
‹STANBUL BÜLTEN

Cemal GÖKÇE
‹MO ‹stanbul fiube Baflkan›
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999 y›l›n›n 17 A¤ustos’unda yaflad›¤›m›z Göl-
cük Depremi’yle birlikte “kentsel yenileme ve kentsel
dönüflüm” kavramlar›n› s›kça duymaya bafllad›k. Bir
kentin tamam›na veya belirli bölgelerindeki yerleflim
alanlar›na yönelik olmak üzere ve bilinçli olarak plan-
lanm›fl bir eylemi ifade etmesi gereken “kentsel
yenileme” kavram› giderek içi boflalt›lm›fl bir noktaya
oturmufltur.

Bugün ‹stanbul’da her bofl alana yap›lan her türlü
konut, rezidans ve ifl merkezleri dahil olmak üzere
ortaya ç›kan inflaat faaliyetlerinin neredeyse tümü,
kentsel dönüflüm ad›na veya deprem sonras› “kentsel
yenileme” ad›na yap›ld›klar› ilgililer taraf›ndan ifade
edilmektedir. Bu anlay›fl, yeni kavramlar›n h›zla tüke-
tilmesine katk› sa¤lad›¤› gibi, “deprem tehlikesinin
de” önemli bir rant arac› olarak kullan›ld›¤› izlemini
ortaya koymaktad›r.

Oysa, baflta ‹stanbul olmak üzere son elli y›lda kent-
leflmenin ortaya ç›kard›¤› sorunlar›n giderilmesi gerek-
mektedir. Kentlerimize toplumsal ve mekansal anlamda
bir kalitesizlik hakim olmufltur. Koruma olgusu tümüyle
devre d›fl› b›rak›lm›fl, yasad›fl›l›k örgütlü bir noktaya
oturmufltur. Bir yandan kent merkezlerinde di¤er
yandan da kent çeperlerinde kimli¤i olmayan kalitesiz
ve güvensiz yerleflmeler ortaya ç›km›flt›r. Orman alanlar›
ve su havzalar› kontrolsüz ve kaçak yap›laflman›n en
yayg›n oldu¤u yerler olarak kendisini göstermifltir.

Ortaya ç›kan bu olumsuzluklar›n ›fl›¤›nda, bugüne ka-
dar yap›lm›fl olanlar›n yeniden üretilmesi, yenilenerek
sa¤l›kl› ve deprem güvenli¤i olan bir yaflam çevresine
dönüfltürülmesi ‹stanbul’un en temel konular›ndan
biri olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Birçok argüman›
içinde tafl›yan ve çok boyutlu bir hal alan ‹stanbul’un
yenilenmesi; yerel yönetim, kent bürokrasisi, TOK‹,
özellefltirme idaresi ve hükümet taraf›ndan, “bir kur-

tulufl yolu” olarak görülmektedir. Bu ba¤lamda, sa¤-
l›ks›z ve deprem güvenli¤i olmayan mevcut yap› stoku-
nun, düflük yaflam standartlar› da dikkate al›narak ‹s-
tanbul’un yenilenmesi ve dönüfltürülmesinin zorunlu
oldu¤u sürekli olarak gündeme getirilmektedir.

Ayr›ca, ‹stanbul’un yenilenmesinin ve dönüfltürül-
mesinin bilinen yöntemlerle baflar›lmayaca¤› da ifade
edilmektedir. Bu nedenledir ki ‹stanbul’un yenilenmesi
ve dönüfltürülmesi konusu planlaman›n yerini almaya
bafllam›flt›r. Yerel yönetimler planlama uygulamas›
yerine, dönüflüm projeleri yapmaya bafllam›fllard›r.
Oysa “kentsel dönüflümün” bir sonuç olmas› gerekti-
¤ini dikkate almayarak, bunun da kentsel yenilemeden
ve bütüncül bir planlamadan geçti¤ini neredeyse unut-
mufllar veya unutur görünmüfllerdir.

Anlafl›l›yor ki kentsel yenileme kavram›; birçok ülkede
bulunan eski kent ve kasabalarda bulunan merkezi
ifl alanlar› da dahil olmak üzere birçok yap›n›n y›k›l›p
yeniden yap›lmas› veya iyilefltirilmesi olarak gündeme
gelmektedir. Bu tan›mlama uygulamaya dönük olarak
tamamen farkl› bir çerçeveye oturmaktad›r. “Kentsel
yenileme” genellikle düflük gelir grubuna sahip olan
kesimlerin yerlerinden edilmesi, bunlar›n boflaltt›¤›
alanlara daha kazançl› lüks konut, ofis ve ticari ifl
merkezlerinin yap›lmas› veya ulafl›m altyap›s›n›n
oluflturulmas› olarak gündeme gelmektedir.

Özellikle kentsel yenilemenin gayrimenkul piyasas›n›n
talepleri do¤rultusunda oluflturulmas› nedeniyle, bütün
çal›flmalar›n sonuçlar› genel olarak olumsuz olmufltur.

AB Standartlar› ve Kentsel Geliflme

Avrupa Mekânsal Geliflim Perspektifi ve ilgili AB karar
ve hedef belgelerinde belirtildi¤i gibi, AB’nin sürdü-
rülebilir kentsel geliflme ve yenileme için dört hedefine
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ba¤l› kalmay› zorunlu görmektedir. Bunlar,

• Kasaba ve kentlerdeki ekonomik refah ve istihdam
olanaklar›n› art›rmak,
• Kentsel alanlarda eflitlik ve sosyal kat›l›m› özendir-
mek,
• Kentsel çevreyi korumak ve iyilefltirmek,
• ‹yi yönetiflime ve yerelin güçlendirilmesine katk›da
bulunmak.

Yine, bütüncül ve koordineli bir kentsel yenileflmeyi
sa¤lamak için, stratejik planlama ve program geliflimi
için, görülebilir bir kapasitenin oluflturulmas›n›n ge-
reklili¤ine vurgu yap›lmaktad›r.

• Genifl ve bir dizi paydafl taraf›ndan paylafl›lan bir
vizyonun de¤iflik düzeylerde gelifltirilmesi (büyükflehir,
ilçe ve mahalle).
• Belirlenmifl olan vizyonun gerçekleflmesi için bafla-
r›lmas› gereken stratejik hedeflerin saptanmas›,
• Bir dizi kamu, özel ve gönüllü/toplum sektörü payda-
fl›n›n kat›l›m›n› garantilemek için ortakl›k çal›flmas›n›n
yarat›lmas›,
• Türkiye’de bulunan kentleri deprem güvenli bir nok-
taya çekmek için kentsel dokular› iyilefltirmek, milyon-
larca yurttafl›n taahhüt ve yat›r›mlar›n› güvence alt›na
alarak, toplum tabanl› bir yenileflme yaklafl›m›n›n gelifl-
tirilmesi,
• Stratejik hedefleri gerçeklefltirecek proje gruplar›n›n
oluflturulmas›,
• Proje gelifltirip, gerçeklefltirilmesini sa¤lamak için,
yüksek nitelikli kentsel geliflim proje yönetiminin
oluflturulmas›,
• Gelecek 20 y›l boyunca gerekli olan büyük miktardaki
inflaat çal›flmalar›n›n, kamu yönetici ve yetkilileri tara-
f›ndan, saydam ve hesap verebilir bir biçimde ihale
edilmesi,
• Neyin yap›labilir, nelerin yap›lamaz oldu¤unu belir-
leyip, sonra da deneyimleri kurumsallaflt›rarak yeni
program ve proje gerçeklefltirilmesi gibi konular› izleme
ve de¤erlendirme kapasitesinin gelifltirilmesi, ba¤la-
m›nda de¤erlendirme yap›lmaktad›r.

Kentsel Yenilemenin ve Depreme Haz›rlanman›n
Yasal Gerekçeleri

Ülkemizde Belediyeler Yasas›’n›n 2005 y›l›nda de¤ifl-
tirilmesiyle, Büyükflehir Belediyesi bundan sonra çev-
resel planlar ve afet planlar›yla birlikte, genifl kapsaml›

stratejik planlar haz›rlamakla da yükümlü k›l›nm›flt›r.

Ayr›ca, deprem riski tafl›yan konut alanlar›n› kamu-
laflt›r›p, y›kmak için yeni yetkilerle donat›lm›flt›r. Yine,
belediyeler yeni inflaat ve yap› flirketleri oluflturmak
ya da bunlar›n oluflumuna da kat›labilmektedirler.
Ulusal ve uluslararas› kamu sektörüne ait kurulufllar
ve özel sektör kurulufllar›yla birlikte çeflitli sivil toplum
örgütleri ile ortak projeler yürütebilmektedirler.

Yine bu yasayla nüfusu 50.000’den fazla ilçe bele-
diyesine yeni konut alanlar› açmak ve yapmak yetkisi
verilmifltir. Bu ba¤lamda, deprem riskini azaltmak
amac›yla yeni “kentsel yenileme alanlar›” tahsis
edilmifltir. Bu alanlar›n 50.000 m2’den küçük olma-
malar› flart› vard›r.

Yine tüm belediyelerin kültür de¤erlerinin korunmas›
ve kullan›lmas› için yetkileri art›r›lm›flt›r. Bu çerçeve
de yerel emlak vergisinde %10’luk bir artfl yapabilirler.

Yine merkezi hükümetin konut sa¤lama birimi olarak
TOK‹’ye uygun gördü¤ü yerleri kamulaflt›r›p yeniden
planlayarak “kentsel yenileme alanlar›n›” haz›rlama
ve uygulama yetkileri bulunmaktad›r.

Yine Özellefltirme ‹daresi de herhangi bir kent parças›na
yönelik yeni bir plan yapma, yap›lar›n hangi amaçla
kullan›lacaklar›na karar verebilme yetkileriyle dona-
t›lm›flt›r.

Ayr›ca TOK‹, deprem riski yüksek olan konutlarda ya-
flayanlar› yeni bir yere yerlefltirmek içinde yetkili k›-
l›nm›flt›r. TOK‹ art›k her istedi¤i yere, “kentsel yeni-
leme” ad› alt›nda istedi¤i plan› ve projeyi yapabilmekte,
ifl merkezleri, yol ve kavflak düzenlemeleri, köprü ya-
p›m› gibi iflleri de yapmaktad›r. Ayr›ca TOK‹’nin, ülke
ölçe¤inde anakent belediyeleri ve ilçe belediyeleri ile
ortakl›klar kurarak veya ayr› olarak mahalle yenileme
ve uygulama projelerinin büyük bir birimi haline gelmifl
oldu¤unu da ifade etmek gerekir.

Sonuç olarak; ça¤dafl, bilimsel ve ekosistemi bozma-
yacak bir planlaman›n ortaya koyaca¤› yap› üretim
alanlar›n›n belirlenmesine önemli ölçüde ihtiyaç vard›r.
Kendi dar bak›fl aç›lar›yla birilerine bilinçsizce, daha
çok bilinçli olarak tafleronluk yapan ve rant aktaran
yerel ve merkezi yöneticilerin bu kusurlar› hiçbir zaman
unutulmamal›d›r.
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