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Bu sayının “Güncel” başlığı altında yer alan yazılar, mimarlığın hukukla olan
sıkı ilişkisini açık ediyor: Gelibolu Milli Parkı’nın yeni yapılan yasal düzenlemeyle nasıl korumasız kaldığı... Uzun yıllardır tartışılan bir konu olarak
“mimarın (telif) hakları”na dair Mimar Aytaç Manço’nun MESA’ya karşı
açmış olduğu davayı kazanması... Sıkça karşılaşılan “Yargı … projesinin
yürütmesini durdurdu” karalarına rağmen inşa süreci devam eden projeler...
Dünya mimarlarının yaz aylarındaki önemli bir durağı, bu yıl 25.si düzenlenecek UIA Dünya Mimarlık Kongresi olacak. Güney Afrika’nın Durban kentinde düzenlenecek olan kongrenin “Başka Yerde Mimarlık” (Architecture
Otherwhere) temasından hareketle Mimarlar Odası, üzerinden bir yıl
geçen Gezi olaylarının perspektifinde bir sergi hazırlıyor. Ülkenin kentsel
mekânları ve kırsal alanları üzerindeki yoğun sosyal, ekonomik, ekolojik
baskılara karşı koymak üzere bilimi, etiği ve mesleği savunan Mimarlar
Odası’nın yıllardır sürdürdüğü çabaların turnusolu olarak Gezi, serginin
hareket noktası. Gezi ile daha fazla görünürlük kazanan ülke toprağı
üzerindeki kentsel ve kırsal mücadelelerde kent ve mimarlık bu sergi ile
gündeme gelecek.
Güzel haberler de yok değil: Derginin baskı hazırlıkları sırasında açıklanan Dünya Miras Listesi’ndeki kültürel ve karma miras alanı sayımızın 13’e
yükselmesi hepimizi sevindirdi. UNESCO, 38. Dünya Miras Komitesi toplantısında “Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğu’nun Doğuşu” ve
“Bergama, Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı” dosyalarını Dünya Mirası
Listesi’ne dâhil etti. Ancak yoğun çabalar asıl bu kabulden sonra, hakkını vererek koruyabilmek, yaşatabilmek ve günümüz dünyasına eklemleyebilmek konularında sürecek. Aksi takdirde, bu alanlarda da “İstanbul’un
Tarihî Alanları”nın UNESCO Tehlike Altındaki Miras Listesi’ne alınma tehdidine benzer süreçler yaşanması ihtimali çok da uzak değil.

Kaynak: www.e-l-a-r.com/Pavillon-de-l-Arsenal.html

Geçtiğimiz Mayıs ayında Türkiye’nin taş kömürü madenciliği tarihinin en
büyük felaketlerinden birine tanık olduk / tanık olmak durumunda bırakıldık. Yaşanan ihmallere dair vahim detaylar ve ‘denetimsizlik’ raporları
kamuoyuna yansımış olmasına rağmen, gerçek sorumluların kamu vicdanınca aklanmayacağı aşikar. Bu sayının başyazısı, çalışma ilişkileri, sosyal
politika ve iş güvenliği üzerine çalışan Aziz Çelik tarafından Soma odaklı olarak kaleme alındı. Soma’da yaşananları, iş ve işçi sağlığı üzerinden
değerlendirirken, maden kadar inşaat sektöründe yaşananları da bir kez
daha gözönüne sererek, sektörlerin “iş cinayetleri”ni artırarak büyümesine vurgu yapıyor.

Kaynak: www.parismetropole2020.com/evenement/

Yayın hayatının 51. yılına giren, uzun erimli, kolektif bir çalışma geleneğini kurumsallaştırmış bir dergiye yayın mutfağından dâhil olmak büyük bir
sorumluluk. Tarihe kayıt düşülen “Mimarlık’tan” yazısını yazmak da bir o
kadar öyle. Bunu Mimarlık dergisinin geleneği dolayısıyla bir “görev” tanımından çok bir “sorumluluk” duygusuyla ele alarak aynı anlayışla sürdüreceğiz. Umarız bu yaklaşım, derginin mutfağında olan kişiler kadar, yazarların ve okuyucuların desteği ile daha uzun yıllar gündemi Mimarlık’ın gözünden görmeye devam etmemizi sağlar.

Kaynak: en.wikipedia.org/wiki/Pavillon_de_l’Arsenal

Arsenal Pavyonu

1988 yılında Paris’in tarihî kent merkezinde
açılan Arsenal Pavyonu (Pavillon d’Arsenal),
mimarlık ve kentsel planlama üzerine her türlü
belgenin bulunabileceği ve bu konularda farklı
etkinliklerin düzenlendiği bir merkez. 19. yüzyıl
sonlarına ait bir binada bulunan Arsenal 		
Pavyonu’nun kalıcı sergi salonunda Paris
mimarisinin ve kentin gelişim süreçlerinin aktarıldığı
belgeler yer alıyor. Geçici sergi salonunda ise
sürekli yenilenen ve farklı temalardaki sergilere 		
evsahipliği yapan yapı, zengin bir arşive sahip
kütüphanesi ve kitap satış noktasıyla kentin çekim
noktalarından biri.
web sitesi: www.pavillon-arsenal.com
adres: 21, bld Morland 75004 Paris
T: +33 1 42 76 33 97
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sayısıyla birlikte derginin “ayraç” bölümünde yeni bir
koleksiyon oluşturmaya başladık. Ayraçları biriktirerek
dünyada bulunan mimarlık müzelerinin bilgisini toplayabilir
ve ziyaret edilecek yerler listenize ekleyebilirsiniz.
Mimarlık müzeleri “ayraç” koleksiyonuna
katkı vermek isterseniz bize

yayin@mo.org.tr
adresinden ulaşabilirsiniz.
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ENGLISH SUMMARY

MİMARLIK AGENDA
8 Looking at Labour Crimes in Turkey in
the Light of Soma / Aziz Çelik
The author evaluates on the underground
coal mine “accident”, which took place in
Soma on May 13th, 2014, causing the loss of
301mine workers’ lives. He states that labour crimes are closely related to the lack of
proper labour union and unorganised, precarious, flexible working regime and it is
not a coincidence that the workers obliged
to work with the subcontractors are more
likely to be subjected to labour crime. In his
view, especially the increase in the extensive use of subcontractors in the mining and
construction industries, open invitation to
these crimes and the growth of the building
industry affects the increase of labour crimes in general.
EVENT
10 Spaces of Memory / Pelin Derviş
Turkish Pavilion, which appeared for the first
time in Venice Biennale 14th International
Architecture Exhibition this year, was curated by Murat Tabanlıoğlu. The article written
by the project coordinator Pelin Derviş highlights the relation of the Turkish exhibition to
the general theme of the biennale and the
thematic descriptions of the exhibited work.
The article featuring the photos from the
exhibition, allows an inner look to the project
and the works within.
AGENDA
13 From Gelibolu (Gallipoli) National
Park, Tending towards Speculation and
Unearned Rent Income / İsmail Erten
Gelibolu (Gallipoli) National Park, with the
planned changes in the law, is about to be
removed from National Park status in order
to be reclaimed under the charge of the
newly established Presidency of Çanakkale
War, Gelibolu Historical Area, which is equipped with unlimited powers. The author, states that with this new regulation the future of
many protected areas “in need of protection” within the region will become uncertain,
where he also underlines the historical pro-

cess in the area and possible consequences of this legal intervention.
16 Jurisdiction Did the Right Thing in
Protecting Architects’ Rights with the
Decision of Architect Aytaç Manço but
What about the Delayed Justice? /
Gürsel Öngören
Unauthorized copying or modification of a
project and even the demolition of a building; each besides being defined as an
attack to the authorship rights, in practice in most cases the architects are compelled to concede with its consequences.
In the past months Aytaç Manço opened a
lawsuit to MESA Company with an accusation of copying his project. This lawsuit should be regarded as a reminder for architects
in defending and pursuing their projects’
copyrights. The author considers this longdrawn-out process, finalised with Manço’s
winning the case, as the “re-delivery of authorship rights”.
AGENDA
18 The Problem of Implementation of
Administrative Judicial Decisions in
Turkey and Planning and
Reconstruction Law / Kemal Berkarda
We frequently come to see that many projects regarded as urban crime, which are
moved to jurisdiction, were stopped by the
administrative courts, in recent years. However, it is not as common to encounter the
resolution or the abandonment of these projects. The author writes about the possible
ways to fight against these projects, which
have already been completed during the
process or even continue for construction
after the adjudication, and brings clarity to
the judicial process through examples.
FROM RURAL CITY
20 The Town with a Historic Odour:
Taraklı / Pınar Aktaş Yüksel
Located inside the Sakarya Province, and on
the old Ankara Road, which connects Ankara to İstanbul, Taraklı, after the opening of the
new road, was calmed down and therefore

preserved its historical and traditional identity. The town having a thriving green nature
is composed of two-and-three-storied 19th
century style traditional houses with balconies, gardens and courtyards. Today the restorations of some of these buildings were
completed and they are being used for touristic purposed by some landowners. This
condition despite being an advantage for
Taraklı, due to the rise of interest towards
the historical buildings and for Taraklı in
recent days, there emerged a need to be
more sensitive towards the preservation of
the original built environment.
COMPETITION
21 Kayseri Chamber of Commerce
Service Building National Architecture
Ideas Competition
Kayseri Chamber of Commerce has announced a national architecture ideas competition with an aim to achieve spatial solutions
presenting effective working environment
for chamber parties and service units, meeting the present and future spatial needs,
increasing the quality of the services presented to members and to the city. The
competition coordinated by the Chamber
of Architects Kayseri Branch, was organised with an aim to contribute to the physical
environment of the city in accordance with
the contemporary architecture, urban and
arts values. Among the 149 projects submitted to the competition 3 equivalent awards,
5 equivalent mention and 5 equivalent purchase awards were distributed.
URBAN PLANNING
30 From “Urban Transformation” to
“Attentive Improvement”: In Search of a
New Paradigm in Spatial Policies / Yaşar
Adnan Adanalı
The author re-addressing his presentation in the Local Governments Urbanisation
and Democracy Symposium, organised by
the Chamber of Architects before the 30th
March Local Elections, discusses the “urban
transformation” paradigm as being practiced in Turkey, in comparison to the practice
of “attentive improvement”.
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ARCHITECTURAL THEORY
34 Give me a Gun and I’ll Move all
Buildings: An ANT’s View of
Architecture / Bruno Latour, Albena Yaneva
Making Architectural and Urban
“Things” Controversial / Can Gündüz
Can the proposal “Actor-Network-Theory”
(ANT), suggested by a team where Bruno
Latour is also part in 1980, be used as a
tool to pull down the “inert character” of
buildings, in order to reveal what is happening underneath? Bruno Latour and Albena
Yaneva in their search for the answer to this
question talk about the significance of reflecting the life cycle of buildings. Addressing
the issue from an urban perspective, Can
Gündüz presents controversies in the production of urban space, and emphasises the
need to decipher background experiences
by giving examples.
PRESERVATION - REVITALISATION
42 Transformation of the Historical
Industrial Areas in Italy: Evaluations
through Contemporary Projects / Elif
Özlem Aydın
Industrial areas, left at the city centre that
long lost their function due to the expansion of cities, are subject to urban transformation projects. These buildings, being reused
in diverse functions by actors having urban
consciousness, come to foreground through the positive value they add to the urban
identity. The author, who picks examples
from Italy, where the concept of preservation is deep-rooted, questions the methodologies behind the re-functioning of these
buildings and emphasises the importance of
introducing new parameters.
ARCHITECTURAL EDUCATION
50 Are Governing Architectural
Educations Possible? Quotations from
[101+ | MOBBİG 38 / Güven Arif Sargın
Thoughts on Architectural Education
in the Context of Higher Education
Strategy in Turkey / İlhan Tekeli
The last meeting of the Chairs of Architecture Schools Contact Group (MOBBİG), orga-

nised and realised with the support of the
Chamber of Architects, was held in May
2014 in the hosting of METU. Güven Arif Sargın summarises the discussions that took
place during the meeting in his comprehensive article. İlhan Tekeli discusses the strategies in the development of higher education and production of scientific knowledge and what kind of considerations can be
made towards the problems of architectural education.
URBAN IDENTITY
60 Revolution Façades: 1789 Paris, 1848
Berlin, 2013 İstanbul / Devrim Işıkkaya
Three of the cities, where building “façades”
turn into war “façades” and urban spaces
host resistance are Paris, Berlin and İstanbul. The author, studying the associations
and differences between these movements
in cities, taking place almost in consecutive centuries, also relates the issue to carnivals in Middle Ages. Cities during rebellions
become more civic and gain their true character with the will of the citizens.
HOUSING
65 TOKİ Effect on the Spatial Formation
of Cities in Turkey / Evren Aysev Deneç
Any reading towards understanding the
mass housing production mechanism, requires placing TOKİ at its centre. The author
presents a critical evaluation on the spatial
policies applied through TOKİ projects and
on why architectural discipline can never
enter this process.

urban life in the city with the social spaces it has created. The author focusing on
relations between consumption-modernism
over the Gima example also stresses on the
lifestyle of women defined with reference to
the context.
CONTACT
74 Pleasing State of Waiting: Bus Stop
Library / Aslı Tuncer
There are people who can find various
ways to occupy themselves while waiting
at the bus stop, and for those who cannot,
the solution has already been found: Bus
Stop Library. We have started to observe
these libraries at various places in the world
and they not only aim to increase the interest towards reading and provide the citizens new routines, but also add value to the
city life with the social spaces they define.
Among the examples we have begun to see
at different places in our country, there is a
bus stop library realised by Giresun Municipality. The spreading of these bus stop libraries, which establishes a contact with the
citizens, bringing out new urban experiences, can influence the emergence of other
urban functions.
MİMARLIK.378. July-August 2014
English Summary by Derin ‹nan

ARCHITECTURE OF THE REPUBLICAN
PERIOD
69 Evaluation of a Department Store
Design in 1960s in the Context of
Women Lifestyle: KIZILAY GİMA /
S. Selhan Yalçın Usal
Gima store, located at the entrance of Emek
office-block raised at Kızılay Square, a significant place in the urban memory of Ankara and a witness of a period, besides being
an economic sales store for the public, has
become an indispensable part of the daily
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KENTSEL PLANLAMA

“Kentsel Dönüşüm”den “Özenle İyileştirme”ye:
Mekân Politikalarında Yeni Bir Paradigma Arayışı

Yaşar Adnan Adanalı*

Mimarlar Odası’nın 30 Mart Yerel Seçimleri
öncesi düzenlediği Yerel Yönetimler Kentleşme
ve Demokrasi Sempozyumu’ndaki
sunumunu MİMARLIK dergisi için yeniden
ele alan yazar, Türkiye’de uygulandığı biçimiyle
“kentsel dönüşüm” paradigmasının karşısına
“özenle iyileştirme”yi yerleştirerek tartışıyor.
Türkiye’nin 2000’li yıllarla birlikte mekân politikalarının merkezinde “kentsel dönüşüm” (KD) anahtar kelimesi yer almaktadır. KD bir mekân politikası olmanın
ötesinde, hem söylem olarak hem de mevcut yasal
çerçevesi ve uygulamalarıyla, birbirlerini besleyen
kentsel ekoloji ve demokratikleşme krizlerinin
kristalleşmesini ifade etmektedir. Topyekûn yıkım ve
yeniden inşa şeklinde tezahür eden KD uygulamalarının, kentsel adaletsizliği derinleştirdiği, kent ekolojisi üzerinde yıkıcı etkileri olduğu, dar bir siyaset ve
sermaye eliti dışında karar alma süreçlerine kentlileri katmadığı görülmüştür.
Dolayısıyla, derinden hissedilen bu ikili kentsel ekoloji ve demokratikleşme krizini aşmak için mekân
politikalarında bir paradigma dönüşümüne ihtiyacımız vardır. Kentsel dönüşümü dönüştürmek
için, sadece mevcut uygulamalara odaklanmak yetmez, aynı zamanda mekân politikalarının nasıl olması gerektiğini de tartışmamız gerekmektedir. Kentsel
dönüşümün DNA’sını iyi anlamak, yapısını sökmek
ve kategorik olarak bambaşka bir politika geliştirmek, önümüzde duran gerçek bir mücadele alanıdır. Yazıda, mevcut KD paradigması, olması gereken
özenle iyileştirme yaklaşımıyla karşılaştırmalı olarak ve prensipler üzerinden ele alınmaktadır.

Amaç: RANTI BÜYÜTMEK
İYİLEŞTİRMEK



YAŞAMI

Kentsel dönüşüm (KD) paradigmasının temel amacı,
inşaata dayalı ekonomi modeli için kentsel rantı

Yöntem: MAKSİMUM YIKIM
YIKIM



MİNİMUM

KD paradigmasının yöntemi, bir yaşam alanının
topyekûn yıkılarak önce “arsa” haline getirilmesi ve
bu boş arsa üzerinde yeniden inşa edilmesi biçiminde gerçekleşir. Hatta “kentsel dönüşüm = yıkım” şeklinde bir denklem sözkonusudur. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı, TOKİ ve belediyeler “yıkım şöleni” adı
verilen etkinlikler ile kentsel dönüşüm projelerini
başlatmakta, yıkımı adeta kutsamaktadırlar. Özenle
iyileştirme yaklaşımında gereksiz yere yıkım yapılmaz. Her yıkımın görünür ve gizli mağduriyetleri de
beraberinde getirdiğinin farkındalığı ile hareket edilir,
yıkımlar şölenlerle kutlanmaz.

Afet: FIRSAT



RİSK

KD paradigmasında deprem riski, dönüşüm sürecini
kolaylaştıracak bir araç olarak görülmektedir. Yıkarak
yeniden inşa pratiğini meşrulaştırmak için afet söylemi devreye sokulmakta, riskli alan ve bina analizleri düzgün biçimde yapılmadan, üzerinde zaten
bir proje geliştirilmek istenen yerler seçilmektedir.
Derbent, Armutlu (Sarıyer) ve Cumhuriyet Mahallesi
(Sultangazi) gibi 6306 sayılı Afet Yasası kapsamında
öncelikli olarak “riskli alan” ilan edilen yerlere baktığımızda, buraların hâlihazırda dönüştürülmek istenen yerler olduğu görülmektedir. İstanbul’un zemini
sağlam bölgelerindeki mahalleler ve bazı toplu konut
alanlarının riskli alan ilan edilmesi, buna karşın 1999
depreminde büyük hasar gören bölgelerin öncelik-

Fotoğraf: sulukulegunlugu.blogspot.com.tr

Yaşar Adnan Adanalı
Kent Çalışmaları,
Berlin Teknik
Üniversitesi

büyütmek, büyüyen rantın eşitsiz dağıtımı üzerinden
sermaye birikimini sağlamak ve (hükümet - seçmen,
hükümet - sermaye arasında kurulan) patronaj ilişkilerini sürdürmektir. Uygulamalarda yıkım ile rantın büyüklüğü doğru orantılıdır. KD aktörleri, inşaat
rantını Türkiye’nin petrolü olarak gördüklerini açıkça
beyan etmektelerdir. Özenle iyileştirme paradigmasının amacı ise, yaşam alanlarını ve üzerindeki
hayatın koşullarını, yaşayanların tanımladığı şekilde
ve farklı disiplinlerden uzmanların katkılarıyla iyileştirmektir.
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le dönüşüm alanı ilan edilmemesi, afet riskinin rant
getirisi yüksek alanların dönüşümü için bir fırsat olarak görüldüğü iddialarını desteklemektedir. Özenle
iyileştirme paradigmasında “afet / deprem”, üzerinde önemle durulması gereken, risk bilgisinin şeffaf
biçimde üretilip paylaşıldığı, nasıl bir müdahalede
bulunulması gerektiği kararının demokratik biçimde
alındığı ciddi bir risktir.

Plan: PARÇACIL



BÜTÜNCÜL

KD paradigmasında plan, uygulanmak istenen projelerin önünü açmak, onları “kılıfına uydurmak” için, üst
ölçekli planlarla ve kentin bütünü ile uyumunu gözetmeden, parçacıl biçimde, katılıma kapalı ve çoğunlukla mevcut planların tadilatı şeklinde ele alınmaktadır. Planlar, mahallelerin mevcut durumlarını yok
sayarak yapılmaktadır. Dolayısıyla, planlama ilkelerine ve plan yapım yöntemlerine uymayan KD planları, çoğu kez yargı süreçleri sonucunda iptal edilmektedir. Özenle iyileştirme paradigmasında planlama bütüncül biçimde, mekânsal, toplumsal, ekonomik, ekolojik, kültürel, coğrafi bütün boyutları merkeze alarak, yaşayanlarla birlikte katılımcı biçimde yapılır. Plan mevcut yerleşimleri dikkate alarak, proje de
planlara uygun olarak geliştirilir.

Proje: ARZ ODAKLI



TALEP ODAKLI

KD paradigmasında projeler birbirlerinin kopyalarıdır. TOKİ ve birlikte çalışılan müteahhit firmaların
öncelikleri çerçevesinde, maksimum metrekare üretmek ve satmak üzerine geliştirilirler. Projeler yaşayanların ihtiyaçlarına uygun biçimde tasarlanmaz.
Kullanıcıların mevcut tasarımlara kendilerini adapte etmeleri beklenir; kültürel arkaplanları, mekân kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçları çerçevesinde projeleri dönüştürmeleri kesinlikle kabul edilmez. Özenle
iyileştirme paradigmasında proje talep odaklı geliştirilir. Tasarım, kullanıcıların profiline ve ihtiyaçlarına
yanıt verecek şekilde, katılımcı bir yöntemle hazırlanır. Tekil konut birimlerinden ortak kamusal alanlara tüm proje, kullanıcılar ile uzmanların ortaklığında hazırlanır.

Boyut: MEKÂNSAL



ÇOK BOYUTLU

KD paradigması salt mekânsal müdahaleler uygular.
Mekânı da bağlamından soyutlar. Mekânsal müdahaleyi ne toplumsal, ekonomik, ekolojik, kültürel
boyutlarını dikkate alarak yapar, ne de yapılan müdahalenin toplumsal, ekonomik, ekolojik ve kültürel
etkilerini değerlendirir. Özenle iyileştirme yaklaşımı mekânı bağlamıyla birlikte ele alır, dolayısıyla çok
boyutlu olmak zorundadır.

Zaman: KISA VADELİ



UZUN VADELİ

KD paradigması proje odaklıdır, kısa vadelidir ve hız
peşindedir. KD aktörleri bir projeyi gerçekleştirirken
aynı zamanda bir sonraki proje alanını belirler. Hız,
dönüşüm döngüsünün temel bileşenidir. Çoğu kez,
davalı projelerle ilgili yargısal süreçler tamamlanmadan, bir alanın yıkım ve yeniden yapımı sonuçlandırılır. Yürütmeyi durdurma kararları, şaibeli projeleri durdurmayı başaramaz. Özenle iyileştirme paradigması projeden çok süreçle ilgilidir. Mevcut kullanıcıların ortak hareket etme kapasitesini ilerletme-

yi hedeflediğinden, kaçınılmaz olarak uzun vadelidir.
Yapılacak müdahaleler zamana yayılmış, hem toplumsal hem de finansal açıdan başedilebilir müdahalelerdir.

Kent Toprağı: ARAZİ



YAŞAM ALANI

KD paradigmasında kent toprağı “arazi” olarak görülür. “Rant değeri ne kadar yüksek” ve “mevcut değer
ile geliştirilecek proje sonrası kazanacağı değer arasındaki rant makası ne kadar açık” diye bakılır. KD
aktörleri tüm kent toprağını geliştirilmeyi bekleyen
arazi olarak gördüğünden ve benzer projeler üretildiğinden, kentler de birbirlerine benzer. Özenle iyileştirme yaklaşımında kent toprağı “yaşam alanı”
demektir. Üzerindeki tarihten, toplumsal yaşantıdan,
topografyasından ayrı düşünülemez. Ayrıca toprak
ekolojik döngünün parçasıdır, yaşamın kendisidir.
Toprak üretkendir, kentsel tarım faaliyetleri mahallelere can katar.

Yaşam Birimi: SİTE



MAHALLE

KD paradigmasının ürettiği yaşam birimi, farklı
gelir gruplarına göre ayrışmış (güvenlikli) “site”dir.
Zenginler için “cazibeli” konseptleri olan, havuzlu, sosyal tesisli; daha yoksul olanlar için ise TOKİ
tarzı toplu konutlar biçiminde üretilir. Özenle iyileştirme paradigmasının yaşam birimi “mahalle”dir.
Mahallelerin etrafında duvarlar örülmez, girişlerinde güvenlik kontrol noktası olmaz, içerilerine kadar
toplu taşıma araçları giriş yapabilir. Yaşayanlar gelir
gruplarına göre keskin biçimde ayrışmaz. Bina ile
sokak arasında daha dolaysız bir ilişki kurulur.

Ticaret Birimi: AVM  ESNAF VE ZANAATKÂR
KD paradigmasının temel ticaret birimi alışveriş merkezidir (AVM). AVM’ler tüketicileri A, B, C gibi fark-
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Sanayi, organize sanayi ve serbest ticaret bölgelerinde ve teknoparklara kapatılır. Özenle iyileştirme paradigmasında üretim önemlidir. Yaşam alanları ve üretim alanları, çevresel etkileri dikkate alınmak koşuluyla birarada varolabilirler. Yerel üretim,
istihdam yarattığı gibi yaşayanların ulaşım talebini de
azaltacağı için, ulaşım altyapısı ve hizmeti üzerindeki
baskıyı da hafifletmeye yardımcı olur. Kentsel tarımsal üretim ise gıda güvenliğinin sağlanması açısından ayrıca önemlidir.

Ortaklık: KAMU-ÖZEL



KAMU-HALK

KD paradigmasının ortaklık modeli, kamu idaresi ve
piyasa aktörleri arasında gerçekleştirilen kamu-özel
ortaklığı (Public Private Partnership / PPP) şeklindedir. TOKİ ve belediyeler müteahhitlerle kentsel dönüşüm projeleri için ortaklıklar yapar, protokoller imzalar. Bu ortaklık modeli içinde, karar alıcı olarak kullanıcılar yer almaz. Özenle iyileştirme yaklaşımında
halk ve kamu idaresi, “kamu yararı” çerçevesinde
ortaklık yapar. İyileştirme sürecinin başında imzalanan taahhütname ile taraflar birbirlerini tanır, hak ve
sorumluluklarını karşılıklı olarak belirler.

Alan Yönetimi: SİTE YÖNETİMİ, ŞİRKET
DEMOKRATİK MEKANİZMALAR

lı gelir gruplarına göre kategorize eder ve her bir
gelir grubuna hitap edecek şekilde kent genelinde konumlandırılırlar. KD modeli çerçevesinde üretilen sitelerin bir kısmı doğrudan bir AVM’nin üstünde veya AVM ile aynı kompleks içinde bulunurken, diğerleri ulaşım altyapısı ile erişilebilir biçimde yerleştirilmiştir. Büyük markaların satış yaptığı bu
merkezlerde yerel esnafın varlığını sürdürmesi pek
mümkün değildir. Özenle iyileştirme paradigmasının ticaret birimi esnaf ve zanaatkârlardır. Sokak ve
ana cadde ticaret aksı olarak hizmet eder. Mahalleler
karma kullanımlıdır. Yaşayanların kendileri tarafından
işletilen ticaret birimleri yerel ekonomiyi destekler,
ekonomik dirençlilik sağlar, istihdam yaratır.

Üretim: DESANTRALİZASYON
KULLANIM



KARMA

KD paradigması kategorik olarak üreten kente karşıdır. Sanayiyi yüksek rant getirisi olan kent toprağını “işgal” eden yanlış işlevlendirme olarak görür.
Üretimin kent merkezinden çıkartılması ve buraların arazi rantına açılması ekseninde planlama yapar.



KD paradigmasında geliştirilen projelerin alan yönetimi bir site yönetimi tarafından gerçekleştirilir. Çevre
düzenleme, güvenlik, ortak alanların kullanımı, tadilat
ve benzeri konular hakkında kararları alan ve uygulamaları gerçekleştiren, profesyonel hizmet sunan
şirketler vardır. TOKİ’nin ve belediyelerin iştiraki olan
büyük toplu konut yönetim şirketleri çok yüksek
rakamlarda metrekareleri toplu halde yönetmektedir. Haliyle demokratik mekanizmalardan ve yaşam
alanının yönetimine yaşayanların katılımından bahsetmek mümkün olamamaktadır. Özenle iyileştirme yaklaşımında alan yönetimi demokratik mekanizmalar ile gerçekleştirilir. Muhtar mahalle ölçeğinde önemlidir ve muhtarlık kurumunun daha temsili ve demokratik olmasını önemser. Belediye, yine
alanın yönetiminden sorumlu, yurttaşa hesap vermekle yükümlü, bütçesini kullanıcıların ihtiyaç analizi ve katılımına göre yapması beklenen birimlerdir.
En önemlisi, mahallelerin yönetiminde dernekler ve
mahalli kuruluşlar vasıtasıyla örgütlenmiş halkın doğrudan katılımı hedeflenir.

Siyasi Aktörler ve Bürokrasi: İŞ BİTİRİCİ
DESTEKLEYİCİ



KD paradigmasında siyasi aktörler ve merkezî /
yerel bürokrasi “iş bitirici” olarak çalışır. Projeleri
geliştirecek müteahhitleri bulur, rant değeri yüksek
alanları belirler, yaşayanlar arasındaki aykırı sesleri ikna etmeye çalışır ve arazi rantı pastasını dağıtıp
kendi de bu pastadan “beslenir”. Özenle iyileştirme
yaklaşımında siyasi aktörlerin ve bürokrasinin önce
yaşayanları meşru görüp “tanımaları”, sonrasında
da halkın kendi iyileştirme süreçlerini desteklemeleri beklenir. Siyaset ve bürokrasi kurumu yaşayanlara
gerekli teknik desteği sağlamalı, finansman modellerini geliştirmeli ve yaşayanların ihtiyaçlarını karşılamalarına destek olmalıdır.
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Müteahhit: BAŞ AKTÖR



SON AKTÖR

KD paradigmasında baş aktör müteahhitlerdir. Bütün
dönüşüm sürecinin en başından itibaren yer alırlar.
Yaşayanları projelere ikna etme konusundaki sıkıntılarını aşmak için aracı şirketleri devreye sokarlar,
mevcut yasal mevzuatı bu yönde zorlarlar. Özenle
iyileştirme paradigmasında müteahhit en son aktördür. Bütün kararlar alındıktan sonra gerekirse, yaşayanların kontrolünde devreye girerler.

Uzmanlık: İNŞAAT MÜHENDİSİ
DİSİPLİNLER



FARKLI

KD paradigmasının temel uzmanlığı inşaat mühendisliğidir. Genel olarak kentlere ve özel olarak da
mekânsal müdahalelere bu perspektiften bakılır.
TOKİ’nin toplu üretim modelinde ve jenerik tasarımlarında bu nokta açıkça görülmektedir. Özenle iyileştirme yaklaşımında farklı uzmanlık alanları birarada
çalışmak zorundadır. Mimarlar, plancılar, sosyologlar en az mühendisler kadar önemlidir.

Kullanıcılar: MÜŞTERİ BİREYLER  YURTTAŞ,
KOMŞU, TOPLULUK
KD paradigmasında kullanıcılar müşteri olarak görülür ve dönüşüm sürecinde bireysel hareket etmeleri
beklenir. Projeden konut satın alacak müşteriler gelir
durumlarına göre kategorize edilir. Komşuların birbirlerini düşünmelerinden ve toplu hareket etmelerinden kaçınılır. Özenle iyileştirme modelinde kullanıcılar öncelikle hak sahibi yurttaşlardır. Sonrasında
birbirlerini kollayan komşulardır ve nihayetinde birlikte, örgütlü biçimde hareket eden topluluklardır.

lar ise borçlarını ödeyebildikleri ölçüde “güvendelerdir”. Özenle iyileştirme yaklaşımında güvence hukuki olarak sağlanır. Bunun en önemli yolu, yaşayanların toplu halde toprak mülkiyetine sahip olmalarıdır. Hukuki güvence gerçek anlamda ancak mahallenin bütününün demokratik olarak katılabildiği, ortak
hareket edebildiği kooperatif gibi mekanizmalarla ve
toplu toprak devriyle sağlanabilir.

Hak Sahipleri: PAZARLIĞA TABİ
KULLANICI, ESNAF, KİRACI



KD paradigmasında hak sahipleri pazarlıkla ve
ödeme kapasitelerine göre belirlenir. Hak sahipliği dışlayıcı ve minimalist (esnafı ve kiracıları içermeyen) biçimde tanımlanmıştır. Özenle iyileştirme yaklaşımında bir yerde yaşayanların ve esnafın tümü
hak sahibi olarak değerlendirilir. Kiracıların da hak
sahibi olabilmeleri için gerekli mekanizmaları devreye sokar.

Sosyal Kalkınma: YOKSULLAŞMA
ÖZGÜRLEŞME



KD paradigmasının sosyal kalkınma boyutu düşünülmemiştir. Dönüşüm projeleri sonucunda özellikle en
yoksul olanların daha da yoksullaştığı görülmektedir.
Bu hem borçlandırmaya yönelik finansman modeli
sebebiyle hem de yeni yaşam alanlarının istihdam
imkânlarına uzaklığı ve kültürel olarak yaşam alanlarının uygunsuzluğu ile açıklanabilir. Özenle iyileştirme yaklaşımında mekânsal müdahaleler yaşayanların refahını artıracak sosyal programlarla desteklenir.
İyileştirme, yaşayanların özgürlüklerini genişletecek,
yapabilirliklerini artıracak şekilde ele alınır.

Katılım: İKNA / ZOR KULLANMA BİRLİKTE
KARAR ÜRETME

Değer: DEĞİŞİM

KD paradigması katılımcı değildir. Katılım, daha doğrusu katılım alanının olmaması, kabaca iki şekilde
deneyimlenmektedir: İlki, kullanıcıların, onlara sorulmadan geliştirilen projelere, rant paylaşımı sonucunda “ikna” edilmesi şeklindedir. Kamu idaresi “proje
ile yaşadığınız yerler değerlenecek” demekte, “çantacılar” olarak adlandırılan müteahhitler ise “eski evinizi alır, yerine rezidans veririz” vaatleri ile rant üzerinden yaşayanları ikna etmeye çalışmaktadır. İkinci
olarak, ikna edilemeyenlere karşı kamulaştırma, riskli alan ilanı, yıkım tehdidi, suçlulaştırma gibi çeşitli baskı mekanizmaları devreye sokulur. Özenle iyileştirme yaklaşımında prensip olarak bütün kararlar
birlikte alınır, süreç boyunca katılımcı bir model izlenir. Cemiyet içindeki daha “güçsüz” kesimlerin katılım imkânları için özel bir çaba gösterilir. Planlama,
bütçeleme, proje geliştirme, tasarım gibi farklı katılım alanlarının her birinde, çelişkilerin de farkında olarak, daha demokratik karar alma mekanizmaları inşa
etmek için çalışılır.

Süreç: MERKEZİLEŞME, OTORİTERLEŞME
YERELLEŞME, DEMOKRATİKLEŞME

Güvence: MÜLKİYET (TAPU)



HUKUK



KULLANIM

KD paradigması kent toprağının değişim değerine
odaklanır. Kenti yatırım fırsatı ve arazi rantı olarak
görür. Bu yüzden de “meskûn olmadan metruk olan”
birçok konut projesi üretilmiştir. Özenle iyileştirme
yaklaşımında asıl olan kentin kullanım değeridir. Kent
yaşayanların ihtiyaçlarına ne kadar cevap verebiliyor,
onların hayatlarını ne kadar iyileştirebiliyor, yaşayanlar arasında daha sosyal ilişkilerin kurulmasına ne
kadar imkân sağlıyor, asıl olan bunlardır.


KD paradigmasının sonuç alabilmesi için daha
fazla merkezileşme ve otoriterleşme kaçınılmazdır.
Yukarıdaki çerçeve ve dönüşüm mekanizması, sermaye ve iktidarın merkezileşmesi sonucunda, güçlü
merkezî idare ve büyük sermaye işbirliğiyle, ayrıca
gerektiğinde olağanüstü hal uygulamalarını devreye
sokacak ve şiddete başvuracak otoriter bir tutumla
mümkün olabilir. Özenle iyileştirme yaklaşımı, kararların o kararlardan etkilenenlere en yakın şekilde
alınması gereği yerelleşme ve demokratikleşmeyle
ancak mümkün olabilir. v

KD paradigmasında güvence mülkiyet ve tapu ile
vurgulanır. Tapu dağıtarak ve yapılan projede konut
satarak güvence sağlandığı izlenimi uyandırılır.
Ancak bu sözde güvence baştan yoksul olanı dışlar. Hisse satın alan müteahhitler yaşayanlar üzerinde bir baskı oluşturur. Yeni projede konut satın alan-
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