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Prof. Dr. Ahmet İNCEKARA

İktisadi Araştırmalar Vakfı Başkanı

Sayın Bakanım,
Sayın Valim,
Sayın Rektörüm,
Değerli İl Müdürüm,
Çok Değerli Konuklarımız ve Katılımcılar,
Değerli Basın Mensupları,
Sizleri İktisadi Araştırmalar Vakfı adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Yeni dönemin 2000’li yıllardan sonra başladığını bütün dünya için söylersek,
İktisadi Araştırmalar Vakfı’nın da görevlerinin, vizyonunun küresel çapta,
küresel anlamda genişlediğini daha da ağırlaştığını görüyoruz. Tüzüğümüz-
de yazan iş dünyasına, topluma yönelik bilgi üretmek vazifesini daha da
ağır bir sorumlulukla omuzlarımıza yüklediğimizi söyleyebiliriz.

Değerli katılımcılar, İktisadi Araştırmalar Vakfı birçok çalışma yapıyor. Bu
çalışmalar yurtiçinde ve yurtdışında yapılıyor. Bunu yapmaya devam ede-
ceğiz. Vakfın 9 kurucusu vardı hepsi vefat etti. Bu kurucu üyelerle birlikte
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çalışıp vakıftaki başkanlık görevini sürdüren bir bilim insanıyım. Sivil toplum
kuruluşu olarak üniversitelerle işbirliği içerisinde, doğrudan toplumla, Türki-
ye’nin çeşitli illerinde çalışmalar yaparak paylaşmaya gayret ediyoruz. Bu
seminerler farklı konularda. Örneğin, en son Takasbank ile uluslararası bir
seminer yaptık. Finans piyasalarının dünyayı kavrayan, dünyayı görmesi
gereken küresel rekabette ortaya çıkıp onların karşısına dikilmesi gereken,
bilgi üretmek zorunda olan insanlara biz bilgi desteği üretmek zorundayız.
Vakfımızın misyonu da bu.

İstanbul Kalkınma Ajansına sunduğumuz “Kentsel Dönüşümde Sür-

dürülebilir Yaşam Kalitesi İçin Farkındalık Araştırması” idi. Bu çerçeve-
de bir araştırma yaptık. Seminer ile birlikte sonuçlarını toplumla paylaştık ve
kitap olarak yayınladık. Sayın İl Müdürümüz biz de yapalım deyince neden
olmasın dedik. Çünkü biz 60 vilayetimizde il kalkınmasıyla ilgili seminerler
düzenlemiş bir Vakıfız. Iğdır’da da 2000 yılında Iğdır’ın ekonomik kalkınma-
sıyla ilgili seminer yaptık. Dolayısıyla biz bilgi üretmek ve Türkiye’nin bütün
insanlarıyla paylaşmak zorundayız.

Değerli konuklar, kentsel dönüşüm İktisadi Araştırmalar Vakfı’nın doğru-
dan konusu değil. Kentsel dönüşüm elbette toplumun sorunudur. Hızlı kent-
leşen, alt yapısı olmayan, bina kalitesi olmayan, deprem riski olan yerlerde
kentsel dönüşüm ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu bilincin arttırılması, genişletil-
mesi gerekmektedir. Ayrıca kentsel dönüşüm dediğimiz binaların, alanların
kentin yeniden yeni bir birikimle yeni bir vizyonla yeni medeniyet değerleriy-
le yeniden örülerek inşa edilmesi, o kentin kimliğine, kişiliğine, medeniyeti-
ne katkı yapacaktır. Böyle bir yenilemeden eğer sorunlar da varsa kimse ka-
çamaz. Peki bu işin ekonomisi, finansmanı nerede? İşte orada biz devrede-
yiz. İktisadi Araştırmalar Vakfı kentsel dönüşüm dediğimiz değişim ihtiyacı-
nın bütünüyle bir ekonomik sorun olduğunu, bunun finansmanı için çeşitli
modellerin geliştirilmesi gerektiğini bilen, anlatması gereken bir kuruluş.
Kentsel dönüşüm, insanların rant peşinde koşmasına gerek kalmadan, ida-
relerin merkezi idarenin rant oluşturmadan yeni planlar oluşturması, yeni
alanları planlaması ve insanlara yaşanabilir, sürdürülebilir daha medeni bir
çevrede kent hayatı sunmasını gerekli kılar. İşte böyle bir çevrede, medeni
mekanda insanlarımızı yaşatacaksınız. İl Müdürümüz gibi Vali Beyimiz gibi
Bakanlığımız gibi sorumluluk alacaksınız. İnsanlara kentsel dönüşüm ihti-
yacını ekonomisiyle anlatacaksınız, risk alacaksınız, sorumluluk alacaksı-
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nız ve kentinizi bu anlamda değiştirmek için adım atacaksınız. Biz bunun
için buradayız. Sayın Valimize, Sayın Bakan Yardımcımıza, Sayın İl Müdü-
rümüze bizleri davet ettikleri için ayrıca bu programda yer alan bilgilerini
toplumla paylaşacak uzman arkadaşlarımıza, bilim insanlarımıza ayrı ayrı
teşekkür ediyorum. Bu salonda bizi ağırladıkları için İl Kültür Müdürlüğüne
teşekkür ediyorum. Sizleri İktisadi Araştırmalar Vakfı adına tekrar sevgiyle
saygıyla selamlıyorum.
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Ahmet PEK

Iğdır Valisi

Sayın Bakan Yardımcım,
Sayın Rektörüm
Vakıf Başkanım,
Değerli Misafirler,
Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz.
İktisadi Araştırmalar Vakfı ve Iğdır Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümü-

zün birlikte düzenlediği bu seminer ülkemiz açısından son derece önemli ve
gereklidir. Bilindiği gibi Iğdır, Türkiye’nin doğusunda bulunan en uç ildir. En
uç olması ihmal edilecek bir alan olduğu anlamına gelmez ve böyle görül-
mesi de söz konusu değildir. Ülkemiz coğrafik alan bakımından çeşitli risk-
ler taşımaktadır. Buradaki amaç riskleri bertaraf etmek, bu da mümkün de-
ğilse en aza indirmektir. Tabi bunu da gerçekleştirmek çok ciddi bir çalışma
gerektirir. Iğdır, çarpık yapılaşma, düzensiz ve yetersiz yapılaşma ve işgal
edilmiş hazine arazileri ve meraların bulunduğu bir İl’dir. Bu da herkesin ma-
lumudur. Kentsel dönüşüm, yeniden yapılanmada, düzenli yapılaşmada ve
riski en aza indirmede son derece önemli bir projedir.
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Bu çalışmaları yürüten birimin başında bulunan Çevre ve Şehircilik Ba-
kanımız Sayın Erdoğan Bayraktar, ülkemiz için büyük bir şanstır. Çünkü
canla başla, özveriyle, ülkeyi yeniden imar etme, ihtiyaç duyulan yapılan-
mayı sağlama, konut açığını kapatma ve kapatırken de ülkenin gerçeklerini
hiçbir zaman unutmadan yapan ve bugün de kentsel dönüşüm projesi ile
daha iyi yaşam alanları oluşturmak açısından son derece önemli bir projeyi
ülkemizin gündemine koymuştur ve de devam ettirmektedir. Bu konuda da
Çevre ve Şehircilik İl Müdiremiz elinden gelen gayreti göstermektedir. Bu
şehri daha yaşanılır hale getirmek için hepimize önemli görevler düşmekte-
dir. Herkes üzerine düşen görevin bilincinde olduğu sürece riskleri en aza
indirmek mümkün olacaktır.

Bu düşüncelerle Sayın Bakan Yardımcımıza, İktisadi Araştırmalar Vakfı
Başkanımıza, onun ekibine ve katkı sağlayacak herkese hoş geldiniz diyor,
şükranlarımı arz ediyorum.
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Muhammet BALTA

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bakan Yardımcısı

Değerli Valim,
Değerli Rektörüm,
Değerli İl Müdürümüz,
Değerli Katılımcılar,
Öncelikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız adına saygıyla selamlıyorum.

Iğdır ilimiz, bugün en önemli toplantılarından birini yapıyor ve en önemli so-
runlardan bir tanesi afet riski taşıyan alanlarla alakalı kentsel dönüşüm top-
lantısı yapılıyor. Türkiye’nin birçok yerinde kentsel dönüşümle ilgili seminer-
ler düzenleniyor ve Iğdır ilinde böyle bir toplantının yapılması bizleri son de-
rece mutlu etmiştir. Ben huzurlarınızda çok çalışkan il müdiremize ve değer-
li çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Değerli katılımcılar, kentsel dönüşümün ülkede ne zaman başladığına
bakmak lazım. İnsanlarımız daha önceki yıllarda köylerden kentlere göç et-
ti. Kentlerimiz bunlara hazırlıklı mıydı? Hayır, O dönemde kentlerimiz hazır-
lıklı değildi. Bazı şeyler ekonomiyle alakalı. Yani o dönem içerisindeki insan-
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lar tabiri caizse karınlarını doyurmaya para bulamazken onlara çok da fark-
lı, ısı yalıtımlı enerji verimliliği en üst düzeyde evler yapacaksınız. Yeşil ala-
nı çok yüksek olacak. Bu şartları onlara sunamazsınız. Öncelikle şu düşü-
nülmeli. Önce karnı doyurulmalı sonra da sığınabileceği bir yer bulmalı.

Köyden kentlere göç eden vatandaşlarımız rastgele konut yapmışlardır.
1999 depremi hepimizin hafızalarında hiçbir zaman silinmeyen, binlerce in-
sanımızı kaybettiğimiz bir deprem. Devlet olarak da 4. gün ancak bazı şey-
lere ulaşabildik. Şimdiki gibi teknolojik gelişmeler yoktu, ulaşım açısından
sıkıntılar yaşanıyordu. Türkiye’nin her yerinden insanlar bu acıyı paylaştı.
Maddi olarak bütün kayıplarımız yerine getirildi ama kaybettiğimiz canları-
mız geri gelmedi. Binlerce insanımız sakat kaldı. Bu tür durumların bir da-
ha yaşanmaması için kentsel dönüşüme önem veriyoruz.

Kentsel dönüşümün önemini ve hassasiyetini vatandaşlara anlatmak
üzere çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Afet riski taşıyan yapıların üzüntüsünü
çok yaşadık. Bundan 2 yıl önce Van depremi ile üzüldük. Çok sayıda vatan-
daşımız hayatını kaybetti. Biz de bu tür olayların yaşanmaması için modern
ve sağlam yapılar inşa etmek için çalışıyoruz. Kentsel dönüşümle ilgili sü-
rekli olarak çalışmalar yapılıyor ama yeterli değil. Umarım bu konuda başa-
rılı oluruz. Sayın Başbakanımız şunu söyledi: “Siyasi hayatıma mal olsa da
özellikle bu işi çözeceğiz.”

6306 Sayılı Kentsel Dönüşüm Yasası, afet riski taşıyan alanlarla alakalı
kentsel dönüşüm yasası hazırlandı ve çıktı. Hem yasal zeminini sağladık,
uygulamada da neler yapılacağını göstermek için yönetmeliğini de çıkarttık.
Bakanlığın başında Erdoğan Bayraktar’ın olması toplum nazarında da bir
inandırıcılığı var. Evet, Erdoğan Bayraktar bu işi yapar. Yasa çıktıktan son-
ra Türkiye genelinde toplantılar yaptık. Bütün birimlerle alakalı televizyon
programları yaptık. Nerede bir toplantı düzenleniyorsa kentsel dönüşümle
alakalı ya Sayın Bakanımız, ya bizler, ya müsteşarlarımız, ya da genel mü-
dürlerimiz bu toplantılara katılmışlardır. Amaç, Türkiye’de değişimin ömrü
uzun, öncelikle bu zihniyet değişikliğini insanlarımız zihinlerinde yaşamalı.
Vatandaşların can ve mal arasında tercih yapması gerekiyor. Şöyle bir zih-
niyet oluştu. Devlet eski evimizi yıkacak bize yeni ev verecek. Bu sadece
devlet imkanlarıyla olacak bir iş değil. Biz bu işin alt yapısını hazırladık yö-
netmeliklerini hazırladık bunun yanında da vereceğimiz katkıları da hazırla-
dık. Faiz desteği, kira desteği, taşınacaksa nakliye desteği gibi yardımlar
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yapıyoruz. Belediyelerimize de yardımlar yapıyoruz. Örneğin; eski bir ara-
banız var yenisini almak için fark ödüyorsunuz. Bu yüzden toplumun da eli-
ni taşın altına koyması lazım, devlet olarak bizler de elimizi taşın altına koy-
mamız lazım. Bazı şeyleri kazanacaksak bazı şeyleri feda etmemiz lazım.
Vatandaşlarımızın eski yapıların yıkılması konusunda bizlere yardımcı ol-
ması gerekiyor.

Peki, Kentsel dönüşüm sadece insanların can ve mal güvenliğini mi ko-
ruyacak? İşin esası kentsel dönüşüm çarpık kentleşmeyi ortadan kaldırıp,
alt yapısı olmayan şehirlerimizi gözden geçirip yeniden düzenlemek bunun
yanında da çevresel sorunlarını çözmek ve özellikle son dönemde yapılan
konutlarda enerji verimliliği en üst düzeyde özellikle şu anda enerjide dışa-
rıya ihtiyacımız var bağımlıyız. Bunu da ortadan kaldırmak için bunları yap-
mak zorundayız.

Size bir örnek vermek istiyorum. Ben Trabzon’da yaşarken bulunduğu-
muz konut kaloriferli idi. İhtiyaçlarımız ve kalorifer ücreti olarak yıllık 3200 li-
ra veriyorduk. Şu an Ankara’da doğalgazlı evde oturuyorum yıllık 700 lira
veriyorum. Aradaki farkı görüyoruz. Yani bunlar ne ile oluyor? Özellikle yap-
tığımız konut ısı yalıtımı varsa farklı güzellikleri, varsa yeşil alanı, varsa oto-
parkı, varsa rahat ve huzurlu bir ortamda esasında sağlık harcamaları da
azalacaktır.

Türkiye’deki hedefimiz; 6,5 milyon riskli konut yıkılacak ve yeniden yapı-
lacak. 20 yıl içerisinde bu bitirilecek. Hedefsiz hiç bir başarıya ulaşamazsı-
nız. İl Müdiremiz dedi ki bana verilen hedefi ben yıl sonuna kadar gerçek-
leştireceğim. Kendisine güveniyor. İşte böyle insanların sayısı arttıkça siz-
ler de böyle insanlara destek verirseniz elinden tutup yardımcı olursanız el-
bette hep birlikte başarıya ulaşacağız.

Değerli katılımcılar, burada çok değerli bilim adamlarımız var. Onların da
görüş ve düşüncelerini alacağız. Bu tür toplantılar neticesinde bizlere ışık
tutacak çok değerli bilgileri olan bizlerle paylaşan bilim adamlarımızın bizle-
re çok önemli ışık tuttuğunu ifade etmek isterim. Bu uğurda emek veren bi-
lim adamlarımıza değerli yerel yöneticilerimize kaymakamlarımıza Valileri-
mize bütün birimlere huzurlarınızda çok teşekkür etmek istiyorum.

Şahıs bazında kira yardımı yaptık. Bunun yanında özellikle 30 milyona
yakın bir kaynak ayırdık. Parasal hiçbir problemimiz yok. Önemli olan tüm
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belediyelerimizin ve vatandaşlarımızın elini taşın altına koyan insanlara ih-
tiyacı var. Bizim yasal çerçeve içerisinde ne vaat edilmişse karşılığı var.
Bunda hiçbir sorun yok. Yeter ki insanlarımız gönüllü olsun belediyelerimiz
elini taşın altına koysun. Yıl sonuna kadar 200 bin konut yıkılacak ve gele-
cek yılda ki hedefimiz 400 bin konutun yıkılması.

Başta sayın Valimize, ilimizin Emniyet Müdürüne, Komutanlarına, Rek-
törüne, Sivil Toplum Kuruluşlarına, tüm katılımcılara çok teşekkür ediyorum.
Bu duygu ve düşünceler içerisinde yaklaşan ramazan ayınızı da tebrik edi-
yorum. Bu toplantının Iğdır’a hayırlı olmasını diliyor saygılarımı sunuyorum.
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Prof. Dr. İbrahim Ethem GÜLER

Iğdır Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Sayın Çebi’ye teşekkür ediyoruz.

78



PANEL OTURUMU

Iğdır’da Kentsel Dönüşüm Fırsat ve

Çözüm Önerileri

Başkan : Yard. Doç. Dr. Doğan DURSUN

Atatürk Üniversitesi,
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 
Şehir ve Bölge Planlama
TOKİ, Kentsel Dönüşüm ve Iğdır

Katılımcı: Mustafa BAKIR

TOKİ Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 
Kentsel Dönüşüm Şube Müdürü
Kentsel Dönüşümün Finansal Boyutu

Katılımcı: Necmettin ASLANTÜRK

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü Daire Başkanı
Kent Yaşamında Doğa ve Çevre

Katılımcı: Prof. Dr. Nuran ZEREN GÜLERSOY

TEMA Türkiye Erozyonla Mücadele, 
Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları
Koruma Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, 
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi
Iğdır Evleri Dün, Bugün, Yarın

Katılımcı: Akay AKTAŞ

E. Öğretmen - Gazeteci
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Yard. Doç Dr. Doğan DURSUN
Atatürk Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi,
Şehir ve Bölge Planlama

Değerli konuklar, öncelikle hepinizi selamlıyorum. Iğdır’ın kentsel dönü-
şümüyle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum.

Kentsel dönüşüm seminerinde panel başkanlığı, bu teklif geldiğinde he-
men düşündüm. Çünkü Türkiye için büyük bir fırsat ve Iğdır’ın uydu görün-
tülerini incelediğimde çok değişik bir kentleşme dinamiğine sahip olduğunu
gördüm. Kendiliğinden gelişen başına buyruk hareket edilen bir kentsel do-
kusu olduğunu gördük. Türkiye’deki genel algı şudur; kentsel dönüşüm
kentsel yenilemeyle karıştırılır. Yapıların yıkılıp yenilerinin yapılması kentsel
dönüşüm olarak algılandı ama işin aslı öyle değildir.

Kentsel dönüşüm ekonomik, sosyal ve fiziksel boyutları olan süreci için-
de barındırır. Burada aslında dikkat edilmesi gereken husus insanların jeo
fiziksel ihtiyaçlarını karşılamak değil. Nedir derseniz; barınma, güneş alma,
ışık alan konutlarda oturma, kirliliği olmayan bir çevredir.

Bunun dışında psiko sosyal ihtiyaçların da karşılandığı bir çevreye ihti-
yaç vardır. Çünkü insan sosyal bir varlıktır. Sosyal işlerini, bulunduğu me-
kanda kurduğu sosyal ilişkileri göz ardı edemeyiz. Dolayısıyla başarılı bir
kentsel dönüşüm projesi psiko ihtiyaçlarla biyolojik ihtiyaçları karşılayabilen
dönüşüm projeleri olacaktır.

Bu bağlamda düşünmekte fayda var. Programda ufak bir değişiklik yap-
tık. Yola çıkması gerektiğinden TOKİ Kentsel Dönüşüm Şube Müdürü Sayın
Mustafa Bakır önce söz alacak ve “Iğdır İli İçin Konut Eylem Planı” konulu
sunumunu yapacak. Buyrun Sayın Bakır.
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Mustafa BAKIR
Şehir Plancısı
Kentsel Dönüşüm Şube Müdürü

TOKİ KENTSEL DÖNÜŞÜM VE IĞDIR

Değerli katılımcılar, öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yapılan
seminerin Iğdır özelinde ve ülkemiz bütününde faydalar sağlayacağını,
kentsel dönüşüm için önem arz ettiğini düşünüyorum. Sonuçlarının da ken-
te olumlu katkılar sağlayacağını umuyorum.

Iğdır’daki bürokratlar konuya daha vâkıf. Biz sizlerden öğrendiğimiz ka-
dar konuya vâkıfız. Ben hem TOKİ’nin yaptığı çalışmalar, Iğdır’da yaptıkla-
rımız ve Iğdır’da neler yapılabilir gibi kısa bir sunum yapmak istiyorum.

Toplu Konut İdaresi 1984 yılında kurulmuştur. Türkiye’nin konut ihtiyacı-
nın giderilmesi için kurulmuş ve o tarihten itibaren değişik niteliklerde deği-
şik faaliyetlerde bulunmuş. 2002 seçimleri sonrasında yeni bir misyon yük-
lenmiş ve çalışmalarını bu kapsamda sürdürmeye devam ediyor.

TOKİ sadece konut üretmiyor. Konutlar yanında kentsel dönüşüm proje-
leri de yapıyor, hasılat paylaşımı dediğimiz projeler gerçekleştiriyor. Kamu
yapılarını inşa ediyor, stadlar yapıyor, okullar inşa ediyor, yurtdışında ulus-
lararası projelere imza atıyor ve gayrimenkul geliştirme faaliyetlerinde bulu-
nuyor. Aslında yaptığımız bir çok faaliyetin gayrimenkul geliştirme hasılat
paylaşımı çalışmalarının tamamı yaptığımız sosyal konutları ve kentsel dö-
nüşüm projeleri finanse etmek üzerine kurgulanıyor. TOKİ devletten bir pay
almayan kendi yağıyla kavrulan diye tabir edebileceğimiz bir kurum. Üretti-
ği değerleri diğer projelere aktararak çalışmalarını sürdürüyor. (Bkz., Slayt 3)

Bu kapsamda TOKİ 84 kuruluş yılından itibaren 2013 yılına kadar yakla-
şık 43 bin konut üretmiş sonrasında hükümet politikaları gereği hükümeti-
mizin TOKİ’ye yüklediği yeni misyon ile birlikte şu anda 2 bin 629 şantiyede
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583 bin konut üretmiş bulunuyoruz. 51 milyar TL yatırım mahiyetimiz var.
800 bin kişilik istihdam sağlamış durumda. (Bkz., Slayt 4-5)

İlk 500 bin konut hedefimizi 2011 yılında gerçekleştirdik. Sayın Başbaka-
nımızın talimatları doğrultusunda 2023 yılı için ikinci 500 bin konut hedefiy-
le çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu ikinci 500 bin konutun temeli kent-
sel dönüşüm odaklı ve alt gelir grubundaki vatandaşlara yönelik konutlar yo-
ğunluklu olmak üzere gerçekleştiriliyor. Yeni bir açılımla artık bu çalışmala-
rımızı yapıyoruz. Yeni bir mimari zihinle mimari bir yüzle karşınıza çıkaca-
ğız. Daha insancıl daha çevreye duyarlı şehircilik ilkelerine daha bağlı ko-
nutlar ve çevreler inşa etme hedefindeyiz. (Bkz., Slayt 6)

Iğdır’da da şu ana kadar çalışmalar yaptık. Bugüne kadar Iğdır’da 532
konut inşa ettik. Bunun yanında okullar ve değişik donatılar da yapıldı. Son
dönemde ise 80 konut Tuzluca’da yapılıyor. Yine 90 adet de dükkan inşa-
atımız var. (Bkz., Slayt 7-8)

Tuzluca’da 2009 yılında kentsel dönüşüm projesini belediye ile birlikte
başladık ve şu anda Cumhuriyet mahallesi dediğimiz bölgede yıkımlar ger-
çekleştirildi. İdaremizce de 80 konut ve 90 dükkan ile bir camiden oluşan in-
şaat faaliyetleri devam ediyor. (Bkz., Slayt 9-10-11-12-13-14-15-16)

Ardahan’da da kentsel dönüşüm projemiz var. Ağrı’da çalışıyoruz,
Kars’ta çalışmalarımız var. Erzurum ve Van’da yoğun bir şekilde çalışıyo-
ruz. Bunların tamamı belediyelerle ortak yürütüyoruz.

Kentsel dönüşüm ülkemizde yeni gelişen bir kavram. Kentsel Dönüşüm
(Gecekondu Dönüşümü / yenileme / afet ) gibi bir çok tabir var. Biz kentsel
dönüşümü bir üst başlık olarak kabul ediyoruz. Değişik kanunlardan gelen
kurumlara verilmiş yetkiler var.Bunların en sonuncusu da Çevre ve Şehirci-
lik Bakanlığımıza verilen 6306 sayılı kanun. Bu kanun biraz daha dönüşü-
mün ana temasını bundan sonra oluşturacak ve süreç buna göre yürüye-
cek. (Bkz., Slayt 18)

Şu anda TOKİ olarak Belediyeler ile yürüttüğümüz protokol imzaladığı-
mız 133 aktif projemiz var. 89 projemizi Türkiye genelinde tamamladık ve
76 tane de başvurumuz var. Bugüne kadar da kentsel dönüşüm projeleri
özelinde bahsediyorum. 79 bin konut ihalesi gerçekleştirdik. Kentsel dönü-
şüm projelerinde 57 bin konutu da vatandaşa teslim ettik. Aktif projelerimiz-
de ise 213 bin konut bir öngörümüz var. (Bkz., Slayt 19)
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Dönüşüm bir muamma.

Dönüşümde başarı için; doğru proje, şeffaflık, katılım, kurumların koor-
dinasyonu, doğru alanın seçimi, doğru bilgilendirme gibi birçok etken söz
konusu. (Bkz., Slayt 21)

Iğdır özelinde bir dönüşüm projesi başlatacak isek bunların yapılması la-
zım. Oldukça fazla sorun var. Çünkü kentsel dönüşüm projeleri boş bir alan-
da konut yapmak gibi değil, oradaki tüm vatandaşları bir araya getirip onlar-
la uzlaşıp akabinde yıkıp gerekirse kamulaştırılacak kısmen de olsa vatan-
daşı memnun etme üzerine kurgulanması gereken bir süreç.

Alan seçimi, beklentiler, finansal sıkıntılar, yanlış proje seçimleri bizi zor-
layan şeyler. ama 2003 yılından beri kentsel dönüşüm özelinde çalıştığımız
için artık belli sorunları da önceden öngörüp belediyelerimizi de bu yönde
yönlendirebiliyoruz. (Bkz., Slayt 23)

Kentsel dönüşümü, sadece yıkmak diye düşünmemek lazım. Yapıcı yı-
kım diye isimlendirmekle birlikte, örneğin Denizli’de bir vatandaş evini yap-
mış tuvaletini yapmış fırınını yapmış ve duvar örerek kendine bir alan belir-
lemiş. (Bkz., Slayt 24)

Bu vatandaşın elinde imkanı olsaydı muhtemelen içinde tuvaleti ve mut-
fağı olmayan hiçbir koruma ve kapısı bulunmayan hiç bir hizmet almadığı
bu yapıda yaşamak istemezdi. Çocuklarını burada yaşatmak istemezdi. Kı-
şın -20 derecede dışarıdaki tuvalete gitmesini istemezdi. Ülkemizde bu za-
ruretleri de bilerek hareket etmek lazım. Bu insanları ihtiyaca binaen bu ya-
pılara taşındığını bilerek hareket etmemiz gerekiyor. Denizli’de ki bu yer yı-
kıldı ve vatandaşlarımız yeni evlerine taşındılar.

Kentsel dönüşüm sadece yapıları yıkmak değildir. Bir bölge bir alan tes-
pitiyle daha üst ölçekte çalışılması lazım. Lokal çözümler pansuman teda-
visidir. Daha üst ölçekte ve etaplar halindeki kenti bütüncül düşünmek la-
zım. Bu kapsamda 2011 yılında İstanbul’da düzenlediğimiz kentsel dönü-
şüm konut kurultayında belediyelerimize ve kamuoyuna kentsel dönüşüm
master planını önerdik. (Bkz., Slayt 25-26)

Birçok belediyemiz bunu destekledi ve bununla alakalı çalışmalar yaptı-
lar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız da bu yönde çalışmalar yapıyor. Diyar-
bakır özelinde master plan hazırlatıyorlar.
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Trabzon Zağnos Vadisi ise zamanında gecekondulaşmış ve kaçak yapı-
larla dolmuş.

Burayı yıkıp park haline getirdik. (Bkz., Slayt 27-28)

Her yerde yıktığımız ya da dönüşüm yapacağımız her yerde illaki konut
yapmamız gerekmiyor. Oranın ihtiyacı kentin ihtiyacı üstü açık planların ge-
tirdiği detaylar ne ise ona göre hareket etmek gerekli. Iğdır içinde bu elzem
diye düşünüyorum.

Erzincan Taksim mahallesinde bir projemiz vardı. Bu projemiz ile 2005
yılında Habitat’tan onur ödülü aldık. (Bkz., Slayt 29-30)

Denizli’de yine bir proje alanı, yaptığımız anket araştırmasında %90’lar
seviyesinde bir vatandaşın memnuniyeti var. %5’lik , %10’luk seviye nedir?
Derseniz insanların eski evine olan özlemi diyebiliriz. Mimar ve Mühendis-
ler Grubu Başkanımızın da belirttiği gibi insan toprağa her zaman hasret ya-
şıyor. (Bkz., Slayt 31-32-33-34)

Yine Eskişehir’de bir projemiz var. %98 seviyesinde vatandaşla anlaştı-
ğımız proje şu anda inşa halinde. (Bkz., Slayt 35-36)

Niğde de taş evlerin bulunduğu mağaralarda yaşayan vatandaşların ol-
duğu bir bölge idi. Burada bir çalışmamız var. Hem konut yapıyoruz hem ti-
cari dükkanlar var hem belediye hizmet binası olacak hem valilik buraya ge-
lecek. Aslına bakarsanız şehrin yeni merkezi haline geliyor ve parklarıyla
birlikte bir bütün oluyor. (Bkz., Slayt 37-38-39)

Denizli Karahayıt Termal Turizmine yönelik bir dönüşüm projesi var bu-
nu Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla birlikte yapıyoruz. (Bkz., Slayt 40)

İzmir Tire’de yöresel mimariye uygun bir yapılanma ile bir dönüşüm pro-
jesi şu anda vatandaşla görüşmeler devam ediyor. Tabi bunlar örnekler. 133
aktif proje var. (Bkz., Slayt 41)

Urfa’da bir projemiz devam ediyor. Vatandaşla anlaştık ve şu anda tapu
devrine başladık. (Bkz., Slayt 42-43)

İstanbul Fatih Sulukule’de vatandaşlara konut teslimine başladık. (Bkz.,
Slayt 44-45)

Van Erciş’te deprem sonrasında tabi çok büyük acılar yaşandı. Burada
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile beraber kentsel dönüşüm projesine başla-
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dık ve sürdürüyoruz. Vatandaş görüşmeleri bitti yakında tapu devri ve ya-
pım aşamasına geçeceğiz. Yeni bir şehir merkezi inşa ediyoruz. (Bkz., Slayt
46-47)

Iğdır kentleşmesiyle alakalı İl Müdürümüz ve hocalarımızla görüştük. Iğ-
dır’la ilgili neler yapılabilir? Dışarıdan biri olarak ben aklıma gelen birkaç
maddeyi sıralamak istiyorum. (Bkz., Slayt 48-49-50)

Kurumların birlikteliği çok önemli özellikle kentsel dönüşüm odaklı çalı-
şacaksak. Valilik, belediye, sivil toplum kuruluşları ortak hareket etmeli ve
bu çalışmalarını buna göre yürütmeliler. Kentsel gelişim analizi yapılmalı.
Buranın potansiyeli nedir, nasıl yönlendirilebilir, nasıl yapılabilir? gibi bir
imar planlarına da yön veren bir analizlerin yapılması gerekir. Kentsel dönü-
şüm Master planı elzem diye düşünüyorum. Tarım alanları önemli diye dü-
şünüyorum. Bu bölgede tarımın geliştirilmesi hayvancılık ile bütünleştirilme-
si gerekir diye düşünüyorum. Sınır ticaretinin geliştirilmesi lazım. Bunun
üzerine kurgulanması lazım bir algı oluştu. Ben sadece bunun yeterli olma-
dığını ve kenti bağlayabileceğini de düşünüyorum. Sınır ticareti tabi ki ol-
sun. Ancak sınır ticaretiyle birlikte sınır ticaretine destek veren tarım ve hay-
vancılık sektörünü ya da sanayinin gelecekse tarımsal sanayinin buraya ge-
tirilmesi gerekir gibi aklımda bir düşünce var. Kent içinde yapılaşmalar, ör-
neğin, merkez yükseliyor ancak birkaç sokak arkasına geçtiğiniz zaman çok
boş alanlar var. Düşük katlı yapıların bulunduğu bölgeler var. Kullanılması
gereken alanlar var. Onun için imar planlarını daha kompakt yapıp geliştir-
meden daha merkezi nasıl aktif kullanırım diye düşünmek lazım. Kenti ge-
liştirmek tabi ki iyi olabilir merkezi çok yayabiliriz ama bu sefer alt yapı ma-
liyeti ve diğer giderleri de karşılamak gerekir bu ikisi arasındaki dengeyi dü-
şünmek lazım. Tabi imar planları revizyonu ve ilavesi çok önemli imar plan-
larının mevcut durumun imara geçirilmesi şeklinde bir revizyonu çok doğru
bir yöntem değil.

Yöresel mimari detaylar araştırılmalı ve mimari bir üslup oluşturulmalı Iğ-
dır’la alakalı diye düşünüyorum. Kentsel dönüşüm projeleri hayata geçiril-
meli. Tarımın ve hayvancılığın geliştirilmesi için tarım köyü projelerinin bu-
rada geliştirilmesi ve gerçekleştirilmesi lazım. Sanayi ve sınır ticareti için
özel kanunla serbest bölge kurulabilir. Ticari geçiş vergi indirimlerinden do-
layı geliştirilebilir zannediyorum. Turizm zannediyorum çok fazla aktif değil.
Onun belki geliştirilmesi Iğdır’ın tanıtımına katkı sağlanması gerekebilir.
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Kentsel dönüşüm için Iğdır’da benim önerebileceğim yöntemin tespit
edilmesi lazım. Biz 6306 sayılı kanuna göre mi yürüteceğiz, 5393 sayılı be-
lediye kanununa göre mi yürüteceğiz bunun belirlenmesi lazım.

Öncelikli olarak aktörlerin ortaya çıkması lazım. Çünkü hiçbir kentsel dö-
nüşüm projesi Ankara’dan yapılmıyor ve yapılamaz. Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı ve TOKİ hiçbir şekilde gelip burada kentsel dönüşüm projesini ger-
çekleştiremez. Kentsel dönüşüm projesi değil kamulaştırma projesi olur.
Onu ben direk söyleyebilirim.

Belediyelerimizin projenin direk içinde ve aktif olarak yürüteni olması
icap eder. Özellikle orta ölçekli şehirlerde biz kentin çok fazla dışındaki çe-
perindeki bölgelerde dönüşüm projelerinin aktif olarak gerçekleştirilmesinin
zor olduğunu gördük şimdiye kadar. O sebeple benim şahsi kanaatim Iğ-
dır’da uygun alanlar var zannediyorum. Kente yakın çok yoğunlaşmamış ya
da eski yerleşim olabilecek bölgelerin tercih edilerek kentte insanların da
görebileceği ilk etap en kolay etaplardan proje alanlarının seçilip başlanma-
sı gerekir. Koordinasyonla birlikte personel önemli. Belediye bünyesinde ku-
rulabilir. Hizmet alımıyla bu işler özel firmalar kanalıyla yapılabilir. Çünkü
çok süreç gerektiren detaylı çalışmalar.

Belediye personeli hem mevcut imar işlerini yaparken hem de kentsel
dönüşüm yapamıyor. Bunu çok gördük ve başarısız olduğumuz projelerin
bir kısmını da bu sebeple oldu. Uzlaşma ve katılım esasının benimsenme-
si lazım kararları doğru zamanda alıp en hızlı ve bitirecek şekilde projeyi ge-
liştirmek gerekiyor. Sürecin yöneteni değil yönetileni olmak lazım. (Bkz., Slayt
51)

Toki’ye ne rol düşebilir diye düşündüğümüz zaman Iğdır özelinde TO-
Kİ’den ne beklenebilir diye düşündüğüm zaman biz Belediyelerimizden, Va-
liliğimizden bir talep gelmesi halinde, yapılacak kentsel dönüşüm projeleri-
nin içersinde yer alabiliriz. Bunun dışında ihtiyaç olması halinde sosyal ko-
nut projeleri gerçekleştirebiliriz.

Bunların bizden talep edilmesi lazım. Ankara’dan gelip Iğdır’a satama-
yacağımız konut yapıp hem kendimizi finansal riske sokup hem de Iğdır’da-
ki arz talep dengesini bozmamamız lazım. Sonuçta burada müteahhitler de
iş yapıyor onlara engel olmamamız lazım. Uygun arazi temini sağlanırsa ve
vatandaşlardan talep de gelirse tarım köyü projelerini gerçekleştirebiliriz.
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Sadece bunları birey olarak düşünmemek lazım kentsel dönüşüm özelinde
özellikle şehir içindeki tarımla uğraşan vatandaşlarımızın tarım köye taşın-
ması da bir dönüşümün etabıdır. Son olarak internet sitemizde kentsel ye-
nileme bölümü var, arzu edenler sürecimizle alakalı bilgi alabilirler. Umarım
yapılan sunumlar Iğdır için faydalı olur ve ileride gerçekleştirilecek projele-
re de ışık tutar.

Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.
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Sayın Mustafa Bakır’a sunumu için teşekkür ederiz. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’mızın Harita ve Emlak Yönetimi Daire Başkanı Sayın Necmettin
Aslantürk’ü “Kentsel Dönüşümün Finansal Boyutu” konulu sunumunu
yapmak üzere davet ediyorum.




