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T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 
 

10. KALKINMA PLANI 
YAŞANABİLİR KENTLER VE KENTSEL DÖNÜŞÜM 

ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU ÖN RAPORU 
 

 
Giriş 
 
Yapılan nüfus sayımları, iki binli yılların ortalarından bu yana dünya üzerindeki insan 
nüfusunun kentlerde yaşayan kısmının kırda yaşayan kısmını geçmiş olduğunu 
göstermektedir. Artık insan uygarlığı kelimenin tam anlamıyla “kentli” bir uygarlık halini 
almıştır. İnsanlığın kentli bir uygarlık halini aldığının bilincine varmasından çok daha önce 
başlayan bir süreç ise kentleri derinden etkilemektedir. Kentler, ulusların içerisinde yer alan 
mekânsal kademelenme sistemi ve bir süredir küreselleşme olarak adlandırılan sürecin bir 
parçası olarak ortaya çıktığı iddia edilen dünya kentleri ağı, hem kentlerdeki yaşam kalitesinin 
sorgulanmasını hem de kentlerdeki mekânsal dönüşümü bir arada yaşamaktadırlar. Kentler bir 
yandan tüm dünya da kentlerin içinde bulundukları eko-sistem ile ilişkileri içlerinde yaşayan 
bireylerin yaşam kaliteleri özelinde ve yaşanabilirlik ilkesi çerçevesinde sorgulanırken, bir 
yandan da her zaman bu sorgulama ile ilişkili olmasa da kentler çok çeşitli sebeplerle bilinçli 
olarak dönüştürülmeye çalışılmaktadır.  
 
Kentsel mekânın sürekli bir dönüşüm ve devinim içerisinde olduğu günümüzde, kentlerdeki 
mekânsal dönüşümün iki boyutu öne çıkmaktadır. Öncelikle, kentlerdeki dönüşümün; küresel, 
ulusal, bölgesel, yerel ve yeni tanımlanmakta olan ölçeklerdeki ve sosyal, ekonomik, siyasal, 
kültürel ve diğer toplumsal alanlardaki yansımalarının yanı sıra tüm bu unsurlarla birlikte 
toplumların sürdürülebilir kalkınması ve yaşanabilir bir çevrede var olması anlamında yeni ve 
karmaşık süreçler ürettiği görülmektedir. İkinci olarak da, bu süreçlerin birer kamu politikası 
alanı olarak düzenlenme biçiminin, dönüşümün yaşanabilir mekânların üretilmesinde bir araç 
olarak kullanılabilmesinde ve mekânsal dönüşümün kendisinin sonuçları açısından sorun 
yaratan değil sorun çözen bir niteliğe büründürülmesinde oynadığı yaşamsal rol öne 
çıkmaktadır. Kalkınma Bakanlığı tarafından yürütülen Onuncu Kalkınma Planı Özel İhtisas 
Komisyonları içerisinde de bu önemli tartışma alanının ele alınmasına karar verilmiştir. Bu 
anlamda dönüşüm ve yaşanabilirlik kavramlarının birbirinden ayrılamaz bir bütünlüğe sahip 
olduğu kabulünden hareketle toplanacak Komisyonda; yaşanabilirlik ölçütlerinin, yeni kentsel 
stratejiler ve kalkınma senaryolarının, kentsel dönüşüme ilişkin temel yaklaşım ve 
bileşenlerin, yaşanabilir kentler için dönüşümün yenilikçi ve katılımcı araçlarının Türkiye 
deneyimi açısından değerlendirilmesi ve yirmi birinci yüzyılda Türkiye Kentlerinin 
yaşanabilir mekânlara dönüşümünün sağlanması konusunda bir yol haritasının belirlenmesi 
öngörülmektedir.  
 
Bu ön raporda; söz konusu Özel İhtisas Komisyonu çalışmalarına bir başlangıç oluşturmak 
amacıyla, yaşanabilirlik kavramı ve yaşanabilir kentler olgusundan yola çıkılarak, kentsel 
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dönüşüme ilişkin kamu politikalarının temel yaklaşımları ve uygulama araçlarına kısaca 
değinilmeye çalışılacaktır. Rapor bu alandaki çok geniş tartışmaların tümünü kapsamak 
iddiasından çok, genel bazı tartışmalara atıfta bulunmak amacındadır. Bu anlamda öncelikle 
“yaşanabilirlik” ve “yaşanabilir kent” kavramlarına atıfta bulunulacak, ardından da kentsel 
dönüşümün politika ve uygulama araçlarına ilişkin bazı alt başlıklara işaret edilecektir.  
 
Amaç, ‘dönüşümün dönüşümü’ sürecinin yeniden başladığı günümüzde, yeni kent 
modellerinin tartışılması ve toplumsal gelişme ve ekonomik boyutları da içeren ‘kapsamlı 
dönüşüm’ sürecinin temel ilkelerinin geniş katılımlı ortamlarda belirlenmesidir. Bu çerçevede 
kentsel dönüşümün ‘yaşanabilirlik’ kavramının yanı sıra, ‘kent ekonomisi’, ‘ekonomik 
kalkınma’ kavramları ile birlikte değerlendirilmesi kentlerin geleceğinin yeniden 
kurgulanması için önemli fırsatlar ortaya koyacaktır. 
 
I. Yaşanabilirlik Kavramı ve Yaşanabilir Kentler 
 
Kent sosyolojisi, kentbilim, çevrebilimi, sağlık bilimleri, coğrafya, etnografya ve kent 
planlama yazınları incelendiklerinde, “yaşanabilirlik” kavramı ve türevlerinin yirminci 
yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkmış olduğu söylenebilir. Günümüzde çok farklı 
bağlamlarda, farklı anlamlar içeren şemsiye bir kavram olarak kullanılan yaşanabilirlik, esas 
olarak insan-çevre-yerleşim-toplum arasındaki ilişkinin tanımlanmasında kullanılan bir ilkeler 
manzumesi olarak ortaya çıkmaktadır. 
 
Bu ilkeler bir yanlarıyla yerleşimlerin ve kentlerin modernist bir ideal çerçevesinde insan 
yaşamına uygun hale getirilmesine işaret ederken, bir yanlarıyla da modernist müdahalelerin 
sonuçları açısından yaratmış oldukları sonuçların dizginlenmesi, etkilerinin denetim altına 
alınması için eleştirel bir bakışı ifade ederler. Yaşanabilirlik kavramına ilişkin en temel 
tanımların tamamına yakınında bu temel çelişki göze çarpmaktadır. Bu anlamda aslında 
yaşanabilirlik kavramının esas çıkış noktasını kentlere ve yerleşimlere yapılan modernist 
müdahalelerin araçları ve sonuçları açısından irdelenmesinin ve insan doğasına daha uygun 
hale getirilmesinin olduğu söylenebilir.  
 
Bu tür bir eleştirel bakışın ilk örneğinin Jane Jacobs (1992) tarafından ortaya konduğu 
görülmektedir. Amerikan kentleşme sürecinde kent planlamanın ve kentsel projelerin rolünü 
ele alan Jacobs, kentbilim alanında klasikleşen eserinde, yapılan müdahalelerin kentlerde 
yaşayan toplulukların ekonomik, sosyal, kültürel yapılarını dikkate almadığını ve sonuçta var 
olan sosyal ilişkilerin yalıtıldığı, insan doğasına uygun olmayan ve insanların mutlu 
olmadıkları yaşam çevrelerinin oluştuğunu iddia etmiştir. Ancak, Jacobs da daha sonra, 
yaklaşımının muğlâklığı, eleştirel duruşu sebebiyle ortaya çıkan yaşam çevrelerinin toplumun 
tüm kesimlerine uygun olmayan, daha çok orta ve üst gelir guruplarının yaşamına uygun 
çevreler haline gelmeleri sebebiyle eleştirilmiştir. Bu tür eleştiriler yaşanabilirliğin aslında ne 
olduğu konusundaki tartışmaların derinleşmesine ve zenginleşmesine katkıda bulunmuştur.  
 
Özellikle refah devleti uygulamalarının gelişmiş batılı kapitalist ülkelerde yaygınlaştığı 
1950’ler sonrasında yaşanabilirlik kavramının farklı alanlarda “yaşanabilir kent”, “yaşam 
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kalitesi”, “sürdürülebilirlik” kavramlarıyla birlikte ya da eş anlamlı kullanılmaya başladığını 
göstermiştir. Kent planlama ve mimarlık alanlarında daha çok mekânsal düzenlemelerle insan 
ilişkisine vurgu yapabilmek amacıyla yaşanabilir kent kavramı odağa alınırken (Appleyard, 
1981), insani gelişme alanında yaşam kalitesi, çevrebilim ve ekonomi alanlarında da 
sürdürülebilirlik kavramları öne çıkarılmıştır (Lennard ve Lennard, 1995; Howley ve 
Redmod, 2009). Günümüze gelindiğinde ise yaşanabilirlik kavramı, kentlerin rekabet 
edebilirliği çerçevesinde önemsenen, yaşanabilirliğin araçları ile olması gerektiği varsayılan 
niteliklerini bir arada içeren bir kavramsal çerçeve olarak ele alınabilmektedir.  
 
Bu sebeple, günümüzde yaşanabilirlik kavramı dikkate alındığında, uluslar arası belgelerden 
çeşitli alanlarda gerçekleştirilen akademik çalışmalara ve bizzat kent planlama ve kentsel 
tasarım süreçlerinin kendisine kadar yaşabilirlik kavramının ekoloji, arazi kullanımı, ulaşım, 
kamusal alanlar, sağlık, güvenlik, tasarım, eğitim, kültür ve ekonomik kalkınma öncelik 
alanlarında bazı ilke ve değerlere işaret ettiği söylenebilir. Bu ilke ve değerler 1996 Yılında 
İstanbul’da gerçekleştirilen Habitat II İnsan Yerleşimleri Zirvesinde tanımlanan yaşanabilirlik 
kavramları ve yaşam kalitesi ölçütlerinde yerini bulmuş, günümüze kadar da farklı 
dönemlerin öncelikleri doğrultusunda güncellenmeye devam etmiştir. Bu çerçevede 
yaşanabilirlik ve yaşanabilir kentler dendiğinde genel olarak üzerinde uzlaşılan ilke ve 
değerler şöyle ifade edilebilirler: 
 
Sorun Alanı İlke ve Değer 
Ekoloji 1. Mimari ve kentsel tasarım için ekolojik değerlerin korunması 

2. Yerel peyzajın dikkate alınması, yerel çevre değerlerinin korunması 
3. Ekolojik sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma 
4. Temiz çevre, gürültü kirliliğinin önlenmesi, hava ve su kalitesinin 

arttırılması 
5. Ekoloji ve ekonomi dengesi 

Arazi 
Kullanımı 

1. Karma arazi kullanımları 
2. İşyeri-konut mesafelerinin çalışanların maliyetini 

karşılayabilecekleri uzaklıkta olması 
3. Yaya ve bisiklet mesafesindeki erişimi öncelik alanı haline 

getirilmesi 
4. Toplu taşımla erişilebilen arazi kullanım planlaması 
5. Kendi kendine yeten ve yaygın olmayan (compact) arazi 

kullanımlarına yönelim 
6. Yenilikçi kullanımlar 
7. Yaşama ve çalışma alanı birlikteliği 

Kamusal 
Alanlar 

1. Kentlerin kamusal mekânlarının düzenlenmesinde toplumsal 
ilişkilerin dikkate alınması 

2. Sokakların toplumsal ilişkilerin kurulduğu birer sahne olarak ele 
alınması 

3. Herkes için yeterli kamusal alan sağlanması 
4. Maliyeti karşılanabilir, konforlu ve erişilebilir konut 
5. Karar alma süreçlerine katılım olanağının sağlanması ve yurttaş 
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yükümlülüklerinin yerine getirilmesi 
6. Çeşitliliği hoşgörü ve tolerans ile zenginliğe çeviren, 

ötekileştirmeyen, dezavantajlı ve yardıma muhtaç toplum kesimlerini 
kollayan bir yapı 

7. İnsanların atomize edilmesi ve yalıtılmasının önüne geçilmesi 
8. Diyalogun her ortam ve şartta temel öncelik olması 
9. Kamusal alanların yaşatılması için kamusal etkinliklerin 

düzenlenmesi 
10. Yurttaşların bilgi, deneyim ve görüşlerine saygı duyulması ve 

dinlenmesi 
11. Komşuluğun değerinin korunması ve yaşatılması 
12. Saygı kavramının ve toplumsal karşılığının sürdürülebilir kılınması 
13. Toplumsal, cinsel ve etnik kimliklere saygı duyulması 

Ulaşım 1. Toplu taşımın, yayalığın ve bisiklet kullanımının özendirilmesi 
2. Herkes için ucuz, konforlu ve güvenli toplu taşım sağlanması 
3. Engelliler için erişilebilirliğin ve hizmet kalitesinin arttırılması 
4. Mimari ve kentsel tasarımın sağlıklı bir yaşama uygun kolay hareket 

edilebilir çevreler üretmesi 
5. Ulaşım planlaması ile arazi kullanımının ilişkisinin toplu taşımın 

etkinliğini arttıracak şekilde kurulması 
6. Trafik ve yol güvenliğinin arttırılması 
7. Kentsel kamusal hizmetlere kolay erişimin sağlanması 

Sağlık 1. Halk sağlığının korunması 
2. Birey ve toplulukların gen havuzuna saygı 
3. Sağlıklı yaşam alanlarının oluşturulması 
4. Herkes için erişilebilir, sağlıklı ve sürdürülebilir gıda ve tarım 

ürünleri 
Güvenlik 1. İnsan temel hak ve hürriyetlerin korunmasına yönelik güvenlik 

2. Tüm yaş gurupları için kentlerin çekici ve güvenli kılınması 
3. Bireysel güvenliğin sağlanması 
4. Tüm kamu hizmetlerinde bireyin can ve mal güvenliğinin temel 

öncelik olması 
Tasarım 1. Yerel ve bölgesel mimari kültüre ve eserlere saygılı 

2. Tasarımın yerel ve bölgesel tarihle barışık olması 
3. Yerel iklim koşullarının ve malzemelerin kullanımı 
4. Kentlilerin hafıza mekânları oluşturmalarını sağlayacak anıt, imge 

simgeleri korumak ve toplumsal uzlaşıyla yenilerini oluşturmak 
5. Etkileşimli ve nitelikli sanat yapıtlarına yatırım yapılması 
6. Halk sanatlarının desteklenmesi 
7. Kentsel tasarım ve estetiğin gündem yapılması 
8. Estetik değerlerin geliştirilmesi 
9. Geleneksel mimari tarzların gelecek kuşaklara aktarılması 

Eğitim/Kültür 1. Gündelik yaşamı zenginleştiren geleneklerin yaşatılması 
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2. Somut olmayan kültürel mirasın tanımlanması, arşivlenmesi, 
yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması 

3. Çocukları kentlerin ve mekânın planlanması süreçlerine katmak 
4. Eğitim ve sosyal bütünleşmenin sağlanması 
5. Kültürel kimliklere saygı gösterilmesi 
6. Çocuklar ve gençler için özgür sosyalleşme olanakları sağlayan 

kamusal mekânların geliştirilmesi 
7. Yalıtılmamış ve belirgin siyasal yargıları dayatmadan uzak 

rekreasyon ve boş zaman geçirme olanaklarının kentlilere 
sağlanması 

8. Herkes için erişilebilir ve maliyeti karşılanabilir bir eğitim sürecinin 
tasarlanması 

9. Çevre ve kültüre saygının eğitim sürecinin temeli haline getirilmesi 
Kalkınma 1. Yerel ticari işletmelerinin ve yerel üretim biçimlerinin korunması ve 

yaşatılması 
2. İş fırsatları yaratabilen bir ekonomik çevrenin sağlanması 
3. Herkese kapasite geliştirebilme olanaklarının sağlanması 
4. Sürdürülebilir kalkınmayı, yenilenebilir enerji türlerini kullanmayı 

ve çevresel değerlere saygıyı esas alan bir iş ortamını özendirmek 
5. Gişimciliğin teşvik edilmesi 
6. Kamu ve özel sektör işbirliği 
7. Toplum tabanlı örgütlenmelerin geliştirilmesi 
8. Yerel kalkınma modellerinin teşvik edilmesi 

 
 
Yukarıda ifade edilen değerler silsilesinin farklı akademik çalışmalarda ve kurumsal 
değerlendirmelerde ölçütlere ve endekslere dönüştürüldüğü, bu endeksler aracılığıyla dünyada 
ve Türkiye’de bulunan kentlerin sıralamalarının oluşturulduğu görülmektedir. Ancak, bu 
yaklaşımların somut olmayan ilke ve değerleri indirgemeci bir yaklaşımla ele aldıkları, 
kentlerin yaşam kalitesinin yükselmesinden çok kentlerin yarışması ve rekabet etmesine 
ilişkin bir değerlendirmeyi esas aldıkları yönünde eleştiriler de bulunmaktadır (Howley ve 
Redmond, 2009). Yine de sistematik, yazılım desteği alan çeşitli çalışmalar yardımıyla 
kentlerin ve kentsel sistemlerin yaşanabilirlik analizinin yapılması, kentlerin gelişmesinde ve 
dönüştürülmesinde önemli uzmanlık alanlarından birisi halini almıştır. Bu uzmanlık 
alanlarının yaptıkları çalışmalarda da “kentsel ihtiyaçlar”, “kentsel standartlar”, “kentsel 
riskler”, “yaşam kalitesi riskleri”, “kentsel yoksunluklar”, “erişilebilirlik”, “fırsat eşitliği”, 
“kentsel dayanıklılık”, “yatırım ve iş ortamı”, “sosyal adalet”, “yoksulluk”, “refah” gibi pek 
çok kavram ve terimin kullanıldığı görülmektedir. Kentlerin dönüştürülmesinde ve kentsel 
dönüşümde yaşanabilirlik kavramı çerçevesinde yapılan tartışmalar ve kavramın içeriğine 
dâhil edilen unsurlar, kentsel dönüşümün çevre ve topluma saygılı bir süreç olarak 
gerçekleştirilebilmesi için yaşamsal önem taşıyan hedeflere işaret etmektedir.  
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II. “Politika” Düzleminde Kentsel Dönüşüm 
 
Kentsel dönüşüme ilişkin yazın incelendiğinde, son yirmi yıldır, dünyanın birçok ülkesinde 
kentsel dönüşümün kendisinin farklı biçimlerde bir devlet politikası halini aldığı 
görülmektedir. Hükümetler kentsel dönüşümü devletin konut, makroekonomi, sosyal politika, 
istihdam, şehircilik ve planlama alanlarındaki sorunların çözülmesinde anahtar role sahip yeni 
bir politika alanı olarak görmektedirler. Bu sebeple her ülke kendi tarihsel geçmişine, 
anayasal düzenine, mülkiyete dokusuna, mekânsal gelişim desenine, konut ihtiyacına ve 
finansman sistemine uygun bir kentsel dönüşüm politikası oluşturmaktadır. Bu politikaların 
aynı zamanda o ülkenin içerisinde bulunduğu uluslar arası ve ulusal konjonktür tarafından da 
belirlendiği söylenebilir. Örneğin, gelişmiş batılı kapitalist ülkelerdeki yaygın kentsel 
dönüşüm uygulamaları Keynezci ekonomik politikalarının ve refah devleti yaklaşımının 
doğrudan bir uzantısı olduğu, 1980’lerden sonraki kentsel dönüşüm hareketlerinin ise daha 
çok neo-liberal olarak adlandırılan politikaların bir sonucu olduğu kentsel dönüşüm yazınında 
sıklıkla dile getirilmektedir. Bu çerçevede kentsel dönüşümün nihai amacının her dönemde 
farklı biçimlerde tanımlandığı söylenebilir. Bu durum kentsel dönüşümde kullanılan araçların, 
mevzuatın, kurumsal yapının ve ilkelerin de değişmesi durumunu ortaya çıkarmıştır.  
 
Kentsel dönüşüm bir politika alanı olarak incelendiğinde, üç ayrı yönüyle ele alınmaktadır. 
Bunlardan birincisi kentsel dönüşümün var olan anayasal düzlem içerisinde belli bir “nihai 
amaç” doğrultusunda devlet tarafından izlenmesidir. Bu nihai amaç kimi zaman konut 
sorununun çözülmesi, kimi zaman da afete hazırlıklı olmayan kentsel dokuların afete 
hazırlıklı hale getirilmesi, kimi zaman da sosyal hakların bir uzantısı olarak ele alınabilir. 
Kentsel dönüşümün temel gerekçesi olarak da adlandırılabilecek olan bu nihai amaç, 
toplumda devletin kentsel dönüşüm politikasının kabulünü ve meşrulaştırılmasını 
kolaylaştırır. İkinci olarak kentsel dönüşüm bir kamu politikası olarak tasarlanırken diğer 
kamu politikası alanlarıyla birlikte bir “politika demeti” oluşturur. Bu demetin farklı unsurları 
kentsel dönüşümün sürdürülebilir bir politika olmasını sağlar. Kentsel dönüşüm bu anlamda 
sosyal güvenlikten sağlık politikasına, güvenlik politikasından çevre politikasına kadar birçok 
kamu politikası alanıyla bir araya gelebilir. Bu bir araya geliş, kentsel dönüşüm sürecini salt 
mekânsal bir dönüşüm sürecinin ötesine taşıdığından ve kentsel dönüşümün farklı birçok 
politika alanındaki sorunların çözümünde araçsallaştırılmasını sağladığından dolayı özellikle 
dönüşüme ilişkin hukuksal altyapının oluşturulmasında önem kazanmaktadır. Üçüncü olarak, 
kentsel dönüşümün bir süreç olarak nasıl planlandığı ve bu süreçte temel aşamaların amacının 
ne olduğu kentsel dönüşüm politikasının diğer önemli yanını oluşturmaktadır. Örneğin kentsel 
dönüşümün salt bir arazi geliştirme faaliyeti mi, konut edindirme yöntemi mi yoksa genel 
olarak kamusal alanların iyileştirilmesine yönelik bir yaklaşım mı olduğu burada 
belirlenmektedir. Açıktır ki, bir kamu politikası olarak kentsel dönüşüm politikası tüm bu 
yönleri içermekte, bu anlamda karmaşık algı ve tanımlarla karşı karşıya kalınabilmektedir.  
 
Dünyadaki farklı örnekler incelendiğinde kentsel dönüşüm politikasının nihai amacının 
genellikle beş farklı hedefle ilişkilendirildiği görülmektedir. Birinci olarak kentsel dönüşüm 
üstü örtülü de olsa kent merkezinin çöküşü ve çöküntü alanları ile birlikte gündeme gelen suç, 
etnik çatışmalar ve güvenlik sorunları ile ilişkilendirilmektedir. İkinci olarak kentsel dönüşüm 
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politikası sosyal devletin bir işlevi olan ucuz konut sağlama ve sağlıklı altyapı ve yaşam 
çevreleri oluşturma nihai amacına yönelik olarak da tanımlanmaktadır. Üçüncü olarak kentsel 
dönüşüm, savaş sonrası yeniden yapılanma ve afet tehdidi öne çıkmaktadır. Dördüncü ve 
belki de son yıllarda en sık karşılaşılan amaç da sanayisizleşme, merkezi hükümet tarafından 
aktarılan kaynakların kesilmesi, nüfus kaybı gibi sebeplerle kan kaybeden yerleşimlerde 
hizmet sektörünün geliştirilmesi yoluyla yerel kalkınmanın sağlanması ve küresel sisteme 
eklemlenme ve yabancı sermaye girişi sağlamadır. Özellikle turizm, kültür ve ticaret 
işlevlerinin öne çıkarıldığı kentsel dönüşüm süreçlerinde bu durum açıkça izlenebilmektedir. 
Beşinci olarak da, kentsel dönüşüm politikasının bir makroekonomik istikrar aracı olarak 
gayrimenkule dayalı finans piyasaları yoluyla etkili olduğu görülmektedir.   
 
Bunun yanı sıra, bu nihai amaçlar kentsel dönüşümle birlikte tanımlanan anahtar kamu 
politika alanları demetiyle anlam kazanmaktadır. Yukarıda da ifade edildiği gibi günümüzde 
artık kentsel dönüşüm finans politikasının ayrılmaz bir parçası olarak değerlendirilmektedir. 
Mortgage (tutulu satış) piyasaları, uzun vadeli konut kredileri ve diğer finansal araçlar 
yatırımların kentsel dönüşüm yardımıyla inşaat sektörüne kaydırılması için kullanılmaktadır. 
Konut politikası ise kentsel dönüşümün yakından ilişkili olduğu diğer bir politika alanıdır. 
Özellikle konut sorununun konut sahipliliği ile çözüldüğü ülkelerde ucuz ve lüks konut 
arzında var olan kentsel dokuların dönüştürülmesi sıklıkla rastlanılan bir çözümdür. Kentsel 
dönüşüm politikasının ilişkili olduğu önemli politika alanlarından birisi de istihdamdır. 
Kentsel dönüşüm yoluyla canlandırılan inşaat sektörü ve hizmet sektörü istihdamın artmasına 
doğrudan katkıda bulunmaktadır. Kentsel Dönüşüm politikası ayrıca makroekonomi 
politikası, kalkınma politikası, yerel yönetimler politikası, şehircilik ve kent planlama 
politikalarıyla da bir bütün oluşturmaktadır.  
 
Her kentsel dönüşüm politikası aynı zamanda kendi içerisinde dönüşümün yöntemini 
belirleyen bir süreç de tarif etmektedir. Her ne kadar bu süreç tanımı uygulamanın tüm 
ayrıntılarını içermese de, politikanın ana hatlarını belirlemektedir. Eski kent dokusunun ve 
çöküntü bölgelerinin yıkılıp yeniden inşasını ifade eden kentsel yenileme (renewal), boşalmış 
kentsel alanların yeniden iskânını anlatan kentsel yeniden yerleştirme (resettlement), eski kent 
dokusunun ve çöküntü alanlarının kısmi yenileme ile kullanıma açılması için kullanılan 
kentsel sağlıklaştırma rehabilitasyon, Yine belirli kentsel alanların farklı planlama anlayışları 
ve yapılaşma koşulları ile yeniden inşası için kullanılan kentsel yeniden imar etme 
(redevelopment) ve eski canlılığını kaybetmiş kentsel alanların özellikle de eski kent dokusu 
ve kent merkezlerinin alınacak sosyal önlemlerle yeniden canlılık kazanmasını sağlamaya 
çalışmayı ifade eden kentsel canlandırma (revitalisaton) ve kentsel yeniden yapılandırma 
(regeneration) gibi uygulamalar 1960’lardan sonra batı kentlerinde kentsel dönüşüm adı 
altında görülen çeşitlenmeyi açıkça göstermektedir. Günümüzde ise kentsel dönüşüm 
dendiğinde çoğunlukla bu uygulamaların karmaşık bir almaşığı anlaşılmaktadır. Arazi 
geliştirme ile başlayan bir dönüşüm çabası kimi zaman yurttaş tepkileri sonucunda yeniden 
canlandırma hareketine dönüşebilmektedir. Bir kamu politikası alanı olarak kentsel 
dönüşümün ana unsurları aşağıdaki tabloda da izlenebilir: 
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Kentsel Dönüşüm Politikasının Ana 
Unsurları 

 

Kentsel Dönüşümün Nihai Amacı 1. Suç, etnik çatışma ve güvenlik sorunlarını 
çözmek 
2. Ucuz konut, sağlıklı altyapı ve kaliteli 
yaşam çevreleri oluşturmak 
3. Savaş sonrası yeniden yapılanma ve afet 
tehdidi 
4. Hizmet sektörü yoluyla yerel ve bölgesel 
kalkınma 
5. Gayrimenkule dayalı finans piyasaları 
aracılığıyla bir makroekonomik istikrar 
enstrümanı 

Kentsel Dönüşüm Politikası Demeti 1. Finans politikası 
2. Konut politikası 
3. İstihdam politikası 
4. Makroekonomi politikası 
5. Kalkınma Politikası 
6. Yerel Yönetimler politikası 
7. Şehircilik ve kent planlama politikası 

Kentsel Dönüşüm Süreci  1. Regeneration (Kentsel Yeniden 
Yapılanma) 
2. Redevelopment (Yeniden Kentsel Arazi 
Geliştirme) 
3. Renewal (Kentsel Yenileme) 
4. Rehabilitation (Kentsel Yeniden 
Sağlıklaştırma) 
5. Revitalization (Kentsel Yeniden 
Canlandırma) 
6. Resettlement (Yeniden İskân) 

 
 
Bu tür bir çerçeve ile Türkiye’nin geçirdiği kentsel dönüşüm süreçlerini inceleyen Ataöv ve 
Osmay (2007:60), Türkiye’de kentsel dönüşüm politikalarının küçük kooperatifçilik 
uygulamalarından gecekondu ıslahına, oradan da kitlesel konut üretimine giden dönüşümünü 
aşağıdaki tabloda özetlemişlerdir: 
 
DÖNÜŞÜM 
DEĞİŞKENLERİ 
VE 
UYGULAMALARI 

1950 – 1980 1980 – 2000 2000 SONRASI 

YAPISAL / Ekonomik Ekonomik Politikalar: Ekonomik 
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BAĞLAMSAL Politikalar: 
Ekonomik Büyüme 
Demografik 
Değişim: 
Kentlere göç ve hızlı 
kent nüfus artışı 

Ekonominin dışa 
açılması; 
Küreselleşme ve 
yerelleşme 
Demografik Değişim: 
Kentsel 
nüfus artışı; 
metropollerde 
doğurganlık oranının 
düşmesi 

Politikalar: 
Özelleştirme; AB 
ilişkileri 
Demografik 
Değişim: 
Doğudan batıya 
göç 

SOSYO-
EKONOMİK 

Konut Sunum 
Biçimleri: Yapsatçı 
konut, kısıtlı sayıda 
kooperatif, Toplu 
Konut 
İşgücü-Konut ilişkisi: 
Düşük 
gelirli işgücünün 
sanayi 
ve sanayi dışı 
istihdamı; 
Konut ihtiyacına 
çözüm 
olarak gecekondular 

Konut Sunum Biçimleri: 
Ruhsatlı ve ruhsatsız 
yapılaşma 
İşgücü-Konut ilişkisi: 
Kent 
merkezlerindeki küçük 
üretim birimlerinde 
çalışanların çevre 
gecekondu 
ve merkez mahallelerde 
yaşayan niteliksiz ve 
düşük gelirli nüfustan 
oluşması; Orta gelir 
grubunun yaşam 
alanlarının 
desantralizasyonu 

Konut Sunum 
Biçimleri: 
Belediye Toplu 
Konut 
Kooperatifleri, özel 
sektör 
lüks konut siteleri, 
düşük 
nitelikli 
apartmanlar, kent 
merkezlerinde 
tarihi konut, 
deprem riski olan 
alanlarda 
devlet kredisi ile 
afet 
konutları 
İşgücü-Konut 
ilişkisi: Yüksek 
gelir grubu kent 
dışında 
konut çevreleri 
oluşturuyor; 
gecekondu 
alanlarında 
istihdam 
yapısındaki 
değişime göre 
konut biçim 
ve standartları 
değişiyor 

YÖNETİM / 
UYGULAMA 

Yetkilerin Dağılımı: 
Devlet 

Yetkilerin Dağılımı: 
Yerel ilçe 

Yetkilerin 
Dağılımı: 
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Planlama Teşkilatı; 
İmar 
ve İskan Bakanlığı; 
Yeni 
Belediyecilik 
Hareketi 
Planlama 
Uygulamaları: 
Merkezi Planlı 
Kalkınma 
Modeli; Bütüncül 
Planlama 
Yaklaşımı 
Politikalar ve Yasal 
Düzenlemeler: 
Belediye, 
Gecekondu, Arsa 
Ofisi, 
İmar ve Kat 
Mülkiyeti 
kanunları 

belediyelerine planlama 
yetkisinin verilmesi; 
Yerel 
Gündem 21 
Planlama 
Uygulamaları: 
Kentsel gelişmeye 
desantralization; Nazım 
İmar ve Uygulama 
Planları; 
Yerelde yukarıdan-
aşağıya 
yönetim anlayışı 
Politikalar ve Yasal 
Düzenlemeler: 
Büyükşehir 
Belediye, İmar, Kültür 
ve 
Tabiat Varlıklarını 
Koruma, 
Çevre, Boğaziçi, Milli 
Parklar kanunları ve Af 
yasaları 

Büyükşehir 
belediyelerinin 
yetkisinin 
genişletilmesi 
Planlama 
Uygulamaları: 
Stratejik Planlama; 
katılımlı 
planlama 
uygulamalarının 
başlaması 
Politikalar ve 
Yasal 
Düzenlemeler: 
Büyükşehir, 
Belediye, Mali 
İdareler, 
Kentsel Dönüşüm 
ve Kültür 
ve Tabiat 
Varlıklarını 
Koruma kanunları 

KENTSEL 
MAKROFORM 

“Azman Kent” 
(merkezde 
yoğunlaşma; 
gecekonduların 
gelişimi) 

Çok Merkezli 
Metropoliten 
Kentleşme (kentsel 
yayılma; 
ruhsat dışı yapılaşmanın 
yasalaşması) 

Bölgesel Yayılma 
(merkezlerin 
farklılaşması 
ve yeni ilişki 
ağlarının 
kurulması) 

KENTSEL 
DÖNÜŞÜM 
UYGULAMALARI 

1. Gecekondu 
bölgelerinin 
sağlıklaştırılması; 2. 
Kent 
merkezinin çöküntü 
alanına dönüşümü; 3. 
Gecekondu 
alanlarının 
yeniden 
yapılandırılması; 
4. Bu alanlarda 
kentsel 
yenileme. 

1. Yaşam kalitesi 
düşmüş 
ve riskli alanlarda 
kentsel 
yenileme; 2. 
İyileştirmeye 
yönelik sağlıklaştırma 
ve 
islah-imar 
uygulamaları; 3.Tarihi 
değeri olan alanların 
korunması ve 
soylulaştırılması. 

1. Kentsel 
alanlarda 
yenileme; 2. 
Apartman 
alanlarının 
iyileştirilmesi; 
3. Yeni siteler ve 
kapalı 
yerleşim 
alanlarının yeniden 
geliştirilmesi;  
4. Tarihi konut 
alanların 
soylulaştırılması; 
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Görüldüğü gibi kentsel dönüşüm politikasının birçok farklı bileşeni bulunmaktadır. Son 
yıllarda bu bileşenlerin farklı ülkelerde yaşanabilirlik ölçütleriyle bir araya getirilerek farklı 
ulusal “kent projeleri” ne dönüştürüldükleri de görülmektedir. Akıllı büyüme, kentsel 
rönesans, yeni yüzyıl kentleri, dayanıklı kentler gibi yeni yaklaşımlarla aslında ulusların birer 
kentsel sistem vizyonu ile kentsel dönüşümü yönlendirmeleri öngörülmektedir. Onuncu 
Kalkınma Planının Yaşanabilir Kentler ve Kentsel Dönüşüm Komisyonunda Türkiye’nin de 
böylesi bir ulusal ölçekli, yaşanabilirlik ilkelerini de dikkate alan kentsel dönüşüm programını 
kurgulaması için nelerin dikkate alınması konusu da tartışılabilecek konular arasında yer 
almaktadır.  
 
Yeni kentsel akımlar ve kent modellerinin yeniden ele alınacağı bir ‘ulusal strateji planı’; 
kentlerin yeniden kurgulanması sürecinde kamu, özel ve sivil örgütlerin geniş katılımı ile 
benimsenecek bir belge olarak tartışmaya açılmalıdır. 
 
Ayrıca, kentleşme, yerleşme ve planlamaya ilişkin  sorunların çözümüne yönelik strateji ve 
eylemleri ortaya koyan  ve ulusal düzeyde refreans çerçeve belgesi niteliği taşıyan bir yol 
haritası olarak hazırlanan Bütünleşik Kentsel Gelişme Strateji ve Eylem Planı (KENTGES) 
özellikle yerleşme ve şehirlerin yaşanabilirlik düzeylerinin artırılmasını nihai hedef olarak 
belirlemiştir. 
 
KENTGES’in ana temaları; 

-‐ Mekansal planlama sistemi ve kurumsal yapılanma 
-‐ Kentsel altyapı ve ulaşım 
-‐ Kentsel dönüşüm ve afet risk yönetimi 
-‐ Afete hazırlık ve ve kentsel risk yönetimi 
-‐ Kentsel miras, mekan kalitesi ve kentsel tasarım 
-‐ İklim değişikliği, doğal kaynaklar, ekolojik denge, , enerji verimliliği ve kentleşme 
-‐ Kentsel yoksulluk, göç ve sosyal politikalar 
-‐ Bölgesel eşitsizlik, yerel kalkınma ve rekabet edilebilir bölgeler/kentler 
-‐ Kentlilik bilinci, kültür ve eğitim 
-‐ Yerel yönetimler, katılımcılık ve kentsel yönetim 

 
olarak ortaya konulmuş, temalar çerçevesinde strateji ve eylemler belirlenmiştir. 
 
III. Uygulamada Kentsel Dönüşüm ve Yenilikçi Yaklaşımlar 
 
Tüm dünyada farklı kentsel dönüşüm politikalarıyla karşılaşılmasına rağmen kentsel 
dönüşümün pratiğine gelindiğinde temel bazı ortak sorun alanlarıyla karşılaşıldığı 
söylenebilir. Her ülke kendi deneyimi, anayasal çerçevesi, kurumsallaşma kapasitesi ve 
kaynakları ile koşut bir uygulama deneyimine sahip olmaktadır. Bu deneyim bazen diğer 
uluslara da yaygınlaştırılabilecek model, yöntem ve yaklaşımlar da üretmektedir. Bu anlamda 
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kentsel dönüşümün temel uygulama aşamaları, bu aşamalarda karşılaşılan sorunlar ve bu 
sorunlar karşısında geliştirilen çözümler aşağıdaki tablodan izlenebilir: 
 
 
Kentsel 
Dönüşümün 
Uygulama 
Aşaması 

Tanımı Sorunlar Çözüm Deneyimleri 

Mekânsal 
Planlama 

Kentsel dönüşüm 
sürecinin 
gerçekleştirilebilmesi için 
her ülkenin kendi 
planlama gelenekleri 
çerçevesinde 
gerçekleştirilen planlama 
süreci 

1. Kapsamlı 
planlama yaklaşımı 
ile projecilik 
yaklaşımının 
çatışması 
2. Kent planlama ile 
kentsel dönüşümün 
ayrışması 
3. Kent planlamanın 
bir formaliteye 
indirgenmesi 

1. Stratejik mekânsal 
planlama 
2. Katılımcı planlama 
3. Coğrafi Bilgi 
Sistemlerinin kullanımı 
4.Mekansal Gelişim 
Strateji Çerçevesi 
5. Yerel kalkınma 
çerçevesi 

Mülkiyet 
Çözümleme 

Kentsel dönüşüme tabi 
tutulacak alandaki 
mülkiyet sorunlarının 
çözülme süreci  

1. Mülk sahibi 
olmayan yurttaşların 
hakları 
2. Mülkiyet Dokusu 
3. Üçüncü boyuttaki 
hakların dağıtımı 

1. Anayasal çözümler 
2. Yerinde iskân 
3. Kentsel rantların 
denetimine yönelik 
mekanizmalar 

Tasarım ve 
Projelendirme 

Kentsel dönüşüm sonrası 
oluşacak çevreye ilişkin 
tasarım sürecinin 
gerçekleştirilmesi 

1. Mekânsal 
kalitenin düşüklüğü 
2. Kullanıcıyı 
dikkate almayan 
tasarım süreci 
3. Tip proje 
uygulamaları 
4. Kültürel ve doğal 
mirasın zarar 
görmesi 

1. Katılımcı tasarım 
süreçleri 
2. Kullanıcının yaşam 
biçimine saygılı tasarım 
2. Yaşanabilirlik 
ölçütleriyle uyumlu 
tasarım 
3. Stratejik tasarım 

Katılım Kentsel dönüşüm 
sürecinin tamamında 
süreçten etkilenen 
yurttaşların ve kentlilerin 
sürece ve karar vermeye 
katılımlarının sağlanması 

1. Katılımı 
sağlamanın 
zorlukları 
2. Kurumsal 
kapasite eksiklikleri 
3. Katılıma 
elverişsiz kurum 
kültürü 

1. Katılımcı 
yaklaşımlar 
2. Proje demokrasisi 
3. Bilişim 
teknolojilerinin 
kullanımı 
4. Kolektif karar alma 
teknikleri 
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4. Kentsel hakların 
göz ardı edilmesi 

5. Çatışma çözümleme 
uygulamaları 
6. Beklenti Yönetimi 
7. Moderatörlük ve 
kolaylaştırıcılık  
8.Uzlaşma yönetimi 

Halkla İlişkiler Kentsel dönüşümde 
dönüşüme ilişkin olarak 
kamuoyunun ve 
dönüşümden 
etkilenenlerin doğru ve 
etkin bilgilendirilmesi 

1. Halkla ilişkiler 
mekanizmasının 
bulunmaması 
2. Yanlış, negatif ve 
eksik bilgilendirme, 
dezenformasyon 
3. Yenilikçi 
uygulamaların 
kullanılmaması 

1. İtibar yönetimi 
2. Bilişim ve sosyal 
medyanın kullanımı 
3. Katılımcı süreçler 
4Bilgilendirme ve 
bilinçlendirme 

Proje ve 
Uygulama 
Yönetimi 

Kentsel dönüşümün tüm 
aşamalarının etkin, şeffaf, 
izlenebilir ve hesap 
verebilir bir işletme 
mekanizması ile 
yönetilmesi 

1. Proje ve 
uygulama 
yönetiminin 
bulunmaması 
2. Yönetimin 
aşamalarının kopuk 
ve çok başlı olması 
3. Yönetimde 
şeffaflık, etkinlik, 
hesap verebilirlik 
eksiklikleri 

1. Kurumsal kaynak 
planlaması (IRP), gayri 
maddi değer yönetimi 
(IAM) gibi yazılımların 
kullanılması 
2. Katılımcı yönetim 
tekniklerinin 
kullanılması 
3. Kamu ve özel Sektör 
ortaklık projeleri 
4. Yerel tabanlı proje 
ortaklıkları 

Eşgüdüm ve 
İşbirliği 

Kentsel dönüşümün kamu, 
özel sektör ve STK’lar 
arasında kurulacak etkin 
eşgüdüm ve işbirliği ile 
gerçekleştirilmesi 

1. Eşgüdüm ve 
işbirliği eksikliği 
2. Bürokratik 
taassup 
2. Yeni modellerin 
uygulanmasından 
kaçınılması 

1.Yeni ortaklık 
modelleri 
2. Kurumlar arası 
eşgüdüm örgütleri 
3. Katılımcı yönetim 
teknikleri 
4. Etkin halkla ilişkiler 
mekanizmaları 

İş geliştirme Kentsel dönüşüm 
sürecinin değer yaratacak 
bir iş geliştirme sürecine 
dönüştürülmesi 

1. Dönüşümün 
yaratacağı 
değerlerin rantla 
sınırlı görülmesi 
2. Kapasite 
yetersizlikleri 
3. Kurumsal kültür 
sorunları 

1. Kapasite geliştirme 
programları 
2. Girişimciliğin teşviki  
3. Konut dışı karma 
kullanımlar ve işlevsel 
dönüşüm 
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Sosyal ve 
Ekonomik 
Programlar 

Mekânsal dönüşüm 
dışında yurttaşların sosyal 
ve ekonomik kalkınması 
için hazırlanan programlar 

1. Mekânsal 
dönüşüm ile sosyal-
ekonomik 
programların ayrı 
düşünülmesi 
2. Sosyal ve 
ekonomik 
programların ihmal 
edilmesi 
3. İstihdam 
stratejilerinin 
bulunmaması 
4. Katılımcı süreç 
eksiklikleri 

1. Kentsel 
rehabilitasyon 
2. İşlevsel dönüşüm 
3. Sosyal ve ekonomik 
uyum programlarının 
mekânsal dönüşümle 
birlikte kurgulanması 
4. Katılımcı süreçler 
5. Stratejik Sosyal Plan 

Arsa ve Arazi 
Yönetimi 

Kentsel dönüşüm 
sürecinde mülkiyet, değer 
oluşturma, değer 
paylaşımı ve finansmanı 
bütünleştirecek bir arazi 
yönetim yaklaşımının 
geliştirilmesi  

1. Arazi yönetiminin 
tapu yönetimi olarak 
görülmesi 
2. Üçüncü boyutta 
oluşan hakların 
yönetilmemesi 
3. Sosyal adaletin 
sağlanamaması 

1. Değer denkleştirme 
2. İmar hakları 
transferleri/bonusları 
3. İmar hakları 
likidizasyonu 
4. Finansal araçların 
derinleştirilmesi 
5.Proje Ortaklık Payı 
(POP) 

Finansman Kentsel dönüşüm 
sürecinin başlangıcında 
kaynak bulunması, süreç 
sırasında ve sonunda da 
oluşan kaynakların 
finansal yönetim 
mekanizmalarının 
oluşturulması 

1. Sağlıklı finansal 
mekanizmaların 
oluşturulamaması 
2. Finans piyasası 
derinliklerinin 
kullanılamaması 
3. Konut piyasası 
istikrarsızlıkları 
4. Yeni kaynak 
arayışları 

1. Finans yönetim 
sistemleri 
2. Finans koordinasyon 
kurulları 
3. Menkulleştirme 
araçları,  
4. Gayrimenkul 
sertifikaları 
5. (Business İnvestment 
Districts ,BID)  
6. Vergi artırım 
finansmanı (tax 
increment finance, TIF) 
7. Kentsel dönüşüm 
fonları 
8. Ödenebilir konut 

Mevzuat 
Düzenlemeleri 

Kurgulanan kentsel 
dönüşüm sürecine uygun 
yasal düzenlemeler 

1. Bütünsel ve 
bütüncül mevzuat 
eksikliği 
2. Farklı amaca 
yönelik 

1. Anayasal 
düzenlemeler 
2. Kentsel dönüşüme 
özgü mevzuat 
3. Kentsel dönüşüm 
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mevzuatların 
biraradalığı 
3. Uygulama 
araçlarının, kısıt ve 
hakların gerektirdiği 
teknik ayrıntıların 
mevzuatta yer 
almaması 

hukuk ihtisas 
kuruluşları 
4. Kentsel dönüşüm 
içtihatları 
 

 
 
Görüldüğü üzere, kentsel dönüşümün uygulama boyutuna girildiğinde, birçok sorun alanı ile 
karşılaşılmaktadır. Bu sorun alanları kentsel dönüşümle ilgili yazına da yansımış özellikle 
katılım ve soylulaştırma sorunları ile ilgili çok ciddi çalışmalar yapılmıştır. Bunun yanı sıra, 
kentsel dönüşümün yaşanabilirlik ilkesi çerçevesinde gerçekleştirilmesine yönelik birçok 
yenilikçi yaklaşım da bulunmaktadır. Çok kapsamlı bir kentsel dönüşüm sürecine başlamak 
üzere olan Türkiye’de bu var olan uygulamaların tartışılması, yenilikçi uygulamaların 
öngörülebilmesi ve 21. Yüzyılda Türkiye kentlerinin nasıl olması gerektiği sorusunun 
yanıtlanabilmesi için Onuncu Kalkınma Planının Yaşanabilir Kentler ve Kentsel Dönüşüm 
Komisyonunun çalışmaları önem taşımaktadır. Bu anlamda “yaşanabilir kentler için kentsel 
dönüşümün Türkiye’de nasıl gerçekleştirileceği Komisyonun temel tartışma konusunu 
oluşturacaktır. Bu kapsamda tartışılabilecek konulara ilişkin bazı önerilerin aşağıda yer alan 
konu başlıkları olabileceği değerlendirilmektedir:  
 

• Yaşanabilirlik ve kentsel dönüşüm 
• Yaşanabilir kentler ve kentsel dönüşüm 
• Kent Planlama ve kentsel dönüşüm 
• Kentsel tasarım ve kentsel dönüşüm 
• Mimari tasarım ve kentsel dönüşüm 
• Kentsel dönüşüm sürecinde katılım 
• Kentsel dönüşüm ve soylulaştırma 
• Tarihi kent merkezlerinde ve sit alanlarında kentsel dönüşüm 
• Sanayi alanlarının dönüşümü 
• Kamu arazileri ve kentsel dönüşüm 
• Kentsel dönüşümün finansmanı 
• Kentsel dönüşüm ve arazi yönetim modelleri 
• Kentsel dönüşüm ve sosyal adalet 
• Yerinde dönüşüm 
• Kentsel dönüşüm ve ödenebilir konut 
• Kentsel dönüşüm ve sosyal-ekonomik programlar 
• Kent kimliği ve kentsel dönüşüm 
• Değer Paylaşımı ve kentsel dönüşüm 
• Kentsel dönüşüm mevzuatı 
• İmar hakları ve kentsel dönüşüm 
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• Proje yönetimi ve kentsel dönüşüm 
• Kentsel dönüşüm ve halkla ilişkiler 
• Kentsel dönüşüm ve mülkiyet 
• Gecekondu alanlarında kentsel dönüşüm 
• Planlı konut alanlarının dönüşümü 
• Kaçak yapıların dönüşümü 
• Kentsel dönüşüm politikası 
• Konut piyasası ve kentsel dönüşüm 
• Yerel hizmetler ve kentsel dönüşüm 
• Ulaşım planlaması ve kentsel dönüşüm 
• Erişilebilirlik ve kentsel dönüşüm 
• Sürdürülebilirlik ve kentsel dönüşüm 
• Yerel kalkınma ve kentsel dönüşüm 
• İş geliştirme modelleri ve kentsel dönüşüm 
• Sosyal donatılar ve kentsel dönüşüm 
• Kentsel dönüşümde işbirlikleri 
• Mekânsal vizyon ve kentsel dönüşüm 
• Kentsel dönüşüm ve kentlileşme 
• Kentsel dönüşüm ve işlevlendirme 
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