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ÖZ 

 

Türkiye’de son yıllarda, kent merkezlerinde kalan, işlevini yitiren, köhnemiş yerleşim alanlarının kentsel 

dönüşümle temizlenmesi ve kenti modern bir yaşam alanına dönüştürecek projeler gündeme gelmektedir. Kentsel 

dönüşüm; eskimiş, kentin kimliğine uymayan ve plansız mekânların yenilenmesi, dönüştürülmesi ve yeniden 

kazandırılmasıdır. Şanlıurfa’nın merkezinde yer alan sanayi sitesini taşımayı ve o alanı dönüştürmeyi hedefleyen “Eski 

Sanayi Bölgesi Kentsel Dönüşüm Projesi” Şanlıurfa’nın ilk kentsel dönüşüm projesidir. Bu bildiride,  Şanlıurfa'da 

hâlihazırda sürdürülen eski sanayi bölgesi projesinin özellikle 1. Etaptaki çalışmaları mercek altına alınmakta ve proje 

giderlerine katılım oranının hak sahipleriyle anlaşma oranı üzerindeki etkisi incelenmektedir. Elde edilen bulguların sonraki 

kentsel dönüşüm projelerinin uygulanabilir olmasına katkıda bulunacaktır. 
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Urban Transformation Experience in Sanlıurfa: Old Industrial Zone Example 

 
Abstract 

 
In recent years in Turkey, remaining in city centers, lost the function of the worn-out settlement areas to be 

cleaned with urban transformation and the city will turn into a modern living space is the project. Urban transformation; 

Renewed, transformed and restored the unplanned spaces that do not conform to the identity of the city. The "Old Industrial 

Zone Urban Transformation Project" aimed at transporting and transforming the industrial site located at the center of 

Sanlıurfa is the first urban transformation project of Sanlıurfa. This report focuses on the work of the former industrial zone 

project, which is currently underway in Sanlıurfa, especially in Part 1, and examines the impact of the participation rate on 

project costs on the title holder agreement rate. The findings will contribute to the applicability of subsequent urban 

regeneration projects. 
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1. GİRİŞ 

 

Ülkemizde 1950’li yıllarda sanayileşme sürecine paralel olarak, kentlerde sanayi alanları kolay ulaşım, 

nakliye gibi faktörlerle şehir merkezlerinin hemen yanı başlarında kurulmuşlardır. Ancak şehirlerin 

büyümesiyle birlikte bu alanlar şehirlerin merkezinde kalmışlardır. Şehrin görüntüsünü bozan, hava kirliliğine 

yol açan ve trafiğin yoğunlaşmasına kadar vb. birçok problemin de merkezi haline gelen bu çöküntü alanları; 

dönüşüm ve yenileme çalışmalarına gereksinim duymaktadır.  

 

Kentlerde 1980’li yıllarda özellikle gecekondu bölgeleri için gündeme gelen dönüşüm projesi 

uygulamaları zamanla eski sanayi alanlarından kurtulmak için de uygulanır hale gelmiştir. Özellikle kentsel 

dönüşüm uygulamaları ile kentlerin işlevini yitirmiş ve fiziksel çöküntüye uğramış bu bölgelerinde yeniden 

düzenleme yaparak, yaşanabilir bir çevrenin yaratılması ve yaşam kalitesinin artırılması amaçlanmaktadır.  

 

Son yıllarda, Belediyeler ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı(TOKİ)’nın işbirliğiyle; plansız yapılaşma 

sonucunda şehir merkezlerinde kalan bu çöküntü alanları, kentsel dönüşüm projeleri kapsamına alınarak, şehir 

merkezlerinin sanayi bölgelerinden arındırılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda TOKİ ve Şanlıurfa Belediyesi 



işbirliğinde gerçekleştirilen Şanlıurfa Merkez Eski Sanayi Bölgesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi de aynı 

amaçla yapılması düşünülen bir projedir.  

 

Eski Sanayi Bölgesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Şanlıurfa’nın yerinde dönüşümü esas alan ilk 

dönüşüm projesi olduğundan dolayı üzerinde çalışmayı hak eden bir projedir. Bu Proje, Şanlıurfa Belediyesi 

tarafından 2011 yılında TOKİ ile yaptığı protokol çerçevesinde başlamış ve halen devam eden bir projedir. 

Projenin ana hedefi, şehrin merkezinde kalmış olan ticari ve küçük sanayi aktivitelerinin, Gaziantep yolu 

üzerinde kurulan Evren sanayi sitesine taşımak olarak açıklanabilir. Bu alan yenilenerek ticari ve konut 

kullanımı haline getirilecektir. Ayrıca gerçekleştirilecek projenin, uygulama sürecinden itibaren Şanlıurfa 

kentinin ekonomisine katkı sağlamak, 35 metrelik yol ile trafiği rahatlatmak ve rekreasyon alanlarının miktarını 

artırmak gibi hedefleri bulunmaktadır. 

 

Şanlıurfa’da kentsel dönüşümün incelendiği çalışmada, öncelikle kentsel dönüşüm kavramı ve hedefleri 

üzerinde durulacaktır. İkinci bölümde, kentsel dönüşümün kısa tarihçesi verilecektir. Son bölümde, Eski Sanayi 

Bölgesi Kentsel Dönüşüm Projesi ele alınacaktır. Çalışmanın amacı, kentsel dönüşüm projelerinde; proje ortak 

giderine katılım payının uzlaşma oranına etkisini ortaya koymaktır. 

 

2.KENTSEL DÖNÜŞÜMÜM TANIMI VE HEDEFLERİ 

 2.1.Tanımı 

Dönüşüm, Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlüğünde, “Olduğundan başka bir biçime girme, başka 

bir durum alma, şekil değiştirme, tahavvül, inkılâp”, kentsel dönüşüm ise,“Kentin imar planına uymayan, 

ruhsatsız binaların yıkılıp, planlara uygun olarak toplu yerleşim alanlarının oluşturulması.” olarak 

tanımlanmıştır (TDK, 2016). 

 

Kentsel dönüşüm kavramının bu alanda kullanılmaya başlanması 1900’lı yılların başlarına 

rastlamaktadır. Sanayi Devrimi sonrasında Avrupa’nın büyük kentlerinde işçi sınıfının içinde yaşadığı insanlık 

dışı yapılar birçok uzmanı, şehir planlayıcısını ve mimarı etkileyerek, var olan kentin daha iyi ve daha 

yaşanabilir bir hale dönüştürülmesi gerektiği üzerine tartışmalar yapılmaya başlanmıştır (Şahin, 2003: 90). 

 

Kentsel Dönüşüm; göç hareketleri, doğal afet, terör ve kaçak yapılaşma gibi sebepler sonucu yoğun 

yapılaşmış, yıpranmış, eski işlevini yitirmiş, altyapısı yetersiz hale gelmiş, afet riski altındaki alanlar, kentin 

kimliğine uymayan ve sıradan tedbirlerle onarılması imkânsız hale gelmiş kentsel alanların fiziksel, sosyal, 

ekonomik ve çevresel sorunlarına kalıcı çözümler sağlamak amacıyla yenilikçi bir bakış açısı ve etkili bir eylem 

planıyla yeniden düzenlenmesi ya da topyekûn dönüşümden geçirilmesi olarak tanımlamak mümkündür (Gezer, 

2014 : 41). 

 

Kentsel dönüşüm sözcüğü, Türkçeye İngilizce “Urban regeneration” kavramının karşılığı olarak 

geçmiştir. Henüz yeni bir kavram olduğundan, literatürde genel kabul görmüş ve üzerinde uzlaşıya varılmış bir 

tanımı yoktur. Kentsel dönüşüm kavramını imar planlaması açısından, kentsel mekânın niteliğinin değişmesi 

olarak tanımlamak mümkündür. Başka bir tanıma göre kentsel dönüşüm; farklı nedenlerden ötürü zaman süreci 

içinde eskiyen, bozulan ve çökme haline dönüşen kentsel alanın ekonomik, toplumsal, fiziksel ve çevresel 

koşullarının kapsamlı ve bütünleşik yaklaşımlarla iyileştirilmesine yönelik olarak uygulanan strateji ve 

eylemlerin bütünü olarak tanımlanabilir (Aliefendioğlu ve Tanrıvermiş, 2015: 739). 

 

Kentsel dönüşüm, esas itibariyle imar uygulamalarından meydana gelmektedir. Yapılaşma sürecini 

tamamlamak üzere olan ya da yoğun olarak yapılaşmış alanlarda imar ve planlama verilerine uygun biçimde 

mülkiyet düzenlemesidir. Daha kapsayıcı bir tanımla kentsel dönüşüm sağlıksız şekilde yapılaşmış, eskimiş, 

yıpranmış, afet riski altında kalan, altyapısı yetersiz ve niteliksiz, yoğun yapılaşmış, ruhsatsız ya da imara aykırı 

yerlerdeki mülkiyetin, yeni imar planı verilerine uygun olarak yeniden düzenlenmesidir. Dönüşüm bir süreç 

olarak işler. Uygulama aşamalarının belirlenmesi, hazırlanan imar planına uygun kentsel tasarım projesinin nasıl 



uygulanacağı, oluşacak yeni mülkiyetin hak sahiplerine dağıtımı ve bunların tapuya tescil işleminin 

gerçekleştirilmesi gibi işlemler de dönüşüm sürecini oluşturmaktadır (Aydınlı ve Kaya, 2013: 451). 

 

Yapılan tanımlamalardan yola çıkarak kentsel dönüşümü; kentleri ekonomik, toplumsal ve çevresel 

olarak tekrar ele alarak, istenmeyen ve yıpranmış kent alanlarının fiziksel olarak, depreme dayanaklı, çevreye 

duyarlı şehircilik ilkeleri ve planlama esasları göz önünde bulundurularak dönüştürülme süreci olarak 

tanımlanabilir  (Öngören ve Çolak,  2013: 33). 

 

2.2.Kentsel Dönüşümde Öngörülen Hedefler 

Kentsel dönüşüm uygulamalarında genellikle aşağıdaki hedefler öngörülmektedir; 

 Kentsel alanları temizlemek, düzenlemek ve sağlıklı hale getirmek, 

 Şehri doğal afet ve risklere karşı güvenlikli hale getirmek,  

 Mevcut tarihi eserleri ve kültürel mirası koruma altına almak,  

 Kentsel alanların ekonomik değerini artırmak,  

 Alt ve orta gelir düzeyine sahip kesimlerin konut edinme imkânlarını iyileştirmek,  

 Kentte ekonomik canlılığı artırmak, 

 Şehrin fiziksel, sosyal, ekonomik ve çevresel sorunlarına kalıcı çözümler sağlamak,  

 Şehre rekreasyon(eğlen-dinlen) alanları, konut alanları, park, meydan, ticaret merkezi, otopark 

vb. yeni kentsel alanlar kazandırmak,  

 Yaşam kalitesini yükseltmek,  

 Enerji tasarrufuna ve çevreye duyarlı yerleşim alanları oluşturmak (Gezer, 2014: 44) 

 

3.TÜRKİYE’DE KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN TARİHÇESİ 

 

Ülkemizde Cumhuriyet döneminde başlayan kentleşme hareketleri, 1950’lerde kırdan kente göçe bağlı 

olarak hızlanmış, kentler bu duruma hazır olmadığından sağlıksız kentleşmenin ilk adımları atılmıştır. 1960’lı 

yıllar; Türkiye’de planlı kalkınma döneminin başlangıcı, gecekondulaşmayı önleme, gecekonduların 

iyileştirilmesi, belediyelerin gecekondu bölgelerine hizmet götürmeleri konularında yoğunlaştığı bir dönemdir.  

1970’lerde İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük kentlerde bir taraftan kentleşme devam ederken bir taraftan da 

uydu kentler oluşmaya başlamıştır (Alpaslan ve Tüter, 2016: 19).  

 

1980’lerde sanayi sektörü yükselişe geçerken tarım sektöründe gerileme yaşanmıştır. Tarımda 

makineleşmeye bağlı olarak işgücü talebinin azalması, bu sektörde çalışan işgücünün kente göçünü tetiklemiştir. 

Sanayileşmenin hızlandırdığı kentleşme süreci, beraberinde özellikle yoğun göç alan Ankara, İstanbul, İzmir, 

Adana, Mersin gibi kentlerin kontrolsüz bir biçimde büyümesini de getirmiştir. Böylesine büyük bir nüfus 

artışına hazır olmayan büyük kentlerde göçe bağlı olarak büyük miktarda konut talebi ortaya çıkmış,  merkezi 

ve yerel yönetimler buna cevap veremediğinden dolayı, göç edenler kentin etrafında hazine mülklerini ve 

ormanlık alanları talan ederek gecekondu mahalleleri meydana getirerek kendi konut sorunlarını kendilerinin 

çözmesini getirmiştir. Böylece başta büyük kentler olmak üzere şehirlerin etrafında hazine ve belediyeye ait 

arazilerde gecekondu binalar hızla çoğalmaya başlamıştır (Gezer, 2014: 43). 

 

Zaman zaman Hükümetler, gecekondu bölgelerinin fiziksel yapılarının düzeltilmesi, islah edilmesi, 

daha yaşanabilir hale getirilmesi ve aynı zamanda bölgede yaşayan insanların kent kültürüne uyumu için bazı 

tedbirler almaktadırlar. Ayrıca kentlerdeki tarihi ve kültürel varlıkların tahribinin önlenmesi ve islahı da söz 

konusu tedbirlerin alınmasındaki etmenler arasında sayılabilir. Bu ve benzeri denelerden dolayı kentsel 

dönüşüm projeleri yürütülmekte ve bu doğrultuda bazı yasal düzenlemeler gerçekleştirilmektedir Bu bağlamda; 

1966 yılında 775 sayılı “Gecekondu Kanunu” yürürlüğe girmiştir. Bu Kanunun amacı; mevcut gecekonduların 

ıslahı, tasfiyesi ve yeniden gecekondu yapımını önlemek ve bu amaçlar doğrultusunda tedbirler almak olarak 

belirlenmiştir. Bu Kanuna ilk kentsel dönüşüm uygulaması olarak bakılabilir (Öngören ve Çolak, 2013: 24).  

 



Ülkemizde bilhassa 1980’lerden sonra kent merkezleri ve gecekondu bölgelerinde dönüşüm kavramı 

gündeme gelmiştir (Şişman ve Kibaroğlu, 2009: 3). 1984 yılında, 2981 sayılı “İmar ve Gecekondu Mevzuatına 

Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi 

Hakkındaki Kanun”, gecekondu dönüşüm sürecinde önemli rol oynamıştır. Bu Kanun gecekondu bölgelerinde 

ıslah imar planları yapma imkânı sağlayarak, küçük bir ölçekte fayda yaratmıştır.  1984 tarihli 2985 sayılı 

“Toplu Konut Kanunu” da önemli bir yasal düzenlemedir. Kanunun amacı, konut ihtiyacının karşılanması, 

konut inşaatını yapanların tabi olacağı usul ve esasların düzenlenmesi olarak belirlenmiştir. 

 

1990’ların hemen başında, ıslah imar planlarının yanı sıra kentsel dönüşüm projeleri de belediyeler 

tarafından uygulanmaya başlanmıştır. Dikmen Vadisi Kentsel Dönüşüm Projesi, gecekondu bölgeleri için 

hazırlanan ilk kentsel projesi örneği oldu (Şişman ve Kibaroğlu, 2009: 3). 

 

Kentsel dönüşümle ilgili ilk doğrudan hukuki düzenleme 2004 tarihinde çıkarılan 5104 sayılı  “Kuzey 

Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunudur”. Bu kanunun amacı, kuzey Ankara girişinde bulunan 

“Protokol Yolu” olarak adlandırılan alanda ve çevresini kapsayan alanlarda kentsel dönüşüm projesi 

çerçevesinde fiziksel durumun ve çevre görüntüsünün geliştirilmesi, güzelleştirilmesi ve daha sağlıklı bir 

yerleşim düzeni sağlanması ile kentsel yaşam düzeyinin yükseltilmesidir.  

 

2004 yılında 5162 sayılı kanunla Toplu Konut Kanunu’nun 4. maddesi kentsel dönüşüme uygun şekilde 

değiştirilmiştir. Daha sonra da yapılan kanuni düzenlemelerle TOKİ’nin hukuki altyapısı güçlendirilmiş, bu 

alanda toplu konut ve sosyal donatım üretimi alanında tek yetkili kamu kurumu haline getirilmiştir. Ancak, 

TOKİ sahip olduğu bu yetkileri, sadece gecekondu alanları ile sınırlı olarak kullanmamakta; dönüştürme 

eylemini, işlevini kaybetmiş sanayi bölgeleri, afet ve tarihi kent merkezleri gibi alanlarda da hayata 

geçirmektedir (Kaypak, 2010: 97). 2000’li yılların kentsel yenileme ve dönüşüm uygulamalarında baş aktör 

TOKİ olmuştur. 

 

2004 yılında çıkartılan belediyelere kentsel dönüşüm ve gelişim projelerini uygulama yetkisi veren 5216 

sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 2005 yılında Belediye Kanunu’nda 73.maddede yapılan değişiklikle 

ülke çapında ilk kez uygulanacak kentsel dönüşümün yasal altyapısı oluşturulmuş ve kentsel dönüşüm görevli 

kurum olan belediye yasalarında yer almıştır.  

 

2005 yılında kentsel dönüşüm konusunda Belediye Kanunu’ndan sonra ikinci temel hukuki düzenleme 

5366 sayılı “Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak 

Kullanılması Hakkında Kanun” dur. Yıpranan ve özelliğini kaybetmeye yüz tutmuş; kültür ve tabiat varlıklarını 

koruma kurullarınca sit alanı olarak tescil ve ilan edilen bölgeler ile bu bölgelere ait koruma alanlarının, 

bölgenin gelişimine uygun olarak yeniden inşa ve restore edilerek, bu bölgelerde konut, ticaret, kültür, turizm ve 

sosyal donatı alanları oluşturulması, tabiî afet risklerine karşı tedbirler alınması, tarihi ve kültürel taşınmaz 

varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılmasıdır. 

 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun kentsel dönüşüm ve gelişimi tanımlayan ve düzenleyen 73. 

maddesinde 2010 yılında 5998 sayılı Kanun ile değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklikle, kentsel dönüşüm ve 

gelişim proje alanı olarak ilan edilecek alanın; üzerinde yapı olan veya olmayan imarlı veya imarsız alanlar 

olması, yapı yükseklik ve yoğunluğunun belirlenmesi, alanın büyüklüğünün en az 5 en çok 500 hektar arasında 

olması, etaplar halinde yapılabilmesi hususlarının takdiri münhasıran belediye meclisinin yetkisine bırakılmıştır. 

 

Marmara Bölgesinde yaşanan büyük depremlerden sonra başlayan kentsel dönüşüm çalışmaları, yeniden 

ele alınmış ve yeni hukuki bir düzenleme yapılmasına karar verilmiştir. Bu düşüncelerle 2012 yılında 6306 

sayılı  “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” çıkarılarak, Türkiye’nin riskli 

bölgelerinin ve binalarının depreme ve diğer afetlere hazırlanması için bir düzenleme yapılmıştır. Kanunun 

amacı; afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve 

sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye 

ve yenilemelere dair usul ve esasları belirlemektir. Bu yasa kapsamında, üç tip alanda uygulama 



yapılabilmektedir. Bunlar riskli alan, rezerv alan ve riskli yapıdır. Bu alanlardan riskli alan bakanlık veya 

mahalli idare teklifi ve bakanlar kurulu kararıyla verilebilmektedir. Rezerv alan ve riskli yapı ise bakanlıkça 

belirlenebilmektedir. Riskli alan ilan edilme gerekçeleri iki madde de toplanmıştır. Bunlar zemin yapısı veya 

üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma tehlikesi taşıyan yerlerde riskli alan ilan 

edilebilmektedir. Bir alanın riskli alan olarak tespit edilebilmesi için alanın büyüklüğünün en az 15.000 m²  

olması gerekmektedir (Bektaş, 2014:160). 

 

4.ŞANLIURFA ESKİ SANAYİ BÖLGESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ  

 

Şanlıurfa Büyükşehir  Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından birlikte yürütülen 

Şanlıurfa Eski Sanayi Bölgesi Kentsel Dönüşüm Projesi  Bamyasuyu ve Paşabağı mahallelerini içine alan 

yaklaşık 36,5 hektarlık bir alanı kaplamaktadır(Şekil 1).  

 

 
Şekil 1: Eski Sanayi Bölgesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı 

 

Proje alanı 831 adet parselden oluşmakta ve toplam alanı 364,995 m²’dir. Proje alanındaki 84 adet 

parselin (toplam alanı 77,226 m²) kamu kurumları ve kuruluşlarının mülkiyet ve yönetimlerinde olduğu 

belirlenmiştir. Kamu kurumlarının taşınmazları içinde; Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi (68 adet parsel ve alanı 

65,447 m²), Maliye Hazinesi (1 adet parsel ve alanı 2,940 m²), Sosyal Güvenlik Kurumu (15 adet parsel ve alanı 

8,839 m² ) ve tescil edilmeyen alanın (150.223 m²) olduğu saptanmış olup, proje alanının büyük kısmının kamu 

kurumlarının taşınmazları ile park, cadde ve sokak ile yol gibi kamu kurumlarının mülkiyet ve yönetimindeki 

parsellerden oluştuğu saptanmıştır (Tablo 1). 

 

 

 



Tablo 1- Proje Alanın Mülkiyet Dağılımı 

MÜLKİYET TİPİ PARSEL SAYISI     ALAN (m²) 

Şahıs 741 101,448.67 

Şanlıurfa B.Belediyesi 68 65,446.98 

Maliye  1 2,940.00 

Vakıf 6 36,097.33 

Sosyal Güvenlik Kurumu  15 8,839.00 

Tescil Harici Alanlar - 150,223.00 

TOPLAM 831 364,994.98 

 

Bu projede; 858 adet konut,1241 adet dükkan ve 608 adet ofis yapımı planlanmaktadır. Konut ve 

işyerlerinin dışında; rekreasyonel alanlar (park, yeşil alan, yürüyüş yolları, spor alanları, restaurant, kafe, çay 

bahçesi vd), geniş yol ve bulvarlar proje içerisinde yer alan diğer hedeflerdir (Şekil 2). Yapılacak bu 

çalışmalarla çevrenin yeniden canlandırarak sürdürülebilir bir kentleşme sağlanması amaçlanmaktadır. Proje iki 

etap halinde yapılması planlanmaktadır (Rapor, 2013).  



 
 

                                     Şekil 2. Yapılması Planlanan Projenin Vaziyet Planı 

  

 

4.1.Materyal Yöntem 

Çalışmanın materyalini Şanlıurfa Eski Sanayi Bölgesi oluşturmaktadır. Araştırmada Şanlıurfa 

Büyükşehir Belediyesi Emlak ve istimlak Daire Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Şubesi’nden elde edilen bilgi ve 

belgeler, yerinde yapılan inceleme ve araştırmalarda tutulan notlar ile çekilen fotoğraflar kullanılmıştır. 

 

I.ETAP ALANI 

II.ETAP  
ALANI 

 

 

 



Araştırma yöntemi kapsamında veri toplama, analiz ve değerlendirme çalışmaları yapılmıştır. Şanlıurfa 

Eski Sanayi Bölgesi kentsel dönüşüm projesi paftaları, konu ve çalışma kapsamı ile ilgili yapılan kaynak 

araştırmaları doğrultusunda değerlendirilmiş, çalışma alanında yapılan inceleme ve gözlem notları ile fotoğraflar 

başta olmak üzere tüm veriler bütünleştirilerek sanayi alanı dönüşümü kapsamında alanın mevcut ve öneri 

durumuna ilişkin değerlendirmeler yapılmıştır.  

4.2.Planlama Alanının Kent İçindeki Konumu 

Eski sanayi bölgesi kentin Güneyinde bulunmakta olup alanı Batı da Harran Üniversitesi 

Caddesi(Akçakale yolu), Doğu da Adalet Caddesi, güney de Şani Efendi Caddesi ve Kuzey de Cumhuriyet 

Caddesi’ ne ek olarak alanın Kuzey Batısında bulunan Eski Hal Pazarı alanı ve Nevali Oteli arkasında bulunan 

on bir adet binası da proje alanına dahil edilmiştir. Planlama alanı, kent merkezinin ve yeni kamu kurumlarının 

taşındığı bölgenin yakınında olmasına rağmen neredeyse tamamı sağlıklı bir kent görüntüsünden uzak, bir 

çöküntü alanı haline geldiği görülmektedir(Foto 1).  

 

 
Foto 1. Proje Alanın Kent İçindeki Konumu (Belediye arşivi) 

 

4.3. Projenin Amacı 

Şanlıurfa Eski Sanayi Dönüşüm alanı,  ticari ve küçük sanayi aktivitelerinin ağırlıkta olduğu, eskimiş, 

yer yer boşaltılmış yapıların bulunduğu kentin ana merkezi olan bir noktasında çöküntü alanı olarak yer 

almaktadır. 1970’li yıllarda yapılmış olan Küçük Sanayi Sitesi Bölgesi günümüzde kentin içinde kalmış, sanayi 

kullanımının getirdiği görüntü/hava/gürültü kirliliği, sağlık sorunları ve trafik yoğunluğu gibi olumsuz 

etmenlerin öne çıktığı bir alan durumundadır(Foto 2). Ayrıca alan içerisinden bir dere yatağı geçmektedir, bu 

dere yatağı bu haliyle sağlık ve kent açısından risk teşkil ettiğinden, rehabilite edilmesi gerekmektedir. Kent 

merkezi ile bu kadar içi içe geçmiş olan bir alanda (konut bölgeleri ve Kamu kurumlarıyla çevrelenmiş bölgede) 

sanayi kullanımının dönüştürülmesine yönelik olduğundan kent merkezinde bulunan ve kentleşme açısından 

oldukça sorun yaratan bu alanın, kentsel dönüşüm yöntemi ile yenilenmesini kaçınılmaz hale getirmiştir 

(Rapor,2013: 3). 



 
Foto 2. Eski Sanayiden Bir Görünüm(Belediye arşivi) 

 

Projenin temel hedefleri olarak: 

 Mevcut sanayi kullanımının kentin güney doğusunda kurulan Evren Sanayi Bölgesi’ne taşınması,  

 Alanda daha ferah mekânların oluşturulması, alandaki konut ihtiyacının giderilmesi ve proje 

kapsamında üretilecek olan ortak yaşam alanlarının kentin yaşanabilirliğine büyük ölçüde katkı 

sağlayacağı, 

 Kentin kalbi olarak tabir edilen Abide Kavşağı’na Harran Üniversitesi Caddesi’nin ulaşmasını 

sağlayacak bağlantının kurulması (35 metrelik yol yapımı tamamlanmıştır), 

 Depreme ve doğal afetlere karşı güvenli, sağlıklı, yaşanabilir bir çevrenin yaratılması,  

 Alanın ortasından geçen Cavsak Deresi’nin rehabilite edilerek kent merkezinde kullanılabilir bir 

yeşil koridor yaratılması, 

 Ticari ve konut kullanımlarının bir arada olduğu alanın gece ve gündüz yaşayan bir merkez olması 

hedeflenmiştir (Rapor,2013: 4). 

 

Bu hedefler doğrultusunda; söz konusu alan, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı hükümleri uyarınca 

işlem yapılmak üzere Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Başbakanlık Toplu Konut İdaresi(TOKİ) 

arasında 18.02.2011 tarihinde imzalanan ön ve 06.11.2012 tarihinde ana protokol çerçevesinde yürütülmektedir. 

Bu protokolün konusu, “Belediye sınırları içerisinde ve hali hazırda, üzerinde çarpık yapılaşmalar bulunan eski 

sanayi bölgesinde çalışan hak sahiplerine Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanında konut ve ticari işyeri yapımı 

yolu ile TOKİ ve Belediye işbirliği çerçevesinde mevcut çarpık yerleşme alanlarının tasfiye edilerek çağdaş 

standartlarda kentsel alanlar oluşturulmasıdır.” şeklinde açıklanmıştır (Protokol, 2012: 2). Söz konusu proje, 

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 73. Maddesine istinaden Belediye Meclisinin 02.10.2012 tarih ve 86 sayılı 

kararına göre kentsel dönüşüm alanı olarak ilan edilmiştir.  

 

4.4. Araştırma Bulguları 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 73. maddesinin 9. fıkrasında:“Kentsel dönüşüm ve gelişim proje 

alanlarında yapılacak alt yapı ve rekreasyon harcamaları, proje ortak gideri sayılır. Belediyelere ait inşaatların 

proje ortak giderleri belediyeler tarafından karşılanır. Kendilerine ayrı ada veya parsel tahsis edilen gayrimenkul 

sahipleri ile kamulaştırma dışı kalan gayrimenkul sahipleri, sahip oldukları inşaatın toplam metrekaresi oranında 

proje ortak giderlerine katılmak zorundadır. Proje ortak gideri ödenmeden inşaat ruhsatı, yapılan binalara yapı 



kullanma izni verilemez; su, doğalgaz ve elektrik bağlanamaz.”  denilmektedir. Bu yüzden kentsel dönüşüm ilan 

edilen yerde altyapı ve rekreasyon harcamaları proje ortak gider başlığı altında dönüşüm alanı içerisinde 

vatandaştan kesilmektedir. 

 

TOKİ ile Protokol yapıldıktan sonra proje alanındaki bütün çalışmaları yapması için müşavir bir firma 

ile anlaşma yapılmıştır. Müşavir Firma, mevcut durum tespitinden sonra fizibilite yapılarak bir maliyet 

çıkarılmıştır. Buna binaen Dönüşüm parametreleri ve uzlaşma kriterleri saptanmıştır. Trampa yoluyla uzlaşmak 

isteyen Hak sahiplerinin proje ortak giderlerine katılım payı için hem arsa hem de muhdesat için Dönüşüm 

Katsayıları belirlenmiştir. Hazırlanan Muvafakat Senedinde uzlaşma esasları şu şekilde belirlenmiştir: 

 

İşyeri Sözleşme Esasları  

 

Hal Pazarı İçin; 

 

Mevcut durumda 142 nolu(Hal Pazarı) imar adası, onaylı imar planında “Özel Proje Alanı” olarak 

tanımlı, imar adası içerisinde bulunan gayrimenkuller için;  

 

Hak sahibinin mevcut durumda hem yapısı hem de arsası bulunuyor ise;  Hak edilen işyeri inşaat alanı 

hesaplanırken, hak sahibinin mevcut durumda kullandığı işyeri inşaat alanı ve hak sahibinin arsa payı dikkate 

alınır. Buna göre, zemin katta yapısı olan hak sahipleri, mevcut durumda zeminde sahip olduğu inşaat alanı ve 

bağımsız birim adedi kadar zeminde alır.   

 

Eski Sanayi İçin;  

 

Hak sahibinin toplam işyeri inşaat hakkı; mevcut işyeri hisse alanının karşılığı oluşan işyeri inşaat hakkı 

ile ticari yapı muhdesat bedeli karşılığı oluşan işyeri inşaat haklarının toplamıdır.  

 
 Tablo- 2: İşyeri Hisse Alanının Dönüşüm Katsayıları (İDK) 

Bölge İşyeri Arsası Dönüşüm Katsayı 

Sanayi Bölgesi 0.45 

 

Mevcut İşyeri hisse alanının yeni işyeri inşaat alanına dönüşümü Tablo-1 de verilen  “İşyeri Dönüşüm 

Katsayıları” kullanılarak hesaplanacaktır. Bu hesapta hak sahibinin mülkiyetindeki işyeri hisse alanının İşyeri 

Dönüşüm Katsayısı (İDK) ile çarpımı sonucu hak edilen işyeri inşaat hakkı belirlenir. (Mevcut İşyeri Hisse 

alanı x İDK)  

 

 Tablo- 3: Yapı Muhdesat Bedeli Dönüşüm Katsayıları(YDK) 

Tapusu Olan Tapusu Olmayan 

0,00087 0,00072 

 

Mevcut İşyeri Muhdesat Bedelinin, yeni işyeri inşaat alanına dönüşümü Tablo-2 de verilen  “Yapı  

Dönüşüm Katsayıları” kullanılarak hesaplanacaktır. Bu hesapta hak sahibinin mülkiyetindeki işyeri muhdesat 

bedeli, Yapı Dönüşüm Katsayısı (YDK) ile çarpımı sonucu hak edilen işyeri inşaat hakkı belirlenir. (Mevcut 

İşyeri Yapı Bedeli x YDK) (Hak sahipleriyle imzalanan Muvafakat Senedinden derlenmiştir)  

 

Toplam İnşaat Hakkı=Hisse Alanı x İDK + Yapı Muhdesatı x YDK 

 

Yukarıdaki uzlaşma esasları doğrultusunda görüşmeler yapılmıştır. Uygulama esnasında 1. Etabın 

içinde bulunan iki alanda, belirlenen dönüşüm katsayılarının uzlaşma oranını etkilediği belirlenmiştir(Şekil 3).  



 
            Şekil 3: 1.Etapta İncelenen İki Alan 

 

1. Etap 1. Bölümde (Eski Hal Pazarı), özel proje alanı olduğu için zeminde işyeri olanlara sahip olduğu 

alan kadar, inşaat alanı verilmiştir. Yani hak sahiplerine bire bir inşaat alanı hakkı verilmiştir. Bu izlenen strateji 

hak sahiplerinin daha çok anlaşma yapmasını sağlamıştır. Bu alanda uzlaşma oranı, alansal olarak %91(Tablo 4) 

gibi yüksek bir orana ulaşmıştır. 

 

            Tablo 4- 1. Bölümde Uzlaşma Yüzdesi( Şahıslara Ait Mülkiyetler)  

 

1. ETAP 1. BÖLÜM (HAL PAZARI ) 

 

TOPLAM ALAN Uzlaşma Yoluyla Devreden Mahkeme Yoluyla Kamulaştırılan 

 

Bağımsız 

sayısı 
Alan (m²) 

Bağımsız 

sayısı 
Alan (m²) 

Bağımsız 

sayısı 
Alan (m²) 

 

220 3,678.26 195 3,354.32 25 323.94 

 YÜZDELİK 100% 100%                    89% 91% 11%  9% 

 

Fakat 1. Etap 2. Bölümde(Eski Sanayi) kısmında malikin taşınmazı, arsa ve muhdesat için belirlenmiş 

katsayılar ile çarpıldığında mevcut işyeri alanından yaklaşık %40 gibi bir kesinti meydana gelmektedir. Bu 

kesinti miktarı yüzünden vatandaşların çoğu anlaşma yapmaktan kaçınmışlardır. Bu alanda hak sahipleriyle 

yapılan uzlaşma oranı %47(Tablo 5)  gibi düşük bir oranda kalmıştır. 

 

 

 

 

 

 



Tablo 5- 2. Bölümde Uzlaşma Yüzdesi ( Şahıslara Ait Mülkiyetler) 

 

1.ETAP 2.BÖLÜM(SANAYİ) 

 

TOPLAM ALAN 
Uzlaşma Yoluyla 

Devreden 

Mahkeme Yoluyla 

Kamulaştırılan 

Mahkemesi Devam 

Eden 

 

Parsel 

sayısı 
Alan (m2) 

Parsel 

sayısı 
Alan (m2) 

Parsel 

sayısı 
Alan (m2) 

Parsel 

sayısı 
Alan (m2) 

 

92 26,875.74 55 12,652.41 20 8,815.56 17 5,407.77 

  YÜZDELİK  100% 100% 60% 47% 22% 33% 18% 20% 

 

 

Uzlaşma ve kamulaştırma işlemleri tamamlanan 1. Etap 1. Bölümde (Eski Hal Pazarı) inşaata başlanmış 

olup çalışmalar devam etmekteyken fakat 2. Bölümde(Sanayi) ise halen tespit ve tescil davaları devam 

etmektedir(Foto 3). 

 

 
 Foto 3. 1. Etabın Son Durumu(Belediye arşivi) 

 

Mahkemelerin devam etmesi projenin uzamasına, vatandaşa her ay yapılan kira yardımı yüzünden 

maliyetin artmasına neden olmaktadır. Projenin uzamasından dolayı hak sahiplerinin kentsel dönüşüme karşı 

güvenin sarsılmasına neden olmaktadır. Daha da önemlisi insanların kentsel dönüşüme olan bakışını ciddi 

anlamda olumsuz etkilemektedir. 



 

5. SONUÇ 

 

Ülkemizde 1980’li yıllarda şehirlerin içinde kalan sanayi alanları, şehirlerin büyümesiyle birlikte birçok 

çevresel ve kentsel sorunun kaynağı haline gelmişlerdir. Bu sorunların çözümü için illerde kentsel dönüşüm 

uygulanmaya başlanmış ve halen uygulamalar devam etmektedir.  

 

Kentsel dönüşümün değişen yapısını anlayabilmek, kentlerin daha sürdürülebilir ve yaşanabilir yerler 

olması için öneriler geliştirebilmek için kentsel yenileme çalışmalarında alınan kararların etkilerinin, her ölçekte 

değerlendirilmesi gerekmekte ve uygulanan projelerin, yeni yapılacak projelere ışık tutması için ne derecede 

başarılı olduğu belirlenmesi gerekmektedir. 

 

Şanlıurfa'da hali hazırda sürdürülen Eski sanayi Bölgesi Projesi, Şanlıurfa’nın ilk dönüşüm projesi 

olması ve ileride yapılacak projeler için de bir deneyim oluşturacak olması açısından önemlidir. Bununla 

birlikte, uygulama sürecinden itibaren Şanlıurfa kentinin ekonomisine ve giderek artan bir talep gören konut 

üretimine doğrudan büyük katkı sağlayacaktır. 

 

Şuana kadar, hedeflerden biri olan ve şehir trafiğinin rahat nefes almasını sağlayan 35 metrelik yol açma 

çalışması tamamlanarak vatandaşların hizmetine girmiştir. 1. Etap 1. bölümde yer alan Eski Hal Pazarının 

yerine yapılacak yapıların inşaatına başlanılmıştır. Diğer aşamaları için çalışmalar devam etmektedir. Ancak 

yapılan kesinti yüzünden maliklerin uzlaşmamak istememesi, sürecinin uzamasına ve projenin ağır işlemesine 

yol açmaktadır. Projenin tarafları olan resmi kurumlar için maliyetin artmasına ve vatandaşların projeye olan 

güvenin azalmasına neden olmaktadır.  

 

Devam eden bu projenin özellikle 1. Etaptaki çalışmalarından ortaya çıkan sonuçlar, proje ortak 

giderlerine katılım payı hak sahipleriyle anlaşma oranı üzerindeki ciddi bir etkisi olduğunu göstermektedir. 

Bundan dolayı hak sahiplerinden proje ortak giderlerine katılım payı ya hiç kesilmemeli -bu giderlerin kamu 

tarafından karşılanması- ya da bu kesintinin çok düşük tutulması gerekmektedir. Katılım payının yüksek olması 

proje hızını yavaşlatacağı ve başarısızlığa uğratacağı unutulmamalıdır. Bu durum dikkate alınarak dönüşüm 

parametreleri ve uzlaşma kriterleri belirlenmelidir. Aksi taktirde projenin uzamasının maliyeti, daha fazla 

olmaktadır. Dönüşüm sürecin uzaması projeleri ve uygulama sonuçlarını sürekli olarak tartışmalı duruma 

getirecektir.  

 

Ayrıca dönüşüm alanında taşınmazların öncelikle hak sahipleriyle uzlaşma sağlanarak kamulaştırılması 

esas olmalıdır. Anlaşma aşamasında hak sahiplerine bağımsız bölüm yerine bağımsız bölüm verilmesi ve yeni 

yapılacak iş yerleri teslim edilene kadar kira yardımının yapılması, anlaşma oranının yükseltilmesini 

sağlamaktadır. 
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