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TEZİN AMACI: 

 

Ülke genelinde birçok sektörü harekete geçiren konut yatırımları, ülke düzeyinde işsizliğe çözüm 

olarak görülürken, gerçekleştirdikleri katma değerlerle demir-çelik ve çimento sektöründen dayanıklı 

tüketim mamullerinin üretilmesine kadar oldukça geniş bir yelpazede ülke ve yerel ekonomide önemli 

katkılarda bulunmaktadır. Son yıllarda bir taraftan ülke konut ihtiyacını karşılamaya yönelik projeler 

üretilirken, diğer taraftan, yerel mekanda oluşturdukları etkilerle kentsel mekanda kaliteyi artırmayı 

hedefleyen kentsel dönüşüm projeleri, bu hedefi gerçekleştirmede önemli ölçüde etkilere sahiptir. Bu 

kapsamda çalışmaya konu edinen Kocaeli İzmit merkez ilçe ve yakın çevresinde kamu eliyle yapılan 

kentsel dönüşüm yatırımlarının i) fiziki yapının değişim ve yenilenmesine, ii) kentsel yaşam 

kalitesindeki değişimlere, iii) mekanın algılanmasında oluşturdukları farklılıklara, iv) güvenli bir 

çevrenin oluşumuna, v) çevresi ile entegrasyonunun gerçekleşme düzeyine, vi) değişim ve yenilenme 

dinamiğine, yenilenmenin sürdürülebilirliğine katkılarının ne olduğu sorularına yanıtlar aranacaktır. 

Yine çalışma kapsamında iskan alanlarının yapılaşma ve gelişim süreçleri ile bu süreçte oluşan 

taşınmaz değerlerindeki değişimlerin seyri ortaya konacaktır. Konut yatırımlarının öncesi ve 

sonrasını değerlendirip bu tür kamu politikalarının, beklenen hedefleri sağlayıp sağlamadığı tespit 

edilerek, kentsel politikalar üretilmesinde etkinliklerinin belirlenmesi hedeflenmektedir. Ayrıca 

literatürde yer almış benzer örneklerle kıyaslanarak benzer uygulama ve politikaların etkinliği 

değerlendirilecektir. Araştırma sonucu ortaya çıkan sonuçlardan hareketle uygulanılan politikalardaki 

aksaklıklar tespit edilip giderilmesi için yeni politika önerileri sunulacaktır. 
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(a)   Tez Konusunun Literatürdeki Yeri 

Günümüzde kentsel dönüşüm altında ifade edilen aktiviteler endüstri ve endüstri sonrası 

toplumların kent mekanında karşılaştıkları fiziksel yıpranmanın ve demode olmanın getirdiği 

olumsuzlukları gidermeye yönelik faaliyetler olarak ortaya çıkmıştır.  Tarihi süreç içerisinde 

bulunduğu döneme göre farklı isimlerle (‘urban renewal’ - kentsel yenileme, ‘urban 

reconstruction - kentsel yeniden inşa, ‘urban improvement’ - kentsel iyileştirme, ‘urban 

redevelopment’ - kentsel yeniden yapılanma, ‘urban regeneration’ - kentsel canlandırma, ‘urban 

conservation’ - kentsel koruma, ve vb.) anılan dönüşüm süreci, kapsam ve etki yönünden 

farklılıklar arz etmektedir. İlk örnekleri daha çok merkezi ve tepeden inme olan uygulamalar, 

günümüz toplumunda toplumsal tabanı da hesaba katan bir karakter kazanmıştır. Roberts’e 

(2000) göre kentsel dönüşümün en genel manada beş farklı hedefi bulunmaktadır.1 Bunlar i) 

kentin fiziksel koşullarıyla toplumsal problemleri arasında doğrudan bir ilişki kurulmasıdır, ii) 

kent dokusunu oluşturan birçok öğenin fiziksel olarak sürekli değişim ihtiyacına cevap 

vermektir, iii) kentsel yaşam kalitesini artırıcı başarılı bir ekonomik kalkınma yaklaşımını ortaya 

koymak, iv) kentsel alanların en etkin biçimde kullanımına ve gereksiz kentsel yayılmadan 

kaçınmaya yönelik stratejileri ortaya koymak, v) toplumsal koşullar ve politik güçlerin ürünü 

olarak kentsel politikanın şekillendirilme ihtiyacını karşılamak. Ülkemizde ise bu amaçlardan 

farklı olarak, ikinci dünya savaşı sonrası tarımda mekanizasyon ve ithal ikameci sanayileşme 

süreciyle meydana gelene hızlı kentleşme neticesinde oluşan niteliksiz ve/veya yasal dayanaktan 

yoksun yapılaşmış alanların nitelikli hale getirilmesi de eklenebilir.  

Kentsel dönüşüm projeleri farklı bölgelerde farklı amaçlarla uygulamaya konulmaktadır. 

Uygulamalar, bulundukları bölgelerin öz niteliklerine göre farklılıklar göstermekle beraber, tarihi 

nitelik taşıyan bölgelerde, gecekondu alanlarında, ıslah imar planlı bölgelerinde, çöküntü 

alanlarında, farklı kapsam ve nitelikler taşımaktadır. Bu farklılık kimi zaman yasal mevzuattan 

kaynaklanırken, kimi zaman da mülkiyette oluşan girift yapıdan kaynaklanmaktadır. Bu 

çalışmada, konu ile ilgili hazırlanmış olan ve Ulusal Tez Merkezi’nden elde edilen yüksek lisans 

ve doktora tezlerinden, kitaplardan, yerli ve yabancı makalelerden, internet ortamındaki ilgili 

sitelerden yararlanılmış ve çalışmanın ilerleyen aşmalarında da yararlanılacaktır. 

İngiltere’deki mahalle yenileştirmesi (renewal) uygulamalarının AB bağlamı içinde tanıtımını 

yapıp elde edilen analizlerden yararlanarak Türkiye’de var olan ve olası mahalle yenileştirme 

                                                           
1 Akkar’ın (2006) derlemesinden elde edilmiştir.  
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uygulamalarını ve sonuçlarını konu edinen çalışmada, Kocabaş (2006) iki ülke arasında 

kıyaslamalı çıkarımlarda bulunulup, mahalle yenileştirme kavramı üzerine analizler 

yapmaktadır. Ayrıca İngiltere ve Türkiye’de gözlenen uygulama örnekleri üzerine kapsamlı 

bilgiler vermektedir.  

Barka (2006) tarafından yapılan diğer bir çalışmada kentsel dönüşüm politikaları bağlamında 

İstanbul ili örneği incelenmiş ve kentsel dönüşüm dinamiklerinin yeni konut alanlarının 

oluşumuna etkisi üzerine araştırma yapılmıştır. Kentin, çağdaş yaşam standartlarının gerisinde 

kalan bütün alanlarının kentsel dönüşüm uygulamalarının kapsamında olduğu belirtilen 

çalışmasında Kocamemi (2006) İstanbul metropolünde deprem riski taşıyan Zeytinburnu 

yerleşmesi ve Kazlıçeşme bölgesi örneği üzerine kentsel dönüşüm sürecinde uygulanabilir farklı 

yöntemleri irdeleyerek bu bölge için dönüşüm modeli önerilerini belirlemeye çalışmıştır.  

Ocak’ın (2006) kentsel dönüşümün gayrimenkul yatırım aracı olarak incelendiği çalışmasında 

Beyoğlu bölgesindeki Komando Han örneği incelenmiştir. İlgili çalışmada, tarihi kent 

merkezlerindeki dönüşüm, şehir planlama ve gayrimenkul geliştirme boyutları ile irdelenmiş, 

geliştiriciler ve yatırımcılar için karar alma sürecinde önemli bir veri olan finansal fizibilite 

analizleri yapılmış, tarihi eserlerin fiziksel olarak yenilenmesinin yarattığı ekonomik kazançlar 

ortaya konulmuştur. Kentsel dönüşümün fiziksel ve sosyal mekana etkisi Kuzey Ankara 

dönüşüm projesi üzerinde Yüksel (2007) tarafından incelenmiş, anket yöntemi kullanılan 

çalışmada kentsel dönüşümün, fiziksel değişmeler ile birlikte ekonomik, kültürel ve sosyal 

değişimlere olan etkileri incelenmiştir. Kentsel dönüşüm çalışmalarının mülkiyet kullanımına 

olan etkileri Konya örneği üzerinde Çağla (2007) tarafından incelenmiştir. Üç ayrı mahallede 

yapılan dönüşüm projelerinin eski mülkiyet sorunlarını giderdiği gözlenmiş ve kadastral yapıdan 

kaynaklanan problemlerin giderilerek modern kent siluetine dönüşümünün sağlandığı süreçte, 

kentsel dönüşümün bir yöntem olarak kullanılma potansiyeli değerlendirilmiştir.  

Akkoyun (2005) tarafından fiziki kentsel dönüşümün her mekanda olumlu sonuç 

vermeyebileceği Sarıgöl örneği üzerinde incelenmiş, mekanda yaşayan insanları yerinden 

etmeden ekonomik, sosyal ve fiziksel yaşam koşullarını iyileştirilerek yapılacak bir kentsel 

dönüşümün daha uygun olabileceği seçeneği üzerinde durulmuştur. Kullanıcı katılımının önemi 

Pangaltı kentsel dönüşüm örneği üzerinde incelendiği çalışmada, Elgin (2008) kentsel dönüşüm 

projelerinde çok önemli olan yerel halkın katılımının sağlanmasının nasıl ve ne dereceye kadar 

olabileceğinin araştırması anketler yardımıyla belirlenmeye çalışılmıştır. Kent merkezlerindeki 
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konut alanlarında çöküntüleşme ve dönüşüm, Bursa Doğanbey kentsel dönüşüm projesi örneği 

üzerinde incelenmiş, çöküntüleşme sürecine girmiş mevcut kentsel alanlarda yeni arsa üretimi 

gereksinimiyle gerçekleştirilen kentsel dönüşüm projelerinin, kent merkezlerindeki konut 

alanlarında hangi dinamiklere bağlı olarak gerçekleştiği yapılan anketler yardımı ile ortaya 

konulmaya çalışılmıştır (Uyan, 2008). Kentsel dönüşüm projelerinde meşruiyet sorunları 

Tarlabaşı yenileme projesi üzerinden değerlendirilmesi Aslan (2008) tarafından yapılmıştır. 

İstanbul ilindeki kentsel dönüşüm uygulamaları genel olarak Esentürk (2009) tarafından 

irdelenmiş, yapılan uygulamalar örnek alınarak daha çok iyelik ve değerleme boyutu 

incelenmiştir. Yine kentsel dönüşümün uygulama bölgesi dinamiklerine ve taşınmaz değerine 

etkileri Uçar (2009) tarafından Küçükçekmece’de yapılan Halkalı kentsel dönüşüm projesi, 

Taksim Tarlabaşı Caddesi şehir planlaması ve Fatih (Balat, Neslişah) mahallelerinde yapımı 

devam eden restorasyon çalışmalarının toprak değerine olan etkileri kapsamında araştırılmıştır. 

Kent özlemi ve kentlilik açısından kentsel dönüşüm uygulamaları Sulukule-Taşoluk örneği 

üzerinden (Uzun, 2009) incelenmiş; dışlanma, yoksulluk ve şehrin dış çeperlerine itilme gibi 

olguların insanlardaki etkileri irdelenip halkın beklentilerinin yapılacak projelere yansıtılması 

gerektiği vurgusu üzerinde durulmuştur. Budak (2007) tarafından kentsel yenilenme süreci 

bağlamında soylulaştırma Fener-Balat örneği üzerinden incelenmiş ve kentsel yenileşeme ile 

soylulaştırma kavramlarının ve evrelerinin açıklaması yapılmıştır. 

Ülke dışı olarak, Çin’deki kentsel dönüşüm örneği Gaubatz (1999) tarafından Beijing, Shanghai 

ve Guangzhou kentlerinin morfolojik değişimi üzerinden incelenmiştir. Bu çalışmada, Çin’deki 

kentsel gelişimdeki bölgesel farklılıklara, kalkınma düzeylerine, ve kentsel form alanındaki 

genel trendlerin ortaya çıkışına ait bilgiler verilmiştir. Bu makalede arazi kullanımı uzmanlığı, 

sirkülasyon ve yapı yüksekliği, planlama süreci, kentsel yenileme ve gayrimenkullerin 

özelleştirilmesi piyasası üzerine odaklanılmıştır. Tan ve Ding (2008) tarafından Çin’deki kırsal 

kentleşme ve kentsel dönüşüm süreci Quanzhou ile Fujian şehirleri örnek alınarak incelenmiş, 

kırsal kentleşmeyi de içinde barındıran endüstriyel gelişmeler ve sosyalist devlet hükümetinin 

müdahalesi doğrultusunda Çin’deki kentselleşme hızı ve ölçeği irdelemiştir. Romanya’daki 

yenileşme sürecinin işlendiği makalede, Luca (2009) finansal kaynaklı temel işlevsizliklere, 

işgücü göçüne ve soylulaştırma gibi kentsel yenilenme sürecinin kapsadığı tüm konulara ait 

çözüm önerileri bulmaya çalışmıştır. Hong Kong özelinde kentsel yenileme tekliflerinin 

değerlendirilmesi için analitik hiyerarşi süreci yaklaşımının irdelendiği Grace ve Chan’ın (2008) 

çalışmasında, devletsel ve tüzel kişiliklerin karar alma problemlerini çözmek için çoklu kriter 
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karar alma yöntemleri üzerine öneriler sunulmuştur.  

Bu dönüşümün öncesini, sırasında yaşanan güçlükleri ve sonrasını araştıracak çalışmada 

dönüşüm politikasının etkinliği getirdikleri ve götürdükleri incelenerek benzer politikalara yön 

verecek çıkarımlar ortaya konulacaktır.  

(b)   Tez Çalışmasında Yapılmak İstenenler 

       Bu çalışmada aşağıda belirtilen başlıklar çalışmaya konu edinecektir.  

• İzmit’in ve yakın çevresinin kısa tarihçesi ve gelişim süreci, bölgedeki sanayi ve kamu 

yatırımları, 

• Ülke, il ve yereldeki toplu konut alanları ve gelişme süreçleri, toplu konut yatırımlarının 

öncesi ve sonrası literatürdeki etki ve başarı analizlerinin derlenmesi,  

• Kentsel dönüşüm alanları ve yakın çevresi üzerine anket bazlı değerlendirmeler: etkiler, 

beklentiler, güvenlik ve suç, rant, komşuluk ilişkileri, vb… 

(c)   Tez Çalışmasında Uygulanacak Metot 

Yapılacak anketle derlenecek sonuçlar tanımlayıcı (descriptive) ve çıkarımsal (inferential) 

istatistiki yöntemlerle değerlendirmeye tabi tutularak uygulamaya yönelik sonuçlar elde 

edilecektir. Benzer uygulamaların görüldüğü örneklerle kıyaslanarak kamu destekli politikaların 

etkinliği belirlenecektir. Araştırma sonucu ortaya çıkan sonuçlardan hareketle uygulanılan 

politikalardaki aksaklıkların giderilmesi için gerekli öneriler yapılarak, yeni politika önerileri 

oluşturulacaktır. 

(d)  Tezin Bilime Katkısı 

Her kentin kendine has özgün karakterlerinin olduğu günümüzde, uygulanacak kentsel 

politikaların yörenin karakteristik özelliklerine göre özgünlük arz etmesi gerekmektedir. Tez, 

çalışma bölgesinde oluşturulan konut alanlarının sebep olduğu, yerelde bulunan ve yerele gelen 

insan yaşamındaki değişiklikleri, insan ilişkileri ve alışkanlıklarına olan etkileri, kentsel 

yoğunlaşma ve taşınmaz değerleri üzerinde olan değişmeleri, ve kent mekanında gözlenen nitelik 

ve nicelikte olan değişiklikleri ortaya koyarak ileriye yönelik benzer tasarım ve planlama 

çalışmalarında ilgili kamu ve özel kurumlar için bilimsel bir veri kaynağı ve uygulayacakları 

kentsel politikalar için bir referans olacaktır.   
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