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Öz 
 

Günümüzde kentsel çalışmalar literatüründe sosyal adaleti sağlamanın ancak yerelde güçlü halk 

katılımına dayalı bir karar alma süreci ile mümkün olacağı çeşitli çalışmalar ile kabul görmüştür. 

Bu çalışma ise, kentsel planlama ve karar alma süreçlerine yurttaş katılımının sosyal adaletin tesis 

edilmesi ile olan ilişkisini anlamayı amaçlamıştır. Çalışma kapsamında sosyal adalet kavramı 

kentsel planlamada halk katılımı olgusu ile ilişkilendirilerek tartışılmıştır. Bu bağlamda 

İstanbul’da katılımcı planlama yaklaşımı ile gerçekleştirilmiş 5 kentsel dönüşüm projesi katılımlı 

ve adil planlama perspektifinden incelenmiş ve katılım düzeyleri Arnstein’in Katılım Merdiveni 

ölçek kabul edilerek değerlendirilmiş, projelerin sosyal adaleti tesis etme başarıları tartışılmıştır.  

Araştırmanın sonuçları, kentsel toplumlarda sosyal adaletin inşası noktasında yönetişimin 

önemine odaklanma ve sağlıklı bir sebep-sonuç ilişkisi kurma imkânı vermesi bakımından önem 

arz etmektedir. Araştırmaya konu olan İstanbul kentsel dönüşüm projeleri göstermiştir ki, katılım 

konusu her ne kadar kabul görmüş ve uygulanmaya çalışılan bir süreç olsa da henüz etkileşimli 

bir şekilde sürdürülememektedir. Adil ve katılımlı bir süreç gerek çıkar çatışmaları, gerek süreci 

uzatması  nedenleri ile henüz işlerlik kazanamamıştır. Katılımsızlık mekânsal adaletsizliği 

getirmekte, sosyal adaletin tesisini zedelemektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Kentsel Planlama, Karar Alma Süreci, Katılımcı Demokrasi, Halk Katılımı, 

Sosyal Adalet  
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Abstract 
 

Today, it has been accepted in the urban studies literature by various studies that social justice 

can only be achieved through a decision-making process based on strong local public 

participation.This study aimed to understand the relationship between citizen participation in 

urban planning and decision-making processes and the establishment of social justice.In this 

study, the concept of social justice is discussed in relation to the public participation phenomenon 

in urban planning. In this context, 5 urban transformation projects in Istanbul with participatory 

planning approach were examined from a participatory and fair planning perspective. 

Participation levels were assessed by accepting Arnstein's Ladder of Citizen Participation scale 

and the success of projects in establishing social justice was discussed.  

The results of the study are important in terms of focusing on the importance of governance in the 

construction of social justice in urban societies and providing a healthy cause-effect relationship. 

Urban transformation projects have shown that although participation is an accepted and tried-

to-implement process, it cannot yet be sustained interactively. A fair and participatory process 

has not yet become operational due to conflict of interest and prolongation of the process. Non-

participation brings spatial injustice and damages the establishment of social justice. 

 

Keywords: Urban Planning, Decision-Making Process, Participatory Democracy, Public 

Participation, Social Justice 
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Giriş  

 

Günümüzde kentlerin yönetim ve planlanma biçimi küreselleşme süreci 

ile birlikte köklü bir değişim geçirmiştir. Küreselleşme, demokratik bir 

kent yönetimi ve planlamasının önüne bazen destekleyici bazense 

engelleyici bir unsur olarak çıkmaktadır. Küreselleşme rüzgârında yeni 

kentsel sistemler ortaya çıkmakta, kentler dönüşmekte ve bu kentlerde 

sosyal yapılar değişmektedir. Demokratik anlamda bu sürecin en belirgin 

sonucu, kentlerde yerelliğin yitirilmesi ve sosyo-kültürel konuların ihmal 

edilmesi olmaktadır.   

“Katılımcı demokrasi”, yurttaşların irade oluşumuna ve kendilerinde 

etki oluşturan her kararın alınmasına faal biçimde katılması ve bu 

katılımın toplumun tüm kesimlerinde yüksek bir “adem-i 

merkeziyetçilik” ile gerçekleşmesidir. Katılımcı demokrasi, yerel 

toplulukların ihtiyaç ve beklentilerindeki benzerlik ve farklılıkların 

tespitinde, birlikte yaşama kültürünün ortaya çıkmasında ve sosyo-

kültürel meselelerin mekâna yansıtılmasında bir araç olarak 

kullanılmaktadır. Bugün hemen her demokratik planlama sürecinde 

“Katılım” kavramı sıklıkla geçmekte, yerel ve merkezi yönetimler 

planlamada halk katılımını sağlamaya dönük çeşitli yöntem ve stratejiler 

izlemektedir.  

Yerel taleplerin karşılanması, kent sakinlerinin kurumsal/yönetimsel 

işleyişe gönüllü olarak katkı sağlamaları sosyal adalet inşasının ilk ve 

temel adımlarından biridir. Günümüz kentlerinde sosyal adaletsizliğin 

varlığı artık kendisini açıkça hissettiren bir gerçeğe dönüşmüştür. 

“Toplumun değişik kesimlerinde hayat standardı, gelir düzeyi vb. birtakım 

ölçülerin fırsat eşitliği çerçevesinde dikkate alınmasıyla sosyal alanda sağlanan 

denge durumuna” sosyal adalet denmektedir. Bugün kentsel çalışmalar 

literatüründe sosyal adaleti sağlamanın ancak yerelde güçlü halk 

katılımına dayalı bir karar alma süreci ile mümkün olduğuna dair yaygın 

bir kanaat vardır. Bu kanaatin/tezin bilimsel geçerliliğinin derinlemesine 

sorgulanması bu araştırmanın özgün yönünü oluşturmaktadır.  

Bu çalışma, kentsel planlama ve karar alma süreçlerine yurttaş 

katılımının sosyal adaletin tesisi ile olan ilişkisini anlamayı 

amaçlamaktadır. Çalışmada kentsel düzeyde sosyal adaleti sağlamanın 

koşulunun çok aktörlü ve katılımcı bir süreç izlemek olup olmadığı 

sorgulanmaktadır. Çalışma kapsamında sosyal adalet kavramı çok yönlü 
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olarak tanımlanmakta, kentsel planlamada halk katılımı olgusu ile 

ilişkilendirilerek tartışılmaktadır. Sosyal adalet ve kentsel karar alma 

süreçlerinde yurttaş katılımı ilişkisi, İstanbul’da katılımcı planlama 

yaklaşımı ile gerçekleştirilmiş 5 kentsel dönüşüm projelesinin sosyal 

adalet perspektifinden incelenmesi ve Arnstein’in Katılım Merdiveni 

çerçevesinde değerlendirilmesi üzerinden ortaya çıkarılmıştır.  

Çalışmanın amacına uygun seçilen kentsel dönüşüm uygulama 

örnekleri sosyal adalet perspektifinden incelenmiş ve sosyal adaleti tesis 

etme başarıları tartışılmıştır. Araştırma sonuçları, kentsel toplumlarda 

sosyal adaletin inşası noktasında doğru meselelere odaklanma ve sağlıklı 

bir sebepsonuç ilişkisi kurma imkânı vermesi bakımından önem arz 

etmektedir.   

 

Kuramsal ve Kavramsal Çerçeve  

 

Sosyal Adalet  

 

Sosyal adalet, kavram olarak, “toplumun değişik kesimlerinde hayat standardı, 

gelir düzeyi vb. birtakım ölçülerin fırsat eşitliği çerçevesinde dikkate alınmasıyla 

sosyal alanda sağlanan denge durumu” olarak tanımlanmaktadır(TDK,2019).  

Adalet, sınırları belirgin olmayan ve geniş kapsamlı bir kavram olsa da  

“sosyal” kavramı ile ilişkilendirilmiş adalet kavramının toplumun tümü 

veya bir kısmına yönelik olarak oluşan çıkarlara veya gelir adaletsizliğine 

ve bu farklılığın azaltılmasına yöneldiğini söylemek mümkündür (Okşar, 

2009,s.106).  

John Rawls’ın adalet konusunda özel bir yere sahip olan “bir adalet 

kuramı” eserinde bahsettiği adalet düşüncesine göre adil bir düzen 

kurmak ancak o toplumda yaşayan insanların özel durumlarının 

gözetilmesi ile olabilir. Birilerinin özgürlüğünün azalması, bir başkasının 

sağlayacağı karı artırıyorsa orada sosyal adaletten bahsedilememektedir 

(Rawls,1999,s.53).  

Doğuda ve Batıda pek çok düşünür adalet konusunda benzer 

düşünceler geliştirmiştir. Buradan adaletin “küresel ortak bir iyi” olduğu 

sonucu çıkarılabilir. Adalet, insani ve vicdani olarak iyiye ve güzele 

götüren ve toplumu yukarıya taşıyan bir iyidir. Sosyal adalet ise iyinin 

tüm topluma yayılmasıdır.  

Sosyal adalet dendiğinde, sadece ekonomik değerin ve zenginliklerin 

devlet eliyle dağıtılması anlaşılmamalıdır. Bunun yanında sosyal adalet, 
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insan hak ve özgürlüklerine bir güvencedir. Sosyal hayatın her alanında 

ve her döneminde bireylerin devletten, devletin bireylerden talep 

edebilecekleri haklar ve ilkeler sosyal adalete karşılık gelir. Bu yönüyle 

sosyal adalet, diğer bireylerin haklarının ihlal edilmemesi şartıyla bireysel 

bir özgürlüğü temel alan bir akım niteliğindeki liberal teoriye yakın bir 

anlayış olarak düşünülebilmektedir. (Balı’dan aktaran Çakır, 2019) Bu 

bağlamda sosyal adaletin amacı tamamen eşit bir komünist rejim 

yaratmak değil, toplumun dezavantajlı kesimlerinin de toplumsal 

hadiselerde avantajlara sahip olmasını sağlamaktır. Sosyal adalet, eşit 

değil adaletli bir toplum düzenini hedefler. Bu perspektiften bakıldığında 

sosyal adaletin toplumsal olarak hem süreç hem de amaç olduğu 

söylenebilir. Sosyal adaletin amacı, toplumdaki her birey için temel 

toplumsal ihtiyaçları karşılamak, toplumda eşit katılım sağlamaktır. 

David Miller 1994 yılında Britanya’da Sosyal Adalet Komisyonu 

tarafından yayınlanmış olan Sosyal Adalet Raporu’nda komisyon 

üyelerinin “sosyal adaleti tanımlamak için gerekli bileşenler” adıyla 

formüle ettiği dört sosyal adalet ilkesini geliştirerek teorisini inşa etmiştir. 

Miller temelde sosyal adaleti, yaşamdaki iyi (avantaj) ve kötü(dezavantaj) 

şeylerin toplumdaki bireyler arasında nasıl dağıtılması gerektiğinden 

hareketle açıklamaktadır. Miller’in (2005) inşa ettiği bu ilkeler; “Eşit 

Vatandaşlık, Sosyal Minimum, Fırsat Eşitliği ve Adil Dağıtım” olarak 

kategorize edilmiştir. Bu ilkeler arasında Sosyal Minimum İlkesi daha çok 

insanın yaşadığı çevreyi ve bu çevrede sahip olacağı minimum imkânları 

açıklamaktadır.  

Sosyal Minimum, insan ihtiyaçlarını dikkate almayı gerektirir. Bu 

bağlamda her vatandaş temel ihtiyaçlarını yeteri kadar karşılayacak ve 

bugünün toplumunda onurlu ve güvenli bir yaşamı güvence altına alarak 

yaşamını sürdürmeyi sağlayacak kaynaklara erişebilmelidir.  

Sosyal Minimum, yaşanılan fiziksel çevre ile de ilgilidir. Miller’a göre 

herkes aşırı gürültü ve kirliliğe, önemli bir tehlike riskine maruz 

kalmadan temiz bir caddesi olan, park ve oyun alanlarına erişimi olan, alış 

veriş merkezleri ve boş zaman etkinliklerinin gerçekleştirildiği yerlere 

güvenli erişim sağlayan yeterli standarttaki bir çevrede yaşayabilmelidir. 

Çünkü fiziksel çevrenin sağlığın korunmasını ve iyileştirilmesini 

sağlamada minimumları taşıması gerekir.   

“Sosyal Adalet ve Şehir” kitabında Harvey (2009,s.94), “…toplumsal 

adalet kavramımız “farklılıkların eritilmesini değil, baskı altında tutulmaksızın 

küme farklılıklarının yeniden üretiminin desteklenmesini ve bu farklılıklara saygı 
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gösterilmesini zorunlu kılar” demektedir. Adalet, çatışan taleplere çözüm 

üretmek üzere kurgulanmış bir ilke ya da ilkeler kümesi olarak 

tanımlanmaktadır.   

Harvey’in düşüncesinde olduğu gibi sosyal adalet kavramı 

farklılıklara saygı duyulacağı ve değer olarak görüleceği bir kent sistemini 

tasavvur eder. Farklılıkların otorite tarafından tek bir kalıba sokulması 

hem adil olmayan hem de değerlerini kaybedecek bir kenti ortaya 

çıkaracaktır  

Farklılıklara saygı duyulması ve değer olarak görülmesi günümüzde 

kazandırılmaya çalışılan yeni bir süreçmiş gibi görülse de aslına 

bakıldığında özellikle Anadolu ve İslam coğrafyasında hoşgörü ve insan 

sevgisi çerçevesinde bakıldığında oldukça eski kavramlardır. Adaletin 

özünü oluşturan “iyilik”,”hoşgörü”,”sorumluluk” kavramları 

medeniyetin özünde var olan kavramlardır. Sosyal adaletin sınırları, 

insan hayatının bütün yönlerini ve esaslarını kapsar. Sosyal adalette 

yalnızca iktisadi değerler değil, maddi ve manevi değerler de 

bulunmaktadır   

Her ne kadar Anadolu medeniyetinin özünde sosyal adalet doğal 

olarak bulunmuş olsa da modernleşme ve kentlerin küreselleşmesi 

sürecinde adalet kaybolmuş, kentler maddi üretime odaklanırken 

toplumsal bu değer kaybedilmiştir. Toplumda yitirilen bu değer 

beraberinde toplumsal ve mekânsal çöküntü alanları oluşturmuş, fakirlik, 

suç, toplumsal ayrışma gibi yeni sorunları beraberinde getirmiştir. Bu 

sebeple sosyal adalet, sanayileşme sonrası tekrar gündeme gelen bir konu 

olmuştur.  

 

Sosyal Adalet ve Şehir İlişkisi  

 

Toplumsal bir olgu olan sosyal adalet, toplumu içinde barındıran, 

toplumun her türlü ihtiyacını karşılayan kentsel mekândan ayrı 

düşünülemez. Aristoteles’in ideasındaki “polis” adaleti tesis etmemizi 

sağlayan, adaletin anlama büründüğü bir şehir veya 

devlettir(Topakkaya,2008). Bu açıdan Aristoteles’in polis diye 

adlandırdığı sistem, toplumdaki herkesin mutlu olduğu ya da olacağı, 

adaleti görünür kılacak ve adil bir toplumun vuku bulacağı ideal bir 

mekân olma özelliğine sahiptir. Aristoteles için insan ve şehir, el ve 

ayakların vücut ile olan ilişkisi gibidir. “Nasıl bir el veya ayak vücuttan 

koparıldığı zaman o organın vücut bütünlüğü bağlamında fonksiyonunu 
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kaybederse aynı şekilde insanın “polisten” koparılması o kişinin adaleti 

kaybedeceği anlamına gelmektedir” (Çebi’den aktaran Çakır, 2019).   

Sosyal anlamda adil bir sistemin kurulacağı yer, kentsel mekândır. Bu 

anlamda kentin de yalnızca binalardan oluşan bir toprak parçası değil 

insan ile beraber yaşayan bir organizma olduğu söylenebilir. Osmanlı 

Şehri kitabında Cansever (2010), “Eflatun; insanın en büyük erdemi şehir 

kurmak erdemidir” demesinden bahseder.  

Bu bağlamda sosyal adaletin bileşenlerinden biri de mekânsal yani 

kentsel adaleti sağlamaktır. Çünkü mekânda adil olmayan uygulamalar 

toplumu ve yaşam tarzını direkt olarak etkileyebilmektedir. Kentsel 

topraklar vatandaşların eşit düzeyde hak sahibi olduğu alanlardır. Fakat 

bu eşit düzeyde hak sahibi olmak aynı standartlarda aynı yapılarda 

yaşamı gerektirmez. Kentlerdeki aynılaşma, tüm kentsel alanlarda aynı 

plan kararlarını hayata geçirmek, o bölgenin özgün, sosyo-kültürel, 

ekonomik, çevresel ve mimari varlığını yok saymak bölge halkının özgün 

değerlerine haksızlık ve sosyal anlamda adaletsizliktir.   

Modern kent olgusunun özünde birçok yaşam tarzını, birçok kültürü, 

farklı statüden bireyleri, farklı din ve ideolojiye mensup bireyleri 

barındırdığını ifade eden Keser (2008, aktaran Çakır, 2019), etnik 

toplulukların bazı mahallelerde kendilerine özgü mekânlar yarattığını 

ifade etmektedir. Bu bağlamda her bir kentin hatta her bir mahallenin 

kendine has dokusunun ve yerelliğinin olduğunu söylemek mümkündür. 

Adil bir kent yaşamı ve adil bir planlama anlayışından bahsedebilmek için 

yerelliği yok saymayan tasarımlar gerekmektedir. Kentin tüm bireylerini 

birbirine benzeyen mahallelerde ve konutlarda yaşatmak adil 

olmamaktan ziyade aynı zamanda yerele özgü tüm değerleri yok 

saymaktır.  

Türkiye’nin sahip olduğu  tarihsel  geçmişe  bakıldığında,  Osmanlı 

şehirlerinde çoğu faaliyetin vakıflar tarafından geçekleştiği 

görülmektedir. “…Velhasıl, Osmanlıda şehir merkezinin oluşumu, yönetimi 

altyapı ve sosyal donanımı,  halkın  şehri  inşa  etme  yaklaşımı 

 vakıflar  eliyle gerçekleştiriliyordu. Vakıflar da halk teşekkülleri, padişahın 

emrinde değil.”(Cansever, 2010).  Bu anlatımdan da çıkarılacağı gibi halkın 

kendi içinden oluşmuş yerel idarelerin karar mekanizması olarak yer 

alması yerelliği arttırdığı ölçüde alınan kararların adaletsiz olmasında da 

koruyucu olmaktadır.  Merkezi idarelerce uygulanmaya çalışılan 

sistemler yeteri kadar halka ulaşamamakta ve yerelliği yitiren standartlar 

nedeni ile sosyal değerlerin yitirilmesi ile sonuçlanabilmektedir. Yerelliği 
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önceleyen bu sistemin bugün yine yerel yönetimler ile onlara bağlı kent 

konseyleri tarafından sürdürülebileceğini söylemek doğru olacaktır. Bu 

sayede alınan herhangi bir kararda daha yerel ve adil olunabileceği 

söylenebilir.  

Her ne kadar sosyal adalet kavramı literatüre yeni girmiş veya yeni 

uygulamalarla hayata geçirilmesi amaçlanan bir olgu olarak karşımıza 

çıksa da özellikle Türkiye’nin kültürel ve tarihi kodlarında adil ve halkın 

katılımını önceleyen bir yaşam şekli olduğu görülmektedir.   

Farabi, medeniyet ve şehri inşa eden adaleti, tüm insanlığı mutluluğa 

götüren ortak bir değer olarak görür. Temel bir erdem olan adalet, 

öncelikle şehir halkının ortak olduğu, iyi şeylerin paylaştırılmasında ve 

bunların korunmasında gerçekleşir. Ahlaki ve güzel huylar ve çıkar 

buluştuğunda haz oluşur. Bu açıdan sevgi ve iyilik üzerine kurulmuş 

devletin idamesi adalet erdemi sayesinde olacaktır. Şehrin kısımları ve 

kısımlarının dereceleri, sevgi ve adalet bağıyla birbiriyle birleştirilir, 

bağlanır ve adaletle korunur. Bu sebeple adalet, erdemli şehrin temeli ve 

ilkesidir (Farabi, 2017, s.20).  

 

Katılım   

 

Katılım kavramı en yalın ifadesi ile “katılma işi, iştirak” olarak 

tanımlanmaktadır (TDK, 2019). Katılım olgusu zaten kendiliğinden 

toplumsal olmakla beraber demokrasi ile de birebir ilişkili bir kavramdır. 

Katılımcı demokrasi, kavram olarak eski olsa da günümüzde tüm 

planlama yaklaşımlarında kullanılır. Katılımın henüz tam bir katılımcı 

demokrasinin içeriğini taşıyamadığını ancak bunun yaşanan bir süreç 

olduğunu, süreçte öğrenildiği ve bu sürecin halen devam ettiği 

görülmektedir. Gelişen sistemler, hızla büyüyen kentler ve bu kentlerin 

hızla değişen sosyal yapıları yerel kalkınmanın toplumsal boyutu 

konusunda da politikalara ihtiyaç doğurmuştur. Sosyal adaletin 

sağlanmasını da esas alacak bir sosyal kalkınma modeli kentsel 

kalkınmanın sürdürülebilirliğini sağlayacak tamamlayıcı bir politika 

olacaktır.  

Katılımcı demokrasi, kentte yaşayan halkın kendilerinde etki oluşturan 

her kararın alınmasına, aktif bir biçimde katılması ve bu katılımın 

toplumun tüm kesimlerinde yüksek bir “adem-i merkeziyetçilik” ile 

gerçekleşmesidir (Turan, vd., 2013,s.244).   
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Katılım olgusunun planlama literatürüne girişi, Habitat II-Kent 

Zirvesi’nde tanımlanması ve planlama için bir ilke haline gelmesiyle 

başlamıştır. 1996 yılında İstanbul’da Habitat II Kent Zirvesi’nde önceki 

uygulamalarında elde edilen deneyimlerle oluşturulan çözüm önerileri 

merkezin değil, yerelin yetki ve sorumlulukları üzerinden yapılmıştır. 

Zirvenin sonuç belgesi olarak İstanbul Bildirgesi yayınlanmış, bu 

belgelerde yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşları işbirliği ve ortaklığını 

tekrar gündeme getirmiş ve yerel yönetişim, sürdürülebilir kalkınma için 

yeni bir yönetim etiği olarak vurgulanmıştır (Toksöz, 2004,s.2).  

Planlamaya halkın da katılımı olgusunu “iletişimsel planlama” adı 

altında inceleyen Feinstein (2009)’a göre, demokratik katılım açısından bir 

karardan etkilenebilecek kişileri dışlayan herhangi bir müzakereler adil 

değildir.  

Kentlerin temel varoluş nedenlerinden biri de o kentin kullanıcılarının 

her türlü istek ve ihtiyaçlarını uzun vadede karşılayabilmesidir. Bu 

ihtiyaçların demokratik dolayısı ile adil bir sistem içerisinde 

gerçekleşebilmesi özellikle yerel ölçekte alınacak sağlıklı ve sürdürülebilir 

planlama ve tasarım kararlarıyla mümkündür. Bu bağlamda, sadece ilgili 

meslek insanlarına değil, birçok farklı kişi ve kuruma da büyük görevler 

düşmektedir (Deniz, 2017, s. 144). Tekeli (2001 akt. Deniz, 2017, s.146) ise, 

insan haklarının bir parçası olarak toplumdaki bireyler ile diğer aktörlerin 

tasarım ve planlama sürecini etkileşimli bir şekilde ele almalarının 

gerekliliğini vurgulamıştır. Bu da yine toplumun ihtiyaçlarına daha iyi 

cevap verilebilmesi ve alınan kararların sağlıklı ve adil oluşu ile bire bir 

ilgilidir.  

Katılımcılarının görüşü alınmadan planlanan kentsel alanlarda, yapılı 

çevrenin kötü tasarımı ve bakımsızlığı o mekânlarda duyulan güvensizlik 

hissini arttırır ve insanları sokaklardan uzak tutarak kamusal yasama 

katılıma engel oluşturabilir. Bu durumda, iyi tasarlanmamış kamusal 

alanlar, insanların fırsatlara erişimini sınırlamakla kalmaz, ayni zamanda 

kentin yaşanılabilirliğini ve sürdürülebilir kalkınmasını da etkiler (Deniz, 

2017, s. 143). Kent için alınmış kararlar her ne kadar bilinçli, yüksek maddi 

yatırımlarla yapılmış ve ne kadar modern görüntüye sahip olursa olsun, 

bölgede yaşayan ve birebir etkilenen kişilerin sürece katılmadığı 

uygulamalar başarılı olmamakla birlikte üretilen mekânların zamanla 

toplumsal ayrışmalar, mekândan ayrılma gibi sonuçları olabilir bu durum 

aynı zamanda yöneticilere olan güveni de zedelemektedir.   
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“Kentsel ve çevresel tasarım disiplinler arası çalışma gerektiren 

karmaşık bir süreçtir. Bu sebeple, tasarımcılar ile kullanıcılar ve karar 

vericiler de dâhil olmak üzere tüm aktörlerin bir araya geldiği sağlıklı bir 

etkileşimi gerektirmektedir. Yaşanabilir ve sürdürülebilir kentler ve 

kentsel mekânlar tasarlanabilmesi için kullanıcı katılımı ve sosyal destek 

sağlanarak, kullanıcı ihtiyaçlarına yanıt veren, erişilebilir ve katılımcı 

çözüm önerileri geliştirmek sosyal bağlılığı oluşturmak ve sürdürmek 

açısından büyük önem taşımaktadır”( Deniz, 2017,s.147).  

 

Katılım ve Sosyal Adalet İlişkisi  

 

“Farabi’ye göre, ideal şehir, insanların mutluluğa ulaşmak için birlikte 

çalıştıkları yer olarak tasvir edilir. En iyi millet, milleti oluşturan tüm 

şehirlerin mutluluk için çabaladıkları millettir. Sonuç olarak da gelecekte 

kurulmak istenen ve kendi zamanında devasa gerçekliğinin bir parçası 

olmayan evrensel ideal devlet, mutluluğu gerçekleştirmek için tüm 

milletlerin birlikte çalıştığı bir devlet olarak tasvir edilir”(Steris, 2015).  

 

İnsanları mutluluğa ve iyiliğe götürecek olan adil bir kent 

tasavvurunun önceliği toplumun dahil oluşudur. Bu bağlamda Farabi’nin 

ideal olarak tanımladığı şehirde insanların mutluluk hedeflerinin 

şartlarından biri adalettir. Bir toplumun mutlu veya refah olabilmesi adil 

bir yönetim ve toplumsal işleyiş ile sağlanabilir. İnsanlığın birlikte yaşama 

çabası adaleti sağlayacak etmendir. Bu durum en yerelde kentsel 

kararların ortaklaşa alınması ile ilişkilendirilebilir.  

David Harvey’e göre sosyal adalet, çatışan istek ve talepleri çözüme 

kavuşturmak amacı ile uygulanan ilke ya da ilkeler yumağıdır., işbirliği 

ile kişisel çıkarları toplumsal faydaya dönüştürürken ortaya çıkan farklı 

taleplerin çözüme kavuşturulması noktasında adil ilkelerin 

uygulanmasıyla bu taleplerin çözüleceğine inanmaktadır. Ona göre bu 

çatışan istek ve taleplerin tartışmaya açılması ise farklı bir bağlamda 

gerçekleştirilebilir (Harvey’den aktaran Çakır,2019,s.43). David Harvey’in 

düşüncesindeki gibi çatışan taleplerin çözümü olarak bakıldığında çözüm 

için önemli olan birlikte iş yapma ve ihtiyaçları paylaşma süreçleri, sosyal 

adaleti sağlama anlamında halk katılımının olduğunu desteklemektedir.  

Kentsel adalet ve iletişimsel planlama ile ilgili çalışmalarında Fainstein 

adil kentin inşasını 3 başlık altında incelemektedir. Bunlar; eşitlik, farklılık 

ve demokrasidir. Fainstein bu başlıkları açıklarken farklılık ile ilgili 
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olarak, çeşitli nedenlerle dışlanmış ve ayrımcılığa maruz kalmış kesimin 

kamu tarafından desteklenmesi gerekliliğinden bahseder. Benzer şekilde 

eşitliği açıklarken de her birey için konut ve sağlıklı çevre gerekliliğinden 

bahseder. Demokrasi başlığında ise adaletin yalnızca çıktılara değil, aynı 

zamanda sürece dahil edilmesine de değinildiği takdirde, iletişimsel bakış 

açısını da içerir. Bununla birlikte, adalet katılımdan fazlasını gerektirir, 

ancak en azından asgari düzeyde katılımlı bir planlama anlayışı 

geliştirilmelidir.  

Hem iletişimsel hem de adil şehir modelleri, modern, kapitalist 

ekonomilerdeki güç ve kaynakların eşitsiz dağılımına karşı koyar ve 

dolayısıyla ütopiktir. Her ikisi de, mekânsal planlama konusundaki 

tartışmayı yeniden düzenleme girişimlerini temsil eder; bu nedenle, zayıf 

temsil edilen grupların, özellikle düşük gelirli azınlıkların, toprağa ve 

yapılı çevrenin kullanılmasına yönelik kullanımlardan daha fazla 

yararlanmaları sağlanır (Fainstein,2009,s.6).  

Yardımlaşmanın olmadığı, insanların birbirinin sorunları ile 

ilgilenmediği bir dünyada planlamanın sadece fiziki mekânlar 

tasarlayarak bunları da zengin fakir gelir düzeyine göre geliştirmesi, 

temsili bir katılım süreci ile aldığı yanlış kararları meşrulaştırmaya 

çalışması sürdürülebilir ve adil bir toplum düşüncesinden oldukça 

uzaktır.   

Tartışmalı demokrasi ve sosyal adalet teorileri için ölçek önemli bir 

problemdir. Demokratik katılım açısından, bir karardan etkilenecek 

kişileri dışlayan herhangi bir müzakere adil değildir. Ancak, 

telekomünikasyon ve bilgi teknolojisi tarafından sunulan potansiyel ile 

bile, etkilenen herkesin pratikte dahil edilmesi, karar vermeyi imkansız 

şekilde sıkıcı veya basit bir şekilde inkar edilemez kılar 

(Fainstein,2009,s.11). bu bağlamda alınacak kentsel kararların yerel 

oluşuna ve sınırların daraltılarak merkezden değil, yerelden merkeze 

doğru aktarılabilmesi daha adil olacaktır. Türkiye ölçeğinde konuya 

değinildiğinde her ne kadar yerel yönetimler karar alma süreçlerinde 

etkili olsalar da alınan kararlara halkın etkin katılımı yetersiz kalmaktadır.  

 Halka yönelik gerçekleştirilen kamu politikaları, toplumu saran bir 

adalet anlayışı ile doğrudan bağlantılı olmalıdır ve devletin rolü 

çoğunlukla doğrudan müdahale etmek yerine bilgilendirmek ve 

desteklemek olacaktır (Miller,2005,s20). Türkiye’nin medeniyet geçmişine 

bakıldığında yine sosyal adaletin en belirgin özelliği olan halk iştirakinin 

daha baskın olduğunu görürüz.   
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Katılım düzeyinin kaliteli olmasında önemli bir etken de plan ve 

projelerden etkilenecek olan halkın kanun ve yönetmelikleri anlama 

düzeyleridir. Bu açıdan kanunların, yönetmeliklerin ve projelerin halkın 

her kesiminin anlayacağı bir dile sahip olması gerekmektedir.   

Sosyal adaletin ulaşılmak istenen amaç olduğu ve doğruluğu 

varsayılır; bunun için tartışmaya gerek görülmez. Sosyal adalet nasıl ki 

toplumun ve yaşadığı mekânın düzeni, huzuru ve refahı için gerekli bir 

erdem ise halk katılımı da bu gerekliliğin en önemli kriterlerinden biridir 

ve birbirlerinden ayrı düşünülemez. Her ikisinin de varlığı bir diğerinin 

varlığını desteklemektedir. Bu bağlamda katılımın derecesi ve kalitesi 

arttıkça adil kentin de kalitesi artacaktır.  

 

Arnstein’in Katılım Merdiveni  

 

Çalışmanın amacı kentsel karar alma süreçlerinde halk katılımı ve sosyal 

adaletin ilişkisini çözümlemektir. Bu ilişkinin varlığı her ne kadar 

vatandaşlık bilinci ve ahlaki önceliklerimizin vereceği karar ile var olarak 

kabul edilse de ilişkinin çözümlenebilmesi için ve bilimsel olarak 

adlandırılabilmesi için bir derecelendirme veya ölçek kullanılması 

gerekmektedir.   

Kentlerde alınan kararlara veya vatandaş katılımının olduğu herhangi 

bir sürecin katılım düzeylerinin ölçülmesine yönelik bir çok ölçek 

geliştirilmiştir. Bu çalışmada seçilen Arnstein Katılım Merdiveni kentsel 

süreçlere halk katılımını derecelendiren bir ölçektir.  

“Planlama ve tasarım süreçlerine katılım olgusunun tartışılmaya başlandığı 

dönemde yayınlanmış olan “A Ladder of Citizen Participation” isimli 

çalışmasında Arnstein (1969) vatandaş katılımını, özellikle ekonomik ve politik 

olarak dezavantajlı grupların gelecekte söz sahibi olmasını amaçlayan bir güç 

dağılımı olarak tanımlamakta ve farklı katılım düzeylerini 8 basamakta 

tanımlamaktadır”.Bu basamaklar katılım düzeyini düşükten yükseğe 

doğru sıralayacak şekilde aşağıdan yukarıya şöyle sıralanmaktadır: 

“manipülasyon, terapi, bilgilendirme, danışma, yatıştırma, ortaklık, yetki 

verme ve vatandaş kontrolü”. İlk iki basamak “katılımsızlık”, sonraki üç 

basamak “sembolik/yapmacık katılım”, son üç basamak ise 

“halkın/vatandaşın gücü” olarak gruplanmıştır (Akyol, 2014,s.21).  
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Şekil 1:Arnstein'in Katılım Merdiveni(Arnstein, Sherry R.(1969) 'A Ladder Of 

Citizen Participation', Journal of the American Planning, 1969)  

 

Arnstein’in Katılım Merdiveni’nde gerçek anlamda katılım son üç 

basamakta gerçekleştirilir. Önceki bölümlerde bahsedilen ideal katılım, 

ideal sosyal adaletin olabilmesi için uygulanması gereken basamaklardır.  

 

Saha Araştırması: İstanbul’un Kentsel Dönüşüm Projeleri  

  

Bu bölümde İstanbul’da hayata geçirilmiş beş kentsel dönüşüm projesi, 

sosyal adalet perspektifinden incelenmiş ve Arnstein’in Katılım 

Merdiveni doğrultusunda değerlendirilmiştir. Bu kapsamda ilk incelenen 

proje “İstanbul Kentsel Dönüşüm Master Planı Fatih Pilot İlçe Master 

Planı”dır. Proje dokümanları incelendiğinde görülmektedir ki proje 

katılıma ve yerel kimliğe atıfta bulunuyor olsa da projenin izlediği 

“strateji” ve gerçekleştirdiği “eylemler” katılım düzeyinin 

“bilgilendirme” ve “bilinç kazandırma” düzeyinde kalmıştır. Planın 

strateji ve eylemlerinde halkın bire bir planlama sürecine katılımı söz 

konusu değildir. Toplumsal ve mekânsal sağlıklaştırma, afete dayanıklı 

yaşam alanları ve yerele özgü tasarımlar sunmayı hedefleyen proje 
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sürecinde halkın karar verme mekanizmasına dahil edilmeyişi, proje 

hedeflerinin başarısını olumsuz etkilemiştir.  

  
Şekil 2:İstanbul Kentsel Dönüşüm Master Planı Fatih Pilot İlçe Master Planı  

(Kaynak:İBB)  

 

Bir diğer kentsel dönüşüm projesi olan “İstanbul Metropoliten Alanı 

İçinde Zeytinburnu İlçesi Öncelikli Olmak Üzere İlçeler Bazında Yeni 

Yerleşmeler İçin Gerekli Alan Tespiti ve Projeler Geliştirilmesi ve 

Uygulama Modellerinin Sunulmaya Hazır Hale Getirilmesi Projesi”  

verileri incelenmiştir. Proje kapsamında Zeytinburnu İlçesi’nin her 

mahallesi için ayrıntılı analizler yapılmış, kentsel dönüşüm yol haritası 

planlanmıştır. Dönüşüm sonrası yeni yerleşim alanları dahi planlanmıştır. 

Projenin tasarım ilkeleri; yaşam kalitesinin artırılması, geleneksel mahalle 

dokusuna yönelik düzenlemelerin yapılması, etkin sosyal çevrenin 

oluşturulması, farklı kullanıcı tiplerine cevap verecek esnek konut 

tiplerinin sağlanması şeklindedir. Bu modeller her ne kadar yaşam 

kalitesini artırıcı ve sosyal adaleti sağlamaya yönelik stratejiler olsa da 

yine halkın bu sürecin nerede olduğuna değinilmemiştir. Katılım ile ilgili 

olarak değinilen nokta, katılımcıların yeni yerleşim yerlerine transferinde 

sunulacak seçenekleri görüşmeleridir. Bu şekilde sağlanan bir katılım 

düzeyi Arnstein’in merdiveninde “göstermelik katılım” sınıflandırması 

içinde kalmaktadır.  
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Şekil 3:İstanbul Metropoliten Alanı İçinde Zeytinburnu İlçesi Öncelikli Olmak 

Üzere İlçeler Bazında Yeni Yerleşmeler İçin Gerekli Alan Tespiti Ve Projeler 

Geliştirilmesi Ve Uygulama Modellerinin Sunulmaya Hazır Hale Getirilmesi 

Projesi(Kaynak:İBB, 2003) 

 

“Kartal Kentsel Dönüşüm Projesi”nin dokümanları incelendiğinde 

ise köhnemiş ve kentsel yaşam kalitesinin düşük olduğu Kartal bölgesi 

için yeni bir kentsel tasarım projesi çizilmiş, planlamalar yapılmış; park, 

kamu alanları, ticaret alanları belirlenmiş, maliyet hesaplamaları 

yapılmıştır. Fakat projede halkın karar alma sürecine dahil olup olmadığı 

veya proje hazırlık aşamasında yapılacak bu yeni alan ile ilgili fikirlerin 

katılımlı bir ortamda alınıp alınmadığına dair bir bilgiye rastlanmamıştır. 

Bununla beraber halkın bu yeni planlamadan memnun olup olmadığı da 

belirtilmemiştir. Bu açıdan bakıldığında proje, Arnstein’in merdivenine 

göre “katılımsızlık” sınıfında kalmaktadır.  
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Şekil 4:Kartal Kentsel dönüşüm projesi pilot bölge (Kaynak:İBB) 

  

 
Şekil 5:Kartal Kentsel Dönüşüm Projesi alan görselleri (Kaynek:İBB)   
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Şekil 6:Kartal Kentsel Dönüşüm Projesi yeni kullanım alanları (Kaynak:İBB) 

 

Mahalle bazında kentsel dönüşüm örneklerinden Kadıköy ilçesine 

bağlı “Küçükbakkalköy Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi”nde proje 

çalışma grubu Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediye ve üniversite 

yetkililerinden oluşmaktadır. Çalışma grubu yol haritalarını belirlemek 

amacı ve katılımcı bir süreci takip etmek amacıyla “halkın 

bilgilendirilmesi ve ikna edilmesi için bölgede bir yer belirlenerek düzenli 

toplantıların yapılması, bu konuyla ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi 

yetkilileri “Mahalle İrtibat Bürolarının”, “Toplum merkezlerinin” 

kurulmasının etkili olacağı yönünde karar almışlardır.”  

Proje dokümanları incelendiğinde, muhtar, ihtiyar heyeti ve diğer 

mahalle sakinlerinin bulunduğu küçük bir grup ile bölgenin temel 

sorunları görüşülmüştür. Bunun yanı sıra katılımlı ve kapsamlı bir 

planlama hedefi ile toplumu etkileme potansiyeli olan ve mahallede 

bulunan STK’lar tespit edilip görüşme amaçlanmış fakat çeşitli sebeplerle 

görüşmeler yapılamamıştır. Yerel aktörlerin kentsel dönüşüm süreçlerine 

entegrasyonunun sağlanabilmesi olumlu bir adımdır. Elde edilen 
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sonuçlara göre yerel halk ile kapsamlı görüşmeler sağlanabilmiş ve sonuç 

olarak kullanıcıların bir kısmının mahallesini terk etmek yerine düşük 

rant elde etmeyi kabul etmişlerdir. Görülmektedir ki halkın katılımı ve 

yerel idarenin desteklemesi ile adil bir sürecin işlenmesi zaman, daha 

fazla eleman gerektirse de imkânsız değildir. Örnek projede halk 

planlamaya direkt dahil olmasa da süreci şekillendirmede rol almıştır. 

Yapılan görüşmeler sorunların yerel halk tarafından anlatılıp otoriteler 

tarafından çözüm üretilmeye çalışılması aranılan sosyal adaleti 

sağlayacak olan karar alma süreçlerini doğurmaktadır. Bununla beraber 

halkın projeleri anlaması, kabullenmesi ve şekillendirebilmesi, “yerinden 

etme”, “soylulaştırma” gibi tehlikeleri minimuma indirecektir.  

  

 
Şekil 7: Küçükbakkalköy Kentsel Dönüşüm Projesi (Kaynak: YTÜ,İBB, 2006) 

 

Afet riskli alanların dönüşümüne yönelik yapılan “Gaziosmanpaşa 

Kentsel Dönüşüm Projesi”nin doküman incelemesinde, 

Gaziosmanpaşa’ya bağlı riskli alan ilan edilen 13 bölgeye 4 adet “Kentsel 
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Dönüşüm Bürosu” kurulduğu görülmüştür. Bu bürolarda halk ile 

görüşmelerin sağlanabilmesi için davet mektupları dağıtılmış ve uzlaşma 

görüşmeleri başlamıştır. Her ne kadar bu uygulama katılım açısından adil 

ve olumlu bir adım olarak görülse de yurttaşların zaten yapılmış ve 

planlanmış bir projenin uzlaşma aşamasında sürece dâhil olması 

kararların yeterince sağlıklı olmamasına neden olmaktadır. Yurttaşlar bu 

süreçte konutlarını devretmeye ikna edilmeye çalışılmakta, plan ve 

projeler istek ve beklentilerine göre şekillenmemektedir. Bu tarz bir 

katılım yurttaşların da, yürütücülerin de rant odaklı karar vermelerine 

neden olmaktadır. Sosyal adalet perspektifinden bakıldığında katılımın 

olması, yaşam kalitesinin arttırılmasının hedeflenmesi olumlu adımlar 

olsa da sonraki süreçlerde yeni oluşan bu yeni yer sosyal ve mekânsal 

olarak adaletsiz sonuçlar doğurabilir.  

 

  
Şekil 8:Gaziosmanpaşa Kentsel Dönüşüm Projesi(Kaynak:KEYM, 2014) 
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Değerlendirme  

  

Sosyal bir hakkın ifasında organizatör konumunda olan devletin, aracı 

kurumlar vasıtası ile bugüne kadar yaptığı projelerden ilk akla geleni 

kuşkusuz kentsel dönüşüm projeleridir. Kentsel dönüşüm, halihazırda 

kentte problem olarak vuku bulmuş sorunların çözümüne olanak 

sağlayan ve değişime uğrayan bir bölge ya da coğrafyanın ekonomik, 

fiziki, sosyal ve çevre koşullarına kalıcı bir çözüm üretmeyi amaçlayan 

kapsamlı vizyon ve eylemler bütünü olarak tanımlanmaktadır 

(Thomas’tan aktaran Çakır, 2019,s.3).  

Küreselleşme süreci tüm ülkeleri etkisi altına alarak yalnızca şehirlerin 

ekonomik yapılarını değil, toplumdaki gelir ve meslek düzeylerini 

değişirmiş, göçmenler, ırk ve cinsiyet ayrımcılığı da bu süreçte artmıştır. 

Türkiye’de özellikle 1980 sonrası kentsel mekân küreselleşme sürecinden 

etkilenmeye başlamıştır. Devlet, TOKİ ve Arsa Ofisi eliyle konut ve arsa 

üretimine, ulaşım ve altyapı yatırımları ile sermaye birikimine doğrudan 

katkı sağlarken, kamu harcamalarının ve devlet müdahalesinin bu 

değişen öncelikleri toplumda hem yeni bir bölünme ve güç dengesi 

kurmuş, hem de kentsel mekânın metalaştığı ve konut sahipliğinin önemli 

bir yatırım aracı haline geldiği bir dönem başlamıştır. Bu süreçte kentler 

mekân da metalaşmış, düşük gelir gruplarının ödeme gücüne göre 

mekânlara erişimlerinde ciddi eşitsizlikler üretmeye başlamıştır. Kamusal 

alanlara, hizmetlere, konuta erişemeyen gruplar açısından sosyal 

dışlanma sorunu ortaya çıkmıştır (Duman ve Coşkun, 2015, s.41).  

1980’ler sonrası on yılda kentler hızlı bir yeniden yapılanma sürecine 

girmişlerdir. Özel sektör ve kamu ortaklığında bir çok kentsel yenileme 

ve gayrimenkul geliştirme projeleri yapılmış ve bu projeler özellikle rant 

makasının yüksek olduğu gecekondu bölgeleri ve sosyal konut 

alanlarından yer seçmişlerdir.1990’lara gelindiğinde çok farklı isimlerle 

kentsel dönüşüm uygulamaları kent merkezinin canlandırılması, 

sönükleşen mahalle kültürünün geri getirilmesi, tarihi dokuların yeniden 

canlandırılması gibi farklı gerekçelerle yaygınlaştırılmıştır. Ancak bu 

dönemde uygulanan projeler devlet eliyle yapılan ve kapsamlı 

dönüşümler değildir. Kimi zaman yerel yönetimler kent planını yapmakta 

kimi zaman da özel sektör ile yapılmaktadır (Şahin,2015,s.73).  

Türkiye’de kentsel dönüşüm alanı ilan edilen birçok yerde çekici 

projeler üretilmekte, kent parça parça birbirinden ayrı bir şekilde 

dönüştürülmektedir. Bu dönüşüm sürecinde tarihsel-coğrafi olarak 
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oluşmuş bir çok konut bölgesi yıkılmış veya yer değiştirmiştir (Ünlü, 

2015,s.150). Bu süreçte bir çok insan yerinden edilmiş, yeni yapılan 

konutlarında eski yaşam tarzlarını sürdürememiş soylulaştırma, sosyal 

dışlama gibi bir çok toplumsal sorun ortaya çıkmış, dönüşen alanlarda bir 

kesim ciddi rant elde ederken diğer bir kesim adaletsiz muamele görmüş 

ve dezavantajlı konuma düşmüştür.   

Ünlü’ ye göre kentler elbette değişecek ve dönüşecektir, ancak 

dönüşüm nasıl, hangi mekanizmalarla, kim için ve kimlerle yapıldığı 

önemli bir tartışma konusu olarak belirmektedir (Ünlü,2015, s.150).  

Kentsel dönüşüm projeleri halen ülkemizde ve dünyada 

uygulanmakta ve uygulanmaya devam edilecek projelerdir. Bu projelerde 

en çok karşılaşılan sorunlar ve bir kentsel dönüşüm projesinin başarısız 

olarak sayılabilmesinin nedeni, proje sonucunda alan kullanıcılarının 

yerinden edilmesi, soylulaştırma sürecinin yaşanması, sosyal 

planlamaların yapılmaması, katılım olgusunun göz ardı edilmesidir. 

Bununla birlikte neredeyse herkesi rahatsız eden temel husus, alışılmış ve 

samimi ilişkiler inşa edilmiş, mahallelilik ruhu kazanılmış bir mekândan 

başka bir mekâna geçiş sorun olmaktadır. Bu bağlamda bu alanlar sosyo 

mekânsal ilişkilerin zoraki inşa edildiği mekânlar olarak da düşünülebilir 

(Mehmet çakır). Burada sorun proje geliştirme yaklaşımından 

kaynaklanmaktadır. Kentsel tasarım projelerinde mutlaka eş zamanlı 

olarak sosyal paylaşım ve kullanım modellerinin geliştirilmesi 

gerekmektedir (Ünlü,2015, s.157).  

Kentsel dönüşüm projelerinde amaç kamu yararı olmalıdır. Kamu 

yararı ise sosyal adaletin varlığının delillerindendir. Projelerde kamu 

yararı amaçlansa da süreç çoğunlukla istenilen şekilde 

sonuçlanmamaktadır. Kamu yararından uzaklaşmanın en önemli 

nedenlerinden biri projelerde kamunun birebir muhatap alınıp sürece 

dahil edilmemesidir. Kentsel dönüşüm projelerinin kamu yararını 

sağlayabilmesi ve sosyal anlamda adil olarak kabul edilebilmesi için 

projelerden etkilenecek olan halkın dönüşüm sürecine birebir ve sembolik 

olmayan aktif bir biçimde katılımı ile sağlanabilir.  

Kentsel dönüşüm projelerinin hem sosyal hem mekânsal boyutlarının 

net şekilde görülebiliyor olması ve projelerin sürecinin toplumun 

yaşamını direkt etkiliyor olması bu çalışmada kentsel dönüşüm 

projelerinin incelenmesinin istenen sonuçları vereceği düşünülmüştür  

Kentsel dönüşümün tanımı 6306 sayılı kanunda, “afet riski altındaki 

alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen 
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ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini 

teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenileme çalışmalarıdır” olarak 

belirtilmiştir (Resmi Gazete,2012).  

Kentsel dönüşüm projelerinin amacı en yalın haliyle madde 18’de 

belirtilmiştir. “uygulama alanına yönelik olarak yapılacak planlarda alanın 

özelliğine göre; afet risklerinin azaltılması, fiziksel çevrenin iyileştirilmesi, 

korunması ve geliştirilmesi, sosyal ve ekonomik gelişmenin sağlanması, enerji 

verimliliği ve iklim duyarlılığı ile yaşam kalitesinin artırılması esastır.” Kentsel 

dönüşümün yasal dayanağı olan 6306 sayılı kanun ve kanunun uygulama 

yönetmeliğinin 5. Maddesinde “Riskli alanların yıktırılmasında ve bunların 

bulunduğu alanlar ile riskli alanla ve rezerv yapı alanlarındaki uygulamalarda 

öncelikli olarak malikler ile anlaşma yoluna gidilmesi esastır. Anlaşma ile tahliye 

edilen yapıların maliklerine, kiracılarına ve yapıda ikamet  etmek şartıyla sınırlı 

ayni hak sahiplerine geçici konut veya işyeri tahsisi ya da kira yardımı 

yapılabilir.” Hükmü ile yapılacak olan uygulamalarda katılımın 

varlığından bahsedilebilir. Ayrıca yapılacak olan kira yardımlarını da 

kişilerin mağdur olmaması için sosyal adaleti güçlendirici bir girişim 

olduğu söylenebilir. Benzer şekilde madde  

6’da da yapının üzerinde alınacak olan kararda hisse sahiplerinin en az 

üçte iki çoğunluğu ile verilebileceği belirtilmiştir. Bununla beraber 7. 

Madde de istenirse itiraz edilebileceğini ve bu itirazları teknik bir heyetin 

inceleyeceğine dair karar alınmıştır (Resmi gazete,2012).  

Kanunun 8. Maddesinde belirtilen “Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 

ile ulusal, bölgesel ve yerel yayın yapan özel televizyon kuruluşları ve radyolar, 

ayda en az doksan dakika afet, afet risklerinin azaltılması ve kentsel dönüşüm 

konularında uyarıcı ve eğitici mahiyette yayınlar yapmak zorundadır. Bu 

yayınlar, asgari otuz dakikası 17:00-22:00 saatleri arasında olmak üzere, 08:00-

22:00 saatleri arasında yapılır ve yayınların kopyaları her ay düzenli olarak 

Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna teslim edilir…” şeklindeki madde,  bu 

çalışmada bir ölçek olarak kullanılacak olan “Arnstein’in Katılım 

Merdiveni”ndeki “bilgilendirme” basamağında sınıflanabilir. Ancak 

burada bakanlığın yöntemi kullanma şekli projeler için ayrı ayrı değil, 

kentsel dönüşümü genel olarak topluma tanıtmak ve bu konuda bilinç 

kazandırmak amacıyladır. Aynı zamanda bu tarz bir katılım yöntemi 

katılımın yalnızca göstermelik olduğu bir aşamadır.  

Kanunun planlama ile alakalı olan uygulama yönetmeliğine 

bakıldığında madde 13’te belirtilen “Yapılacak talebe esas kat karşılığı inşaat 

sözleşmesi veya kat karşılığı temlik sözleşmesinde hak sahiplerine isabet eden 
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bağımsız bölümlerin belirlenmiş olması gerekmektedir. Tapuya tescil işlemlerinde 

elektronik ortamda düzenlenen ve ilgili idare tarafından onaylı mimari proje ile 

yönetim planı esas alınır. Mimari proje ile yönetim planında malik imzası 

aranmaz.” maddesinde anlatılan plan ve projelerde malik imzasının 

aranmaması durumu, pay sahiplerinin –sürece her ne kadar dahil 

oldukları düşünülse de-kendi mülklerine uygulanacak olan plan ve proje 

yapımına dahil olamadıklarını göstermektedir. Aynı maddenin ikinci 

kısmında ise “…Bakanlık, planı resen yapmaya, yaptırmaya ve onaylamaya, 

planlama işlemlerine esas teşkil edecek standartları belirlemeye ve gerek görülmesi 

halinde bu standartları plan kararları ile tayin etmeye veya özel standartlar ihtiva 

eden planlar ve kentsel tasarım projeleri yapmaya, yaptırmaya ve onaylamaya 

yetkilidir.” Kanunun uygulama yönetmeliğinden de anlaşıldığı gibi 

kentsel dönüşüm projelerinde asıl plan yapıcı ve yürütücüler bakanlık ve 

yerel yönetimlerdir. Kanunda ve yönetmelikte plan yapım süreci açıkça 

verilmemiş ve halkın katılımının hangi aşamada ne şekilde 

gerçekleşeceğinden net şekilde bahsedilmemiştir. Halkın katılımı yalnızca 

mülklerini devretme sürecindedir fakat bu süreçte de bilgilendirme ve 

ikna çalışmalarının ne düzeyde olduğuna değinilmemiştir.   

Bakanlık ve diğer yönetim organları dönüşüm projesi sırasında kat 

malikleri ve pay sahipleri ile gerekli anlaşmaları yapılmakta ve her ne 

kadar iyi niyetli, katılımı hedefleyen bir süreç uygulamaya çalışılıyor olsa 

da, asıl önemli olan planlama sürecinde halk katılımına dair bir madde 

görülmemektedir. Uygulama yönetmeliğinden anlaşıldığı üzere, planlar 

bakanlık veya yerel yönetimler tarafından hazırlanmakta ve zaten 

yapılmış olan bir plan üzerinden paydaşlar ile anlaşmaya varılmaya 

çalışılmaktadır. Mülklerini sürece devreden halkın yeniden üretilecek 

olan yaşam alanının planlama ve yeniden üretim sürecine katkısı ve 

katılımı olamamaktadır. Bu şekilde bir katılım istenen sonuçlarda 

ulaşabilmek için eksik bir katılım yöntemidir ve sonuçları da adaleti 

sağlamada eksik kalacaktır.  

5366 sayılı ‘Yıpranan Kent Dokularının Yenilenerek Korunması ve 

Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun’a bakıldığında kanunun ilgili 

yönetmeliğinin “Katılım ve kamuoyunun bilgilendirilmesi” başlıklı 

7.maddesinde “Yetkili idareler tarafından yenileme alanı içinde kalan mülk 

sahiplerini veya bölge halkını uygulama konusunda bilgilendirmek üzere 

toplantılar yapılarak görüşleri alınır ve bunların katılımı sağlanır. Yetkili idare 

ihtiyaç halinde üniversite, meslek kuruluşları, sivil toplum örgütleri, kamu 

kurum ve kuruluşları ve muhtarlarla danışma toplantıları düzenleyebilir, projeler 
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hakkında basın ve yayın araçlarıyla bilgilendirme yapabilir” hükümlerine yer 

verilmiştir. Buna göre ‘Katılıma ilişkin bir adım atılmış gibi görünse de, 

bölge halkının katılımına dair usul ve esaslar net bir biçimde belirtilmemiş 

ve katılım biçimi “bilgilendirme” düzeyinde kalmıştır. Bu düzeydeki 

katılım durumunda beklenen olumlu sonuca ulaşılması mümkün 

gözükmemektedir (TMMOB, 2006,s.281).  

 

Sonuç  

  

Sosyal adalet, iyi yönetilen, yurttaşların mutlu, refah düzeyi ve yaşam 

kalitelerinin yüksek olduğu kentin en önemli erdemidir. Sosyal adaleti 

sağlamak genel manada yöneten iradenin görevi olsa da gerçek manada 

sosyal adaletten bahsedilebilmesi için yurttaşların bu yönetim sürecine 

katılımı gerekmektedir. Katılımlı bir demokrasi anlayışı ancak 

kucaklayıcı, ortak bir iyiyi toplumda gerçekleştirebilmeyi sağlayacaktır. 

Bu bağlamda katılımın en gerekli olduğu süreç kentsel karar alma 

süreçleridir. Toplumun her türlü ihtiyacını karşıladığı, sosyalleştiği ve 

tıpkı toplumun kendisi gibi sürekli gelişen ve değişen bir organizma olan 

kentte alınacak herhangi bir karar sürecinde o karardan etkilenecek olan 

yurttaşların sürece dahil olması sosyal adaleti sağlayacak ve 

kuvvetlendirecektir.  

Kenti hem soyut hem de mekânsal olarak en çok etkileyen kentsel 

dönüşüm süreçlerine yurttaş katılımının gerekliliği uzun yıllardır 

kabullenilmiş ve çeşitli şekillerde uygulanılmaya çalışılmıştır. Çalışmada 

incelenen İstanbul kentsel dönüşüm projeleri göstermiştir ki, her ne kadar 

kabul görmüş ve uygulanmaya çalışılan bir olgu olsa da “katılım” konusu 

henüz etkileşimli bir şekilde sürdürülememektedir. İncelenen 5 kentsel 

dönüşüm projesinden yalnızca 1’i Arnstein’in katılım merdiveni 

ölçeğinde “ortaklık” basamağına yükselmiş ve “iktidarın yurttaşta 

olması” adımını sağlayabilmiştir. Diğer 3 proje “göstermelik katılım” 

adımında kalmış ve 1 proje ise “katılımsızlık” düzeyindedir.  

Bu tablo göstermektedir ki iyi niyetli ve olumlu kararlar ile planlar 

yapılsa da “katılım” gerek çıkar endişesi, gerek bilgisizlik, gerek de 

önemsememe nedenleri ile henüz İstanbul’da işlerlik kazanamamıştır. 

Katılımsızlık adaletsizliği getirmekte, sosyal adaleti zedelemektedir.  

Günümüzde katılımlı bir planlamanın uygulama süreçlerini uzatması, 

merkezi idarenin istediği şekilde planları uygulayamayacak olması veya 

ahlaki olmayan hukuksuz uygulamalar nedeni ile katılımın İstanbul’da 
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arka plana atıldığı görülmektedir. Habitat Konferansı, İstanbul Bildirgesi 

gibi uygulamalarla zorunlu hale getirilen katılım konusunda merkezi 

idare veya yerel yönetimler “göstermelik katılım” sınıfına giren katılım 

yöntemlerini kullanmaktadır. Kitle iletişim araçları ile yapılan 

bilgilendirmeler, konferanslar, mahallelerde yapılan tanıtımlar, planı 

yapılmış alanların halka tanıtılması vs. halkın sürece dâhil olmadığı 

göstermelik katılım uygulamaları arasında sayılabilir.  

Çözüm olarak katılım konusu başta sosyal adaleti sağlamakla 

yükümlü merkezi ve yerel yönetimlerin gündemini daha çok meşgul 

etmeli, göstermelik, içi doldurulamayan temenni ve iddialar yerine 

bilgiye dayalı, toplumu önceleyen etik yaklaşımlar geliştirilmelidir. 

Ardından geliştirilen uygulamalar, yerel halk ile daha yakın bir konumda 

bulunması gereken yerel yönetimler tarafından halkın özellik, potansiyel 

ve dezavantajları doğrultusunda uygulanabilmelidir. Yerel yönetimlerin 

destekçisi olacak “kent konseyleri”, ”STK’lar”, “mahalle kurulları” 

kurulmalı ve var olanlar aktifleştirilmelidir. Böylece halkın kentsel karar 

alma süreçlerine katılımı sağlanabilir ve beraberinde demokratik ve adil 

sonuçlar elde edilebilir. 

 NOT: Doktor Öğretim Üyesi Fatih EREN’in akademik danışmanlığında 

yürütülen bu çalışma, Konya Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim 

Enstitüsü Yüksek Lisans Öğrencisi Hilal ÖZTÜRK TECİM’in tezinden 

faydalanılarak üretilmiştir.  
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