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Ülkemizin pek çok şehrinde riskli yapılar ve sağlıksız yerleşme dokuları, yaşayanların 
mal ve can güvenliğini tehdit etmenin yanı sıra şehirlerimizin sağlıklı gelişimini engelliyor. 
Bu nedenle, afetlere karşı riskli, yapı ömrünü tamamlamış konut stoku ve sağlıksız 
mekânsal dokular, ülkemizin en önemli kentleşme sorunları arasında yer alıyor. 

Vatandaşlarımıza güvenli yapılar ve günün ihtiyaçlarına yanıt veren çağdaş yaşam 
alanları sunmak amacıyla, yerel yönetimlerimizle işbirliği içinde, 60 şehirde aktif 193 
proje ile ülkemizin en büyük Kentsel Dönüşüm hareketini yürütüyoruz. 

Türkiye genelindeki bu büyük dönüşüm programını, yerleşimlerin özgün fiziki, ekonomik, 
kültürel ve sosyolojik değerlerini koruyacak ve kâr amacı gütmeden vatandaşlarımıza en 
yüksek faydayı sağlayacak bir anlayışla şekillendiriyoruz. 

Dönüşüm alanlarında yaşayanların sosyo-kültürel kabullerine, günlük yaşam 
alışkanlıklarına hassasiyet göstererek, projelerde güncel kentsel tasarım ve mimari 
çözümleri benimsiyoruz. Uşak’ta hayata geçirdiğimiz Tabakhane Kentsel Dönüşüm 
Projesi, sanayi bölgesini modern bir yaşam alanına dönüştüren ve şehir ekonomisine 
canlılık katacak örnek bir uygulamadır.  

Ülkemizin her köşesinde dar ve orta gelir gurubundaki vatandaşlarımıza dönük konutlar 
üretirken, okul, üniversite, stadyum, hastane, restorasyon ve rekreasyon uygulamaları, 
ticaret ve sanayi siteleri ile pek çok yatırım projesini hayata geçiriyoruz. Tüm 
uygulamalarımıza, “insan ölçeğinde bir mimari yaklaşım ve üretim disiplini” yansıtmaya 
büyük önem veriyoruz. 

2014’te değiştirdiğimiz üretim çizgimiz içinde; az katlı yapılar ile yatay yapılaşmayı esas 
alan, ana felsefesi Yerel Mimari Uygulama ve Mahalle Konsepti üzerine bina edilen 
proje fikirleri, gerek Kentsel Dönüşüm alanlarında gerek doğrudan üretim bölgelerinde, 
şehirlere model olan tasarımlar olarak vücut buluyor.

“Teknoloji, mühendislik, mimari kültür ve hizmet” alanlarında “Mutlak Kalite” prensibiyle 
yüksek bir teknik kabiliyet ve tecrübeye erişen TOKİ’nin yeni çizgisi, öncü yatırımlar, yerel 
yönetimlerimize ve özel sektörümüze ilham veren yüksek nitelikli projeler olarak hayata 
geçirilmeye devam edecek.

M. Ergün TURAN

T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanı



PROTOKOL TARİHİ  : 18/12/2008 

PROJE ALANI  : 430 .000 m2 (43 Ha)

SINIR İLANI  : 21.02. 2011 tarihinde Gecekondu Önleme Bölgesi (GÖB) ilân edildi. 

PROJE ÖNCESİ DURUM : 586 adet yapı (fabrika, işyeri, depo, konut) 873 adet hak sahibi, 1700 adet hisse

UZLAŞMA SAĞLANAN HAK SAHİBİ : 777 Hak Sahibi (% 89 uzlaşma oranı)    

İHALE TARİHİ  (1. Kısım) :  28/06/2011

  ( 2.Kısım) :  19-20/08/2014

KAMULAŞTIRMA BEDELİ :  ₺  70.452.864,55

PROJE  YATIRIM MALİYETİ :  ₺ 450.000.000,00 

UŞAK TABAKHANE 
KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

KONUT ALANI YAPISAL VE BİTKİSEL PEYZAJ

Yeşil Alan: 33.319,00 m2

Yaprak ve İbreli Ağaç: 1.499 Adet

Çalı ve Yer Örtücüler: 1399Adet

Gazebo: 9 Adet

Oyun Grubu: 7 Adet (2 Engelsiz Çocuk Alanı) 

Basketbol Sahası: 2 Adet

Fitness Alanı: 1 Adet

TİCARET ALANI  BİTKİSEL PEYZAJ 

Yeşil Alan: 16.205,00 m2

Yapraklı ve İbreli Ağaçlar: 760 Adet

Çalı ve Yer Örtücüler: 690Adet

Sarmaşık ve Yayılıcı Bitkiler: 10860Adet

OKUL ALANI YAPISAL ve BİTKİSEL PEYZAJ

Yeşil Alan: 992,20 m2

Yapraklı ve İbreli Ağaç: 38 Adet

Çalı: 48 Adet

Gazebo: 1 Adet

Basketbol Sahası: 1 Adet

Santranç Sahası:  1 Adet

SAĞLIK  OCAĞI  BİTKİSEL PEYZAJ 

Yeşil Alan: 1896,30 m2

Yapraklı ve İbreli Ağaç: 85 Adet

Çalı: 79 Adet

BELEDİYE 
HİZMET BİNASI

REKREASYON
 ALANLARI

DEFTERDARLIK HİZMET BİNASI
(İHALE AŞAMASINDA)

1267 

Konut

923 

Ticari Birim

24 

Derslikli 

İlköğretim Okulu

1 

Sağlık 

Merkezi 

750 

Kişilik 

Cami
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Kentsel Dönüşüme 
Bakış
TOKİ tarafından yerel yönetimlerle 
işbirliği içinde yürütülen tüm kentsel 
dönüşüm projelerinde, jeolojik ve 
topoğrafik açıdan uygun olmayan 
yerleşim yerlerindeki yapılaşmalar 
ile mühendislik hizmeti almamış, 
niteliğini kaybetmiş ve yıpranmış 
olan kentsel mekânları, sahip 
oldukları özgün kimliklere uygun, 
insana ve çevreye duyarlılık 
gösteren güvenli yerleşimlere 
dönüştürmek amaçlanıyor. 

Uygulama Öncesi
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Kentsel dönüşümle, sadece “riskli 
yapıların yıkılıp, yerine yenilerinin 
yapılması” ve “fiziksel ortamın 
iyileştirilmesi” değil; aynı zamanda 
“akıllı ve sürdürülebilir dönüşüm” 
vizyonu benimseniyor. Projeler, 
sosyal adalet ve gelişim, sosyal 
bütünleşme, yerel kalkınma, 
tarihi ve kültürel mirasın ve 
doğal çevrenin korunması, zarar 
azaltma ve risk yönetimi ilkeleri 
çerçevesinde bütünleşik bir 
yaklaşımla ele alınıyor. İnsanı 
merkeze alan “sürdürülebilir 
ve akıllı büyüme” ekseninde, 
ekonomik kalkınma ile doğal ve 
kültürel çevre, birbirine uyumla 
entegre ediliyor. 

Uygulama 
Öncesi
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Uygulama alanlarına  “uzlaşmaya dayalı” bir kentsel 
dönüşüm yaklaşımını esas alan TOKİ, bölge sakinlerinin 
yaşam alışkanları ile sosyo - kültürel yapıya yüksek 
hassasiyet göstererek, dönüşüm çalışmalarını; 
STK’lar, hak sahipleri vb. yerel paydaşlar ile işbirliği 
içinde yürütüyor. 

Güçlü iletişim ve karşılıklı güven temelinde, projeye 
katkı sağlama ve kabullenmede yüzde %80’in üzerinden 
yüksek oranlı uzlaşmalarla uygulamaya geçiliyor.  

Uygulama Öncesi Uygulama Sonrası
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Temel fonksiyonlarını yitirmiş 
olan Uşak Tabakhane Deri 
Sanayi Bölgesi, tüm paydaşların 
beklentilerini karşılamayı amaçlayan 
bir planlama, tasarım ve uygulama 
süreciyle hayata geçirildi.

Uygulama Sonrası
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Süreç
Tarihi geçmişiyle önemli bir kentsel alan olan 
Uşak Tabakhane Deri Sanayi Bölgesi’nde 
yürütülen çalışmalar, derici esnafınca imalathane 
olarak kullanılan işlevini yitirmiş bölgede, “hak 
sahiplerinin tespiti - değerleme - projelendirme - 
uzlaşma - kamulaştırma” süreci ile başladı. Bölge, 
“Yıkım - enkaz temizleme - uygulama” aşamasıyla 
ilerleyen çalışmalar neticesinde, fiziki ve sosyal 
kurgusu ile kentin odak noktası olacak güvenli bir 
yerleşime dönüştürüldü.
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Uzlaşma
Kentsel Dönüşüm uygulamalarında
yüksek bir uzlaşma oranı ile
projeleri hayata geçiren TOKİ, Uşak
Tabakhane bölgesinde de hak
sahipleriyle yüzde 90’a ulaşan 
düzeyde mutabakat sağladı.
Proje alanında hak sahipleri ile 
konut ve dükkan karşılığı uzlaşma 
sağlanırken, kalan kamulaştırılmış 
alanların güncel rayiç bedelleri 
nakden ödendi. Ayrıca proje 
alanında dokumacılık sektöründe 
ticari faaliyet sürdüren hak sahibi 
ve kiracılara sunulmak üzere, “Talep 
Örgütlenmesi” modeliyle, uygulama 
alanı dışında bir başka bölgede 
108 adet sanayi işyeri binası inşa 
edilerek, sahiplerine teslim edildi.
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Ticari Birim

Kent Bütünü ile Entegre 
Bir Kent Parçası
Tasarımda, çevre ile entegrasyon derecesi yüksek, 
ölçekli, meydanlar ve alt meydanlarla birbirine bağlanan, 
sokaklar ve kentsel galerilerle desteklenen, kentsel 
ölçekte pozitif algısı yüksek bir kurgu oluşturuldu. 
Kendisine ve çevresine hizmet verebilecek, zengin bir 
sosyal ve kültürel kent hayatını barındıran bir yaşam 
senaryosu tasarlandı. Tasarım toplamında; sosyal bağları 
güçlü, doğal çevreyi gözeten, kent bütünü ile entegre 
olmuş bir kent parçası oluşturmak amaçlandı. 
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Şehrin ekolojik yapısına büyük etkisi olan ve proje alanının tam ortasından 
ve kuzey - güney aksını boydan boya geçen Dokuzsele Deresi ıslah edildi. 
Uygulama kapsamında derenin yatağı genişletilerek, dere çevresinde 
oluşturulan kamusal yeşil alanlar, planın “yeşil omurgası” olarak belirlendi. 

Dokuzsele Deresi
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Mekansal ve 
Mimari Kalite
Projede, ticaret, sosyal donatı ve 
dere kenarı rekreasyon alanlarının, 
şehrin bütüne hitap edecek 
mekansal ve mimari kaliteye 
sahip olması hedeflendi. Ticaret 
ve konut bölgelerinde, kompakt 
ve dışa kapalı bir çözümlemeden 
çok, daha parçalı ve zengin ara 
mekanlı bir çözümleme ortaya 
konuldu. Proje alanının mevcut 
merkezi ve kent bütünüyle olan 
bağlantısında, araç yolları ve yeşil 
bir omurgaya entegre yaya aksı 
ve bisiklet yolları oluşturularak, 
toplu taşımayı, yaya ve bisiklet 
dolaşımını destekleyecek 
uygulamalara yer verildi. 
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Vatandaşların yüksek destek ve 
katılımıyla gerçekleştirilen projede, 
dönüşüm alanının kentin yeni ticaret ve 
yaşam merkezine dönüşme potansiyeli 
değerlendirilerek “Karma Konsept” 
içinde 1267 adet konut inşa edildi. 

Konut Alanları

1267 Konut
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75 m2 ile 136 m2 aralığında 2+1 ve 3+1 kat planları ile tasarlanan konutlar, 
bölgenin sosyal donatı ve yaşam alanlarıyla entegre bir plan içinde konumlandı. 
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Uşak’ın “giriş kapısı” niteliğindeki Ankara 
Bulvarı üzerinde inşa edilen dükkan ve 
ticari sergi alanlarıyla, farklı iş kollarındaki 
ticaret erbabının iş hacmini artırması, yeni 
potansiyellerle şehir ekonomisine katkı 
sağlaması hedeflendi. Tüm ticari alanların 
planlama, mimari ve uygulama kalitesi de 
bu yaklaşımla şekillendirildi. 

Ticaret Alanları

923 
Ticari Birim 
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Ticari 
Alanları
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Projede konut ve ticaret 
alanlarının yanı sıra, 
24 derslikli İlköğretim Okulu, 
1 adet Sağlık Merkezi, 
750 kişilik Cami, rekreasyon 
alanları, kapalı otopark, 
Belediye Hizmet Binası ve 
inşa edilecek Defterdarlık 
Hizmet Binası ile tüm 
ihtiyaçlara yanıt verecek bir 
yaşam merkezi tasarlandı. 
Ayrıca inşa edilecek şehir 
oteline ilişkin süreç 
planlama kapsamına alındı.  

Kamu Binaları, 
Sosyal Donatı ve 
Yaşam Alanları
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Belediye ve diğer kamu birimleri “proje 
ortak alanı” içinde tutularak, dere ıslahı, 
peyzaj ve park düzenlemesi, alışveriş, 
eğlence ve yürüyüş alanlarıyla, kentsel 
dönüşümde Türkiye için bütünlüklü bir 
uygulama örneği ve Uşak’a yeni bir 
merkez kazandırıldı. 
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