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Tez, șehir planlamanın ekonomiye bağımlı 
ontolojik özellikleri nedeniyle insanın nes-
neleștirilmesinde ve varlık bütünlüğünün
yadsınmasında ișlevsel kılınmasını, sorun
olarak ele alan ve Türkiye coğrafyasında
kalan nitel bir çalıșmadır. Tezin anılan
sorun alanına odaklanılarak öncelikle, fi ili
toplumsal-ideolojik yapı, toplumsal formas-
yonun ekonomi, siyasal/toplumsal ve ideoloji 
düzlemleri bağlamında irdelenmiștir.  Daha 
sonra, sistem eleștirileri ve sisteme alternatif
geliștirilen zihinsel üretimler değerlendirilmiș-
tir. Türkiye’deki durum ve tez konusuna yöne-
lik yapılmıș araștırmalar analiz edilmiștir.

İrdelemeler sonucu, toplumsal-ideolojik 
yapının yeniden üretiminin değiștirilerek
üretilmesi için yeni bir toplumsallașma
sürecinin gerekliliği ortaya konmuș, çerçe-
vesi çizilmiș ve içeriği tanımlanmıștır. Bu
bağlamda, yeni toplumsallașma sürecinin
mekân dıșı araçları ve mekânsal anlatımı
üzerine öneriler geliștirilmiștir. Sonuçta, șehir
planlamanın ekonominin bağımlı değișkeni 
olmaktan çıkartılıp, özgür bir eylem alanı
haline getirilmesiyle insanı merkeze alabi-
leceği düșünülmektedir. Bu kapsamda tezin 
ehliyet sınırları içinde kalınarak, mevcut
çevrenin çocukluk dönemini yasayan kentli 
bireyler üzerindeki baskısını kaldırmak için, 
modül bilincini ve sınırlandırmıșlığı içerme-
yen “oyun bölgesi” (Ergin, 1982)* (*Ergin, 
Ș. (1982). Çocuğun Oyun Gereksinimi ve
İzmir/Alsancak Semtinde Çocuğa Yönelik

Açık/Yeșil Mekân Olanaklarının Artırılması
Üzerine Bir Araștırma, doçentlik tezi, Ege
Üniversitesi, İzmir (yayınlanmamıș), 112s.)
anlayıșı önerilmiștir.
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Kentler yüzyıllar boyu kültür ve medeniyetle-
rin doğup geliștiği yerler olmuștur. İnsanoğlu-
nun yerleșik hayata geçmesiyle ortaya çıkan
kentler, yașanan coğrafi , sosyolojik, kültürel 
vb. olayların etkisiyle tarihsel bir kimlik kazan-
mıștır. Kentlere bu tarihsel kimliği katan en 
önemli unsur ise tarihi kent dokusu ve bu
dokuyu olușturan özgün yapılardır. İnsanların
ve doğanın değișmesiyle kentler de değișime
uğramakta, tarihi kent dokusu uygunsuz yeni
yapılașmalarla tahrip edilmekte ve hatta
yok edilmektedir. Kentlerin tarih boyunca
kazandığı tarihsel kimliğin korunması ve
sürdürülebilirliğinin sağlanması adına,
yeni yapılașmanın özgün dokuya uygun
bazı ölçütler doğrultusunda gerçekleșmesi
gerekmektedir.

Bu çalıșma, tarihi bir çevrede yeni yapı
tasarlarken yol gösterici olarak kullanılabile-
cek tasarım ölçütlerinin ve yöntemlerinin irde-
lenmesi ve tarihi dokuya sahip bir bölgede 
belirlenen bir çalıșma alanında, bu ölçütler ve
yöntemler kullanılarak yeni yapı önerilerinin 
yapılmasını amaçlamaktadır. Çalıșma kapsa-
mında, eski bir kent dokusu olarak belirlenen

Tarihi Yarımada’da yer alan Fener Semti’nin 
iki caddesi (Vodina ve Yıldırım Caddeleri)
çalıșma alanı olarak seçilmiș ve belirlenen 
ölçütlere göre çeșitli analizler yapılmıștır. Bu 
analizler sonucunda alanla ilgili çeșitli veriler
elde edilmiș ve bu veriler yardımıyla yeni yapı
önerisi yapılmıștır.

SULAK ALANLAR 
ÜZERİNDEKİ İNSAN 
MÜDAHALELERİ
VE UZUN DÖNEMDE 
İNSAN REFAHINA 
ETKİLERİ KIZILIRMAK 
DELTASI ÖRNEK OLAY
İNCELEMESİ, SAMSUN, 
TÜRKİYE

Melih Gürçay 
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Sulak alan dinamiklerinin ve katkılarının
ayrıntılı olarak anlașılmasının karar alma
süreçlerindeki gerekliliğini kabul eden bu
araștırma insan müdahaleleri ile insan
refahı arasındaki karșılıklı değiș tokușu
tanımlamayı amaçlamaktadır. Türkiye’nin
on üç Ramsar Alanı’ndan birisi olan ve çeșitli
ekosistem fonksiyonları sunan Kızılırmak
Deltası örnek olay alanı olarak belirlenmiștir.
Sulak alanlar ve değerlendirilmeleri üzerine 
bir kaynak taramasının ardından, Kızılırmak 
Deltası’ndaki karșılıklı değiș tokușları analiz 
etmeye yönelik bir değerlendirme çerçevesi 
olușturulmuștur. Bu çerçeve kapsamında,
öncelikle ekolojik, sosyo-kültürel ve ekono-
mik yapılarının değerlendirilmesi ve fonksi-
yon analizi ile deltanın önemi, değerleri ve 
fonksiyonları tanımlanmıștır. Daha sonra,
faaliyet analizi ile deltadaki baskılar ve
etkileri SBDET (Sürücü kuvvetler, Baskılar,
Durum, Etkiler ve Tepkiler) Çerçevesi kapsa-
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mında analiz edilmiștir. Son olarak, deltanın 
fonksiyonları değerlendirilerek yașanan alıș 
veriș ilișkileri parasal olarak hesaplanmıștır.
Zaman ve veri kısıtlarından dolayı deltanın 
fonksiyonlarının sadece küçük bir kısmı
parasal olarak değerlendirilebilmiștir. Delta-
nın hesaplanan fonksiyonları 753.531.772
TL değerinde servisler sunarak deltanın
GSYH’sının (Gayri Safi Yurtiçi Hasıla) %
34’ünü olușturmaktadır. Bu değer deltanın
alıș veriș ilișkilerindeki zarar olarak kabul
edilmiștir, çünkü baskılar sonucunda bu
değerlerin kaybolma riski vardır.

TURİZM-ÇEVRE 
KORUMA-KENTLEȘME 
ETKİLEȘİMİNDE KIYI 
ALANLARI: ANTALYA 
ÖRNEĞİ

Güliz Öztürk
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Günümüz dünyasındaki en önemli ekonomik
sektörlerden biri olan turizmin varlığı birçok 
kaynağın birbiri ile etkileșimini gerekli
kılmaktadır. Bu etkileșimlerin zeminini ise
sosyal, kültürel, ekonomik ve fi ziki çevreler 
olușturmaktadır. Çevresel unsurlarla birlikte 
gelișen ve bu unsurların gelișim ve değiși-
mini etkileyen turizm sektörü ile ilgili yapılan 
araștırmaların çoğunluğunda ise, çevresel
kaynakların ve dolayısıyla sektörün sürdü-
rülebilirliğinin nasıl sağlanacağı konusundaki
fi kirlere yer verildiği görülmüștür. Etkilerinin 
çeșitliliği, sektörün kentleșme hareketleri ile 
bütünleșmesine de neden olmuș; bașlangıçta
bu hareketin bir parçası, zamanla da nedeni 
olmasını sağlamıștır. Sektör, geliștirdiği kent-
sel alanlarla birlikte bulunduğu fi ziki çevre
üzerinde dönüșümler meydana getirmekte-
dir. Bu dönüșümlerin temel mekânı ise; kitle 
turizm aktivitelerini barındıran ve zamanla
türeyen alternatiflerine rağmen halen popü-
lerliğini sürdüren kıyı turizminin aktivite alan-
ları olan ve aynı zamanda kentsel gelișme 
baskılarına en fazla maruz kalan alanlar
olan kıyı alanlarıdır. Çalıșma kapsamında,

fi ziki çevreyi olduğu kadar sosyo-kültürel ve 
ekonomik çevreyi de dönüștürme güçleri ve 
kentleșme baskıları ile turizm sektörünün,
kıyı alanları üzerinde ortaya çıkan etkileri,
Antalya Lara-Kundu Turizm Bölgesi’nde 
araștırılmıștır. Çalıșmada kullanılan temel
yöntem, etki değerlendirmesinde de kullanı-
lan Delphi Anket Yöntemi’dir. Anket sonuçla-
rından detaylı değerlendirmeler elde edilmiș, 
sonrasında ise, toplu sonuçları analiz eden 
‘Toplam Etkiler Yöntemi’ ile genel değer-
lendirmelere ulașılmıștır. Çalıșma yöntem
ve bulgularının; uygulayıcı kurumlara, plan 
hazırlama süreçlerinde öngörülen turistik
eylemler ile bu eylemlerin somut sonuç-
ları olan arazi kullanım türlerinin hassas
alanlar üzerinde ne gibi çevresel sonuçlar
doğurabileceği hakkında bilgi elde edilmesi 
amacıyla kullanıșlı bir araç sunacağı tahmin 
edilmektedir. Böylece planlama sürecinin 
sürdürülebilir çevreler yaratma amacının
ön plana çıkarılmasına katkı sağlayacağı
umulmaktadır.

TARİHİ MEKÂNLARDA 
KENTSEL DÖNÜȘÜM 
UYGULAMALARI:
BALAT ÖRNEĞİ

İzzet Değirmenci

Yüksek Lisans Tezi

T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen 
Bilimleri Enstitüsü Yapı Eğitimi Ana 
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Tarihi mekânlar, birçok medeniyete ev
sahipliği yapmıș ve zamanla çöküntü
sürecine girmișlerdir. Günümüzde bu tarihi 
mekânlarda nasıl geri kazanım sağlanacağı 
hakkında çalıșmalar yapılmaktadır. Bu
süreçte, geniș bölgelerde kentsel dönüșüm 
eylemleri kullanılmaktadır. Tarihi mekânlarda
uygulanan kentsel dönüșüm eylemlerinde
önem arz eden faktörler; uygulamaların
fi ziksel, sosyal, ekonomik yönlerden fayda
ve gelișim sağlayabilmesidir. İstanbul Tarihi
Yarımada’da bulunan Balat semtinin, tarihi 
çok eskilere dayanmaktadır. Balat semtinde 
artık bozulma sürecine girmiș bir tarihi
doku vardır. Bu tezin kapsamında Balat ve 
çevresi ele alınmakta ve kentsel dönüșüm 
projeleri üzerinde durulmuștur. Bu konudaki 

mevcut projeler incelenmiștir. Böylece, tarihi 
mekânlardaki kentsel dönüșüm uygulamaları
hakkında literatüre katkı sağlanmıștır.

TÜRKİYE’DEKİ
RAYLI SİSTEM
YATIRIMLARININ 
ANALİZİ:
BEKLENTİLER 
KARȘILANDI MI?

Özge Özgür
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ve Bölge Planlama Bölümü, Kentsel 
Tasarım

Tez Danıșmanı: Doç. Dr. Ela Babalık-
Sutcliffe
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Raylı sistem yatırımları, bütün ulașım modları
içerisinde en yüksek yatırım maliyetine sahip
olan yatırımlardır. Performanslarının bek-
lentileri karșılıyor olması bu bakımdan çok 
önemlidir. Bu nedenle dünyada, raylı sistem 
yatırımlarının performanslarının incelenmesi
önemli bir araștırma sahası haline gelmiștir.
Günümüzde, Türkiye’de yapılan raylı sistem 
yatırımı sayısı gittikçe artmaktadır. Bu yatı-
rımların performanslarını değerlendiren
çalıșmalar ise bir o kadar kısıtlıdır. Türki-
ye’deki raylı sistem deneyimini inceleyen
çalıșmalar tek tek sistemler için yapılmakta 
olup, tüm sistemleri birbiriyle karșılaștırarak 
kapsamlı ve sistematik biçimde raylı sistem 
deneyimini bütün olarak inceleyen çalıșma-
lar bulunmamaktadır. Bu yatırımların hangi 
beklentiler içerisinde planlandıkları ya da
ișletilmeye bașlandıktan sonra beklentileri
karșılayıp karșılamadıkları bilinmemekte-
dir. Bu sebeple, raylı sistem yatırımlarının
planlama așamalarını, yatırım amaçlarını
ve ortaya çıkan sonuçları araștıracak çalıș-
malara ivedilikle ihtiyaç vardır. Bu çalıșma, 
Türkiye’deki raylı sistem yatırımlarından
beklenenleri ortaya koyarak bu beklentilerin 
karșılanıp karșılanmadığını araștırmaktadır.
Bu beklentileri ortaya çıkarmak üzere
İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa kentlerinde 
hali hazırda ișletilen raylı sistem yatırımları 
incelenmiștir. Yapılan yarı yapılandırılmıș 
görüșmelerle bu sistemler planlanırken ve
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uygulanırken öne sürülen hedefler belir-
lenmiș; bu hedefler, ortaya çıkan sonuçlarla 
karșılaștırılmıștır. Raylı sistem yatırımlarının 
temel performans göstergeleri olarak maliyet
ve yolcu sayıları tahminleri ile gerçekleșen 
durum verileri de toplanmıș, karșılaștırmalı 
bir analiz yapılmıștır. Sonuç olarak, tüm 
sistemlerin ortak bașarısının toplu tașın
sistemindeki yolcu sayılarının artıșına
yaptıkları katkı olduğu gözlenmiștir. Bunun 
yanı sıra; yolcu sayısı tahminleri, maliyet
tahminleri, entegre edilmiș toplu tașın sis-
temi, trafi k sıkıșıklığını azaltma, kente imaj 
kazandırma vb. konularındaki beklentileri
karșılayamadıkları görülmüștür. Beklentiler
ve ortaya çıkan sonuçlar arasında fark
olduğu tespit edilmiștir.

SOSYO-EKONOMİK VE 
EKOLOJİK TEMELLİ
BÖLGELEME: OLANAK 
VE SINIRLARI

Mercan Efe

Doktora Tezi

Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri 
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Tez Danıșmanı: Prof. Dr. Șenel Ergin
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Șehir planlamada sosyolojik, ekonomik
ve ekolojik her unsur önemsenmelidir ve
sonuçta olușan mekânlarda bu, görünebilir 
olmalıdır. Ancak, günümüz șehir plan-
lama pratikleri, bu üç unsurun bir arada
ele alın(a)madığını ortaya koymaktadır:
Geleceği belirleme/gelecek için karar alma 
iși olan planlama, bunları belirlenmiș
sınırlar içerisinde yapamamaktadır. Çünkü
ülkemizde süreklilik gösteren bölgeleme
çalıșması yoktur. Yapılan süreli bölgeleme
çalıșmaları, ağırlıklı olarak ekonomiye
bağlıdır ve bu durum giderek TC’nin AB’ye 
uyum sürecinde de kendisini göstermiștir.
Ancak, bölgeleme günün koșullarına göre
kısa vadede geliștirilen çözüme yönelik
bir çalıșmanın ürünü değil; potansiyellerin, 
sorunların ve iç ilișkilerin ortaya konduğu
bölge sınırı belirleme/tanımlama ișidir (Bu
bașlıkta anlatılanlar, Efe, 2007’nin ( Efe, M. 
(2007). Sosyo-ekonomik ve ekolojik temelli 

bölgeleme: Olanak ve sınırları. S.D.Ü. 15. 
Yıl Mühendislik ve Mimarlık Sempozyumu
bildiri kitabı, 251–260, Isparta.) giriș kısmın-
dan derlenmiștir). Bölgeleme çalıșmaları
önemlidir. Çünkü:

• Doğal ortam ve buna bağlı olan ekono-
mik etkinlikler ve etkinlikleri yürütenlerin
kimler olduğu saptanır.

• Bölge sorunlarının ekolojik, sosyolo-
jik ve ekonomik kaynaklı olma durumu 
ortaya çıkar.

• Kullanma bilinci, doğanın tașıma
kapasitesine göre gelișir.

• Yatırımlar bölge potansiyeline göre
gerçekleșir.

Bölgeleme, özellikle gelișmekte olan
Türkiye’de daha da önemli görülmelidir.
Dolayısıyla, Türkiye için genel geçerli bir
bölgeleme çalıșması gereklidir. Türkiye’nin
temel planlama kurumu olan DPT’nin hazırla-
dığı Kalkınma Planları incelendiğinde, her bir
planda bir önceki planda belirlenen hedeflerin 
ne kadarının bașarıldığının belirtilerek daha 
sonra yeni amaçların sıralandığı ortaya çık-
maktadır. Planlarda amaçlananların tümüne 
ulașılamamasının nedeni, bu planların
mekânsallaștırılamamasıdır. Özetle, Tür-
kiye geneli için belirleyici/yönlendirici bir plan
paftası yoktur. Dolayısıyla, plan kararlarının 
hangi sınırlar için ve ne doğrultuda alınması 
gerektiği bilinmemektedir. Kalkınma planla-
rının amacına ulașması ve hatta öncesinde 
amaçlarını dahi belirleyebilmesi için, sınırları
belirlenmiș ve dolayısıyla potansiyelleri ve
sorunları tanımlanmıș bölgeler gerekmek-
tedir. Bu bölgelerin sınırlarının belirlendiği
harita ise, șehir planlama dilinde “hâlihazır 
harita” niteliğinde gerekli olup, kalkınma
planlarının uygulanabilmesi için, doğrudan
mekânlara yönelik amaçlar üretmeyi sağla-
yacaktır. Potansiyelleri ve sorunları tanım-
lanmıș bölge sınırlarının olmaması, bilgi
toplama, bilgiler doğrultusunda karar alma
ve/veya kararları uygulama konusunda da
sorunlar yaratmaktadır. Bu sorunların önemli
bir kısmı, ekolojik dengeye etkileri nedeniyle 
çözülebilir/telafi edilebilir değildir. Dolayısıyla,
tez, hem yeni ekolojik sorunların olușmaması
hem de sosyoekonomik ilișkilerin korunması 
ve güçlendirilmesi için, bölge sınırları sap-
tamıștır.

TÜRKİYE’DE KENTSEL 
RANTIN OLUȘUMU VE 
BÖLÜȘÜMÜ: DEVLET 
MÜLKİYETİNDEN ÖZEL 
MÜLKİYETE GEÇİȘ
SÜRECİ

Menaf Turan

Doktora Tezi

T.C. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Siyaset Bilimi Ve Kamu 
Yönetimi (Kent Ve Çevre Bilimleri) 
Anabilim Dalı

Tez Danıșmanı: Prof. Dr. Ayșegül Mengi

Ankara,2008

19. Yüzyıl Britanya’sında, tarımdaki kapitalist
ilișkileri analiz etmek üzere geliștirilen rant 
kavramı, o tarihten bu yana güncelliğini
korumaktadır. Farklı kuramsal yaklașımlarca
farklı biçimlerde yorumlanan bu kavram, 20. 
Yüzyılın bașlarında kentsel topraklara uyar-
landığında, kentsel torağın konumu ve verim-
liğini esas alan yaklașımlar tercih edilmiștir.
Dünyada 1970’li yıllarda yașanan ekonomik 
krizin kentsel alanları ve özellikle de konut 
piyasası ile șirketlerin yer seçim kararlarını 
da etkilemesi, Marksist kuramcıları kentsel 
rant olgusuna yöneltmiștir. Bu alanlardaki
çelișkilerin kentsel toplumsal hareketlere ve 
sınıf mücadelesine dönüșme potansiyeline 
sahip olup olamayacağı bu dönemde yapılan
çalıșmaların odağında yer almıștır. Toprak-
taki özel mülkiyet olgusunun kentsel rantın 
olușumu ve bölüșümü süreci üzerindeki etkisi
kimi kuramcılar tarafından ele alınmıșsa da 
yeterince üzerinde durulmamıștır. Kentsel
topraktaki özel mülkiyet olgusunu mutlak rant
kategorisiyle açıklayan bu çok sınırlı çalıș-
malardan yola çıkılarak, Türkiye’deki kent-
sel rantın olușum ve bölüșüm süreçlerinin
analiz edilebileceği anlașılmıștır. Bu amaçla,
Türkiye’de devlete ait olan toprakların özel 
mülkiyete konu olması, bunun araçları ve
aktörleri çalıșmada ele alınmıștır. Tarihsel 
süreç içerisinde, yoğunlukla, “ormanlar,
meralar ve tarım topraklarının”, “kıyıların”, 
“özelleștirilen kamu kurum ve kurulușlarına 
ait toprakların”, “belediyelere ait toprakların”
ve “gecekondu alanlarının” devlet mülkiye-
tinden özel mülkiyete geçtiği saptanmıștır.
Her alana ilișkin birer örnek-olay seçilerek
rant olușumu ve bölüșümü sürecinin nasıl
gerçekleștirildiği belirlenmiștir. Sonuç



116

olarak bu çalıșma ile Türkiye’de devlete
ait olan toprakların özel mülkiyete geçișinin 
kentleșme süreci üzerindeki etkileri ortaya
konmak istenmiștir.
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İnkilap Tarihi Enstitüsü 

Tez Danıșmanı: Prof. Dr. Ayșe Buğra
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Bu tez Türkiye’de 2000 sonrası sosyal konut 
politikalarını, bir yandan kentsel dönüșüm
ve soylulaștırma girișimlerini diğer yandan
kent yoksullarının konumunu yeniden
tanımlamaya yönelik sosyal politikaları
göz önünde bulundurarak incelemektedir.
Amaç, düșük gelir gruplarına yönelik konut 
politikalarında 2000 sonrasında yapılan
yasal ve kurumsal değișikliklerin, 1980
sonrası kapitalist kentleșme bağlamında,
devlet ve gecekondu ilișkisinin değișimini
de vurgulayarak tarihselleștirilmesidir.
Devam eden gecekondu dönüșüm projeleri 
devletin gecekondulara ilișkin yeni stratejisini
belirginleștirmekte; aynı zamanda enformel 
ekonominin, gecekondu sakinlerinin yukarı 
hareketlilik motivasyonlarının ve kent haya-
tıyla eklemlenme yöntemlerinin çerçevesini 
çizmektedir. Bu projelerin yasal çerçevesi
devletin son yıllara kadar bir politika olarak 
formel konut sunumunu bu alanda alternatif 

olarak görmekte tereddüt etmesinin ve bunun
yerine gecekondu sakinleriyle seçim politika-
ları ve imar aflarıyla pazarlık içinde olmasının 
dinamiklerinin de tartıșılmasını sağlamakta-
dır. Bu bağlamda, bu tez, 2000 sonrası düșük
gelir gruplarına yönelik konut politikalarının, 
devletin gecekondularla ilișkisi bakımından 
incelendiğinde, daha önceki dönemlerden
farklı bir çerçeveye oturduğunu ve bu çer-
çevenin 1980 sonrası sosyal ve ekonomik 
değișimler ekseninde kent mekânının serbest
piyasanın ve küresel ekonominin gereklerine
uygun olarak yeniden düzenlenmesine
yönelik uygulamalarla beraber anlașılması
gerektiğini iddia etmektedir.
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1980li yıllarda dönemin iktidarının politik
rant arayıșı içeren politikaları çerçevesinde; 
özellikle 2981 ve 3290 sayılı yasalarla gece-
kondu afları çıkarılmıștır. Gecekondu afları
imar ıslah planları ile oldukça fazla imar hakkı
dağıtımı, yani așırı bir kentsel gelișme daha 
doğrusu bir kentsel yayılmayı ön görmüștür.
Bu çalıșma bu politik rant/getirim arayıșından
çok, bu büyük gelișme vaatlerinin yerine geti-
rilip getirilmediğini inceleyen bir çalıșmadır.

İmar ıslah planları ile vaat edilen bu kentsel 
büyüme bazı alanlarda piyasa mekanizması 
yani inșaat sektörü tarafından gerçekleștiri-
lirken, bazı alanlar mevcut planlara rağmen 
dönüșmeden kalmıș ve bu alanlarda kent-
sel dönüșümün gerçekleștirilmesi için kamu 
müdahalesi șart olmuștur. Bu bağlamda; bu 
çalıșmanın amacı planlama ve imar konu-
larında kamunun denetçi ve piyasasının
uygulayıcı olduğu karma tip ekonomilerdeki 
planlama ve imar uygulamalarını; Ankara
kentinde imar haklarıyla donatılmıș imar
ıslah planlı alanlardaki kentsel dönüșüm
dinamikleri ve kentsel dönüșememe olgusu 
çerçevesinde tartıșmaktır. Çalıșmanın ana
yaklașımı karșılaștırmalı yaklașımdır. Kul-
lanılan yöntemler ise gözlem, fotoğraflama,
derinlemesine mülakatlar yoluyla Ankara
kenti genelinde imar ıslah planlarında alan 
çalıșması yapılması, tarihsel gelișmenin
incelenmesi (plan kararları, makro-ekonomi 
ve yasal düzenlemeler yani devlet-sermaye 
ilișkisi çerçevesinde Ankara kent makrofor-
munun gelișimi) ve konuya ilișkin önceden 
gerçekleștirilmiș çalıșmalardan elde edilen
ikincil sayısal verilerle mevcut durumun
somut bir problem olarak ortaya konması
ve çözümlenmesidir. Bunun sonrasında, 
gecekondu ıslahı alanındaki politikalar farklı 
kıtalardan örnekler çerçevesinde incelenmiș;
Türkiye örneği buna göre değerlendirilmiș ve
gecekondu örneği bir rant ve kamu politikası 
olayı olarak ele alınmıș ve bu kapsamda da 
Ankara örneği; rant kavramına, Türkiye arazi
ve konut piyasası yani kentsel büyüme ve 
sermaye birikim süreçleri kapsamında değer-
lendirilmiș ve daha sonra da son bölüm olan
sonuç bölümünde yapılan imar ıslah planları
ile kentsel dönüșememenin içsel ve dıșsal 
dinamikleri tartıșılarak çalıșma sonuçlan-
dırılmıștır.


