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Bu ÇalıĢma Ankara Ġli, Çankaya belediye BaĢkanlığı tarafından 1990 yılında baĢlatılan
Kuzeyde Koza Sokak, doğuda ve güneyde Mercan sokak ile ġemsettin Günaltay Caddesi,
batıda Küpe sokak ve Milli Piyango Anadolu Lisesi ile sınırlı olan, yaklaĢık onbir hektar
büyüklüğündeki alanı kapsamaktadır. Bilindiği üzere “Gecekondudan ÇağdaĢ Konuta”
GEÇAK çalıĢması ülkemizde gerçekleĢtirilen ilk dönüĢüm projelerindendir. Bu proje, sınırları
içerisindeki gecekonduların çağdaĢ, sağlıklı, güvenli yapılara dönüĢmesini sağlayarak,
bölgenin fiziksel, sosyal ve ekonomik yapısına da değiĢiklik getirmeyi hedefleyen bir
projedir. Projenin hayata geçmesi her yönüyle bakıldığında beklentilerin öncelikle kendisine,
bununla beraber özellikle yakın çevresindeki mekansal değiĢikliklere ve cazibe alanı olarak
bulunduğu bölgeye pozitif etkileri olduğu yönündedir. Bununla birlikte; projenin içeriğini
oluĢturan gecekondu sahiplerinin sosyal ve mekansal anlamda bütünleĢme zorluğu yaĢadığı
ve proje yürütücülerinin bazı baĢlangıç beklentilerinin de umulduğu gibi gerçekleĢmediği de
gözden kaçırılmaması gereken unsurlardır. 1990 yılında ön çalıĢmaları baĢlayan ve 1997
yılında uygulanmaya baĢlanmasıyla 2000 li yıllarda bitirilen bu çalıĢma ile beklentilerin
gerçekleĢip gerçekleĢemediği, bir baĢka deyiĢle hangi etkenlerin beklentileri etkilediği
yönünde bulgulara ulaĢılmaya çalıĢılacaktır.
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This study, which has been started in 1990 by the Directorate of Çankaya Municipality of the
city of Ankara, covers an area in the size of approximately eleven hectares, limited by Koza
Street in the north, Mercan Street and ġemsettin Günaltay Avenue in the east and south, Küpe
Street and Milli Piyango Anadolu High School in the west. As is known, the GEÇAK “From
Squatter to Contemporary Housing” study is one of the first transformation projects realized
in our country. This project is a project aiming to bring change to the physical, social and
economical structure of the area as well, by ensuring the transformation of the squatter houses
within its borders into contemporary, healthy and safe buildings.
When regarding the realization of the project in all of its aspects, the expectations are that it
has positive effects firstly on itself, and at the same time, especially on spatial changes in its
immediate vicinity and as a point of attraction on the area it is located in. Nevertheless, it also
should not be overlooked that the squatter owners who comprise the content of the project had
difficulties in integrating socially and spatially, and that some initial expectations of the
project coordinators did not occur as hoped. With this study, the preliminary studies of which
started in 1990 and which was finalized in the 2000s by starting the implementation in 1997,
it is aimed to reach findings on whether the expectations were realized or not, in other words,
what factors effected the expectation.
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