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Uşak Belediyesi ile TOKİ, Uşak'ta Uygulanacak Olan Kentsel 
Dönüşüm Projesi ile İlgili Olarak Ortaklaşa Düzenledikleri 
Bilgilendirme Toplantısında Sivil Toplum Örgütlerine ve 
Daire Müdürlerine Proje ile İlgili Bilgiler Verdi. 

  

Uşak Belediyesi ile TOKİ, Uşak'ta uygulanacak olan kentsel dönüşüm projesi ile ilgili olarak ortaklaşa 
düzenledikleri bilgilendirme toplantısında sivil toplum örgütlerine ve daire müdürlerine proje ile ilgili 
bilgiler verdi.  

Kız Meslek Lisesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında siyasi parti yetkilileri, 
sicil toplum örgütleri ve daire müdürleri kentsel dönüşümle ilgili tereddüt ve önerilerini de ortaya koydu. 
Toplantıya Uşak Valisi Kayhan Kavas, Belediye Başkanı Mesut Apaydın, Garnizon Komutanı Jandarma 
Albay M. Ruhi Candan, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Çobanoğlu ve siyasi parti temsilcileri ile sivil 
toplum örgütleri katıldı.  

TOKİ Kentsel Yenileme Şube Müdürü Gürol Konyalı Uşak'ta uygulanacak dönüşüm projesinin çok kolay 
olmayacağını ifade ederek," Dönüşüm uygulayacağımız alan çok büyük bir alan. Yaklaşık olarak 90 
hektarlık bir alandan söz ediyoruz. TOKİ en az 5 hektar alanda kentsel dönüşüm uyguluyor. Uşak ile ilgili 
olarak ön protokol imzalandı. Daha sonra alan tespit çalışmaları yapıldı. Son olarak ta arazi tespit 
çalışmalarını yaptık. Yani projenin uygulanacağı alandaki hak sahiplerini belirledik. Biz burada hak 
sahiplerine öncelikle konut yada ticaret hane vermeyi teklif edeceğiz. Bu önerileri kabul etmeyen hak 
sahiplerine para teklifi yapacağız. Hiç kimsenin tapusunu arazisini ve binasını zorla almıyoruz. Aksine 
gönüllülük esasına göre bu projeyi uyguluyoruz. Bu projenin uygulanabilmesi için ayrıca o bölgedeki hak 
sahiplerinin en az yarısından fazlası projeye evet demesi gerekiyor. Ayrıca biz bu alanda dönüşümü bir 
anda yapmayacağız. Etaplara ayırarak yapacağız. Çünkü bu kadar büyük bir alanı bir anda inşa etmemiz 
mümkün değil."dedi.  

Kentsel dönüşüm projesinde görev alacak olan Müşavir Firma yetkilisi İsmail Çakal ise yaklaşık bir aydır 
sürdürdükleri arazi tespit çalışmalarını bitirdiklerini ifade ederek, "Burada 345 bin ton hafriyat alanı var. 
Bu trilyonlarca masraf demektir. Devlet desteği olmadan yani TOKİ olmadan bu alanda bir yenileme 
dönüşüm uygulamak imkansızdır. Biz 15 mühendis arkadaşla yaptığımız çalışmalar sonunda iki bin 500 
hak sahibi belirledik. Bölgede iki bin 150 bina ve bin 837 parsel bulunuyor. Bu bölgede bu kadar hak 
sahibine ticarethane ve konut vermemiz imkansız. Kentsel dönüşümü yaparken Karaağaç Mahallesi'nde 
de konut projesi yapacağız. Dönüşüm alanlarındaki bazı hak sahiplerine Karaağaç bölgesinde inşa edilen 
konutları teklif edeceğiz. Ayrıca bazı fabrika sahiplerinden talep gelirse OSB'ye fabrika yapıp onları oraya 
taşıyacağız. Kentsel dönüşüm alanı Uşak ile tamamen entegre olacak ve içerisinde sadece konut değil 



tüm kentin ortak kullanabileceği ticarethaneler ve sosyal yaşam alanları olacak."dedi.  
Uşak Valisi Kayhan Kavas toplantıda söz olarak yaptığı konuşmada, kentsel dönüşüm konusunda müthiş 
bir bilgi eksikliği yaşandığını ifade ederek," Uşak'ta hiç kimse proje konusunda bilgi sahibi değil. Bu bilgi 
eksikliğini gidermek için bu tür toplantıları sık sık yapmak zorundayız. Uşak'ta son yıllarda birlikte karar 
alabildiğimiz ortak aklı bulabildiğimiz için bazı şeyleri başardık. Kentsel dönüşümde de bir araya gelip 
tartışalım konuşalım ayrıntıları uzun uzun görüşelim ama bu projenin hayata geçirilmesini sağlayalım. Bu 
kent İsmet Paşa Caddesi'ne mahkum olmuş durumda. Hatta ben buraya geldiğimde siz bana öğrettiniz 
bu caddenin adının mecburiyet caddesi olduğunu. Şuanda tabakhane bölgesindeki mevcut görüntü 
hangimizi memnun ediyor. Dericiler taşındıktan sonra buralar ne olacak diye soruyordunuz. Biz Uşak 
olarak kendimiz burada bir dönüşüm yapmaya kalksak altından kalkamayız. Aklın ve mantığın yolu 
burada TOKİ ile kentsel dönüşüm projesini yapmaktır. O bölgedeki mülk sahipleri de proje hayata 
geçirildiğinde şimdiki halinden daha kazançlı olacaktır. Bu kentin önünü açmak zorundayız. Hiç kimse bu 
projeye karşı çıkmamalı ama fikrini ve önerisini ortaya koymalıdır. Bugün Uşak'ta eşinizi çocuğunuzu 
yada gelen misafirlerinizi gezdirebileceğiniz hiçbir yer yok. Uşak gibi gelişen ve üniversitesine kavuşan 
bir kent için bu büyük bir eksikliktir. Bu projeyi uzlaşma içerisinde yapacağız. Hiç biriniz hiçbir hak sahibi 
adına elbise biçmeyin. Bu işi olumlu yaklaşalım ama ayrıntıları oturup konuşalım" dedi.  
(KY-YK)  
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