokratik yöntemler geliştirilmeli.
• Sağlık ve güvenlik önlemleri sadece insan merkezli değil, ilgili çevrede
yaşayan tüm canlıları gözeten bir perspektifle ele alınmalı.
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• Yıkım ve inşaatların çevreye etkileri o
çevrede yaşayanların bilgisine şeffaflıkla sunulmalı, böylece denetim mekanizmaları daha etkin hâle getirilmeli.
• Yıkım ve inşaat aşamalarında sağlığı
tehdit eden uygulamaların ortadan
kaldırılması için yapılması gereken
ölçümlere ve alınması gereken önlemlere ilişkin daha fazla çalışma yapılmalı, uygulamalar kapsamlı bir şekilde
denetlenmeli.
• Yıkım ve inşaat aşamalarında mevzuatın ve mimari standartların koşulsuz
şartsız uygulanması ve denetlenmesi
için kurumlara baskı yaratacak talepler geliştirilmeli, meslek odaları gibi
bağımsız kuruluşların da içinde yer
alacağı denetim mekanizmaları işletilebilmeli.

Kentsel Dönüşüm Sonrası:
• Kentsel dönüşüm öncesi ve sırası
aşamalarını da dahil eden süreç takip
mekanizmaları oluşturulmalı, sonuçlar
şeffaf ve katılımcı olarak değerlendirmeye açık olmalı.
• Kentsel dönüşümün hangi toplumsal
grupları nasıl etkilediği, hangi ihtiyaç
ve beklentilerin doğduğunu anlamaya
dönük çalışmalar kurgulanmalı.
• Dönüşümü tamamlanmış bölgelerde

bina yüksekliğini ve yoğunluğunu kontrol altına alacak mekânsal düzenlemeler ile ortak yaşama olanak verecek
çevre düzenlemeleri planlanmalı.
• Dönüşümü tamamlanmış bölgelerde
haksız rant elde etmeyi engelleyecek
yasal düzenlemeler ile kiralık ve satılık
konutlar için fiyat dengelemesi yapılmalı.

Adil ve Kapsayıcı Kentsel
Dönüşüm Süreçleri İçin İlkeler
• Bütüncül şehir planlama yaklaşımı
Kentsel dönüşüm projeleri parçacıl
uygulamalar olarak görülmemeli, plan
hiyerarşisi dahilinde bölgenin mevcut
imar planlarına eklemlenerek programlı bir şekilde yürütülmelidir.
• Şeffaflık
Kentsel dönüşümün gerçekleştirileceği
bölgelerde, dönüşüme neden ihtiyaç
duyulduğunun anlatılmasından başlanarak sürece dair bilgi şeffaf bir şekilde tüm kesimlerle paylaşılmalıdır.
• Katılımcılık
Kentsel dönüşümün etkileyeceği farklı
toplumsal grupların tespit edilebilmesi,
farklılaşan ihtiyaçlarının ve taleplerinin

gündeme alınabilmesi için sürece katılım sağlayabilecekleri mekanizmalar
oluşturulmalıdır.
• Toplumsal uyum
Kentsel dönüşüm projelerinin mevcut
toplumsal yaşamı nasıl etkileyeceği
öngörülmeli ve toplumsal ilişkilerdeki
dengeyi sağlayan dayanışma ilişkilerinin zedelenmemesi hedeflenmelidir.
• Süreç takibi ve uygulamaların denetimi
Kentsel dönüşümün başlangıcından
tamamlanmasına kadar süreç boyunca
yaşanabilecek hak ihlallerinin önüne
geçmek amacıyla denetim mekanizmaları oluşturulmalıdır.

Mahalleler Birliği basın açıklamasından.
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EK-1
Delfi Çalışması Davet Metni

EK-3
Sözlük*

Sayın…
Mekanda Adalet Derneği, İstanbul’daki kentsel dönüşüm uygulamalarının
farklı toplumsal kesimlerin ruh ve beden sağlıkları üzerindeki etkilerini incelemek üzere Birey ve Toplum Ruh Sağlığında İZ Derneği (Bir İZ) ve Halk Sağlığı
Uzmanları Derneği’nden (HASUDER) uzmanların danışmanlığında “İstanbul’da
Kentsel Dönüşümün İyilik Hâli” başlıklı bir politika raporu hazırlıyor. Bu rapor
kapsamında, politika önerilerinin hazırlanması amacıyla “İyilik Hâlini Gözeten Adil ve Kapsayıcı Bir Kentsel Dönüşüm Nasıl Olmalı?” başlıklı bir çalışma
gerçekleştiriyor.
Delfi yöntemi ile yapılacak çalışmada, konu ile ilgili belirlenmiş uzmanların
birbirleri ile yüz yüze gelmeden ve bağımsız olarak görüşlerinin alınması yoluyla ortak görüş oluşturulması amaçlanıyor. Çalışmaya ilişkin çerçeve metin ve
çalışmanın nasıl yürütüleceğine dair bilgiler ekteki belgede yer alıyor.
İlgili çalışmaya katkı sunmanız bizim için değerlidir. Katılım için https://forms.
gle/mp9GsQLxABRNUqLg8 linkinde yer alan formdaki açık uçlu soruları 8
Ocak 2021 Cuma gününe kadar yanıtlamanızı rica ederiz. Dilerseniz soruları
sesli olarak yanıtlayarak aldığınız kaydı mail yoluyla bize iletebilirsiniz.
Katkınız için şimdiden teşekkür eder, sağlıklı ve umutlu bir yıl dileriz.

EK-2
Delfi Çalışması Soruları
Kentsel dönüşümü iyilik hâli, kapsayıcılık ve adalet ekseninden düşünerek, kendi
uzmanlık alanınızdan ve deneyimlerinizden yola çıkarak aşağıdaki soruları
yanıtlayınız.
1-Kentsel dönüşüm sürecinin öncesinde:
a) Gözlemlediğiniz sorun alanları neler?
b) Bu sorunları önlemek için neler yapılması gerekir?
2-Kentsel dönüşüm başladıktan sonra süreç boyunca:
a) Gözlemlediğiniz sorun alanları neler?
b) Bu sorunları önlemek için neler yapılması gerekir?
3-Kentsel dönüşüm tamamlandıktan sonra:
a) Gözlemlediğiniz sorun alanları neler?
b) Bu sorunları önlemek için neler yapılması gerekir?

5366
Kentsel Yenileme Kanunu. 5 Temmuz 2005 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı. Tam adı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkındaki Kanun’dur. Kamuoyunda çokça
tartışılan Tarlabaşı, Sulukule, Fener-Balat, Ayvansaray gibi tarihi alanlarda
gerçekleştirilen dönüşüm projeleri ile tek yapı ölçeğindeki çok sayıda anıtsal
mimarlık eserinin çevresiyle birlikte iyileştirilmesine yönelik projelerin yasal dayanağını oluşturur.
İdare, yenileme alanı ilan edilen yerlerdeki taşınmazlar üzerinde her türlü yapılaşma, kullanım ve işletme konularında proje tamamlanıncaya kadar geçici kısıtlamalar uygulayabilir. Kanunun idarelere getirdiği re’sen karar verme yetkisi
ile bölgede yaşayan nüfusun mülkiyet haklarının ihlal edildiği ve uygulamalar
sonucunda dar gelirli ev sahibi ve kiracıların zorla yerlerinden edildiği görülmüştür. Ayrıca, bu kanun kapsamında dönüşüm gerçekleştirilen mahallelerdeki
sivil mimarlık örneklerine çağdaş koruma yaklaşımları dışında müdahalelerde
bulunulduğu belirlenmiştir. Bugüne kadar mahalle bazında yapılan uygulamalarda, fiziki yenileme ile birlikte bölgede yaşayan dar gelirli kesimlerin tasfiyesi
sonrası soylulaştırmanın hedeflendiği iddia edilebilir.
6306
Afet Kanunu. 15 Aralık 2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı. Tam adı
Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’dur. Kanunun
amacı, afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm standartlarına uygun, sağlıklı ve
güvenli yaşama çevreleri oluşturmak üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere
dair usul ve esasları belirlemek olarak açıklanmaktadır.
Ancak kanuna dayanarak yapılan uygulamalarda riskli alan, riskli yapı ve
rezerv alan ilanlarının bilimsel ve teknik analizlere dayanmadığı anlaşılmaktadır. Zaten yetersiz olan çalışmalara ilişkin verilerin muhatap yerleşimcilerle ve
kamuoyu ile paylaşılmadığı ve katılımcı olmayan süreçlerde geliştirildiği görülmektedir. Yerleşimcilerin taleplerini de içerecek demokratik mekanizmalar
kurulmamıştır.
Afet riskli alanların belirlenmesindeki tutarsızlık, kanunun yürürlüğe girdiği

* Mahalleler Birliği’nin mücadelesine destek veren gönüllülerin hazırladığı A’dan Z’ye Mahalle Sözlüğü’nden
yararlanılmıştır.
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tarihten bu yana riskli alan ilan edilen mahallelerin, deprem risk haritalarında
“güvenli bölge” olarak gösterilmesinden anlaşılabilir.

uzmanların eşliğinde yapılıp asbest içeren malzemelerin bertaraf edildiği atık
tesislerine ulaştırılır ve bertaraf ettirilir.

Acele kamulaştırma
Acele kamulaştırma 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 27. maddesinde
tanımlanmış olan çok özel ve istisnai bir kamulaştırma yöntemidir. Olağanüstü hâl ve savaş dönemleri veya aceleciliğine Bakanlar Kurulu tarafından karar
verilecek istisnai durumlarda yasal olarak uygulanması mümkündür. Bu istisnalık sebebiyle acele kamulaştırma durumunda idarelere özel mülkiyete doğrudan
müdahale etme yetkisi tanınmaktadır. Kararın Resmi Gazete’de ilanından sonra
açılan bedel tespiti ve mülkiyetin tescili davasında taraf teşkili sağlanmadan,
başka deyişle mülkü kamulaştırılan kişiye haber dahi verilmeden bir ay içerisinde el koyma kararı olanağı tanınmaktadır.
Son yirmi yıl içerisinde Cumhuriyet tarihinde hiç olmadığı kadar, Bakanlar
Kurulu tarafından acele kamulaştırma kararı verilmiştir. Kırsal alanda baraj, HES, termik, nükleer santral, enerji iletim hatları ve bazı maden sahaları
ile, kentsel dönüşüm projelerinde Bakanlar Kurulu’nun uhdesinde bulunan bu
yetkiyi sınırsız biçimde kullanması, konuyu sık sık toplumun gündemine taşımaktadır. Yurttaşlar evlerinin, tarım arazilerinin bir gecede kamulaştırıldığını Resmi
Gazete’den öğrenmektedirler. Danıştayın yerleşik içtihadı, Bakanlar Kurulu’nun
bu yetkiyi yukarıda sayılan projelerin tümünde uygulanmasının hukuka uygun
olmadığı yönündedir. Kamulaştırma Kanunu’nun çok istisnai bir maddesi olan
27. maddesinin son zamanlarda HES vb. gibi tartışmalı birçok proje ile kentsel
dönüşüm uygulamalarında yasal olmayan bir biçimde kullanılması, mülkiyet
hakkının ihlalidir.
Örneğin; 10 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan bir ilan ile İstanbul’un, hatta Türkiye’nin en büyük ilçelerinden biri olan Gaziosmanpaşa’nın çok
büyük bir kısmını kapsayan; 5.000’in üzerindeki parselde, yaklaşık 4 milyon
m²’lik bir alanda, 25-30 bine yakın konutu içine alan muazzam büyüklükte bir
yer için kamulaştırma kararı alınmıştır.

Belediye Kanunu’nun 73. maddesi
Belediyelere kentsel dönüşüm uygulama yetkisi veren madde. Kanuna göre
belediye, belediye meclisi kararıyla; konut alanları, sanayi alanları, ticaret
alanları, teknoloji parkları, kamu hizmeti alanları, rekreasyon alanları ve her
türlü sosyal donatı alanları oluşturmak, eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve
restore etmek, kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak veya deprem riskine
karşı tedbirler almak amacıyla kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilir.
Bir yerin kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı olarak ilan edilebilmesi için; o
yerin belediye veya mücavir alan sınırları içerisinde bulunması ve en az 50.000
metrekare olması şarttır. Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanlarında bulunan
yapıların boşaltılması, yıkımı ve kamulaştırılmasında anlaşma yolu esastır. Kentsel dönüşüm ve gelişim projesi kapsamında bulunan mülk sahipleri tarafından
açılacak davalar, mahkemelerde öncelikle görüşülür ve karara bağlanır.

Asbest
Amyant adıyla bilinen asbest, toprakta doğal olarak bulunan bir mineraldir.
Yunanca “söndürülemez, yanmaz” anlamına gelen “asbestos” ısıyı, sesi, elektriği
iyi yalıtma, malzemenin dayanıklılığını artırma gibi nitelikleri nedeniyle inşaat malzemelerinde, araba, gemi ve uçak endüstrisinde sıkça kullanılmaktadır.
Asbestin liflerine çok kısa zamanlı bile maruz kalınması, maruziyetten 10 ila 40
yıl sonra asbeste bağlı mezotelyoma (akciğer ile zarı ve karın kanseri), asbestoz, yumurtalık gibi kanser türlerine ve solunum, sindirim ve cilt hastalıklarına
yol açabilmektedir. Kentsel dönüşümde gerçekleşen yıkımlarla birlikte uyur
vaziyette olan asbest, yıkımla birlikte soluduğumuz havaya karışıyor. Asbestin
yol açtığı solunum hastalığı uzun yıllar akciğer zarında gizleniyor ve belirtilerini
gösterdikten sonra ciddi can kayıplarına sebep oluyor.24
Asbestin tespiti ve bertaraf edilme aşamaları şu şekilde sıralanabilir: Öncelikle asbest söküm uzmanı tarafından yapının asbest envanter raporu çıkarılır.
Asbest kullanılabilecek malzemelerden örnekler alınır ve laboratuvarlarda bu
örneklerin ne kadar asbest barındırdığı bulunur. Asbest tozutulmaz ise pasif durumda bulunabilir ancak kentsel dönüşümde tozutulan asbest öldürücü
etkisini ortaya koyar. Bu sebeple yıkım esnasında önce asbest bertaraf edilmeli
ve sonrasında yıkıma devam edilmelidir. Asbestin söküm süreci ise bu anda
çalışan asbest söküm uzmanları ve iş güvenliği uzmanları ile birlikte yürütülmelidir. Kentsel dönüşüm yıkımları sırasında asbest içeren malzemelerin sökümü

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
İmar faaliyetlerinden sorumlu bakanlık. Kurum, 2011 yılında Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı adını aldı. 1928-1983 yıllarında Bayındırlık Bakanlığı, 1958-1983 yıllarında İmar ve İskan Bakanlığı, 1983-2011 yılında ise Bayındırlık ve İskan Bakanlığı adlarıyla faaliyet gösterdi.
Özellikle uygulamasından sorumlu olduğu ve yetkilerini genişleten 6306 sayılı
yasa yürürlüğe girdikten sonra “Kentsel Dönüşüm Bakanlığı” olarak anılmaya
başladı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre bakanlığın görevleri arasında; imar, çevre ve yapım
mevzuatını hazırlamak, uygulamaları denetlemek, mesleki norm ve standartları hazırlamak, çevrenin korunması ve iyileştirilmesine yönelik politikalar belirlemek, her tür ve ölçekteki planlara ve bunların uygulanmasına yönelik temel ilke
ve standartları belirlemek, her tür ve ölçekte çevre düzeni, nazım ve uygulama
imar planlarını ve değişikliklerini re’sen yapmak, yaptırmak ve onaylamak,
konut sektörüne ilişkin strateji geliştirmek, yapı kooperatifçiliğinin gelişmesini
sağlayacak tedbirleri almak bulunur.
Bakanlık; kentsel, kırsal alan ve yerleşmelerde yapılacak iyileştirme, yenileme
ve dönüşüm uygulamalarında idarelerce uyulacak usul ve esasları belirlemekle
yükümlüdür. Bakanlıkça belirlenen finans ve ticaret merkezleri, fuar ve sergi
alanları, eğlence merkezleri, şehirlerin ana giriş düzenlemeleri gibi şehirlerin
marka değerini artırmaya ve şehrin gelişmesine katkı sağlayacak özel proje
alanlarına dair her tür ve ölçekte etüt, harita, plan, parselasyon planı ve yapı
projelerini yapmak ve yaptırmakla görevlidir.
Hafriyat
Türk Dil Kurumu’na göre “toprağı kazma, kazı” anlamına gelen bir isim, günümüz kentleşme pratiklerine göre hem bir sektörü hem de bir kentleşme aracını
ifade eder. Gündelik hayatta hafriyat, kazı çalışmalarıyla ilişkili işleri karşılayan bir anlama sahiptir. Yani “hafriyat” dendiğinde, kazı çalışmasının kendisi,
kazı sonrası meydana çıkan malzeme ve dahi bu malzemenin nakliyesi işleri
ifade edilmektedir. Günümüzde hafriyat, inşaat sektörüyle ilişkili olarak bahsi
geçen bu işleri ve daha fazlasını içeren bir sektörü işaret etmektedir. Hafriyat
sektörünü ilgilendiren başlıca yönetmelik “Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı

24 Odman, A. (2019) “Asbest Tehlike Haritası: ‘Ortalık Toz Duman’”, beyond.istanbul, 4, s. 70-77.
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Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”dir. Gündelik hayatta “hafriyat yönetmeliği”
olarak bilinen bu yönetmeliğin hafriyat sektörünü doğrudan ilgilendirmesinin başlıca sebeplerinden biri, hafriyatla ilgili tüm işlerde hafriyat üreticisinin
gerekli harcamaları sağlamakla yükümlü tutulmasıdır. Hafriyat sonucu ortaya çıkan malzeme her zaman toprak değildir. Hafriyat sonucu kil, kaya, kum
gibi çeşitli malzemeler de ortaya çıkmaktadır. Hafriyat yönetmeliği hafriyat
toprağıyla ilgili düzenlemeleri içermektedir. Yönetmelikte değinilmeyen malzemelerin değerlendirilme biçimleri hafriyat sektörünün ortaya çıkmasına yol
açmakta, yerel ve merkezi yönetimler arasındaki yetki karmaşasıyla birlikte bu
sektör dolgu alanları ve mega projeler aracılığıyla yeni bir kentleşme pratiği
yaratmaktadır. Hafriyatın kent içindeki dolaşımı sırasında denetimlerin yetersiz
kalması, hafriyatın dolaşım ve döküm işlerinin halk sağlığını tehdit edici sonuçlar doğurmasına yol açmaktadır. İnşaat atıklarının kentsel alanda denetimsiz
olarak dolaşması, olası asbestli malzeme salınımına sebep olmaktadır.
Riskli alan kararı
6306 sayılı Kanunun 2. maddesine göre: “Zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan alanlar.” Riskli
alan kararı; taşınmaz maliki olan gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri, il ve ilçe
belediyeleri ya da TOKİ başvurusu ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından
hazırlanan teklifin Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması ile alınmaktadır.
Kanuna sonradan eklenen ek madde 1 ile riskli alan tanımı genişletilmiştir. Buna
göre: “a) Kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu yerlerde; planlama ya da altyapı hizmetleri
yetersiz olan veya imar mevzuatına aykırı yapılaşma bulunan yahut yapı ya da
altyapısı hasarlı olan alanlar, b) Üzerindeki toplam yapı sayısının en az %65’i
imar mevzuatına aykırı olan veya yapı ruhsatı alınmaksızın inşa edilmiş olmakla birlikte sonradan yapı ve iskan ruhsatı alan yapılardan oluşan alanlar” riskli
alan olarak tariflenebilir. Riskli alan kararına itiraz etmek üzere dava açılabilir,
kararın iptal edilmesi hâlinde bu kapsamda herhangi bir uygulama yapılamaz.

2005 5393 sayılı Belediye Kanunu: Bkz. Ek-3 Sözlük
5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun: Bkz. Ek-3 Sözlük

2007

Gecekondu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun: Kanun aracılığıyla
hazine arazilerinin TOKİ’ye bedelsiz tahsisinin yapılabilmesinin yolu açıldı.

2010

Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun: Büyükşehir belediyeleri’nin, sınırları içinde yer alan ilçe belediyelerinde “kentsel dönüşüm ve gelişim
proje alanı” ilan edebilmelerinin önü açıldı.
Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik: Farklı türden atıkların yanı
sıra inşaat atıklarının da depolanmasını içeren yönetmelik yayımlandı.
Asbestin yasaklanması: Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların
Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında asbestin üretimi,
kullanımı ve asbestli ürünlerin satışı yasaklandı.

2011

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kuruluşu: Bkz. Ek-3 Sözlük

2012

Zorla tahliye
Yerleşimcinin yaşadığı yerden kendi rızası dışında çıkarılması. Zorla tahliyeler,
birçok durumda başta barınma hakkı olmak üzere temel insan haklarının ihlal
edilmesi anlamına gelir. İstanbul’da yaşanan dönüşümler, özellikle kentin dar
gelirlilerinin yoğun olarak yaşadığı mahallelerde zorla tahliye riskini artırır.

EK-4
Yasal Düzenlemeler
2003

şehir Belediyesi, Türkiye’de ilk defa büyük kapsamlı bir kentsel yenileme
projesini başlattı ve projenin uygulanabilmesi için TBMM’den özel bir
madde çıkarıldı.
Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği: Yönetmelik ile yapısal atıkların toplanması, yönetilmesi ve denetlenmesine
dair tüm işlemler belediyelerin yetkisine verildi.
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6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun:
Günümüz uygulamalarının ana dayanağı olan kanun, Bakanlık tarafında bir
bölgenin riskli alan ilan edilebilmesi, bireysel başvuru ile riskli yapı kararı aldırılabilmesi gibi kentsel dönüşümü dönüştüren pek çok uygulamanın hayata
geçebilmesini sağladı.
“2B Kanunu”: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na, “orman vasfını yitirmiş” alanların satışı yoluyla elde edilen arsalarda kentsel dönüşüm çalışmaları yapma
yetkisi verildi.

2017

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nde değişiklik: Ülke genelinde imar ve yapı
uygulamalarının tek bir yönetmelik çerçevesinde gerçekleştirilmesine yönelik
değişikliklerin, kentsel dönüşüm projelerindeki mevzuat “engelleri”ni aşmaya
dönük maddeler de içermekteydi.
Yıkım İşlemleri ile Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Taslağı: Kentsel dönüşüm projeleri sonucunda artış gösteren inşaat atıkları nedeniyle taslak olarak hazırlanan ancak henüz yürürlüğe girmemiş olan
yönetmelik kapsamında “seçici yıkım” zorunluğu hâle getirilecek. “Seçici yıkım”
ile yıkımlarda ortaya çıkan atıkların geri dönüşümünün artılması ve zararlı
atıkların bertaraf edilmesi hedeflenirken, işlemlerle ilgili tüm sorumluluk yıkım
firmasına verilecek.

Konut ve Kentleşme için Acil Eylem Planı: Adalet ve Kalkınma Partisi
hükümeti Acil Eylem Planı kapsamında Planlı Kentleşme ve Konut Üretim Seferberliği ilan ederek bundan sonra konut üretimi ve kentleşmenin birlikte ele alınacağını açıkladı, 2004 yılından itibaren Toplu Konut
Kanunu ve ilgili diğer kanunlarda yapılan değişikliklerle konut üretimi
alanında Toplu Konut İdaresi’nin tekrar inisiyatif sahibi olması sağlandı.

2004 Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu :“Ankara Büyük-

Koruma kurullarının feshi: 648 sayılı KHK ile ülkedeki tüm Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları ve Yüksek Kurul üyelerinin görevlerine son
verilerek “Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu” adıyla yeni kurullar oluşturuldu.
Düzenlemenin amaçlarından biri de, koruma alanlarında gerçekleştirilmek istenen dönüşüm projelerine ilişkin kurul süreçlerinin denetim altına alınmasıydı.

2018

“İmar Barışı”: Yapılan yasal düzenleme ile 2017 tarinden önce yapılmış “ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amacıyla” 3194 sayılı İmar Kanunu’na ek madde eklendi.

2020 İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik: Plan değişikliği ile gerçekleştirilen kentsel dönüşüm projelerini de ilgilendiren yönetmelik
aracılığıyla kamuya aktarılacağı öngörülen payın kamu yararı ilkesi doğrultusunda kullanılıp kullanılmayacağı tartışmalı.
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