
İzmir’de çarpık yapılaşmanın en yoğun olduğu Karabağlar’da kentsel dönüşüm için hak sahibi 
tespit yetkisi alan Yeni Hedef Harita ve Şehircilik Şirketi, plan ve projelerini Yenigün’e açıkladı
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evre ve Şehircilik Ba-
kanlığı Alt Yapı Kent ve 
Kentsel Dönüşüm Genel 

Müdürlüğü’nce ihalesi yapı-
lan İzmir ili Karabağlar ilçesi 
kentsel dönüşüm projesinin 
hak sahibi tespiti yetkisi Yeni 
Hedef Harita Şehircilik İnşaat 
Hizmetleri Şirketi’ne verildi. 
Şirketin Genel Müdürü Harita 
Mühendisi Şuayip Ateş ile Afet 
ve Kentsel Dönüşüm Projesi 
Teknik Koordinatörü Kentleş-
me Uzmanı Erdoğan Balcıoğlu 
ile  Şehir Planlamacısı Öz-
gür Korkmaz, Yenigün TV’de 
yayınlanan ‘Belma Şahaner ile 
Ege’nin Gündemi’ adlı prog-
rama konuk olarak, uygulaya-
cakları projeler ve çalışmalar 
hakkında bilgi verdi.

İşte proje detayları
Kentsel dönüşüm projesi 

Karabağlar’ın Bozyaka, Dev-
rim, Cennetçeşme, Umut, 
Yeşilyurt, Uzundere ve Limon-
tepe mahallelerinde yüzde 
90’ı risk altında olan 540 
hektar alanda gerçekleştiri-
lecek. Kentsel dönüşüm için 
hak sahipleri ile görüşmeler 
başladı. Dönüşüm bölgesinde, 
yüzde 80’i İzmir Körfezi’ni 
gören, artı zeminle birlikte 4 
ile 10 kat arasında toplam 34 
bin 232 konut ve işyeri yapı-
lacak. Konutların büyüklüğü 
85 ile 130 metrekare arasında 
olacak. Blokların altına 50 bin 
araçlık kapalı otopark, ticaret 
alanları, peyjaz düzenlemeleri, 
anaokulu, ilk, orta ve lise, sağ-
lık merkezi, dini tesis, ihtiyaca 
göre açık otoparklar, kültür 
merkezi, sinema, turistik ve 
kültürel tesis alanı, tiyatro, 
sinema ve kafeler olacak. 

Kentsel dönüşüm projesinin 
bölgedeki teknik koordinatörü 
olan Erdoğan Balcıoğlu, vatan-
daşın imar hakları doğrultu-
sunda, kaç konutu karşılıyorsa 
o kadar konut ve ticarethane 
tercihi yapabileceklerini belir-
terek, “Arsası kendine ait olup 
ruhsatsız yapılarda, ödenen 
bedellerin düşürülmesi karşı-
lığında uzlaşma görüşmesi ya-
pılacak. Arsası olup da ruhsatı 
olmayan, üzerinde kaçak yapı-
ya sahip olanlar, belediye ruh-
satı alırken ödenmesi gereken 
harçların proje ödeneklerinin 
yüzde 10 eksiğini alacak. 100 
metrekare bir daire ise hak sa-
hibine 75 bin TL’ye mal olacak. 
Kentsel dönüşümün gerçekle-
şeceği 540 hektar alanın yüzde 
40’ı konut, geri kalan yüzde 
60’ı yeşil alan olacak. Türki-
ye’de ilk olacak uygulama ile 
hak sahipleri, yüklenicilerini 
bu projede kendileri seçecek” 
dedi. 
l Firma hakkında bilgi alabi-
lir miyiz?

Firmamız 1994 yılında 
kuruldu. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı Alt Yapı Kent ve 
Kentsel Dönüşüm Genel Mü-
dürlüğü’nün açmış olduğu 
ihaleyi aldık. 5 Mayıs 2013 
tarihi itibariyle işe başlamış 
durumdayız. Bu proje kap-
samında yerel yöntemlerle 
540 hekratlık alanın haritası-
nı çıkardık. Ağacın değerine 
kadar her şey projede. Jeolojik 
etüt raporlarını da çıkardık. 
Daha sonrada hak sahiplerinin 
gayrimenkul değerlerini be-
lirledik. Kentsel tasarım ve ön 
imar projelerini hazırlayarak 
bakanlığın ön onayına sunduk. 
Şuan hak sahibi vatandaşla-
rımızla uzlaşma görüşmeleri 
yapıyoruz. 
l Dönüşüm yerinde mi olacak?

Öncelikle kentsel dönüşüm 
neden isteniyor? Türkiye bir 

göç olgusu yaşadı. Barınma 
hakları var.  Vatandaşla-
rın ne istedikleri, nasıl 
yaşamak istedikleri çok 
önem- li. Vatan-

daşımı-
zın ne 
iste-
diği-

ni konuşuyoruz. Bir insanla 
yaklaşık 3 saat konuşuyoruz. 
Dönüşüm yerinde olacak. 
Yeni fi kirler çıkıyor. Bu alanda 
ön proje hazırladık. İzmir’in 
siluetini bozmadan, oradaki 
insanların rahat edeceği bir 
plan hazırladık. Bu alanda 35 
bin konut üretiyoruz. 80, 100 
ve 120 metrekare alanlar oluş-
turuyoruz.
l Vatandaş borçlanacak mı?

Bizim dönüşüm modelimiz-
de tapusu olan herkes hak sa-
hibidir. Arsası olan hak sahibi-
dir. Arsası üzerinden ruhsatsız 
olan hak sahibidir. Arsası üze-
rinden ruhsatsız binası olan 
da hak sahibidir. Değerlen-
dirme yapılırken, ruhsat 
alan vatandaş belediyeye 
bir bedel ödüyor. Ruhsat-
sız binayı da yüzde 90 
oranında hak sahibi 

yapıyor. Orada otu-
ran kişiler, ruhsatlı olsun veya 
olmasın hak sahibidir. Amaç 
bakanlık kar amacı gütmediği 
için, vatandaşı mutlu etmek 
için dönüşüm modeli oluş-
turduk. Biz kimseyi borç-
landırma niyetinde değiliz. 
En düşük 80 metrekarelik 
net dairemiz var. Vatandaş 
60 metrekare daire isterse 
biz ona göre plan yapacağız. 
Vatandaş lehine projelerimizi 
revize edebiliriz. Biz uzlaşma 
görüşmelerinde vatandaş ne 
istiyorsa, ona göre planlıyoruz.            
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Urla Belediyesi’nden
sanata TAM DESTEK

Uzmanlar karne
öncesi uyarıyor

Yunusoğlu’ndan
Pekcan işbirliği

Urla sanatın her rengini bir arada yaşıyor. Aynı gün 
iki sergiye ev sahipliği yapan Urla’da Mehmet Berkem 
Seramik Sanat Atölyesi’nin seramik sergisi Necati 
Cumalı Anı ve Kültür Evi’nde açıldı. Atölye sanatçıla-
rının eserlerinin sergilendiği sergi 13 Haziran’a kadar 
ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.Sadece Sanat 
Karma Sergi Grubu (SERSANAT) resim ve seramik 
karma sergisi de, Urla Atatürk Kültür Merkezi’nde 
sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Hayal İrtegün’ün 
organize ettiği ve Urla Belediyesi’nin katkılarıyla açılan 
sergide çok sayıda sanatçının eserleri sergileniyor. Sergi 
14 Haziran’a kadar devam edecek. Her iki serginin açı-
lışını gerçekleştiren ve eserlerini sergileyen sanatçılara 
teşekkür belgelerini sunan Urla Belediye Başkanı Sibel 
Uyar, daha fazla kitleyi sanatla buluşturmak istedikle-
rini belirterek, “İnsanlara sanatla dokunmak istiyoruz. 
Sanatın herkesin hayatını güzelleştireceğine inanıyo-
rum. Bu yüzden Urla’da sanatın her dalını yaşatıyor ve 
Urla Belediyesi olarak da destekliyoruz” diye konuştu.

Okulların tatile  girmeye hazırlanırken, hem öğrenci-
leri hem de velileri karne heyecanı  sardı.  “Sadece 
çocuğunuzun karnesine bakarak ceza veren ebevey-
nlerden olmayın” diyen Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bö-
lümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Elif Durgel Jagtap, 
“Yalancılığa teşvik edilerek karnesinde oynamalar 
yapan ya da ailesinden korkup intihara giden öğren-
cilerin üzücü öykülerine tanık olabiliyoruz. Bunların 
önüne geçmek için çocuğunuzla iletişim halinde olun” 
uyarısında bulundu. 

Aileler destek olmalı
Karnedeki düşük notların çeşitli sebeplerinin olabi-

leceğini belirten Jagtap, alınabilecek önlemleri ise şöyle 
sıraladı: “Karnedeki düşük notların çeşitli sebepleri 
olabilir. Örneğin çocuktan kaynaklanan görme, duyma 
gibi fiziksel ya da dikkat becerilerinde bir problemin 
yansıması olabilir. Aynı şekilde okulun özellikleri de 
çocuğun notlarını etkiler; öğretmenle ya da arkadaşlar-
la yaşanabilecek sorunlar, son yıllarda ön plana çıkan 
okul zorbalığına maruz kalmak gibi. Yine çevresel ve 
ailevi nedenlerin de irdelenmesi gerekir. Çocuğun ihti-
yaçlarına kayıtsız bir anne baba, ailenin maddi sorunla-
rı, boşanma ya da vefat gibi olaylar da çocuğun okulla 
ilişkisini etkiler. Özellikle yarıyıl karneleri bu faktörleri 
değerlendirmek açısından iyi bir fırsattır. Düşük not 
getirmek çocuğunuzun da canını sıkmıştır. Bu yüzden 
ona destek vermelisiniz. Aileler çocuklarıyla birlikte 
oturup neden düşük notlar geldiğine dair tartışmalar 
yapmalı. Çocuklarına notlarını nasıl iyileştireceklerine 
dair plan yapma, çözüm üretme fırsatı tanımalıdırlar. 
Böylece çocuklar da derse çalışma, sınavlara hazırlan-
ma gibi sorumluluklarının farkına varır.” 

Sektörde 20 yılı geride bırakan Pekcan Havuz, 
başarıyla tamamladığı havuz projeleriyle İzmir’e kalıcı 
eserler kazandırıyor. 15 yıldır Pekcan Havuz’la çözüm 
ortaklığı yapan Yunusoğlu İnşaat, Sahilevleri’nde 4 bin 
500 metrekare alan üzerinde kurulan ve 10 villadan 
oluşan Sahil Konakları projesinde de Pekcan Havuz’u 
seçti. Her villanın kendi bahçesindeki bireysel havuzu, 
akıllı ev sistemi, çok amaçlı hobi odası ve Türk hamamı 
gibi özellikleriyle dikkat çektiğini belirten Yunusoğlu 
İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Mimar 
Yetkin Yunusoğlu, Pekcan Havuz’un çözüm ortaklığıy-
la tamamladıkları projede evlerin tamamına yakınını 
çok kısa sürede satıldığını söyledi. Konutların pekçok 
özelliği bir arada sunduğunu kaydeden Yunusoğlu, 
“Villalarda doğalgaz kombili alttan ısıtma sistemi 
bulunuyor. Her odanın kendi tuvaleti mevcut. Villalar, 
denize çok yakın mesafede konumlandırıldığından, 
geniş terasla ev sahiplerine deniz manzarası da sunu-
yoruz. Sitede, 24 saat kameralı özel güvenlik sistemi ve 
her evin 2 araçlık otoparkı bulunuyor” diye konuştu.
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