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Önsöz

Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi piyasa koşullarında yatırımcılar ile mülk sahiplerinin anlaşması esasına 

dayanan bir yaklaşım ile yıllar önce başladı. Projenin piyasa koşullarında gerçekleşmesi için ada bazında 

birleşme koşulu ile emsal 4 olarak imar planı hazırlandı.

İmar planı ile verilen haklar öncelikle mülk sahiplerini sevindirdi. Çünkü, mülk sahipleri yaşadıkları evleri yeni 

konut ve/veya işyerleri karşılığında yatırımcılara vererek,  kimileri birebir, kimileri ise daha fazla pay alacakları 

anlaşmalar yaptılar.

Projenin bir kaç önemli boyutunun yeterince tartışılmaması ve gerekli düzenlemelerin yapılmaması projedeki 

belirsizliklerin sürekli gündemde kalmasına neden olmakta. Bununla birlikte, imar planı ile verilen çok yüksek 

yapılaşma emsali, donatı alanlarının yetersizliği ve dağılımının belirsizliği planın yetersizliğini ortaya koydu.

Planlama ve tasarım arasındaki sürecin eş zamanlı yönetilememesi ve verilen imar haklarının maksimum 

kullanılması talebi ise tasarımın kapasitesi ya da mekanın kapasitesi konularını öncelikli hale getirdi.

Yaklaşık elli bin kişinin yaşadığı, dört mahalleyi kapsayan proje alanının, yarın yaklaşık 140.000 kişinin 

yaşayacağı ve 60.000 kişinin çalışacağı bir alana dönüşüm sürecini kimin yöneteceği, yani proje yönetiminin 

nasıl yapılacağının belirlenmemesi ise süreci uzatmakta ve belirsizlikleri arttırmakta.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İBB ve Kadıköy Belediyesi arasındaki ilişki sistematiğinin iyi kurgulanmaması 

ve yeni yasalarla yetkinin belediyelerden bakanlığa devri konuları da uygulama konusunda pek çok sorunu 

tartışmaya açmaktadır.

Planlama, tasarım, proje yönetimi ve yetki devri gibi konuların yanı sıra mekan ve yaşam travmaları, gidenler-

gelenler dengesi, kiracıların durumu vb. gibi yaşamsal konular gündeme alınmayarak göz ardı edildi.

Eğer, proje geliştirme aşamasında, planlama sürecinde alınan kararların mekan ve yaşama olan olası olumsuz 

etkileri önceden tartışılıp, çözüm yolları belirlenseydi, bugün yaşanılan belirsizlikler ve sorunlar ortaya çıkmazdı.

Bu nedenle, Kentsel Strateji olarak, özellikle ‘Kentsel Dönüşüm Projeleri’nin fiziksel boyutun yanı sıra, sosyal ve 

ekonomik boyutun önemini vurgulayan çalışmalar yaptık ve öneriler sunduk.

Vizyon ve TAK Atölyelerini ortaklık yaklaşımı ile kurduk. Amacımız, kentsel dönüşüm projelerinde; vizyon, 

tasarım, etki, araştırma ve katılım kavramlarının önemini ve gereğini uygulamalı program ve projelerle 

kamuoyunun gündemine getirmek, farkındalığı artırmak ve farklı kentsel dönüşüm modelleri geliştirmek.

Projeyi Yeniden Düşünmek

Fikirtepe Projesi’nin gelinen aşaması, Sosyal Etki Değerlendirme (SED) raporlarının gerekliliğini ve 

zorunluluğunu bir kez daha ortaya koymakta. Bu gerekliliği anlatmak üzere plancılar, tasarımcılar, sosyologlar 

ve antropologlarla birlikte ‘Projeyi Yeniden Düşünmek’ söylemi ile bu çalışmayı hazırladık.

Bu çalışma ile amacımız;

•  SED’in önemini vurgulamak, 

•  Yalnızca eleştirmek değil, aynı zamanda çözüm ortağı olmak,

•  Disiplinler arası çalışma ortamı sağlamak,

•  Mekan ve yaşama olan etkileri gündeme getirmek,

•  Olası olumsuz etkileri tespit edip, çözüm önerileri geliştirmek,

•  Proje yönetiminin önemini anlatmaktır.



iv v

Bu çalışma yedi bölümden oluşmaktadır: 

• ‘10 Soruda SED’ başlıklı birinci bölümü ile sosyal etki değerlendirmesinin tanımı, önemi, etkilerin azaltılması 

yöntemleri,

•  ‘Fikirtepe SED Çerçevesi’ başlıklı ikinci bölümü ile Fikirtepe Projesi’nin olası olumsuz etkileri ve etkilerin 

azaltılması için çözümler,

• ‘Plancılar ve Tasarımcılar Fikirtepe’de’ başlıklı üçüncü bölümde ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın talebi 

üzerine Kentsel Vizyon Platformu olarak mekânsal stratejiler ve tasarım ilkeleri önerileri,

• ‘Sosyal Plancılar Fikirtepe’de’ başlıklı dördüncü bölümü Kentsel Vizyon Platformu tarafından gerçekleştirilen 

‘On Proje Onlarca Etki’ programı ve Fikirtepe Film Atölyesi programı ile Fikirtepe Projesi’nin etkileri ve 

beklentiler,

• ‘Tasarımcılar Fikirtepe’de’ başlıklı beşinci bölümünde ise ‘eski izler yeni çizgiler’ söylemi ile somut ve soyut 

değerlerin tasarım ilkeleri için kullanımı,

•  ‘Antropologlar Fikirtepe’de’ başlıklı altıncı bölümü ile antropolojik bakış açısı ve araştırma yöntemleri ile 

mekan ve yaşam gelişme süreçlerinin irdelenmesi,

•  ‘Zaman İçinde Fikirtepe’ başlıklı son bölümü ile de fotoğraflarla dün, bugün ve yarın gelişim-dönüşüm 

sürecinin görsel sunumu yer almaktadır.

SED Raporu Hazırlanmalı

Bu çalışma ile disiplinler arası işbirliği ve bakış açıları ile Fikirtepe Projesi’nin farklı boyutları farklı kavramlar ve 

yöntemlerle ele alınmış, sorunlar tespit edilmiş ve özellikle sorunların çözümü için öneriler geliştirilmiştir.

Kentsel Strateji olarak gönüllü yaptığımız bu çalışmayı; başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İBB, Kadıköy 

Belediyesi ile yatırımcılar ve mülk sahiplerini temsil eden dernekler tarafından incelemeleri için sunuyoruz.

Ayrıca, bu çalışmayı kamuoyu ile de paylaşarak üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin de görüş 

ve önerilerine açıyoruz.

Böylelikle, 2015 yılında hazırladığımız Sosyal Etki Değerlendirme (SED) Rehberi; 2015 yılında Doğu Merkez 

SED Raporu ve 2016 yılında hazırladığımız Fikirtepe çalışmalarının hazırlanmasına ışık tutmuştur.

Son olarak, hazırladığımız Sosyal Etki Tasarım (SET) Rehberi de tasarımcılar ile mahallelileri yeni yaşam 

alanlarının tasarlanması için bir araya getirecektir.

SED raporlarının dönüşüm projelerinde zorunluluk haline gelmesi dileği ile.

A. Faruk GÖKSU       Sıla AKALP
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Sosyal Etki Değerlendirmesi (SED); etkileyen ve etkilenenler arasındaki etkileşim 

sürecinde ortaya çıkan yaşam ve mekâna ilişkin etkilerin, olası olumsuz sonuçlarının 

minimize edilmesi için kapsamlı ve katılımcı bir yönetim sürecidir. Etkileşim 

sürecinin sosyal ve mekânsal değişime duyarlı hale getirilmesi için, SED raporları 

özellikle karar alıcıları yönlendirmeyi amaçlayan bir dokümandır (Göksu, F. 2013).

SED, sosyal değişimin gerçekleştiği bölgelerde, bir plan, proje, program ya da 

politikanın yaratacağı değişimin olumlu ve olumsuz etkilerini anlamaya ve olumsuz 

etkilerini azaltmaya yönelik yapılan analiz, izleme ve planlama çalışmalarını içerir. 

SED çalışmaları, böylece, sosyal ve bireysel gereksinmelere yanıt veren, eşitlikçi ve 

erişilebilir mekânlar oluşturmaya katkı sağlamayı hedefler. SED bu anlamda yaşam 

merkezli yaklaşım ve yöntem geliştirmeyi hedefleyen, uygulamaya dönük bir etki 

yönetim aracı olarak da tanımlanabilir.

1. SED Nedir?

Üçüncü dönüşüm sürecinde geliştirilen kentsel dönüşüm projelerindeki yaşam 

ve mekâna olan olumsuz etkilerin azaltılması ve taraflar arasında uzlaşma 

mekanizmalarının geliştirilmesi için SED raporları hazırlanmalıdır.

Etkileyen ile etkilenenlerin bir araya gelecekleri etkileşim ortamlarında hazırlanacak 

olan SED çalışmaları, günümüzde özellikle kentsel dönüşüm projelerinde yaşanan 

olumsuzlukları minimize edecek, empati yoluyla beklentileri ortaklaştıracak ve 

uzlaşma yoluyla projelerin hazırlanması sürecini başlatarak gerilimi azaltacaktır. 

Bir başka deyişle, SED raporları özellikle Projeden Etkilenen Varlıklar (PEV) ile 

Projeden Etkilenen İnsanlar (PEİ), yani mekân ve yaşam üzerindeki olumsuz 

etkilerin azaltılması için Türkiye’nin gündemine getirilmelidir.

Kentsel dönüşümün sosyal boyutunu ele almak için, öncelikle günümüz projelerinin 

yaşam ve mekana olan etkilerinin araştırılması gerekmektedir. Bu nedenle, Kentsel 

Vizyon Platformu tarafından yürütülen “On Proje Onlarca Etki” Programı ile 

İstanbul’daki on kentsel dönüşüm alanında araştırmalar yapılmış ve halkın kentsel 

dönüşüm algısı ile mekâna ve yaşama olan olumlu ve olumsuz etkiler ortaya 

konulmuştur.

2. Neden Hazırlanmalı?
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“Önce evleri 
düzelteceğim 

değil, zihniyeti 
düzelteceğim 
diyeceksin.”

“Ne kadar çok 
bina yapılırsa, o 
kadar çok insan 

geliyor.”

“Her şeyi 
özleyeceğim.”

“Bizim kiracılar da gitti. 
Katkı oluyordu...”

“Kiracıların 
durumu ne 

olacak?”

Evi Boşaltın Kağıdı

“Dönüşümün adı var 
kendi yok.”

“Adalarda 
gökdelenler”

Aile Apartmanı

“Burası köyüm de şehrim de...
Artık köye de dönemem, 

burada da kalamam.”
“Müteahit bize ne verecek 

dedik, biz müteahite ne 
vereceğiz demedik.”

“Yol payları da başta 
verilecekti?”

“Havuz başında 
halı yıkarız biz”

“Kopmalar 
başladı.”

“Her yer kentsel 
dönüşüm projesi. Bir 
deprem olsa nereye 
kaçacak bu millet?!”

“İnsanlarla 
birlikte 

dönüşüm”

Çantacılar

Veresiye Defteri

Köye Dönüş Projesi

“Burayı da 5 sene 
sonra diyorlar. 

Bilmiyorum yani, 
buralarda da varmış 
kentsel dönüşüm.” 

“O zengin, 
o fakir, o mutlu, 

o mutsuz.”

“Sela verildi mi inşallah bizim 
adadan değildir diyoruz...”

“Kentsel dönüşüm mü, 
gayrimenkul dönüşümü mü?”

“10 sene sonra baya 
yüksek kesim olur 

burası...”

“28 katlı binanın 
içine kendimi 

koyamıyorum.”

“Ben burada doğmuşum, 
burada büyümüşüm...”

“Biz Fikirtepeliyiz.”

“Maaşlarımız ancak 
yeni yapıların 

aidatına yeter.”

“Bizim kiracılar 
da gitti. Katkı 
oluyordu...”

“Siteye 
sokmazlar 

abla!”

“Kentsel 
dönüşüm mü 
gayrimenkul 
dönüşümü 

mü?”

“Bekliyorduk, 
bekliyoruz hala,  

bekleyeceğiz de.”
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Kullanımların Değişimi:
KONUT - KARMA

Yeni kullanımlar
Altyapı
İnşaat süreci

Dokunun Değişimi:
MAHALLE - SİTE

Yapılaşma
Kamusal alanlar
Tarihi doku

Konut Tipolojilerinin Değişimi:
APARTMAN - BLOK

Konut çeşitliliği
Konut yapısı
Konut kalitesi

İşyerlerinin Değişimi:
DÜKKAN - AVM

Dükkan
Atölye - İmalathane
Alışveriş mekanlarM
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3. Mekan ve Yaşamda Neler Etkilenir?

Sosyal Profil Değişimi:
GİDENLER - GELENLER

Sosyal profil
Nüfus değişimi
Artan yer değiştirmeler
Hassas grupların durumu
Kiracıların durumu

Komşuluk Değişimi:
MAHALLELİ - SİTE SAKİNİ

Mahalle kimliği
K0mşuluk ilişkileri
Sosyal dayanışma ve örgütlenme
Apartman ve sokak kültürü

Beklenti Değişimi:
ALGI - KAYGI

Proje süreçleri
Kaygı ve yalnızlaşma
Güvenlik algısı

Ekonomik Değişim:
KAYIPLAR - KAZANÇLAR

Mülkiyet ve paylaşımlar
Yer değiştirmeye bağlı gelir kayıpları
Mahalle esnafının durumu

YA
ŞA

M
Projeden
Etkilenen
İnsanlar
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 Uluslararası yaklaşımlarda, SED hazırlık süreçlerinde 

aşağıdaki ilkelerin benimsenmesinin önemli olduğu 

vurgulanmaktadır:

Dünya Bankası kriterleri ve 

uluslararası deneyimler, günümüz 

projelerinin yarattığı olumsuz 

etkilerin  herkesin çözüm ortağı 

olacağı bir etkileşim ortamında 

ele alınması gerekliliğini ortaya 

koymaktadır.

Hazırlanacak SED raporları, 

Dünya Bankası O.P.4.03 ve 

O.P.4.12 kriterlerini dikkate alarak 

hazırlanmalıdır:

• Minimum yer değiştirme çözüm 

önerileri

• Gelir iyileştirme ve iş yaratma 

ortamları

• Kayıp tazmin mekanizmaları

• Katılım ve örgütlenme seçenekleri 

Yasam

 

odaklı 
kentsel 
gelisim

Devamlılık

Yerelin

 

önceligi

Tazmin
Telafi

Destek

Bütüncül

 

bakıs

Önceliklere 
odaklanma

Profil 
çesitliligi

Kapsayıcılık

Görünürlük

Yapıcılık

Uzlasma

Arastırma 
yöntemlerinin

çesitliligi
Duruma 

özel 
olma

 

-

-

 

-

4. Temel İlkeler Ne Olmalı?

Yerel ihtiyaçlara duyarlı bir yapı geliştirmek için öncelikli gereksinmeleri dikkate alan, ortak vizyonu 

yansıtan, sosyal ve ekonomik kaygılara cevap veren projeler geliştirilmelidir. Ülkemizde, ÇED raporu 

hazırlama yaklaşımı deneyimi dikkate alınarak, SED raporları hazırlanmalıdır.

SED raporları hazırlama sürecinde temel yaklaşım şunları kapsamalıdır:

Etkileyen ve etkilenen 

arasında etkileşim 

ortamı sağlanmalı

Tarafların birbirlerinin 

beklentilerini anlamaları 

için uzlaşma ortamları 

yaratılmalı

Etkileyen ve etkilenen 

arasında etkileşim 

ortamı sağlanmalı  

 

ETKILESIM DENGE
??

EMPATI

5. Nasıl Bir Yaklaşımla Hazırlanmalı?
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• Çalışmanın amacı,

• Çalışmanın kapsamı,

• Proje bilgileri,

• Proje süreci ve aktörleri,

• Projenin etki alanı,

• Projeden etkilenenlerin profili 

gibi içerikler belirlenir. 

• Öngörülen kapasitenin 

değerlendirilmesi,

• Projenin yapılabilirliğinin 

denetimi,

• (Varsa) hafifletilmesi mümkün 

olmayan etkilerin belirlenmesi,

• Erken çözüm araçlarının 

geliştirilmesi gibi süreçler 

tamamlanır. 

• Etkilerin değerlendirilmesi,

• Doğrudan etkiler,

• İkincil ve kümülatif  etkiler,

• Olası etkiler ve tepklerin 

incelenmesini kapsar. 

Dönüşüm
Alanını

Durum

Tespiti
Erken

Müdahale Etki

Analizi

Etkileri ve 
Tepkileri

TANIMLAMA TAHLİL

Seçenekleri

TARAMA

6. Hazırlama Adımları Nelerdir?

• Tarafların sorumlulukları,

• Katılım planı (katılım araçları 

ve uzlaşma zemini konuları),

• Uygulama takvimi,

• Eylem planı gibi başlıklarda 

planlama süreçleri anlatılır. 

• Performans kriterleri,

• İzleme komitesi,

• Süreç değerlendirme takvimi,

• Proje ilerleme raporu 

hazırlanarak denetimi öngörür. 

SED raporu hazırlama süreci 

5T basamaklarını dikkate 

almalıdır:

• TANIMLAMA; Dönüşüm 

alanının mekânsal, sosyal ve 

kurumsal özelliklerine ilişkin 

durum tespiti

• TARAMA; Hafifletilemez 

etkileri ortadan kaldırmak için 

erken müdahale seçenekleri

• TAHLİL; Etkileri ve tepkileri 

değerlendirme

• TASARLAMA; Etki 

hafifletmeye yönelik süreç 

yönetim planı

• TAKİP; Etkileri ve süreci 

izleme

Kaynak: Kentsel Strateji

Etki

Hafifletme İzleme ve

Değerlendirme

Etkileri ve 
Süreci

Süreci

TAKİPTASARLAMA
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SEM; etkileyen (yatırımcılar, proje geliştiriciler) ve etkilenen (yaşayan ve çalışanlar) 

aktörler arasında etkileşim ortamlarının oluşturulmasını hedefler. Bu matris proje 

kaynaklı negatif  etkilerin minimize edilmesini sağlayan katılımcı ve kapsayıcı bir 

süreç yönetiminin sağlanması için belirlenecek olan ilkeler ve programlara yönelik 

“Kimler, Ne yapmalı? Nasıl Yapmalı? Neden Yapmalı?” sorularına cevap niteliği 

taşıyan yol gösterici bir etki yönetim planı çerçevesidir.

7. Sosyal Etkileşim Matrisi (SEM) Neleri 
İçermeli?

    

                   

 
                 

   
   

  
      

 

PROJE GELİŞTİRENLER

Empati kurmalı
Tasarımı çeşitlendirmeli
Kayıpları engellemeleri
İş potansiyeli yaratmalı

YAŞAYANLAR VE ÇALIŞANLAR

Etkin olmalı
Tasarıma katılmalı
Kapasite oluşturmalı
İhtiyaçları ortaklaştırmalı

ETKİLEYEN VE ETKİLENEN

Etkileşim planı
Tasarım süreci
Katılım araçları
İhtiyaçlar ve işbirliği

SOSYAL ETKİ

Ekonomik seçenekler
Tazmin mekanizmaları
Katılımcı karar alma
İş yaratma

  
         

        ETKİlenenler   
 

ETKİ 
  ETKile

şim
 

 
ET

Kİle

yenler      

NEDEN
YAPILMALI?

NASIL
YAPILMALI?

NE
YAPILMALI?

Kaynak: Kentsel Strateji
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Empati kurmalı
Sosyal ve ekonomik envanterin hazırlanması
Sosyal bütünleşme projelerinin hazırlanması
Proje geliştirme seçeneklerinin ortaya konması
Empati ortamlarının hazırlanması

Tasarımı çeşitlendirmeli
Sosyal tasarım ilkelerinin belirlenmesi
Yenilikçi yöntemlerin araştırılması
Stratejik tasarım çalıştayının yapılması
Tasarım rehberinin hazırlanması

Kayıpları engellemeli
Olası kayıpların tespit edilmesi
Yer değiştirme önlemlerinin araştırılması
Ön fizibilite çalışmasının yapılması
Kaynakların tespit edilmesi

İş potansiyeli yaratmalı
Karma kullanım alternatiflerinin oluşturulması
İş potansiyelinin belirlenmesi
Bölgesel bilgi sisteminin oluşturulması
Öncelikli işe alım programının geliştirilmesi

Etkin olmalı
Mahalle örgütlenmelerinin oluşturulması
Etkileyenlerden bilgilendirme talep edilmesi
İletişim olanaklarının geliştirilmesi
Proje izleme komitesinin belirlenmesi

Tasarıma katılmalı
Taleplerin belirlenmesi
Beklentilerin ortaklaştırılması
Koruma ve gelişme sınırlarının belirlenmesi
Mahalle tasarımcısıyla birlikte çalışılması

Kapasite oluşturmalı
Sosyal sermayenin etkinleştirilmesi
Uzman desteğinin alınması
Kapasite artırma programlarının talep edilmesi
Yerel proje liderlerinin seçilmesi

İhtiyaçları ortaklaştırmalı
Bireysel ve sosyal ihtiyaçların tespit edilmesi
Belirsizliklerin ve önceliklerin tespit edilmesi
Kaynak araştırmasının yapılması
Ortak ihtiyaç programının hazırlanması

ETKIleyenler; 
Gücün paylasımı
Proje Geliştirenler 

ETKIlenenler;
Yerelin gücü
Yaşayanlar ve Çalışanlar

Ekonomik seçenekler ile minimum  yer değiştirme 
İmar hakları transferi ve toplulaştırılması
Ödenebilir konut programı
Yer değiştirme programı
Kiracı koruma programı

Tazmin mekanizmaları ile kayıpları azaltma
Kayıp tespit ve izleme komitesi
Kayıpların tespiti
Yardım fonları
Kaynak geliştirme

Katılımcı yöntemlerle karar alma
Proje karar kurulu
Sosyal etkiye duyarlı tasarım programı
Sosyal projeler komitesi 
İstek ve şikayet mekanizmaları

İş yaratma ortamlarıyla gelir iyileştirme
Gelir iyileştirme planı
Katma değer programları
İş değiştirme seçenekleri
Eğitim programları

Etkileşim süreci tasarlanmalı 
Tarafların sorumluluklarının belirlenmesi
Bütçe oluşturulması
Proje koordinasyon kurulunun oluşturulması
Etkileşim planının yapılması

Tasarım süreçleri birlikte yönetilmeli
Mekansal bütünleşme stratejilerinin belirlenmesi
Afet riskine duyarlı tasarım anlayışının geliştirilmesi
Kamusal kullanımların belirlenmesi
Tasarım izleme komitesinin kurulması

Katılım araçları geliştirilmeli
Bilgilendirme ofislerinin kurulması
Bilgilendirme ve bilinçlendirme dokümanları
E-iletişim altyapısının kurulması
Kapasite artırım programlarının geliştirilmesi

İhtiyaç işbirliği ile karşılanmalı
Ortak ihtiyaç programının değerlendirilmesi
Öncelikli kamu yatırımlarının belirlenmesi
Sosyal girişimciliğin teşvik edilmesi
Yaşam Atölyeleri’nin kurulması

ETKI;
Gücün yönetimi
Sosyal Etki

ETKIlesim;
Isbirliginin gücü
Etkileyen ve Etkilenen

.  -
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Kentsel Strateji tarafından uzlaşma yönetimi için geliştirilen ve bilgilendirme, 

bilinçlendirme, buluşma, beklenti, belirsizlik ve benimseme basamaklarını içeren 

6B Analizi, olumsuz etkilerin azaltılması için önemli fırsatlar sağlayacaktır.

6B basamakları;

 1. Doğru ve şeffaf  bilgilendirme,

 2. Proje ve yasal haklar konusunda bilinçlendirme,

 3. Projeden etkilenen tüm tarafları buluşturma,

 4. Tarafların beklentilerini yönetme,

 5. Sorun ve fırsatları tespit ederek belirsizlikleri ortadan kaldırma,

 6. Projenin ve SED raporunun taraflarca benimsenmesi adımlarını kapsar. 

8. Uzlaşma Basamakları Neler Olmalı?

Bilgilendirme

Bilinçlendirme

Buluşma

Beklenti

Belirsizlik

BenimsemeProje
Yasal süreç
Proje geliştirme
Gerekçe
Paydaşlar
Yasal haklar
Paylaşımlar

İhale şartları
Belgeler
İptal
Değişiklikler
Seçenekler

Katılım/işbirliği
Karar süreci
Ortak karar alma
Çözüm ortağı olma
Demokratik haklar
Örgütlenme

Seçenekler
Alanda yaşamaya
devam isteği

Mülkiyet hakkı
Hak kayıpları
Kiracılar
Düşük gelir grupları
Hassas grupları
dikkate alma

Belediyenin 
yaklaşımı
Yatırımcının 
yaklaşımı
Proje geliştirme
yöntemi

Alternatif projeler
Mimari avan proje

Uygun konut / işyeri
Paylaşım oranları
Değer esaslı
paylaşım

Doğrudan
etkilenenler

Dolaylı
etkilenenler

Vizyon
Stratejik sosyal plan
Katılım planı

Kaynak: Kentsel Strateji

Yasal süreç
Proje iptal davası
Revizyon
Katılım düzeyi

Proje süreçleri
Proje
Başlangıç / bitiş
tarihi

Paylaşımlar
Anlaşmalar
Alternatif kaynak

Bekleme süreci
Alternatif
Konut / işyeri alanı

Eski/yeni yaşam
Kentsel bütünleşme

Gelenler 
Gidenler
Kalanlar

Yerinde-birlikte
dönüşüm
Çözüm ortağı
Mahalle esnafının
beklentileri
Kiracılar
Hassas gruplar
Düşük gelir grupları

Sosyal konut
Ödenebilir konut
Destek

Adil rantsal paylaşım
İş talebi
Kira yardımı
Taşınma masrafları
Ek masraflar

Yasal güvence

İhtiyaçlar
Kapasite
Sosyo-kültürel
değerler

Genel toplantılar

Dernek toplantıları

Toplu görüşmeler

Parsel-ada bazlı

görüşmeler

Komite toplantıları

Proje bilgilendirme

toplantıları

Sorunlar

Beklentiler

Tespit toplantıları

Proje paydaşlarının

buluşması

Konferanslar
Seminerler

Belediye
Mülk sahipleri
Kiracılar
Yatırımcı
Sivil örgütlenmeler
Yerel 
örgütlenmeler

Kıraathane
Nikah salonu
Bahçe
Sokak buluşmaları

Değer paylaşımı
İş geliştirme
Kapasite geliştirme
Yeni fırsatlar

Proje tanımı
Kira yardımı
Gelir kaybı
Diğer kayıplar

Alternatifler
Program ve proje
geliştirme

Yer değiştirme
Geçici yerleşim
Rezerv alanı

Tarihi ve kültürel
miras

Afet yasası
Gerekçe

Kurumlar
Müteahhit
Özel firmalar
Dernekler
Sivil toplum
Mahalle temsilcileri
Muhataplar

Şeffaflık
Doğruluk

Proje süreçleri
Uzlaşma süreçleri
Yer değiştirme
Devamlılık
Zamanında bilgi

6B Uzlaşma Basamakları

Kaynak: Kentsel Strateji
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SET, kentsel müdahalelerin yaşam ve mekan üzerinde yaratacağı olumsuz etkileri 

minimuma indirmek amacıyla kurgulanan;

• Sorunları Keşfederek Araştırma 
• Empati Kuran Uzlaşmacı Katılım 
• Çözüm Üreten Stratejik Tasarım süreçleri olarak tanımlanır.

Sosyal Etki Tasarımı;

• Mahallenin ihtiyaç ve yaşam dinamiklerini anlamak,

• Ortaya çıkabilecek olumsuz etkileri tasarım yoluyla minimuma indirmek,

• Olası değişimler hakkında (sosyal yapı, konut türü, kamu hizmetleri, estetik 

kalitesi vb.) öngörü geliştirmek,

• Mahalle ve mahallelinin somut/soyut diğer bir deyişle ölçülebilir/ölçülemez 

değerlerini proje süreçlerinde göz önüne almak için gereklidir.

SET süreci, ‘Araştırma, Katılım ve Tasarım’ olmak üzere üç aşamada yürütülmelidir.

 

 

9. Sosyal Etki Tasarımı (SET) Nedir?
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Ü
rü

nl
er

K
on

ul
ar

Ta
sa

rım
cı

nı
n 

Ro
lü Projeden etkilenenlerin, 

mekan ve yaşama dair 
istekleri ve ihtiyaçlarını 
keşfeden; tasarım 
araştırmacısı  

Notlar/Broşürler/Raporlar
Etkinlikler
Sosyal Medya 
Dokümanları

Sorular ve Sorunlar
Alışkanlıklar ve Değişimler
Araştırmalar ve Yorumlar
Algılama ve Anlama
Karakter ve İhtiyaçlar

Araştırma
ʻMekan ve 

Yaşamʼ

1. AŞAMA

Projenin taraflarının 
beklentileri ve piyasanın 
gerçeklikleri arasında 
etkileşim kuran; uzlaşma 
yöneticisi 

Uzlaşma Raporu
Çalıştaylar-Toplantılar
Sosyal Etkileşim Matrisi

Etki ve Tepki
İstekler ve Engeller
Etkiler ve Kayıplar
İşbirliği ve Uzlaşma
Beklentiler ve Gerçekler

Planlama ilkeleri ve 
eylemleri hakkında çözüm 
üreterek, benimsenen bir 
proje geliştiren;  stratejik 
tasarımcı 

Stratejik ve Taktik Çerçeve
Ekonomik Model
Yer Değiştirme 

Strateji ve Tasarım
Strateji ve Taktik
Ekonomi ve Kaynak
Yer Değiştirme ve Tazmin
Stratejiler ve Çözümler

Katılım
ʻBeklentiler ve 

Gerçeklerʼ

2. AŞAMA 3. AŞAMA

Tasarım
ʻStratejiler ve  
Çözümlerʼ 

Ya
kl

aş
ım

N
as

ıl
Sorunları Keşfederek 

Araştırma  
Süreci

Mahalleyi ve 
mahallelinin mekan ve 
yaşam dinamiklerini 
KEŞFEDİN , sorunları, 
karakter ve ihtiyaçları 
algılamak ve anlamak 
için bu rehberdeki 
yenilikçi yöntemleri 
KULLANIN.

Araştırma
ʻMekan ve 

Yaşamʼ

1. AŞAMA

Empati Kuran 
Uzlaşmacı Katılım 

Süreci

Çözüm Üreten 
Stratejik Tasarım 

Süreci 

Tarafları bir araya 
getirerek beklentileri 
ve gerçekleri tartışın, 
EMPATİ  ve etkileşim 
ortamı oluşturun, 
uzlaşma ilkelerini birlikte 
BELİRLEYİN.  

Olası olumsuz etkileri 
minimuma indirmek 
için ÇÖZÜM ODAKLI 
stratejiler geliştirin, 
çözüm üreten tasarım  
ilkelerini mahalleli ile 
PAYLAŞIN.

Katılım
ʻBeklentiler ve 

Gerçeklerʼ

2. AŞAMA 3. AŞAMA

Tasarım
ʻStratejiler ve  
Çözümlerʼ 

K
ay
n
ak
: K

en
ts

el
 S

tr
at

ej
i 1 2 3

4 5

Dönüşüm Alanını 
TANIMLAMA

Seçenekleri 
TARAMA

1.1. Değerlendirmenin Amacı ve 
Kapsamı

1.2. Proje künyesi

1.3. Proje Alanı Profili

1.4. Kapasite Analizi

1.5. Yasal ve Kurumsal Çerçeve

1.6. Aktör Analizi

5.1. Performans Kriterleri

5.2. Kayıp Tespit ve İzleme Komitesi

5.3. İzleme Takvimi

Etkileri 
TAHLİL ETME

Süreci 
TASARLAMA

Etkileri ve Süreci 
TAKİP ETME

2.1. Hafifletilebilirlik Analizi

            2.1.1. Hafifletilebilir Etkiler

            2.1.2. Hafifletilemez Etkiler

2.2. Erken Çözüm Araçları

 

3.1. Etki Kategorileri

3.2. Projenin Olası Etkileri

           3.2.1. Projeden Etkilenen İnsanlar (PEİ) - Yaşam

            3.2.2. Projeden Etkilenen Varlıklar (PEV) - Mekan

            3.2.3. İkincil ve Kümülatif Etkiler

3.4. Beklenti Matrisi

4.1. ETKİleyenler için Eylem Planı

4.2. ETKİlenenler için Eylem Planı

4.3. ETKİleşim için Eylem Planı

4.4. ETKİ Yönetim Planı

            4.4.1. Ekonomik seçenekler ile minimum yer değiştirme

            4.4.2. Tazmin mekanizmaları ile kayıpları azaltma

            4.4.3. Katılımcı yöntemlerle karar alma

            4.4.4. İş yaratma ortamlarıyla gelir iyileştirme

SED Raporu içerigi
ne olmalı? 

10. SED Raporu İçeriğinde Neler 
Olmalı?

Kaynak: Kentsel Strateji
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FİKİRTEPE

A. Faruk GÖKSU
Elis MUTLU

Canan CANDAN

Mekan ve Yaşama Olan Etkiler



A Etkiler

1. ETKİ KONULARI
2. ETKİ YÖNETİM PLANI



1950’ler

1960’lar

1970’ler

1980’ler

Yapılar 
yoğunlaşıyor. 

Anadolu’dan 
ilk göçler ve 
yerleşimler

Nüfus 
artıyor.

İlk 
Yerleşim

M.Ö. 
6000

2016 
sonu

2016 +

İlk yerleşimlerin 
başlaması bekleniyor. 

2012

2010

2005

2013

2014

Fikirtepe Özel Proje Alanı 
ilan edildi. 

FİDEM kuruldu. 

UİP revizyonu ve 2. kez askıya 
çıkarıldı.

Yıkımlar başladı.

Fikirtepe ‘Afet Riskli Alan’ ilan 
edildi. 

UİP iptal edildi. 

Bakanlık yetkisini İBB’ye 
devretti. 
İlk temel atıldı!

2016 Anlaşma, kamulaştırma ve inşaat 
süreçleri devam ediyor. 

İlk yerleşimlerin başlaması 
bekleniyor. 
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3. 4.

1.

6.

PEYZAJ8.

KAMU YATIRIMLARI5.

10.UYUM9.ALTYAPI7.

PLANLAMA ve 
TASARIM

2.

1. Etki Konuları
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2. Etki Yönetim Planı

İşbirliği Protokolü

Güvenlik Eylem Planı

Kamu Yatırımları Ana 
Planı

Stratejik Planlama ve 
Tasarım İlkeleri

• Proje Ortaklık Modeli
• Ortak Fon Oluşturma
• Ortak Yatırımları 
Yürütme
• Belirsizlik Yönetimi

• Güvenli Ulaşım Rotaları
• İnşaat Bilgilendirme 
Programı
• Sağlık ve Güvenlik 
Protokolü

• Eğitim
• Sağlık
• Sosyal - Kültürel Yapılar
• İbadethaneler
• Meydanlar
• Park ve Spor Alanları

• Yaşayan Merkez
• Bütünleşen Donatı 
Alanları
• Farklılaşan Karakter 
Bölgeleri
• Kolay Bağlantılar
• Daha İyi Ulaşım
• Uyumlu Yapılar

Proje Yönetim Şirketi

İnşaat Süreçleri 
Koordinasyon Kurulu

Kamu Yatırımları 
Koordinasyon Kurulu

Kentsel Tasarım Rehberi

1. PROJE 
YÖNETİMİ

4. İNŞAAT 
SÜREÇLERİ

5. KAMU 
YATIRIMLARI

2. PLANLAMA
ve TASARIM

Ne 
Hazırlanmalı?

Öncelikli Etki 
Konuları

Kapsam Araç

Yer Değiştirme Eylem 
Planı

• Taşınma Destek Planı
• Kiracı Destek ve 
Bilgilendirme Programı
• Alternatif Yer 
Gösterme

Kayıp Tazmin Komitesi3. YER 
DEĞİŞTİRME

İş ve Girişim Programı

Fikirtepe Höyüğü Kazı 
Yönetim Planı

Bitki Envanteri

Mahalle Rehberi

Altyap Ana Planı

• Öncelikli İşe Alım 
Programı
• Hizmet Sektörüne 
Geçiş Eğitimleri
• Sertifika ve Kapasite 
Geliştirme Programı

• Arkeolojik Kazı 
Çalışmaları
• “Neolitik Dönemden 
Günümüze Fikirtepe” 
Farkındalık Yaratma 
Projesi

• Ağaç Transfer Alanı
• Bitki Türleri 
Araştırması

• Sosyal Yaşam
• Ekonomik Yaşam

• Bağlantılar
• Toplu Ulaşım
• Teknik Altyapı

Yaşam Atölyesi

“Fikirtepe Kültürü” 
Arkeoloji Merkezi

Doğal Çevre 
Değerlendirme Kurulu

Sosyal ve Ekonomik 
Uyum Merkezi

Altyapı Koordinasyon 
Kurulu

6. İSTİHDAM

10. MİRAS

8. PEYZAJ

9. UYUM

Ne 
Hazırlanmalı?

Öncelikli Etki 
Konuları

Kapsam Araç

7. ALTYAPI

2. Etki Yönetim Planı
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1. PROJE YÖNETİMİ
Ne hazırlanmalı?

 İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

Kapsam: 

Proje Ortaklık Modeli

Ortak Fon Oluşturma

Ortak Yatırımlar Yürütme Kurulu

Belirsizlik Yönetimi

Araç: 

 PROJE YÖNETİM ŞİRKETİ

HEDEFLER PERFORMANS 
KRİTERLERİ

AKTÖRLER

• Ortak Yol Haritası 

hazırlanması

• Ortak fon 

oluşturulması

• Kamu-özel sektör ve 

sivil örgütlerin işbirliği 

ortamının sağlanması

• İletişim planının 

hazırlanması

• Ortak fona ayrılan 

ödenek

• Proje takvimi

• İletişim planı

• Takip raporları

• Toplantılar

• Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı

• İBB

• Kadıköy Belediyesi

• Yatırımcılar

• Mülk Sahipleri
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2. PLANLAMA ve TASARIM
Ne hazırlanmalı?

 STRATEJİK PLANLAMA İLKELERİ

 TASARIM İLKELERİ

Kapsam: 

Yaşayan Merkez

Bütünleşen Donatı Alanları

Farklılaşan Karakter Bölgeleri

Kolay Bağlantılar

Daha İyi Ulaşım

Uyumlu Yapılar

Araç: 

 KENTSEL TASARIM REHBERİ

HEDEFLER PERFORMANS 
KRİTERLERİ

AKTÖRLER

• Kurumlar arası koordinasyon 

sağlanması

• Adalar arası bütüncül planlama 

yapılması

• Merkez stratejilerinin 

oluşturulması

• Karakter bölgelerinin 

yaratılması

• Yapılaşmaya dair belirsizliklerin 

ortadan kaldırılması

• Düzenli bilgilendirme 

çalışmaları yapılması

• Tasarım kodları belirlenmesi

• Katılımcı tasarım çalıştayları 

düzenlenmesi

• Bilgilendirme toplantıları 

yapılması

• Benimsenebilir proje ortaya 

konulması

• Yaşayan merkez

• Stratejik planlama 

ilkelerinin takibi

• Raporlama

• Çalıştaylara katılım 

oranı

• Ortak ilkeler üzerinde 

uzlaşma sağlanması

• Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı

• İBB

• Proje geliştiriciler

• Mülk sahipleri
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3. YER DEĞİŞTİRME
Ne hazırlanmalı?

 YER DEĞİŞTİRME EYLEM PLANI

Kapsam: 

Taşınma Destek Planı

Kiracı Destek ve Bilgilendirme Programı

Alternatif  Yer Gösterme

Araç: 

 KAYIP TAZMİN KOMİTESİ

HEDEFLER PERFORMANS 
KRİTERLERİ

AKTÖRLER

• Kayıpların tazmin 

edilmesi

• Alternatif  taşınma 

alanları gösterilmesi

• İşyerlerine alternatif  

taşınma alanları 

gösterilmesi

• Bilgilendirme 

çalışmaları yapılması

• Malik ve kiracıların 

geri taşınma oranı

• Kira yardımlarından 

memnuniyet oranı

• Kayıp Tazmin 

Komitesi’nin kurulması

• Taşınma Planı’nın 

yapılması

• Bilgilendirme 

dokümanları

• Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı

• Proje geliştiriciler

• Mülk sahipleri

• Kiracılar

• İşyeri sahipleri



40 41

4. İNŞAAT SÜREÇLERİ
Ne hazırlanmalı?

 GÜVENLİK EYLEM PLANI

Kapsam: 

Güvenli Ulaşım Rotaları

İnşaat Bilgilendirme Programı

Sağlık ve Güvenlik Protokolü

Araç: 

 İNŞAAT SÜREÇLERİ KOORDİNASYON KURULU

HEDEFLER PERFORMANS 
KRİTERLERİ

AKTÖRLER

• İnşaat süreci hakkında 

konut alanlarında 

yaşayanlara bilgilendirme 

yapılması

• Güvenli ulaşım 

rotalarının belirlenmesi

• Çalışanların ve çevrede 

yaşayanların güvenliğinin 

sağlanması

• İnşaata bağlı kaza ve 

risklerin azaltılması

• Denetim 

mekanizmalarının 

oluşturulması

• Bilgilendirme 

dokümanları

• Şikayet/destek 

mekanizmalarının takibi

• Şantiye içindeki kaza 

sayısı

• Yaya yolu 

bağlantılarının yapılması

• Araç trafiğinin kesintiye 

uğramaması

• Sarsıntıların minimuma 

indirilmesi

• Gelen şikayet sayısı

• Şantiye çalışma 

saatlerine uyulması

• Kadıköy Belediyesi

• Yatırımcı Derneği
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5. KAMU YATIRIMLARI
Ne hazırlanmalı?

 KAMU YATIRIMLARI ANA PLANI

Kapsam: 

Eğitim

Sağlık

Sosyal-Kültürel Yapılar

İbadethaneler

Meydanlar

Park ve Spor Alanları

Araç: 

 KAMU YATIRIMLARI KOORDİNASYON KURULU

HEDEFLER PERFORMANS 
KRİTERLERİ

AKTÖRLER

• İhtiyaçlara cevap 

verecek kapasitenin 

belirlenmesi

• Nüfus gelişimiyle 

kamu yatırımlarının 

eşgüdümlü yürütülmesi

• Kurumlar arası 

koordinasyon 

sağlanması

• Donatı alanları için 

mimari ve kentsel 

tasarım ilkeleri 

belirlenmesi

• Koordinasyon 

kurulunun 

oluşturulması

• Toplantılar

• Bilgilendirme 

çalışmaları

• Değerlendirme 

raporları

• Kapasite 

araştırmaları

• İBB

• Kadıköy Belediyesi

• İlgili bakanlıklar

• Yatırımcı Derneği

• Tasarımcılar
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6. İSTİHDAM
Ne hazırlanmalı?

 İŞ ve GİRİŞİM PROGRAMI

Kapsam: 

Öncelikli İşe Alım Programı

Hizmet Sektörüne Geçiş Eğitimleri

Sertifika ve Kapasite Geliştirme Programı

Araç: 

 YAŞAM ATÖLYESİ

HEDEFLER PERFORMANS 
KRİTERLERİ

AKTÖRLER

• Sertifika 

programlarının 

başlatılması

• İş yaratma (özellikle 

projeden etkilenenler 

için)

• İş değiştirme olanakları 

(mevcut işletmelere 

yönelik)

• Etkilenenlere istihdam 

önceliği tanınması

• Öncelikli işe alım kotası 

uygulanması (yerelden 

işgücü sağlanması)

• Yaşam Atölyesi kurulması

• Sertifika programlarına katılım sayısı

• Sertifika programlarındaki başarı 

oranı

• Yaratılan iş sayısı (tam/yarı zamanlı)

• Öncelikli işe alım kotası uygulayan 

inşaat şirketi oranı

• Öncelikli kişi kotasından faydalanan 

kişi sayısı

• Verilen eğitim saati

• Proje geliştiriciler

• Etkilenenler

• İşyeri sahipleri

• Yakın çevrede 

yaşayanlar

• Sosyal girişimciler
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7. ALTYAPI
Ne hazırlanmalı?

 ALTYAPI ANA PLANI

Kapsam: 

Bağlantılar

Toplu Ulaşım

Teknik Altyapı

Araç: 

 ALTYAPI KOORDİNASYON KURULU

HEDEFLER PERFORMANS 
KRİTERLERİ

AKTÖRLER

• Ulaşım entegrasyonun 

sağlanması

• Bağlantıların güçlendirilmesi 

(yaya, araç, toplu taşıma, 

bisiklet)

• Ulaşım kalitesinin ve 

güvenliğinin arttırılması

• Yaşam alanlarına kolay 

ulaşım bağlantıları sağlanması

• Yönlendirme tabelaları 

konulması

• Ulaşılabilirliğin geliştirilmesi

• Donatı alanlarının 

kapasitesinin geliştirilmesi

• Altyapı yatırımlarının 

sistematize edilmesi

• Kolay ulaşım

• Kolay bağlantılar

• Kamusal alanların 

canlılığı

• Yeterli donatı alanı

• Kentsel canlılık

• Kullanıcı grupların 

çeşitliliği

• Yaya ve bisiklet yolları

• Güvenlik

• İBB

• Kadıköy Belediyesi

• Proje geliştiriciler
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8. PEYZAJ
Ne hazırlanmalı?

 BİTKİ ENVANTERİ

Kapsam: 

Ağaç Transfer Alanı

Bitki Türleri Araştırması

Araç: 

 DOĞAL ÇEVRE DEĞERLENDİRME KURULU

HEDEFLER PERFORMANS 
KRİTERLERİ

AKTÖRLER

• Fikirtepe’nin bitki 

mirasının korunması

• Geçici ağaç 

transferi alanlarının 

oluşturulması

• Mekansal hafızanın 

sürdürülmesi

• Aidiyet

• Benimseme

• Yaşam kalitesinin 

artırılması

• Transfer edilen ağaç 

sayısı

• Korunan ağaç sayısı

• Ortak alanların 

canlılığı

• Yeşil alanların 

kullanım durumu

• Kullanım kapasitesi

• Kadıköy Belediyesi

• Proje geliştiriciler

• Projeden 

etkilenenler

• Tasarımcılar

• Uzmanlar
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9. UYUM
Ne hazırlanmalı?

 MAHALLE REHBERİ

Kapsam: 

Sosyal Yaşam

Ekonomik Yaşam

Araç: 

 SOSYAL ve EKONOMİK UYUM MERKEZİ

HEDEFLER PERFORMANS 
KRİTERLERİ

AKTÖRLER

• Sosyal ve ekonomik 

destek mekanizmaları 

geliştirilmesi

• Program ve projeler 

geliştirilmesi

• Toplumsal kalkınma 

sağlanması

• Kayıpların 

hafifletilmesi

• Yerel kapasitenin 

desteklenmesi ve 

geliştirilmesi

• Danışmanlık 

hizmetleri sağlanması

• Desteklenen proje 

sayısı

• Katılım oranı

• Danışmanlık 

biriminin kurulması

• Danışmanlık verilen 

kişi sayısı

• Kadıköy Belediyesi

• Projeden 

etkilenenler

• Uzmanlar
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10. MİRAS
Ne hazırlanmalı?

 KAZI YÖNETİM PLANI

Kapsam: 

Arkeolojik Kazı Çalışmaları 

“Neolitik Dönemden Günümüze Fikirtepe” Farkındalık Projesi

Araç: 

 “FİKİRTEPE KÜLTÜRÜ” ARKEOLOJİ MERKEZİ

HEDEFLER PERFORMANS 
KRİTERLERİ

AKTÖRLER

• Fikirtepe’nin  

İstanbul’un ilk yerleşim 

alanlarından biri 

olması hakkında 

eğitim ve farkındalık 

çalışmaları yapılması

• Kentsel mirasın 

korunması ve 

geliştirilmesi

• Fikirtepe’de arkeolojik 

kazı çalışmalarının 

desteklenmesi

• Tarihsel katmanların 

ortaya çıkarılması ve 

korunması

• Desteklenen proje 

sayısı

• Kazı çalışmaları proje 

takvimi

• Merkez kurulması

• Araştırmalar 

yapılması

• Kadıköy Belediyesi

• Üniversiteler
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PLANCILAR ve  
TASARIMCILAR

Kentsel Vizyon Platformu ve Kentsel Strateji 
A.Faruk GÖKSU

Sıla AKALP

KCAP
Irma VAN OORT
Frank WERNER

Bart POUW

Super Eight 
Bilge Kobaş 

Mert Cığızoğlu

Kentsel Tasarım Çerçevesi



A Fikirtepe’yi Anlamak

1. DÖRT MAHALLE BİR PROJE
2. GÜÇLÜ TOPOGRAFYA

3. KENTSEL DOKU
4. SOSYAL DOKU

5. TARİHSEL DERİNLİK
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1. Dört Mahalle, Bir Proje

Fikirtepe, Dumlupınar, Eğitim ve Merdivenköy mahallelerinden oluşan Fikirtepe proje alanında 

yakın zamana kadar 16.000 hanede 50.000 kişi yaşıyordu.

DumlupıınarFikirtepe

2011
NÜFUS

50.000
DOLU HANE

10.835
HANE HALKI
3.25 kişi

HANE
16.000

 

 

Eğitim

 

Merdivenköy

TOPLAM KÜÇÜK 
SANAYİ

529 adet
TOPLAM TİCARET

1.424 adet
DOLU TİCARET
1.139 adet

134 ha

1.86

0.67

KAKS
TAKS

KİŞİ BAŞI KONUT 
BÜYÜKLÜĞÜ

25.81 m2

m2

370 kişi/ha
ORT. YOĞUNLUK
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2. Güçlü Topografya

+ 5.0 m

+ 8.0 m

+ 7.0 m

+ 38.0 m

+ 27.0 m

+ 48.0 m

+

+ 10.0 m
Fikirtepe’nin güçlü topografyası 

yerleşimi ikiye ayırmaktadır. 

Fikirtepe’nin en üst kotu olan 

59 m ile kuzey tarafı (E5) 

arasındaki fark 49 metredir. 

Bu yükseklik farkı ile Fikirtepe, 

karayolu boyunca önemli 

bir  konuma ve denize hakim 

manzaraya sahiptir.

+ 59.0 m

+ 57.0 m

+ 13.0 m
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3. Kentsel Doku

Kadıköy ilçesinde dört farklı kentsel 

doku tipolojisi bulunmaktadır. Fikirtepe 

kentsel dokusu; bitişik nizam, 2-3 katlı 

yapı tipolojisi ile Kadıköy’ün parsel 

bazında 4-5 katlı ayrık, bahçeli apartman 

özelliklerine sahip kentsel dokusundan 

farklılıklar ortaya koymaktadır. Zaman 

zaman caddeler arasında geçişlerin 

dik yokuşlar ile sağlandığı mahallenin 

E-5 ve Minibüs Caddesi gibi iki önemli 

karayoluna yakın yerde konumlanmış 

olması, mahalleye önemli bir konum 

kazandırmıştır. 

0 100m 250m 500m 100
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4. Sosyal Doku

Fikirtepe’de bugünkü mahalle dokusunun izleri 1950’lerde oluşmaya başlamıştır. 

Büyük çoğunluğu Anadolu’nun çeşitli kentlerinden göç eden orta ve orta alt 

gelir grubuna mensup hanelerin yaşadığı Fikirtepe’de güçlü bir sosyal yapı 

bulunmaktadır. 

Fikirtepe, Anadolu yaşam biçiminin ve zenginliğinin mekana ve yaşama yansıdığı 

önemli yerlerden biridir. 

Orta alt ve alt gelir grubunun çoğunlukla yaşadığı Fikirtepe’de geniş aile yapısı, 

çocuk ve genç nüfusun fazla olması, ev ve sokak yaşamında canlılık ve çeşitlilik 

oluşturmaktadır. Mahallede, aile, akraba, hemşehrilik bağları halen çok güçlüdür.
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5. Tarihsel Derinlik

Fikirtepe, adından da anlaşılacağı üzere bir tepe üzerine kurulmuş eski  bir 

yerleşimdir. Günümüzde sit alanı olarak ilan edilen höyük proje alanının güney 

doğusunda bulunmaktadır.

MÖ 5.500’lü yıllarda, Kuş Dili Deresi bir haliç şeklindedir ve kıyı çizgisi bugünkü 

E-5 Bağlantı yolu ile Hasanpaşa bölgesindedir. Deniz, Kurbağalıdere Vadisi 

üzerinden, Fikirtepe önlerine kadar uzanmaktadır.

Fikirtepe yerleşimi, MÖ 4.000 ile 3.000 arasındaki döneme ait olan, İstanbul’un 

bilinen en eski çanak çömlekçi neolitik kültür yerleşimlerindendir.

Fikirtepe Kalıntıları
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B Fikirtepe’yi 
Planlamak

1. İMAR PLANI
2. ORTAK REHBER, ORTAK 

GELECEK
3. ÜÇ YAŞAMSAL DOKUNUŞ

4. DÖRT TEMEL KRİTER
5. STRATEJİK PLANLAMA İÇİN 

ALTI TEMEL İLKE
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1. İmar Planı: 1/1.000 Uygulama İmar 
Planı

• Kademeli İmar Bonusu

Parsel Büyüklüğü;

600 m2 ise E:1.80

601-1.200 m2 ise E: 2.00         

1.201-2.500 m2 arası ise E: 2.30

2.501-4.000 arası m2  ise E: 2.40

4.001 m2 ‘den büyük ise E:2.60

Yapı Adası bölünmesi halinde; E: 3.0

Yapı Adası halinde ise E:4.0

• Ada bazında %25 donatı

1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı
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2. Ortak Rehber, Ortak Gelecek

Bu çalışma; kentsel tasarım projesinin özellikle yatırımcı ve tasarımcılar ile birlikte 

katılımcı ortamlarda hazırlanması için tasarım ilkelerinin belirlenmesini amaçlamıştır. Bu 

ilkeler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kadıköy Belediyesi, 

yatırımcılar, mülk sahipleri, tasarımcılar ve sivil toplum örgütlerinin görüş ve önerilerinin 

alındığı bir tartışma ortamının ürünüdür. 

Onaylı imar planını dikkate alan, yaşama ve çalışma alanı birlikteliği vizyonuna sahip olan 

bu çalışma;

• Yaşayan sokak,

• Bizim mahalle,

• Uyumlu yapılar yaklaşımları içinde ele alınmıştır. 
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3. Üç Yaşamsal Dokunuş

Fikirtepe İmar Planı, 4 emsal yapılaşma koşulu ile, 4 milyon metrekare inşaat alanı 

kapasitesine sahip olan, yaklaşık 140.000 kişinin yaşadığı, 60.000 kişinin çalıştığı 

kent içinde bir kente dönüşecektir.

Kentsel tasarım projesinde ise bu yapılaşma yoğunluğunun etkilerini hafifletebilmek 

için Üç Yaşamsal Dokunuş; Damar, Düğüm, Doku yaklaşımı benimsenmiştir.

M

M

I. Damar: Can Damarı

Fikirtepe’nin yeni merkezi, alanın en üst kotunda yaratılan ve konum olarak en erişilebilir noktadaki can 

damarıdır.
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II. Düğüm: Kamusal Mekanlar

Fikirtepe’nin fiziksel ve sosyal topografyasının özelliği dikkate alınarak mahalle ölçeğinde sokak, meydan, çarşı 

ve park gibi geleneksel mahalle özellikleri dikkate alınarak erişilebilir yaşam odakları yani kamusal mekanlar 

tasarlanmalıdır.
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III. Doku: Yenilenen Dokular

Fikirtepe’de mevcut yapı adalarının birkaçının birleşmesiyle yenilenen bir kentsel doku ortaya çıkmaktadır. Yeni 

doku, mevcut izlerin yeni çizgilere dönüştüğü yeni yapı tipolojisini ortaya koymaktadır.
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4. Dört Temel Kriter
Proje hedefi Fikirtepe’de yeni, canlı ve yaşanabilir bir yerleşim alanı kurgulamaktır. Bu hedefe ulaşmak

için göz önünde bulundurulması gereken temel ilkeler şu şekilde sıralanabilir;

01. Yaşayan Sokaklar

Ulaşım ağının canlı dolaşım kurgusunda 8-10

katlı yapılar arasında hareket eden iyi tasarlanmış

yaya yolu, taşıt yolu ve yeşil alan kullanımlarından

meydana gelmesi.

02. Karma Kullanım

7/24 kullanıma hitap eden karma kullanım alanı gelişimi. Konut 

alanları odak olarak belirlenirken, ticari, ofis ve iş alanlarından 

meydana gelen karma kullanımların geliştirilmesi.

03. Ulaşım Çeşitliliği

Toplu taşıma hatlarıyla entegrasyon. Fikirtepe’nin farklı toplu taşıma 

ve ulaşım modlarını kullanan gelişmiş bir ulaşım ağına ihtiyacı vardır. 

Toplu taşıma erişilebilirliğin artırılması yüksek yoğunluklu yapılaşma 

alanlarının tasarlanmasına ve uygulanmasına olanak sağlamaktadır. 

Yaya yollarının varlığı yaşam kalitesinin arttırılması için gereklidir.

04. Açık Alanlar

Kadıköy’ün açık alan yetersizliğinin Fikirtepe’de yaratılacak 

yeni yerleşim alanıyla karşılanması beklenmektedir. Bütüncül 

açık alan tasarımı ve planlaması sayesinde Fikirtepe çevresel 

kurguya kolayca eklemlenebilecektir.
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5. Stratejik Planlama İçin Altı Temel 
İlke

YAŞAYAN 
MERKEZ

BÜTÜNLEŞEN 
DONATI 

ALANLARI

FARKLILAŞAN 
KARAKTER 
ALANLARI

1 2 3
KOLAY 

BAĞLANTILAR
DAHA 

İYİ 
ULAŞIM

UYUMLU 
YAPILAR

4 5 6
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I. Yaşayan Merkez

Proje alanının merkezinde doğu-batı yönünde tasarlanan yeşil bulvar ve ona 

bağlanan yeşil ringin eklemlenmesiyle birlikte Fikirtepe’nin kilit taşı olacak olan 

‘Yeşil Omurga’ adı verilen, merkezi, yeşil ve açık alan kurgusu yaratılacaktır. Kuzey-

güney doğrultuda ilerleyen bağlantılar doğu-batı akslarını keserek kamusal alanların 

daha geniş bir çevreye eklemlenebilmesini sağlayacak olan Yeşil Grid yaklaşımı 

benimsenmiştir. Merkezde yaratılan Yeşil Bulvar ise Fikirtepe’nin yeni yaşayan 

merkezi olacaktır.
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II. Bütünleşen Donatı Alanları

Her parselin %25’i alınarak açık alan ve kullanımlar oluşturulacaktır. Bu alanlar, 

stratejik konumlara dağıtılarak, bütünün kullanımına açık bir kamusal alan 

yaratılmaya çalışılmıştır. Doğu-batı aksı üzerinde ilerleyen merkezi açık alana benzer 

geniş kamusal alanlar ile birlikte karakter alanları ve farklı mahalleler bazında yerel 

toplanma alanları oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu amaçla, açık alan ve kamusal 

kullanımların (okul ve kültürel etkinlikler gibi) yoğunlaştığı alanlar oluşturulmuştur.
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III. Farklılaşan Karakter Bölgeleri

Fikirtepe gelişim alanı sınırları içerisinde A’den E’ye beş 

adet karakter alanı belirlenmiştir. Master Plan kapsamındaki 

beş karakter alanı içerisinde 62 adet ada yer almaktadır. 

Her karakter alanı için belirlenen plan kodları ile alanların 

kimlik kazanması ve farklılaşması sağlanacaktır. Alanların 

tanımı konum, içerik, altyapı ve topografya göz önünde 

bulundurularak yapılmıştır:

A Bölgesi: E-5 karayolunun doğusu

B Bölgesi: Metro istasyonlarına iyi erişim ve 

karayolundan iyi görünebilirlik

C Bölgesi: Dik yamaçlarda yer alan topografyası ön 

plana çıkan arazi

D Bölgesi: Fikirtepe’nin güney yamacı, Mandıra 

Caddesi’ne kadar uzanan kısım

E Bölgesi: Proje alanının güneyinde yer alan ve konut 

alanlarıyla sınırlandırılmış olan arazi

  

D
C

B

B B
E

A
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IV. Kolay Bağlantılar

Fikirtepe, D-100 karayoluna yakın önemli bir stratejik konumda; Sabiha Gökçen 

Havalimanı ve kent merkezine kolaylıkla erişilebilir bir alanda yer almaktadır.

Fikirtepe’nin gelişiminde var olan özgün altyapı kullanılacaktır. Araç kullanımının 

entegrasyonunun sağlanması adına aşağıdaki hedefler belirlenmiştir:

• Karayolu ve kent merkezinden alana erişilebilirliğin geliştirilmesi için var 

olan altyapının optimize edilmesi ve yeni bulvarların açılması gerekmektedir.

• Özel araç park yerlerinin ada bazında çözümlenmesi ve de kamusal 

araç park etme yerlerinin ulaşım ağıyla entegrasyonunun sağlanması yeni 

altyapı kamusal alan ve yapısal alan tasarımı ile niteliksel bakımdan entegre 

edilecektir.

Yaya yolları da ana sistemlere eklemlenecektir. Bütüncül bir yaklaşımla, yaya 

yollarının alan içerinde dağılımı ile birlikte alanın erişilebilirliği de artırılmış olacaktır. 

Kurgulanan ızgara sistem aynı zamanda esnek olma niteliği taşıması nedeniyle 

gelecekte gerçekleştirilecek ada bazlı gelişimlere de uyum sağlayabilecektir.

M

M

M

M

M

M
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V. Daha İyi Ulaşım

Master Plan, toplu taşıma konusuna vurgu yapmaktadır. Mevcut durumda, Fikirtepe 

metro ağına sahip konumu itibariyle kentle güçlü bir bağlantı kurmaktadır. Bu 

entegrasyonun sağlanması, alanın gelişimi için önemli bir artı değer taşımaktadır. 

Projenin odakları ise şunlardır:

• Toplu taşının erişilebilirliğine dair kapasitenin ve konforun artırılması ve 

geliştirilmesi için metronun Master Plan gövdesine iyi bir biçimde entegre 

edilmesi.

• Yeni dairesel tramvay hattı ve füniküler sistem aracılığıyla metroya 

erişimin artırılması ve geliştirilmesiyle birlikte merkezi açık alana bağlantının 

sağlanması ve aşırı yükseklik farklılıklarının önüne geçilmesi.

• Toplu taşıma istasyonları ve duraklarının etrafında yoğun yapılaşma, toplu 

taşıma duraklarına kolay erişim, merkezlerin yoğun kullanılarak yaşaması.

Yol hiyerarşisi aracılığıyla erişilebilirliğin, yönlendirmenin ve kamusal alanların 

kalitesinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi hedeflenmiştir. Master Plan kapsamında 

ele alınan başlıca önceliklerden biri yol hiyerarşisinin mevcut yol dokusuna uygun 

kurgulanmasıdır. Alandaki yol hiyerarşisi;

• 30 m taşıt yolu, mevcut durumdaki E-5, İstanbul Çevre Yolu’nu ifade eder. 

Kadıköy’e giriş yoludur.

• 25 m taşıt yolu, mevcut durumda doğu-batı yönünde akan Mandıra 

Caddesi’ni ifade eder. Mevcut durumda 10 m olan yolun genişletilerek 25 m 

olması gerektiği öne sürülmüştür.

• 18 m’lik yollar, yeni açılması planlanan bulvarları ifade eder. Bu yollar 

aracılığıyla alanın Kadıköy ile olanbağlantısı kurulacaktır.

• 15, 12 ve 10 m’lik yollar, mahallere ait ızgara sistemi tanımlayan yolları 

ifade eder. Bu yollar adalara erişilebilirliği sağlamaktadır.

M

M

M

M

M

M
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T

T

T

T

T

T

T

T

F

F

Füniküler
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VI. Uyumlu Yapılar

‘Kentsel Tasarım Projesi’ ile yapılar arası uyum sağlamak kadar, çeşitliliğe sahip, 

kaliteli mekanlar yaratılması için yapılaşma koşulları (TAKS ve kule, blok, baza 

yüzdeleri) tanımlanmıştır.

Yapılar arasında, kentsel ve mimari ölçeklerde uyum ve çeşitlilik sağlanması 

amacıyla, farklılaşan beş karakter bölgesi için farklı yapılaşma kodları belirlenmiştir.

Kodlar, parsel bazında brüt ve net büyüklüklerin belirlenmesinde rol sahibi olan 

parametreleri ortaya koymaktadır. Parsel bazındaki toplam imar hakkı olan 4 

gözetilerek belirlenmiştir.

1. Yapı adası ve sokak ilişkileri kurmak 2. Yapı taban alanlarını arttırarak, tanımlı avlu ve iç yollar yaratmak

max. 38m

3. Zemin katta canlı ve yaşayan kamusal alanlar oluşturmak

4. Kule ve baza tipolojilerine ek olarak, ‘blok’ tipolojisine kullanarak canlı sokaklar 

yaratmak

5. Kule tipolojilerinin taban alanını genişleterek manzara fırsatını kullanmak. 
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C Fikirtepe’yi 
Tasarlamak

1. BÜTÜNLEŞEN DONATI 
ALANLARI

2. YENİ OMURGA

3. YEŞİL YOL

4. MEYDANLAR
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2. Yeni Omurga

1. Yeşil Bulvar

Toplam uzunluk 800 m, yürüyerek 15 dk.

2. Yeşil Grid

Toplam sekiz sokak, üç odak.

3. Yeşil Ring

Toplam uzunluk 2 km, yürüyerek 40 dk.

Meydandan metro duraklarına 850 m, yürüyerek 12 dk.
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3. Yeşil Yol
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ORTA MEYDAN

BATI MEYDANI

4. Meydanlar

DOĞU MEYDANLARI 
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SOSYAL PLANCILAR

Fikirtepe Film Atölyesi

Miray ÖZKAN, Sıla AKALP 
Eğitmen: Mehmet ERCAN

Katılımcılar: Mehmet AKŞAN, Semiha EBİNÇ, Elif EBİNÇ, 
İlkben Deniz GÜNEŞ, Fatmanur ULUSOY

 On Proje Onlarca Etki Programı

Seda HAYAL, Doğu Muhsin YÜCEİL

‘Görünmeyeni Görünür Kılmak’



A On Proje Onlarca  
Etki Programı

1. PROGRAM VE FİKİRTEPE SED RAPORU
2. SORUNLAR

3. MÜLAKAT KARTLARI
4. ÇOCUKLARIN GÖZÜNDEN ‘MAHALLEM’

5. ETKİ VE İZLENİMLER
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Fikirtepe
KADIKÖY

Yenisahra

Çeliktepe

Yunus Mahallesi
KARTAL

Okmeydanı

Sulukule

Vatan Mah.

Ayazma
KÜÇÜKÇEKMECE

Sarıgöl

1. Program ve Fikirtepe SED Raporu

Kentsel Vizyon Platformu tarafından geliştirilen 

“On Proje Onlarca Etki’ programı, günümüzdeki 

dönüşüm projelerinin mekân ve yaşam

üzerindeki olumsuz etkilerinin belirlenmesi 

ve bu etkilerin azaltılması için sürecin iyi

yönetilmesine yönelik SED raporlarını gündeme 

getirmek üzere başlatılmıştır. Bu kapsamda on proje 

alanı seçilmiş ve seçilen proje alanlarındaki etkiler 

araştırma ve gözleme dayalı olarak tespit edilmiştir. 

Bu çalışma; her bir proje alanında uzman, iletişimci 

ve mahalleliden oluşan üç kişilik ekip tarafından 

araştırmacı, gözlemci ve katılımcı bir yaklaşımla 

hazırlanmıştır. Bu kapsamda aralarında Fikirtepe 

Kentsel Dönüşüm Projesi’nin de olduğu on proje 

alanı seçildi ve grup üyeleriyle dört kez çalıştay 

düzenlendi. Sürecin sonunda her grup saha 

araştırmasını yürüttüğü proje alanı için projenin 

sosyal etkilerini ele aldığı birer rapor yazdı. 
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Fiziki Mekan

• Niteliksiz ve kötü durumdaki yapı stoğu

• Yetersiz, verimsiz ve sistemsiz altyapı 

• Standartlarının çok altında kalan donatı alanları

• Kamusal açık alan eksikliği

• Giderek sağlıksızlaşan yaşam koşulları

Afet Riski

• Taşıyıcı sistemleri eskimiş yapılar,

• Sıvılaşma tehlikesi olan jeolojik toprak formasyonları

• Su toplama alanlarında bulunan yerleşimler,

• Toplanılacak açık alan eksikliği

• Dar kesitli sokaklar

Diyalog/Katılım

• Diyalog ve katılım süreçlerindeki eksiklik

• Kent toprağı üzerinden kısa vadede politik ve 

ekonomik güç elde etme istemi içerisindeki siyasi 

coğrafyası

• Tepeden ve ivedilikle başlatılan dönüşüm yaklaşımı

• Fikirtepelilere Fikirtepe’nin geleceği hakkında söz 

hakkı tanınmaması

Planlama/Uygulama

• Şehircilik ilkeleri ve kentsel tasarım kararlarının 

2.  Sorunlar

verildiği ‘Kentsel Tasarım Çerçevesi’nin 

uygulamasındaki belirsizlikler

• Müteahhitlerin mülkiyetini elde ettikleri yapı adaları 

ve ada bazında verilen imar haklarına göre; mimari 

ve fonksiyonel olarak birbirleriyle ilişkisiz, parçacıl 

‘kapalı siteler’ ekseninde yürüyen proje uygulamaları

• Altyapı ve donatı alanları yer seçim ve uygulamalarını 

saran belirsizlikler silsilesi

Süreç Yönetimi/Organizasyon

• Seçim dinamikleri ve siyasi propagandalar ekseninde 

yürüyen dönüşüm süreci

• Aktörler ve kurumlar arası iletişim, organizasyon 

ve diyaloğu yönetecek/yönlendirecek ‘süreç ve alan 

yönetim planı’ olmaması

• ‘Kentsel Tasarım Projesi’ni beklemeden başlanılan 

uygulama süreci,

• Yıkım ve boşaltmalar sonrasında verilmeyen/iptal 

edilen inşaat ruhsatları nedeniyle ortalama 2 senedir

başlayamayan inşaatlar

• Süreç başladıktan iki sene sonra azalan imar hakları 

sebebiyle sürecin ayrıca sekteye uğraması

Yıkılan/Boşaltılan Yapı Adaları

• Yıkılan 3.000, boşaltılan 5.000 konut

•  Dönüşüm süreci ilerlememesine rağmen 

müteahhitler tarafından ödenen aylık ortalama 

1.000.000 TL kira bedelleri; ödenmeyen kiraların 

giden Fikirtepeliler üzerinde yarattığı mağduriyet

• ‘Ev’lerinden ayrılan Fikirtepelilerin kökten 

değişen yaşam düzenleri sebebiyle, özellikle yaşlı 

jenerasyonlarda gözlemlenen, ölüme kadar varan 

etkiler

•  Konut ve iş yeri stokunun yarısını kaybederek 

fiziksel, ekonomik ve sosyal olarak güçsüzleşen, 

dirençsizleşen ve savunmasız hale gelen mahalle

•  Boşaltılan yapılara yerleşen Suriyeli göçmenler ve 

mahalle halkı arasında yaşanan gerilim

Güvenlik/Suç

• Sosyal örüntüsü zarara uğrayıp savunmasızlaşan 

kentsel mekanda, yeni kullanıcıların da etkisiyle, suç 

ve tehlike algısında artış
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3. Mülakat Kartları

Çalışmaya, soru kartlarıyla ve tekli görüşmeler yapılması niyetiyle başlanmıştır. Kişilerle görüşmeler

yapılırken, anlatmaya istekli arkadaşlarının görüşme yapılan kişinin etrafında toplanmaya ve görüşmeye

katkı sunmaya başladığı tespit edildikten sonra organik bir şekilde görüşmeler grup görüşmelerine

dönüşmüştür.

Alanda, 2005 yılından beri süren belirsizlik nedeniyle; geçtiğimiz üç senede sonuca bağlanacağı umudu

yerini tedirgin bir bekleyişe bırakmıştır. Senelerdir süre gelen ve hisseli arsa ortaklıklarından doğan

kargaşa ve kavgalar sonucunda mülk sahipleri, paylarına ne ve ne kadar düştüğünü saklamaya

çabalamaktadır. Öte yandan, belirsizliklerden faydalanmaya çalışan bir takım kişi ve gruplar alanda

yaşayanları çeşitli durum ve numaralarla dolandırmış; özellikle son zamanlarda suç oranları artmıştır.

Mahallede hırsızlık, gasp gibi durumlar ayyuka çıkmış, taciz vakaları artmıştır.

Tüm bu sebepler, görüşmelerin toplu yapılması kararının geçerliliğini ortaya koymuştur. Mahalleli,

yaşadığı süreci anlatma isteği ve eşi dostu ile beraberken sohbete daha rahat ve içtenlikle katılabilmenin

teşvikiyle sohbete dahil olmuştur.

Çocuklar ve Gençler

6-16 yaş aralığında bulunan çocuklar ve gençlerle görüşmeler yapılmıştır. Yaşı 14 ve 16 olan iki gençle ‘hareketli 

röportaj’ yapılmıştır. Bu sayede, mahallelerindeki ve algılarındaki değişim anlaşılmaya çalışılmıştır. Yaşları 

daha büyük olduğundan dün ve bugün arasındaki farkı, genel olarak dönüşümün etkilerini verebilmişlerdir. 

Çocuklarla ise, resim çalışması yapılmıştır. Yapacakları resim konusu ise, “Hadi bize mahallenizi anlatın” olarak 

verilmiştir (Bkz. 4. Bölüm: Çocukların Gözünden ‘Mahallem’).

Hurdacılar ve Kıraathane Sakinleri

Metrobüse yakın cephede yer alan oto sanayi ve hurdacıların konuşlandığı alanda toplu görüşmeler

yapılmış; görüşmeler yine E-5’e cephesi olan alanda yer alan kahvehanede sonlanmıştır. Ortalama 11 kişi olarak 

kabul edilen kişi sayısı, geçerken uğrayan insanlarla beraber zaman zaman artmıştır. Hurdacılar ve kahvehane 

işletmecisinden, esnafın durumdan nasıl etkilendiğine dair veriler toplanırken; kahvede, emeklilerin ve genel 

olarak alanda yaşayanların durumuna dair çıkarımlar yapılabilecek sohbetler deneyimlenmiştir.

FİDEM Derneği ve Üyeleri

Fikirtepe’nin en işlek ve en önemli ticaret aksı olan Mandıra Caddesi üzerinde, dönüşüm süreci esnasında 

kurulan derneğin binası yer almaktadır. Bina yer seçimi yapılırken, özellikle proje sınırı dışında kalan bir yapı 

seçilmiştir. Buradaki temel amaç, Fikirtepe’de yaşayanlar alandan ayrılsa bile toplanabilecekleri bu mekanın 

daimi olabilmesidir. Dernek başkanından yaklaşık üye sayısı 2.500 kişi olarak öğrenilmiştir. Dernekten süreç 

hakkında bilgi toplanmış, konuyla olan bağlantıları ve hakimiyetleri gözlenmiştir.

Kadınlar

Alanda yaşanılan hırsızlık vakalarının öğrenilmesi üzerine, özellikle zarar gördüğü bilinen ve Eğitim Mahallesi’nde 

yer alan Yüksel Sokak’a gidilmiştir. Kadınlarla burada bir avluda toplanılmış ve genel olarak süreçte yaşadıkları 

paylaşılmıştır. Alanı boşaltmak için müteahhitlerinden üç yıldır haber bekleyen sakinler, yaşadıkları maddi ve 

manevi sıkıntıları dile getirmişlerdir. Evlerin fiziki koşulları, kiracıların boşalttığı konutlarla beraber hayatlarında 

doğrudan etkili olan mal ve can güvenliklerinde ortaya çıkan sorunlara dair bilgiler alınmıştır.
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- “Peki sence kentsel dönüşüm ne demek?”
- “Yıkım işte. Boşalttın yık, yıktın yap bari. 
Unutmuşlar gibi buraları.”

“Dönüşüm davası çıkınca, ailem taşınmaya 
karar verdi. Memlekete gidecekler erkenden. 

Benim üniversitemi ve emekliliklerini 
bekliyorlardı normalde.”

“Dönüşüm davası çıkınca, ailem taşınmaya 
karar verdi. Arkadaşlarımızın çoğu taşındı gitti. 
Hala hafta sonları falan görüşmeye çalışıyoruz. 

Ne zamana kadar olur böyle bilmiyorum.”

“Buralarda geceleri sokağa 
çıkabiliyorduk. Şimdi aşırı 
güvensiz. Her gece bir olay 
oluyor.”Çocuklar 

Gençler

- “Peki sence kentsel dönüşüm 
ne demek?”
- “Yenileme demek. İstanbul 
yenileniyor. Binalar yenileniyor. 
İnsanlar yenileniyor! Buradaki 
oturan insanlar oturamaz artık 
burada. Ben çalışamam; onlar 
oturamaz. Belki mal sahipleri 
de oturamayacak. Bir dairesi 
olan burada oturamaz. Kiracı 
zaten oturamaz. Altyapıyı 
tamamlayıp inşaat yapılması 
lazımdı. Böyle olur mu?”

“İnsanlar burada birbirini vurdu, kavga 
dövüş oldu. Herkesin sağlığı bozuldu. 
Şekeri, tansiyonu çıktı milletin vallahi! 
Buralara kadar getirmenin bir alemi var 
mıydı? Kayışdağ’a gidenler oldu, İçerenköy, 
Ümraniye, Küçükbakkalköy. Bu dönüşüm 
yüzünden oralarda da kiralar arttı.

“Burada insanlar birbirleriyle 
çok kötü oldular. Kardeşler 

ters düştüler.”

“Buralarda geceleri sokağa 
çıkabiliyorduk. Şimdi aşırı 
güvensiz. Her gece bir olay 

oluyor.”

“Bundan sonra buradan giden buraya 
gelemez. Yabancılar gelecek, Arap gelecek. 

Futbolcu gelecek. Buradakiler kapalı. 
Havuza girmez, bir şey yapmaz.”

Hurdacılar 

Kıraat- 
hane
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“Taktiksel problemler yaşadık süreçte. 
Olayı kavrayama kadar ne yapacağımızı 
tam bilemedik. Müteahhitler biz 
birlik olamayacağız sandılar. Herkes 
adasını toplayınca oyunları bozuldu. 
Derneğimize yaklaşık 2.500 kişi 
üyedir.”

“Altyapısı olmadan kentsel 
dönüşüm olmaz. İntihardır! 
Organizasyon yok, hiç bir 
şey yok. 0. Ben burada plan 
yapsam, altyapı hazırlardım. 
Master plan yapardım. 
Donatı koyardım, ortak 
alanlar koyardım.”

“Müteahhit, basın, belediye, 
bakanlık; hatta bir durum 

olduğunda polis bile bilgi almaya 
bize geliyor.”

“Sela verildi mi, ‘inşallah bizim 
adadan değildir’ diyoruz!”

“Senelerdir, ne streslerle boğuşuyoruz. 
Ne mücadeleler veriyoruz. Hasta olduk 

hepimiz vallahi!”

FİDEM
Derneği

FİDEM
Üyeleri 

Avlu Sohbeti

Kadınlar

“Hepimiz ev sahibiyiz. 
2011’de imza attık. 700 

lira BAĞ-KUR’dan maaş 
alıyorum. Kiraya mı vereyim;

kendim mi yiyeyim?”

“Kiracıları gidenler çok zor durumda. Kadının geliri 
kiraydı. Kocası vefat etmiş. Oğlu götürdü buradan. Bir 
de üstüne kira ödüyor. Yazık değil mi?”

- “Sizce kentsel dönüşüm ne demek?”
- “Bizden alıp zengine satmaktır. 

Depreme dayanıklı değil, yenileyeceğiz 
diyorlar ama yenileme işinde lüks 

yapıp da lüks satma olur mu hiç?”

“Çocukları, okula toplanıp götürüyoruz.”
“Çocuklarımız rahatça oynardı sokakta, aile gibiydik. 
Şimdi bırakamıyoruz.”

“Hırsızlar ve tinerciler var korkuyorum. Hırsızla karşı 
karşıya kaldık kaç kere. Gündüz gözüyle yapıyorlar 
bunu. Hırsız eve o kadar rahat giriyor ki, sanki kendi 
evine girer gibi!”
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4. Çocukların Gözünden ‘Mahallem’

Bu resmi 11 yaşında bir çocuk çizmiştir. Mahallesini anlatmak 

için perspektif  kullanması oldukça dikkat çekicidir. Bazı 

evlerin kapısının olmaması ve konutları üç dört katlıdan fazla 

çizmemiş olması mahalleye dair algısından kaynaklanabilir. 

Tek bir noktadan mahallesini algılayabiliyor olması da bu 

perspektiften bakıldığında önemli sayılabilecektir.

Bu çocuk 7 yaşındadır. Resmine bakıldığında çocukların uzam 

tanımamaları, yine istedikleri yerde top oynayabilmeleri ve 

konutlarının yeşil alanlar içerisinde yer aldığı düşünülebilecektir.
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Resmi çizen çocuk 10 yaşındadır. Çizdiği yapının soldaki pencerelerinin daha küçük olması ve çizdiği çocukların 

herhangi bir düzlemde yer almamaları, ‘Cin Ali’ figürlerinin gülümsüyor olmaları ve tatlı bir muziplik çerisinde 

olmaları kayda değerdir. Mahallesinde rahatlıkla futbol oynayabilmesi ve mahallenin her yerinde rahatça 

bulunabiliyor olmaları da resimden okunabilecektir.

Bu resmi çizen çocuk 5 yaşındadır. Çizdiği evin havada olması ve kelebeklerin etrafında uçması ilginçtir. 

Çatı, zemin, evin sol tarafında yerden gökyüzüne uzanan hava ve gökyüzünün aynı şekilde boyanmış olması 

mahalledeki yıkımı hatırlatmaktadır.
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Bu resmi çizen çocuk 8 yaşındadır. Mahallesini yine sokakta top oynadığı bir yer olarak tanımlamıştır. Bir yanda 

tek katlı birinci nesil gecekondu; bir yerde ise üzerine kat çıkılmış, pencereleri düzensiz yerleşmiş, çatısız, belki 

de ‘filizli’ gecekondu dikkat çekicidir.

Bu resmi çizen çocuk 11 yaşındadır. Çizdiği iki konutun ikisi de iki katlıdır. Birinin kapısının olmaması ve 

bacasının tütmesi, düzensiz yapılaşan gecekonduları hatırlatmaktadır. Bu çocuk da, sokağını futbol sahası olarak 

algılamaktadır.
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Bu çocuk 11 yaşındadır. Ona göre de mahallesi tek katlı uzamsız birinci nesil gecekondulu; sokakta top oynayan 

mutlu çocukların yaşadığı, kelebekler ve kuşların uçtuğu bir yer olarak algılanabilecektir. . 

Bu resmi çizen çocuk 5 yaşındadır. Kuşların kelebeklerin uçtuğu çocukların mutlu olduğu bir mahalle çizmiştir.
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Bu resmi 12 yaşında bir çocuk çizmiştir. Mahallesini anlatmak için perspektif  kullanması oldukça dikkat çekicidir. 

Bazı evlerin kapısının olmaması ve konutları 3-4 katlıdan fazla çizmemiş olması mahalleye dair algısından 

kaynaklanabilir. Tek bir noktadan mahallesini algılayabiliyor olması da bu perspektiften bakıldığında önemli 

sayılabilecektir.

5. Etki ve İzlenimler

I. Suç Artışı

Mahallede yapılan görüşmelerden anlaşılan, kendilerini bilmedikleri türden bir tehdidin altında hissettikleridir:

“Son zamanlarda Suriyeliler geldi, hırsızlar, tinerciler doldu. Yeni gelen eski düzeni bozmaya başladı. Hiç birini 

bilmiyoruz şuanda mahallede. Tanımadığımız bir tehdit bu. Bizim sokakta insanlar sokağa çıkmaya korkuyor.”

Özellikle hırsızlık konusunda, durum oldukça kritiktir. Hırsızlar, kendi evlerine girer gibi evlere girip çıkmaktadırlar. 

Hatta girdikleri evlerde sigara içip; 3-4 kişi sohbet ederlerken dahi görülmüşlerdir. Polis çağırıldığında vaka 

sayısının aşırı artmış olması gerekçesiyle, gelmediği de öğrenilmiştir. Alandan taşınamayanların kendi kaderlerine 

terk edildiği söylenebilecektir.

Alanda sadece hırsızlık değil, fuhuş ve taciz de artmıştır. Boş alanlar fuhuş için kullanılırken; mahallede oturan 

kadınlar, özellikle karanlıkta mahallelerinde rahat gezemez hale gelmişlerdir. Görüşmeler esnasında, bir tecavüz 

vakası duyulmuştur. Tecavüze uğrayan kadının intihar ettiği de üzülürek not edilmiştir. Yine uyuşturucu satışı 

konusunda da alanda artış olduğuna dair bilgiler toplanmıştır.

 

“Akşamları burası korkunç oluyor. 
Burada cinayet olsa, tecavüz olsa, 
şudur budur, bunun vebalini kim 
verecek?”
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II. “BİZ FiKirtepeliyZ!”

Fikirtepe yerleşimi oluştuğundan beri alanda bir düzel kurulmuş ve kuşaklar boyu birliktelik sürdürülmeye 

çalışılmıştır. Neredeyse görüşülen herkes “Biz Fikirtepeliyiz” ibaresini kullanmıştır. Ancak nereden geldikleri 

sorulduğunda ailelerinin geldiği şehirlere değinmektedirler. Bu durum en temel anlamda, alanı ve yerleşik 

kültürlerini ne kadar benimsediklerini göstermektedir. Dönüşümden sonra Fikirtepelilik sadece ‘eskiden’ olan 

bir değer olarak tarihe gömülecektir.

“Biz Fikirtepeliyiz! 
Anne babalarımız 

nereli olursa 
olsun.”

III. Bıkkınlık

Sürecin uzamasının, sağlık problemlerinden tedirginliğe pek çokm sorunu beraberinde getirdiğinden önceki 

bölümlerde bahsedilmişti. Bu başlık altında vurgulanmak istenen, genel olarak görüşmeler esnasında fark edilen 

bıkkınlık duygusuna yöneliktir. Bir an önce bir şeyler olması için kendilerine vadedilen bazı şeylerden feragat 

etmeye hazırdırlar. İlk anlaşanların en çok kazananlar olduğunu belirtmeleri de ironiktir: “Arsa 8.000’e satılıyor. 

üç yıl önce 4.000’e sattı. En zengin o.” 

“Sıkıntı çok, hangi 
birini söyleyeyim. 

Burası kimsenin 
umurunda değil, 

unuttular!” 
IV. Herkes ‘Unuttu..’

 

Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi, zamansal olarak uzun sürmesi ve Türkiye gündeminin yoğunluğu 

gerekçesiyle belki de, bir anda çok tartışılıp bir anda unutulmaktadır. Görüşülen kişiler, unutulduklarını 

dile getirmiş hatta seslerinin duyulabilmesi için yardım istemişlerdir.

Son dönemlerde, yapı adası ortasında tek başına kalmış olan bir yapı ile beraber, ne kadar 

unutulduklarının farkına vardıklarını ve bu olayın süreç açısından olumsuz olmasına rağmen yeniden 

gündeme gelmek açısından ne kadar önemli olduğunu belirtmişlerdir.



B Fikirtepe Film 
Atölyesi

‘FİKİRTEPELİYİZ’ KISA FİLM ATÖLYESİ
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Fikirtepeliyiz. Fikirtepe’nin değişik yerlerinde duvar yazısı olarak göze çarpan bu kimlik tanımlaması, 

Fikirtepe’nin yerlileri için ne anlama geliyor? Fikirtepeli kimdir, kim değildir? Onu diğer semtlerden ayırt 

eden özellikler nelerdir? Kentsel dönüşüm sonrası bu kimliğin yok olma tehlikesi karsısında Fikirtepeliler ne 

hissediyor? Bu kimliğin korunması gerekiyor mu? Bu konuda somut adımlar atılmış mı? Kentsel dönüşümün 

İstanbul’daki diğer örneklerinde yaşananlar gözlerini korkutuyor mu? 

Fikirtepe’nin değişim ve dönüşüme girmesiyle Tasarım Atölyesi Kadıköy (TAK), kaybolan izleri kaybetmeden 

kaydetmek için Fikirtepeliyiz! Kısa Film Atölyesi’ni başlattı. Gönüllü proje yürütücüleri tarafından FilmTAK 

Programı kapsamında başlatılan atölyeye 11 – 15 yaş aralığındaki altı kişi katıldı. Atölye beş hafta sürdü, ve 

süreç sonunda atölyeye katılan gençlerin kendi hikayelerini anlattığı beş adet kısa film ortaya çıktı. 

Atölyenin sonunda Fikirtepe’de kaydedilen anlar, eski bir sinema salonu olan Tasarım Atölyesi Kadıköy’de daha 

geniş kitlelerin gösterimine sunuldu.

‘Fikirtepeliyiz’ Kısa Film Atölyesi
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“Röportaj”

Fatmanur Ulusoy, Semiha Ebinç

“Fikirtepe Girlz”

Fatmanur Ulusoy, Semiha Ebinç

“İki Taş”

Mehmet Akşan

Yıkılan evinin olduğu mahallesine 

bir sene sonra ziyaret için gelip 

dolaşan genç, arkadaşlarını ve 

onlarla oynadığı çeşitli oyunları 

hatırlar.

Fatmanur ve Semiha’nın 

mahalleden arkadaşlarıyla 

hazırladığı sloganlı performansları 

gösteriyor. 

1966’dan beri Fikirtepe’de yaşayan 

ve senelerdir berberlik yapan esnaf  

ile görüşmede kentsel dönüşüme 

dair düşünceler alınmakta. 

“Son Oyun”

Fatmanur Ulusoy, Semiha Ebinç

“Dönüşen Fikirtepe”

İlkben Deniz Güneş

“Elif (ben)”

Elif Ebinç

Fikirtepe’de kentsel dönüşüm 

proleri alanında faaliyet gösteren 

bir kentsel dönüşüm firmasının 

yetkilisiyle yapılan röportajda, 

kentsel dönüşümün yasal süreçleri 

hakkında bilgi veriliyor. 

Doğma büyüme Fikirtepeli olan 

Elif, kardeşlerini, öğretmenini,  

babaannesini, annesini ve eniştesini 

günlük hayatlarınıın içerisinde 

görüntüleyor ve kentsel dönüşüm 

hakkında fikirlerini aktarıyor.

Yıkılan evinin olduğu mahallesine 

bir sene sonra ziyaret için gelip 

dolaşan genç, arkadaşlarını ve 

onlarla oynadığı çeşitli oyunları 

hatırlar.
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‘Dönüşen
Fikirtepe’Oyun

Son

“İnsanlar zor durumda kalmaz 
yeter ki herkese hakkı verilsin, 

yeter ki yapılsın bekletilmesin...”

“Abla ben şimdi casusluk yapacağım 
sen beni çekeceksin?”

“Bir yıl aradan sonra eski mahalleme 
geldim. Burada yaşayacak çocuklar bizim 
gibi ‘iki taşın’ arasnı kale yapmayacaklar. 
Futbol için ayrı, basketbol için ayrı, tenis 
için ayrı sahaları olacak. 3-4 sene sonra 
burada yeni binalar olacağı gibi yeni 
oyunlar da olacak mı bilmiyorum...”

‘İki Taş’

“Artık kısmet diyoruz belki 
memlekete gideriz.”

‘Fikirtepe

Girlz’
“Fikirtepe yıkılmasın hayat durdurulmasın!”

“Bir yıl aradan sonra eski mahalleme 
geldim. Burada yaşayacak çocuklar 
bizim gibi ‘iki taşın’ arasnı kale 
yapmayacaklar. Futbol için ayrı, 
basketbol için ayrı, tenis için ayrı 
sahaları olacak. 3-4 sene sonra 
burada yeni binalar olacağı gibi yeni 
oyunlar da olacak mı bilmiyorum...”

“Planlar sizin elinizde olsa nasıl planlardınız?”

“Fikirtepe hastalar
Kalbimizde yaralar
Tutacağız anımızı
Yıktırmayız yuvamızı”
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TASARIMCILAR

Damla TURAN
Hazar ARASAN
Turan ALTINTAŞ

Dün - Bugün - Yarın



150 151

A Dün ve Bugün

1. VAROLAN FİKİRTEPE
2. FİKİRTEPE KAYIPLARI

3. FİKİRTEPE NE OLABİLİRDİ?
4. FİKİRTEPE BİTKİ ENVANTERİ
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B Eski İzler Yeni 
Çizgiler

1. FİKİRTEPE’DE GÜNLÜK HAYAT
2. SOKAK-YAPI-İNSAN İLİŞKİLERİ

3. FİKİRTEPE’NİN EVLERİ
4. FİKİRTEPE’NİN BAHÇELERİ
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C Yakın Geçmiş
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ANTROPOLOGLAR

Fatih KIYMAN
Gülüm BARAN

Aylin YILDIRIM TSCHOEPE

‘Biz Fikirtepeliyiz!’



A Fikirtepe ve Kentsel 
Dönüşüm

1. FİKİRTEPE TARİHİ
2. FİKİRTEPE’DE KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN

GELDİĞİ NOKTA
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Figür 1: Fikirtepe’nin zaman içindeki dönüşümü

1. Fikirtepe Tarihi1. Fikirtepe Tarihi

M.Ö. 
6000

BİLİNEN İLK 
YERLEŞİM

Neolitik kültür evresi sonu
Kalkolitik çağların başı

Kulübelerden oluşan bir köy
Tarım, hayvancılık, avcılık, balıkçılık

MODERN 
FİKİRTEPE’DE YERLEŞİM

Anadolu’dan yoğun göç
Dağınık bölgelerde gecekondulaşma

Geniş boş arazi ve tarlalar
Tarım ve hayvancılık

Mandıra Caddesi  bataklık halinde
Eleketrik ve kanalizasyon yok

APARTMANLAŞMA
Azalan komşu dayanışması

Resmileşen ve imarı artan mülkiyet ilişkileri
KENTSEL 

DÖNÜŞÜM 
PROJESİ

 ARTAN GÖÇ VE 
GECEKONDULAŞMA

Hemşerilik ilişkileri üzerine kurulu mahalle 
kimlikleri

Siyasi gruplaşma ve sosyal gerilim
“Kırmızı Bölgeler” (Fikirtepe, Çeliktepe, Gülte-

pe’deki gibi) ortadan kalkıyor
Mahalle içi ve mahalleler arasında ‘komşuluk’ ve 

‘dostluk’ önem kazanıyor

“KURBAĞALI 
DERE’DE BALIK 

TUTULURDU”

1960’lar

1970’ler

1980’ler

2000’ler
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2. Fikirtepe’de Kentsel 
Dönüşümün Geldiği Nokta
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B Antropoloji ve 
Kentsel Dönüşüm

1. METOTLARIN ANLAŞILMASI: TEMEL 
TAŞLARI VE ÖNCELİKLER

2. ANTROPOLOJİNİN VE 
ETNOGRAFİNİN KENTSEL DÖNÜŞÜME 

UYGULANMASI: NEDEN VE NASIL?
3. HARABE VE MAHALLE: GÜNÜMÜZ 

FİKİRTEPESİ
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1. Etnografik Metotların Anlaşılması: 
Temel Taşları ve Öncelikler
Antropoloji insanları çalışan bir bilimdir. Geleneksel haliyle, antropoloji sosyal ve kültürel olmak üzere ikiye 

ayrılmıştır. Sosyal antropoloji, insanları “sosyal kurumları” üzerinden çalışırken, kültürel antropoloji, insanları 

kültürel özellikleri üzerinden çalışır. Örneğin, kültürel antropolojinin konusu, “içinde bilgi, inanç, sanat, ahlak, 

hukuk, gelenek gibi, insanın toplumun bir bireyi olarak edindiği alışkanlıkları içinde bulunduran karmaşık bir 

kültür bütünüdür”. Fakat sosyal ve kültürel antropoloji arasındaki ayrım son yıllarda bulanık bir hal almış, 

araştırma konuları antropoloji alanında alt disiplinler niteliği kazanmıştır (kentsel, politik, tarihi, görsel, bilgi 

antropolojisi, vb.). 

 

Antropolojinin başlıca metodu etnografik araştırmadır. Antropolojik araştırma 

nitelikçidir ve bu özelliği onu sosyoloji ve siyasi bilimler gibi, nicelikçi araştırmaları 

daha büyük ölçeklere uygulayan disiplinlerden ayırmaktadır. Antropologlar arasında 

yaygın olan düşünüşe göre, okuyucunun “meselenin kalbine inmesi,” konuyu “tam 

oradaymış gibi” anlaması ancak olayların, süreçlerin ve hayatların “derin tarifiyle”, 

insanların derinlemesine incelenmesiyle mümkündür. 

Etnografik araştırmanın temel metotları, katılımcı gözlem, açık yapılı görüşmeler 

ve sözlü tarih anlatılarıyken, farklı belgeleme ve hikayeleme metotları da disipline 

zaman içinde eklenmiştir. Çoğu antropolog, varlıklarının “veri toplama sürecine” 

doğrudan etki eden bir etmen olduğunun farkında olsa da, katılımcı gözlemde, 

zaman zaman olayları sessizce izleyen “gizli gözlemci” olma yanılgısı mevcuttur. Bu 

yüzden, yukarıda belirtildiği gibi, “insanların söyledikleriyle yaptıkları arasındaki 

etkileşim” perspektifi daima muhafaza edilmelidir. 

 

Katılımcı gözleme açık yapılı görüşmeler eşlik eder. Bazı “öncü” sorulardan 

yararlanan antropolog, katılımcıların düşüncelerini açıkça ifade etmesine izin verir. 

Yalnızca zaman zaman araya girerek lafı tekrar ana konuya getirir. Bu metot zaman 

alsa da, araştırmacının “arzu ettiği” yanıtları almasına sebep olan “tuzaktan” 

kaçınılmış olur. Kaynakların istediği gibi konuşmalarına müsaade edildiğinde, 

araştırmacının aklına daha önce gelmeyen, fakat onların zihinlerinde meselenin 

kalbinde yer alan konular öne çıkacaktır.
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2. Antropoloji ve Etnografinin Kentsel 
Dönüşüme Uygulanması: 
Neden ve Nasıl? 

I. Antropoloji ve Tasarım

Antropolojinin ve etnografik metotların “kentlerin gelişimine” ve “kentsel dönüşüm” 

projelerine uygulanmaya başlaması, 1970’lerden itibaren yaygınlaşmıştır.  “Gündelik 

hayatın” ve onu organize eden “kültürel değerlerin” projeye has değişkenlerine 

yoğunlaşan yaklaşımların, bu dönemde önem kazanması tesadüfi değildir. 

Özellikle batı şehirlerinde, “modern tasarımcıların” genel-geçer, mantıksal ve 

yukarıdan-aşağı yaklaşımları, başarısızlığa uğrayan birkaç vakadan ötürü, şehircilik, 

planlamacılık ve mimari gibi mekânsal tasarım disiplinlerinde dahi sorgulanır hale 

gelmeye başlamıştır. Mekânları tasarlayan mimarlar ve şehir planlamacıları, otoriter 

tasarımların sosyal ve ekonomik hayatı düzenleme yetisine şüpheyle bakmaya 

başlamış, şehri, mahalleyi, sokağı ve hatta en küçük yaşam birimi olan evi, kültürel 

işlevsellikle organize eden yerel, “aşağıdan yukarıya” görünürlük kazanan yöntemler 

odak konusu olmuştur. Bunun sonucunda, “iyi şehircilik,” kültürel işlevsellik ve 

mantıksal üretkenliğin ortak paydaşını arayan bir çabaya dönüşmüştür.  

“Yaşam alanlarını” organize eden tasarımcılar, sosyal tasarım modelleri arayışında 

sosyal coğrafya, sosyoloji, sosyal tarih ve antropoloji gibi disiplinlerle doğrudan 

iş birliği yoluna gitmiş, ya da bu disiplinlerin metotlarını kendi metotlarıyla 

birleştirmişlerdir. Tasarımı ya da “yeniden tasarımı” planlanan mekanlarda, 

“yerelde var olanı” görmek ve mümkün mertebe yeni tasarıma uygulamak, 

sosyal tasarımın temel prensibi haline gelmiştir. Bu tip disiplinlerarası egzersiz ve 

uygulamalara yönelen tasarımcılar, “antropologlar” ve “etnograflar” gibi çalışarak, 

saha çalışmalarına ağırlık vermiş, gündelik hayatın “geleneksel düzen kodlarını” 

derinlemesine incelemişlerdir.  

II. Mekan, Zaman ve Kimlik

Benzer şekilde, antropologlar da, “mekânsallığın” kültürel ağırlığını, sosyal hayata etkilerini yirminci yüzyılın 

başından beri tanımışlardır. Öyle ki, antropolojinin temellerini atan Emile Durkheim’ın, “mekânsallığın” 

ve “zamansallığı” sosyal analizin temel kategorilerinden ikisi  olarak tanımladığı yaklaşımı, günümüzde de 

geçerliliğini korumaktadır. Dolayısıyla, çağdaş mimari ve antropoloji, ilk bakışta sanılabileceği kadar uzak 

disiplinler değil, “konu maddesi” insan olan, “yaşam, mekan ve insanda buluşan” disiplinlerdir.

Mekânsallığı hangi ölçekte düşünürsek düşünelim (kıta, ülke, şehir, ilçe, mahalle, vb.), mekân, “üzerine kültürel 

farklar, tarihi anlatılar ve toplumsal organizasyonun kazındığı bir kılavuz (yüzey) olarak”  göze çarpmaktadır. 

Bu yüzden, antropolojide mekân, toplulukları organize eden ve bireyin toplum içindeki yerini belirleyen esas 

kavramlardan biridir.

Dolayısıyla, kentsel dönüşümün çıkış noktası olan kentsel bozulmanın tespiti, ve bu bozulmanın mekân – kimlik 

düzleminde gözlemlenen çift yönlü etkileşimi antropolojik araştırmalarla derinlemesine tarif  edilebilmektedir. 

Yitirilen bir ekonomik  etkinliğin yeniden  geliştirilmesi ve canlandırılması, işlemeyen bir toplumsal işlevin işler 
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hale getirilmesi; toplumsal dışlanma olan  alanlarda, 

toplumsal bütünleşmenin sağlanması; çevresel kalitenin 

veya çevre dengesinin kaybolduğu  alanlarda, çevresel 

dengenin tekrar sağlanmasını amaçlayan  kentsel 

dönüşümün başarıya ulaşması açısından, kültürel 

dokunun mekânsal bozulmadan ne şekilde etkilendiğini 

anlamak önemlidir. Kentsel dönüşüm süreçlerinde 

kullanılan “ihtiyaç tespiti” yaklaşımlarının, bölge 

sakinlerinin ekonomik, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarıyla 

azami uyumunu sağlamak açısından da, antropolojik 

çalışmalar önemli katkılar sağlayabilmektedir. 

III. Sosyal Arena 

Antropolojik analiz konusu, bu raporda olduğu 

gibi, “Bir ‘süreç’ olarak kentsel dönüşüm”  şeklinde 

benimsendiğinde, karşımıza çok katmanlı bir araştırma 

çıkmaktadır. “Süreç” sözcüğünün sosyal, mekânsal, 

kültürel, ekonomik ve hukuki boyutlarının her biri, 

“durağanlıktan” uzak, “dinamik ve değişime açık” 

olgular olarak karşımıza çıkmaktadır. Buna paralel 

şekilde, kentsel dönüşüme uygulanan antropolojik 

araştırmanın diğer bir yönü de, “günden güne” ve 

“kişiden kişiye” değişen anlamlar bütününü incelemektir. 

Değişime açık olguları “değiştirenler kimdir?” sorusunu 

sorduğumuzda, çok aktörlü, “değişim yaratma 

kapasitesinin,” ya da diğer bir deyişle, “süreci ETKİleme 

kapasitesinin” farklı dağıldığı, sosyal bir arena karşımıza 

çıkmaktadır. Süreci güvence altına alması beklenen 

bürokratik ve hukuki yaklaşımların aksine, antropolojik 

perspektif, sosyal arenayı daima “karmaşa, çelişki, 

tanımlama ve çürütme” kavramlarının yönettiği bir 

alan olarak tanımlar. 
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Örneğin, yasalar ve yönetmelikler bütününden oluşan “hukuki sistem” her ne kadar 

yasalardan oluşan kesin çizgilerle tanımlansa da hiçbir yasanın, “tekil, objektif  ve 

karmaşaya mahal bırakmayacak bir anlamı yoktur.” Dolayısıyla, antropolojik bakış 

acısıyla hukuki davalar, “yasaların, hukukçular tarafından yorumlanarak gündelik 

hayata uygulandığı” sosyokültürel süreçler şeklinde tanımlanmaktadır.  

Kentsel dönüşüm süreçlerine, “değişkenleri değişmekte olan” ve birden fazla 

“sosyal alan” tarafından ETKİlenen süreçler olarak yaklaştığımızda, ve diğer 

yandan ETKİlenen yerel nüfusun dönüşümü ETKİleme kapasitesini tanıdığımızda, 

sürece nüfuz edenleri tanıyan “çok aktörlülük” yaklaşımı çok daha geniş bir anlam 

kazanmaktadır.  

Kentsel dönüşüm süreçlerinin, çok katmanlı, çok aktörlü süreçler olarak anlaşılması, 

yalnızca süreci gözlemleyen araştırmacılar için değil, sürecin başarılı olması adına 

sürece dahil olan tüm paydaşlar (kamu, özel, sivil) için önemlidir. 

IV. Disiplinlerarası Bir Yöntem: Algı Haritası

Fikirtepe’nin mekânsal durumunun sistematik ve birinci elden anlaşılmasına imkan 

vermek adına, şehir planlamacısı Kevin Lynch’in “Algı Haritalama” metodundan 

yararlanılmıştır. Lynch’in metodu, belirlenen alanı kalite, karakter ve kimlikler 

açısından tanımak adına son derece elverişlidir. Harita üzerinde “yol, düğüm noktası, 

odak, işaret, kesilme, bağlantı” gibi semboller kullanarak yapılan işaretlemeler 

aracılığıyla uygulanan bu metot, bahsi geçen alanda A noktasından B noktasına 

gitme tecrübesini ve yol üzerinde karşılaşılanları simüle eden, haritaya bakan kişiye 

“orada olma” hissini verebilen, bir nevi mekânsal etnografik tariftir.  

Bu araştırma çerçevesinde, haritanın veri kaynağını oluşturan temel kaynak, 

antropologların gerçekleştirdiği “algı yürüyüşleri” olmuştur. Dolayısıyla, tarifi edilen 

“antropologların algı haritası” ya da “antropologların gözünden Fikirtepe dokusu” 

şeklinde nitelendirilebilir. 

V. Uygulama

Fikirtepe araştırmasında bu metotlar, Fikirtepe’nin diğer dönüşümlerden daha 

karmaşık, “tek projeli” değil, “onlarca projeli” bir süreç yaşadığının bilinciyle 

uygulanmıştır. 

İlk etapta, “Algı Haritası” inşası için, Fikirtepe’ye dört farklı noktadan giriş yapılmış, 

‘Sessiz Gözlem’ yöntemi ile görsel, işitsel karakteristikler algılanmaya çalışılmıştır. 

Edinilen “ilk algılar” ile birlikte dönüşüm sürecinin gözle görülür “etkilerinin” 

tanımlaması yapılmıştır. Mekânsal dokudaki “kopmalar, kesintiler ya da korunanlar” 

hazırlanan haritada sembolleştirilmek üzere kategorilere ayrılmıştır. 

Mekânsal, sosyal ve ekonomik dinamiklerin yorumlanıp kavramsallaştırılması ise, 

“Fikirtepelilerin” görüşmelerde tespit edilen “diline ve tarifine” sadık kalınarak 

“söylem analizi” aracılığıyla gerçekleşmiştir. İlk aşamada, görüşülecek kişilerin 

demografik tipolojileri belirlenmiştir. Ardından Fikirtepe projesinin antropolojik 

olarak değerlendirilmesine yönelik bulgulara ulaşmak adına ‘yarı yapılandırılmış 

görüşme’ yöntemi ile sorular kararlaştırılmıştır. Sorular, Fikirtepe halkının içinde 

bulundukları beş yıllık dönüşüm sürecinden nasıl ve hangi açılardan, ne ölçüde  

etkilendiklerine yönelik, “Fikirtepelilerin gözünden kentsel dönüşüme” yönelik 

sorular olmuştur. 
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1. Araştırma Çerçevesi
Kentsel Vizyon Platformu tarafından 2015 yılında tamamlanan Sosyal Etki Değerlendirme Rehberi’nin 

hazırlanmasıyla, SED metot ve sürecinin ana çerçevesi çizilmiştir. Disiplinlerarası bir planlama, izleme ve 

değerlendirme aracı olan SED, kentsel dönüşüm projelerinde yaşanan olumsuzlukları minimize etmek, 

empati yoluyla beklentileri ortaklaştırmak ve projelerin hazırlanması sürecini uzlaşma yoluyla başlatmayı  

amaçlamaktadır. 

SED rehberi aracılığıyla çizilen faaliyet çerçevesi, beş adımdan oluşmaktadır. Bunlar, sırasıyla şu şekildedir:

Dönüşüm
Alanını

Durum

Tespiti Erken

Müdahale Etki

Hafifletme İzleme ve

DeğerlendirmeEtki

Analizi

Etkileri ve 
Tepkileri

Etkileri ve 
Süreci

Süreci

TANIMLAMA TAHLİL TAKİPTASARLAMA
Seçenekleri

TARAMA

Figür 3: 5 Adımda Sosyal Etki Değerlendirmesi

Altıncı senesine giren Fikirtepe Kentsel Dönüşüm sürecinin geldiği durum ve araştırmanın zamanlaması 

göz önüne alındığında, antropolojik araştırmanın sürecin takibiyle sınırlı beşinci adımı kapsadığı ifade 

edilebilir. Diğer yandan, sürecin etkileri geniş çapta hissedilir noktaya gelmiş olsa da, Fikirtepe’de 

bulunan 60 adadan yalnızca altısında yükselmeye başlamış inşaatlar, sürecin kısmi anlamda “yolun 

başında” olduğunu göstermektedir. 

Fakat burada antropolojik araştırmanın niteliğini SED çerçevesinden ayıran ana fark itibariyle, SED 

“ne olmalı” araştırmasına yoğunlaşırken, antropolojinin “ne oluyor?” sorusu sormaktadır. Bu ayrım 

farklı yönleriyle aşağıdaki tabloda ifade edilmiştir. 

 

Ne Olmalı?

Süreci Tasarlama ve İzleme Süreci İzleme

Beklentileri Yönetme Beklentileri Tarif Etme

Ne/Nasıl Olmalı? Ne/Nasıl Oluyor?

ETKİleyenler/ETKİlenenler ETKİleyebilenler

Yasal/Kurumsal/Sosyal/Kültürel Çerçeve Sosyal/Kültürel Çerçeve

SED Antropolojik Araştırma
Ne Oluyor?

Tablo 1: SED ve Antropolojik Araştırma Yöntemi Farkları
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2.  Araştırma Bulguları 
Araştırmanın ana çıktısı olan bulgular, bu bölümde, üç aşamaya ayrılmış şekilde aktarılacaktır. Üç aşamalı 

“tarif ” ardından, paydaşlar açısından dikkate alınması öncelik arz eden 10 temel tespit ve 10 temel ETKİ 

ortaya konacaktır. 

Düğüm

Kopma

Sınır

Yol

İşaret

Sosyal
Mekansal

Yapı pankartı (1. derece müjdeci)
Yıkımı bekleyen ev (2. derece müjdeci)

İnşaat alanı (süreç: liminal durum)

İç mahalle sınırları
Mahalle ayıran sınırları

Mahallenin kopan sınırları

Ön yollar ve iç yollar
(sosyal alanlar anlamına geliyor)

FİKİRTEPE’DE ALGI 
KATEGORİLERİ

I. Harabe ve Mahalle: Bugünün Fikirtepesi

Algı haritalarını oluşturmadan önce, 

haritaların ana çerçevesini çizen 

algı “kategorileri” aşağıdaki gibi 

belirlenmiştir. Bu sürece rehberlik eden 

ana metot, araştırmanın ilk günlerinde 

çıkılan “Geolocating” haritalarıyla 

arşivlenen algı yürüyüşleri olmuştur. 

İlk “algı yürüyüşü” hakkında detaylı 

bilgiler, “Algı yürüyüşü” başlıklı ekte 

bulunabilir. Bu bölümde, algı yürüyüşleri 

ve Fikirtepe saha ziyaretleri üzerinden 

edinilen verilerin, Kevin Lynch’in “Algı 

Haritalama” yönteminden yola çıkarak 

Fikirtepe’ye özel uygulaması yapılacaktır. 

Burada Lynch’in bölge kategorisi yerine 

Fikirtepe’ye özel olarak Kopma kategorisi 

oluşturulmuştur. Fikirtepe’nin mekânsal 

tarifi için geliştirilen algı kategorileri, 

yandaki tablodaki gibidir. 

Şahsuvaroğlu Cami
Geniş inşaat alanları
Aktarma noktaları

Tablo 2: Lynch’in kategorilerinin Fikirtepe’ye uyarlanmış hali.

Figür 4: Fikirtepe’de Düğüm, Kopma Yol, SInır, İşaret

Sosyal

Mekansal

Yapı Pankartı

Yıkım

İnşaat Yeri 

Düğüm Kopma İşaret

Mahalle 
Kopan, Ayıran 
ve Mahalle İçi 
Sınırları

SınırYol
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II. Kavramlarla Dün – Bugün – Yarın 

Öncü görüşmeler başladıktan kısa bir süre sonra “Fikirtepe’nin Dün, Bugün ve Yarını” kavramlarının 

Fikirtepeliler tarafından nasıl tecrübe edildiği ana hatlarıyla tespit edilmiş ve araştırmanın ileri safhaları için 

kılavuzluk etmiştir. Bu sürecin sosyoekonomik yaşantıda dışavurumu aşağıdaki tabloda “Yarının Fikirtepesi’yle” 

karşılaştırmalı olarak özetlenmiştir. Zaman içinde oluşan bu kavramlar ise daha detaylı olarak Kavram 

Envanterinde ele alınmıştır. 

Yakın komşuluk

Düşük nüfus yoğunluğu

Geleneksel ekonomi

Bireysel küçük bahçeler
İşlevlendirilmiş sokaklar

Kahvehaneler

Sitelilik

Yüksek nüfus yoğunluğu

Formal ekonomi

Formal ekonomi

Kafeler

Azalan komşuluk
Tek kattan apartmanlaşmaya

Artan nüfus yoğunluğu

Karma ekonomi

60’lar - 90’lar 80’ler 2010’lar Yarın

FİKİRTEPE’NİN DÜN, BUGÜN VE YARINI

Bu noktada vurgulanması gereken, Fikirtepe’nin “yakın geçmişi” ve “uzak geçmişi arasındaki değişkenlik, 

ve bunun Fikirtepeliler tarafından yaşanışıdır. Fikirtepelilerin “dün – bugün” anlatılarında ortak nokta, son 

beş yılın kentsel dönüşümü ayrı tutulduğunda dahi varlığını koruyan “apartmanlaşma” sürecidir. Özetle, 

1980’lerde popülist politikalarla tapulandırılan gecekondular ve verilen ilave imar haklarıyla gecekondudan 

apartmanlaşmaya giden bir süreç yaşanmış, bunun sosyal etkileri ise, yakın komşuluğun geçmişte kalması, 

sevgisizleşme sürecinin başlangıcı, dayanışma kültürünün azalması şeklinde yaşanmıştır.

Tablo 3: Fikirtepe’nin dönemlere göre karşılaştırmalı kavramları

Dün, bugün ve yarın düzleminde yürütülen etnografik araştırmanın kısa süre sonra 

gösterdiği diğer bir nokta, dünün nostaljik, sosyal, “romantize” eden diline karşın, 

bugüne damgasını vuran ve Fikirtepe yaşamında artarak varlık göstermeye başlayan 

“bürokratik jargon” olmuştur. 

“Düne Nostalji, 
Bugüne Bürokrasi”

Fikirtepe’de üç kategori altında tecrübe (ya da hayal) edilen gündelik hayatı ve 

bugünün Fikirtepelilerinin gündemlerinin yalın bir açıklıkla tarifi, geliştirilen “kavram 

haritası” vesilesiyle yapılmıştır. Bu haritada yer alan kavramlar, Fikirtepelilerin 

ağzından duyulan, kendi tecrübelerini tarif  etmek için kendi seçtikleri kelimeler 

içerisinden derlenmiştir.  Bu sözcüklerin “hangi bağlamda” kullandıkları kilit önem 

taşıdığı için, bağlamın net ve bütüncül kurulumu, sıradaki görseller yardımıyla 

gerçekleştirilecektir. 
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Hemşericilik

Fikirtepeliler

Baraka

‘Sona kalayım fazla alayım’

‘Fikirtepe’yi bozanlar’

‘Dışarıdan gelen insanlar’

Emsal

Hisse sahibi

Boş arazi

Tarla

Parsel

‘Teksas gibi yer’

Gecekondu

Yardımlaşma

‘Kırmızı bölge’

Komşuluk

Arkadaşlık

Dostluk

Şanslı Ada - Şanssız Ada

Açık Çek

Çantacı

İmar planı

Master plan

İnatçılar

Harabe

Anahtar teslim

‘Vatan haini’ (imza vermeyenler)

Kiracı olmak (yıllar sonra Fikirtepelilerin sorunu)

Tinerci

‘Ruhsat çıktı mı?’

‘Kahraman’ (imza verenler)

Avanta

Risk - Fırsat – Zulüm

‘İmza toplayan müteahhitler’

Küslük, düşmanlık (Dönüşüm sonrası)

Milli Piyango

‘Deneme yanılma yöntemi’

İmza parası

‘Rant katliamı’

Mirasçı

BUGÜNDÜN YARIN

Mülk sahibi

Bilgi eksikliği

Ada temsilcisi

Firmaya güvensizlik

‘Fikirtepe kültürü’

Kardeşler arası anlaşmazlık, Varis sorunu

Açgözlülük

Kavram Envanteri

Mülk sahibi

Kamulaştırma/yeşil alan

Depreme dayanıksız

Bilgi eksikliği

Çoğunluk sağlayan

‘Kilit ada’

Ada temsilcisi

Sokak temsilcileri

‘Gittiğim yere alışamadım.’

Firmaya güvensizlik

Çoğunluk sağlayamayan

Şerefiye değeri

Yıkımı gerçekleşen

Ada sakinleri

‘Fikirtepe kültürü’

Gidenler

Gidenler

Kira yardımı

Acele kamulaştırma

Site hayatı/apartman hayatı

Hafriyat

Kardeşler arası anlaşmazlık, Varis sorunu

Açgözlülük

Veraseti olan/olmayan

‘Bir adada birden fazla firma’

‘Hissessi çok’

Mağdur

Kalanlar

Kalanlar

Taşınma parası

Riskli alan

Nüfus yoğunluğu

‘Yeni Fikirtepe’

BUGÜNDÜN YARIN
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Yanda görülen çift düzlemli grafikte, 

dikey düzlem Güven – Risk algısı, 

yatay düzlem Kolektif  (mahalle, 

komşuluk, dayanışma, gelenek, vb.) – 

Bireysel (site, kurumsallık, bürokratik, 

vb.) şeklinde yapılandırılmıştır. Aynı 

zamanda, kavramlar dün, bugün, 

yarın olarak ilgili renk kategorilerine 

ayrılmıştır. Bu sayede “dünün, 

bugünün ve yarının kavramlarının” çift 

düzlemli, ilgili kısımlara kümelenme 

eğilimleri görselleştirilmiştir. 

Kavram Haritası

Figür 5: Dünün, Bugünün ve Yarının Kavramları 
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Çift düzlemli grafikte “kullanıldığı bağlam” açısından açıklanma ihtiyacı olan bazı kavramlara bu kısımda yer 

verilmiştir:

Kavram Sözlüğü

Tinerciler

Fikirtepe’de Kentsel Dönüşüm sürecinin yavaş ilerlemesi ve boşalan mülklerin 

çeşitli sebeplerden ötürü derhal yıkılamamasının, Fikirtepe’ye madde 

bağımlıları gibi “toplumun dışına itilmiş” bireylerin gelmesine sebep olduğu,

yaygın bir gözlemdir.

Kırmızı Bölge

Mandıra Çamuru

Siyasi çatışmaların sokaklarda yaşandığı yıllarda, en “tekinsiz” semtler 

arasında Fikirtepe’nin geldiğini belirtmek için kullanılmıştır. Diğer tekinsiz 

bölgeler olarak Çeliktepe ve Gültepe belirtilmiştir.

60’larin Fikirtepesi’ne, Mandıra Caddesi’ne atfetmektedir. Erken dönem 

Fikirtepelilerin geldikleri mahalleyi tarif  ederken kullandıkları bir kavramdır. 

Elektrik ve su altyapısının olmadığı, toprak yolların hayatı zorlaştırdığı, “çileli 

günler” olarak tarif  edilmektedir.

Sona Kalayım Fazla Alayım

Sahiplenilmiş Mülkler

Fikirtepe’yi Bozanlar

Tamamlanamayan ve süreci sekteye uğratan, müteahhit – ada sakinleri 

anlaşma sürecinde bazı Fikirtepeliler, “suçun büyük bölümünü,” sözleşmelere 

imza atmamakta direnen ve dolayısıyla sureci “kilitleyen” ada sakinlerinde 

görmektedirler. Bu katılımcılardan alınan görüş, süreci bloke edenlerin “sona 

kalayım, müteahhitten fazla metrekare talep edeyim” şeklinde “stratejik” ve 

“manipülatif ” davrandıkları yönündedir.

Fikirtepe’de Kentsel Dönüşüm sürecinin yavaş ilerlemesi ve boşalan mülklerin 

çeşitli sebeplerden ötürü derhal yıkılamamasının diğer bir sebebi de, boşalan 

mülklerin “sığınmacılar” ve “çingeneler” gibi “dışarıdan gelen” gruplar 

tarafından “sahiplenilmesi” ya da gayri resmi bir şekilde “işgal edilmesi” bu

şekilde tanımlanmıştır.

Fikirtepelilerin gözlerimde sıkça karşılaşılan kronolojiye göre, Fikirtepe 

yerleşiminin 60’lardan yoğunlaşmasından sonra, özellikle 80’lerde sokaklara 

sıçrayan siyasi çatışmalarla birlikte, Fikirtepe’ye “dışarıdan gelen,” herkesin 

birbirini tanıdığı “dokuyu bozan” kesim kastedilmektedir. Bunun yanında, 

siyasi iklimden bağımsız olarak, 90’larda gerçekleşen apartmanlaşma sureci de 

birim arazideki nüfus yoğunluğunu arttırarak komşuluk ilişkilerini zayıflatan 

diğer bir etken olmuştur.
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Anahtar Teslimi

Hissesi Az - Hissesi Çok

Projeler arasından henüz tamamlanan olmadığı için, “anahtar teslimi” 

kavramı, geleceğe dair, hayallere eşdeğer, soyut bir kavram olarak karşımıza 

çıkmaktadır. “Anahtar teslimi sonrasında başlayacak hayat” üzerine konuşan 

Fikirtepeliler, “dertlerinin bittiği,” hak ettiklerini “yeni, değerli mülklerini” 

satarak ya da yeni site yaşantısındaki hayatlarına başlayarak alacakları 

gün olarak tasvir etmektedirler. “Hayalleri çağrıştıran” olumlu bir kavram 

olmasına rağmen, site yaşantısının bireyselliğine duyulan şüphe, yalnızlaşma 

korkusunu yanında getirmektedir.

Fikirtepe’de resmi mülkiyet ilişkilerinin karmaşıklığı ve “veraset” bölünmeleri, 

şu an içinde oturacak dairesi olan mülk sahiplerinin bir kısmının “resmi 

hisselerinin” çok düşük olduğu durumlar doğurabilmektedir. Dolayısıyla, 

tapudaki payı düşük metrekarelere denk gelen Fikirtepeliler, surecin dışında 

kalıp, yeni projelerde hak sahibi olamamaktadırlar. “Hissesi çok” Fikirtepeliler 

ise yüksek metrekare paylarıyla imzaladıkları sözleşmeler sayesinde bir veya 

birden fazla daire edinmeye hak kazanarak büyük maddi kazanımlar elde

edebilmektedir. Güven – risk algısı düzleminde ilgili noktalara yerleştirilen bu 

iki kavram, anlaşma süreçlerinin kilitlenme ya da hızlı işleyebilmesi noktasında 

birçok vakanın altında yatan sebebe işaret etmektedir.

Uyum Sağlayamayan Elensin

Terkler

Yeni Fikirtepe’nin “site yaşamına” uyum sağlayabileceğine emin Fikirtepeliler 

arasında, sosyokültürel farklardan ötürü “kalamayacak” ya da “dönemeyecek” 

Fikirtepelilerin, Fikirtepe mahallesinin geleceğine adına bir olumsuzluk teşkil 

etmeyeceğini düşünenler mevcuttur. “Biz Kadıköylüyüz, adapte oluruz,” 

ve “Binalarımız eski, kafalarımız değil,” gibi ifadeler de yine adaptasyon 

konusunda özgüven duyan bireylerin kullandıkları ifadelerdir. Diğer yandan 

bu sosyokültürel güven, her zaman “ekonomik” güven tarafından garanti 

altına alınmamaktadır. Keza, uyum sağlama konusunda kendine ve ailesine 

güvenen bireylerin, aynı zamanda “aidat” endişelerini dile getirdikleri 

degörüşmelerde tecrübe edilmiştir.

Emsal hesaplamasına dair “hukuki – bürokratik” bir kavram olan “terk 

kavramı,” Fikirtepe Kentsel Dönüşüm surecinde bir “güvensizlik” kaynağı 

olarak önümüze çıkmaktadır. “Önce 4.14 Emsal çıktı, yollar bizimdi, sonra 

terkleri emsalden düştüler” ve benzeri ifadeler, yol ve yeşil alan terklerinin 

emsal hesaplamasına nasıl yansıtılacağı konusundaki belirsizliklerden doğan 

güvensizliğe işaret etmektedir.
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Çocuklarımızın Geleceği

Bu ifade, Kentsel Dönüşüm Projelerinin niteliği ve koordinasyonsuzluğu 

konusundaki endişelerini bir kenara bırakıp, uzun vadede yaşanacak 

kazanımları vurgulamak isteyen bireyler tarafından kullanılmıştır.

Açık Çek

İmzaları Attık, Kaderimizi Elimize Aldık

“4 Emsal” yönetmeliğinin “olumsuz” yanına işaret eden bu kavramın 

kullanıldığı bağlam, “Bize açık çek teklif  ettiler, gökteki yıldızları vaat ettiler, 

birbirimize düşürdüler” seklindedir. Diğer bir deyişle, 4 emsal yönetmeliğini

“manipulatif ” gören Fikirtepelilerin kullandığı bir kavramdır.

Ada ölçeğinde sözleşme imzalarını çeşitli mekanizmalar üreterek hızlıca 

toplayabilen “ada temsilcilerinin” gururlanarak kullandıkları bu ve benzer 

ifadeler, “hızlı imza sureci yönetiminin” güvensizlik ve belirsizlik problemini 

minimize edebilen bir strateji olarak tasvir etmektedirler.
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Çift düzlemli grafikte dağılımı örneklenen kavramların, hangilerinin hangi dönüşüm 

süreci tecrübesine işaret ettiğinin daha net anlaşılabilmesi için, 6 numaralı figürde 4 

“çift kutuplu kavram” ve üç “basitleştirilmiş süreç tecrübesi” örneklenmiştir. 

İlk olarak “Dönüşenler” denilen grubu oluşturan ve grafikte yeşil alan ile gösterilen 

“Fikirtepeli”, kentsel dönüşüm lehinde ya da aleyhinde faaliyet gösteren derneklerle 

görüşmemektedir. Dönüşümün getirdiği “kamplaşma” dinamiğini olumsuz 

görmekte ve buna dahil olmak istememektedir. Fikirtepe mahallesini sosyoekonomik 

durumu itibariyle benimsemiştir ve halen Fikirtepe’ye ait hissetmektedir. Buna karşın 

mahallenin “yenilenme ihtiyacı” çektiğini ve dolayısıyla belli ölçüde “harabeleştiğini 

de” kabul etmektedir. Risk ve fırsat algısında ise “terazi dengededir,” sürecin 

ekonomik fırsat doğuracağını düşünse de, payına düşeni alacağını düşünse de, hak 

ihlalleri haberlerinden huzursuzluk duymaktadır.  Kimin “fırsatçılık” yaptığı, kimin 

“hakkını aradığı” konusuna gelince ise, herkesin hak ettiği payı alması gerektiğini, 

bu sürecin de “hukuk güvencesi” altında yürütülmesi gerektiğini düşünmektedir. 

İkinci Fikirtepeli, diğer bir deyişle “Hakkını Arayanlar” turuncu alanda gösterilmiştir. 

Risk algısı yüksek, fırsat algısı zayıftır.  Kentsel dönüşüm sürecine eleştirel yaklaşan 

derneklerin, kendi görüşlerini temsil ettiği kanaatindedir. Bu derneklerden hukuki 

destek alır, bilgilendirme toplantılarına katılır. Müteahhitlerin hazırladığı sözleşme 

örneklerinin adaletsiz olduğuna kanaat getirip, kendi gibi hukuk davalarına başvuran 

Fikirtepelilerin “fırsatçılık” yaptığı değil, “hakkını aradığı” kanısındadır. Fikirtepe 

mahallesinin sosyoekonomik dokusunun korunması gerektiğini, sekteye uğrayan ve 

koordinasyonsuz yürütülen kentsel dönüşüm sürecinin mahalleyi “harabeleştiren” 

asıl etmen olduğunu düşünmektedir. 

Süreç Tecrübesi

Üçüncü Fikirtepeli - “Firmaya Güvenenler” mavi bölge ile gösterilmiştir. Fırsat algısı yüksek, risk algısı zayıftır. 

Firmaların hazırladığı sözleşmeleri adil bulmaktadır ve dolayısıyla sözleşmeleri kabul etmeyen Fikirtepe 

sakinlerinin “fırsatçılık” yaptığını, hak ettiklerinden fazlasını almayı umduklarını düşünmektedir. Fikirtepe 

mahallesinin sosyoekonomik dokusunun dönüşüm sürecinden önce zaten bozulmuş olduğunu, “harabeleşmiş” 

mahallenin topyekun yıkılıp yeniden inşasının yerinde bir politika olduğunu düşünmektedir. Toplumsal fayda 

sağlayan derneklerin, imza süreçlerinin hızlı ilerlemesi adına faaliyet yürüten dernekler olduğunu düşünmekte, 

onlarla iletişim kurmaktadır. 

Karşı
Dernek

‘Hakkını 
Arayanlar”

Risk

Harabe

Dernek

“Fırsatçılar”

Fırsat

Mahalle

Figür 6: Çift Kutuplaştırılmış Kavramlar ve Basitleştirilmiş Süreç Tecrübesi
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Şüphe ve Güven

“Adamızda imzaları hemen 
toplayarak kaderimizi elimize 
aldık.”

“İmza atsak da 4 emsal 
verilmeyecek, sözleşmeye ‘dava 
açılamaz’ maddesi koyduran 
müteahite nasıl güveneyim?”

Firmaya 
Güven?İnatçılar

Açgözlüler

Yine çift düzlemli grafikte işlenen “şüphe – güven” değişkeni, Fikirtepe’de birçok projenin akıbetini doğrudan 

etkilemektedir. Bu değişken, alt kategorilerine ayrıldığında, “Firmaya Güven” ve “Devlete Güven” ve “Birbirine 

Güven” olarak üç katmanlı olarak ele alınabilir. 

“Devlet buraya bir el atsın, bu 
projeler artık ilerlesin”

“Fikirtepe’ye üvey evlat muamelesi 
yapıldı.”

“Devlet bizi sahipsiz bırakmamalıydı. 
Hepimizi eğitimden geçirmeliydi. Biz 
hep kendimiz öğrenmek zorunda kaldık. 
O dönem belediyeye gittik, bize örnek 
sözleşme vermesini istedik, vermedi. Kartal 
Belediyesi yaptı bunu ama. Bence belediye 
ve bakanlık kaynaklı sıkıntılardan dolayı 
böyle oldu burası.”

Devlete
Güven?

“Biz adamızda imzaları toplarken 
demokrasi süreci işlettik. Ben ada 

temsilcisiydim, başka bir firmaya imza 
vermek istiyordum, fakat çoğunluk diğer bir 
firma isteyince ben de imzamı ona verdim. 

Böylece anlaşarak  çözmüş olduk.”

“Payı daireye yeten tabi halinden 
memnun. Benim hissem az, ben ne 

olacağım? Ben nerede oturacağım yeni 
projelerde? Bana soran yok, neticede 

herkes kendini düşünüyor.”

Birbirlerine 
Güven?
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“Çok mutluyduk.”

“Tüm aile birlikte yaşardı.”

“Komşuluk iyiydi. Sonra kopuşlar 
başladı, bölgeye başka yerlerden 

insanlar geldi.”

“İnsanlar buraya köylerini alıp 
gelmişlerdi”

“Korkunç bir yerdi. Köy gibi bir yerdi.  
Ayakkabılarımız çamura batıyordu

yürürken. Evden dışarı çıkmak 
istemiyorduk. Kendi mülkümüz diye 

başka bir yere de taşınamadık.”

“Fikirtepe, Texas gibi bir yerdi. Hemşericilik kavgaları 
vardı. Kars’tan, Sivas’tan, Gümüşhane’den gelenler 

birbirleri ile kavga ederlerdi. Ya karakol ya hastanede 
bulurduk kendimizi. Fikirtepe, Çeliktepe ve Gültepe, 

buralar için ‘kırmızı bölge’ derdik. 1975-1982 arası sağ-
sol çatışmaları çok şiddetliydi.’’

“Çingeneler vardı etrafta, it sürüleri 
dolaşırdı. Üniversite’nin o tarafa iki üç 

arkadaş olmadan geçemezdik. Tehlikeli 
derlerdi’’

“Şimdi buralar sevgisizleşiyor. 
Modernleşmenin sorunu bu zaten.”

Olumlu Olumsuz

DÜN FİKİRTEPE

Çift düzlemli grafikte kavramlar aracılığıyla karşılaştırılması yapılan “Dün Fikirtepe” ve “Yarın Fikirtepe” 

başlıklarının, etnografik derinlikle, anlaşılır bir şekilde anlaşılması açısından, 4 ve 5 numaralı tabloda çeşitli 

alıntılara yer verilmiştir. Söylem analizi sonucu “algının çekirdek kavramlarını” barındırdığı sonucuna varılan 

alıntılar, aşağıdaki gibidir.

Tablo 4: Dünkü Fikirtepe’ye Dair Alıntılar

“Güzel bir yer olacak. Ben her şeyin 
düşünüldüğüne inanıyorum. Dönebilirim, 

gelirim var, burada yasayabilirim”

“Fikirtepe güzel olacak ama uzun bir 
süresi var. Bence müstakil evlerde

yaşayanlar artık burada oturmazlar ama 
çocuklar için harika olacak.”

“Çocuklarımız için güzel olacak. Depreme 
dayanıklı, sağlıklı yapılarda yerleşim olacak. 

Döneceğim ben, tedirginliğim yok maddi 
açıdan. Çocuklarımı yeni Fikirtepe’de 

büyütmek onlara alıştırmak istiyorum burayı.”

“Umutluyuz. Temiz, pırıl pırıl güzel 
bir Fikirtepe bekliyoruz.”

“Ben Fikirtepe’yi bir fidana benzetiyorum. Dün tohumdu, bugün yeşerdi be yarını da 
kocaman bir meyve verecek. Kentin yapılaşması açısından kötüye gidecek ancak, mülk 

sahipleri açısından iyiye gidecek.”

“Yeni Fikirtepe’de anahtar teslim sonrası oturmak istiyorum ama keşke hep birlikte kararlar 
vereceğimiz bir dönüşüm olsaydı diyorum hep.”

“Fikirtepe ‘muhafazakar’ bir yerdi, şimdi 
modern bir yer olacak. Bu nedenle zaten 

uyum sağlanamaz. Burada Fikirtepeli 
kalmayacak.”

“İyi bir şehirleşme olmayacak. Çok kalabalık 
bir nüfus olacak. Yeşil alanlar olacak mı, 
açık sosyal alanlar yapılacak mı hiç birini 

bilmiyoruz. Yeni gelecek olanlarla zaten bir 
kültür - doku uyuşmazlığı da olacak.”

“İsterdim ki  Kadıköy’de tüm bina 
yükseklikleri  5-6 katı geçmesin,
fakat şu an gözümüzün önünde 

katlediyorlar. Fikirtepe’de bu katliamdan 
payına düşeni alıyor.”

“Bir daha o komşular yan yana 
gelmeyecek.”

Olumlu Olumsuz

YARIN FİKİRTEPE

Tablo 5: Bugünkü Fikirtepe’ye Dair Alıntılar
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III. “Fikirtepe’de ‘oyunlar’”

Fikirtepe’de dönüşüm sürecinin işleyişini 

anlamak adına, “etnografik metaforlama” 

niteliğindeki bu bölüm, Fikirtepe dönüşüm 

sürecinde gündelik hayatta yaşanan bazı 

sorunları, “oyunlara” benzeterek, görüşmelerde 

edinilen perspektifleri bu şekilde kategorize 

etmektedir. 
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Saklambaç Köşe Kapmaca

“Burada toplantılar düzenlendi, toplantıda kaf-
asını kaldırıp konuşan olmadı. Sonra müteahhitle 
kapılar ardında pazarlıklara girildi.”

“Temsilciler de 40-50 yıllık komşularını ikna et-
mek için çaba sarf  ediyorlar. Müteahhitler lehine 
çalışıyorlar. Kapalı kapılar ardında kendi çıkarları 
için pazarlık yaptıkları fikri yaygın.”

Üçkağıt

“Şimdi adada 2 firma var üçüncüsü de girerse artık 
burası bitmez 10 sene daha”

”Benim gönlüm başka bir firmadan yanaydı. Konuş-
tum onlarla hatta ikna da ettim fakat bir öğrendik 
ki 3 arkadaşımız diğer firmaya imza atınca, firma 
da imzaları geri çekmedi. Yapacağını söyledi inşaatı. 
2. firmayı soktuğumuzda adayı kitlerdik bunu yap-
madık.”

“İçinde bulunduğumuz binanın yerinde tek katlı ev vardı. Müteahhit 2002-2003’te 
yedi katlı binayı teslim etti. Müteahhit projeyi yarım bıraktı kaçtı.” 

“Bazı adalarda firmalar 10 bin lira verdi imza parası için.  Bir iki firma var vermey-
en ama çoğu firma verdi imza atılsın da bitsin diye.”

Çantacılık

Yapboz

“İki kişinin çıkıp, çantacılara kanmayın demesiyle olmadı işte gördük. 10 bin 
lirayı alan imzayı bastı.”

“Anlaşmaya varılamadı. 3 firma var. Ada sakinleri başka firmalara imza at-
tılar. Çantacı firmalar var. Yeni bir sektör oluştu ‘İmza toplayan müteahhitler’ 
sektörü. Bunlar sonra başka bir firmaya devrediyorlar.” 

“İnsanların bilgisi olmadan bir bakıyorsunuz karşınızda başka bir müteahhit 
var. Devretmişler projeyi. Kazma vurmadan gelir elde ediyorlar.”

“Bizim imza süresi 1 sene sürdü ama başlanamamasın sebebi, Fikirtepe’de 3-4 
kez proje değişikliği oldu, bu nedenle uzun sürdü.”

“Düşünün bir bakanlıktan bahsediyoruz elinde bütün imkanlar var, istediği 
zaman bir oluşum kurabilir, yürütmelik, düzenleme yapabilir. Bu proje kasıtlı 
olarak belirsizlik içinde bırakılıyor. Yoksa normalde hemen istediği gibi yasayı 
çıkarıp istediğini yapıyorlar.”

“Bu dönüşüm bizler için fırsat olarak başladı ama zulüm getirdi. Profesyonel 
bir kentsel dönüşüm sunmadı. Deneme yanılma yöntemi ile bir dönüşüm oldu 
burası. Burada ilk başta insanlara verdikleri hakları sonradan bir bir geri al-
dılar. Yolu dahil edeceğiz dediler, sonra yol hakkını geri aldılar.”
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IV. Tipolojilerle Fikirtepelilerin “Süreç” Tecrübeleri 

İkinci bölümde de tarif  edildiği gibi, Fikirtepe kentsel dönüşüm sürecinde yer 

alan tüm etkin aktörler, süreci karakterize eden faktörler ve faaliyetler, etnografik 

metotlarla, “gerçekleştikleri yerde” araştırılmıştır. Sahada yapılan görüşmeler 

sonucunda elde edilen bulgular, Fikirtepe halkının beş yıllık dönüşüm süreci boyunca 

edindikleri tecrübe, fikir ve izlenimler, “empati kurarak,” “bugünün Fikirtepesinin 

tüm çelişkileri ve karmaşıklıklarıyla” birlikte tipolojilere ayrılmıştır.  Katılımcıların 

sosyo-ekonomik durumlarının “tecrübeleriyle” olan etkileşimi irdelenmiş, bu 

faktörler de ayni şekilde tipolojik olarak Tipoloji Ağacı’nda sıralanmıştır. 

Dönüşümün Fikirtepeliler ve Fikirtepelilik üzerindeki etkilerini; belirsizlik, 

takvimsizlik, güvensizlik, sahipsizlik ya da yalnızca şans gibi daha pek çok etmen 

üzerinden sıralamak mümkün. “Koordinasyon” yokluğunda zaten karmaşık 

ilerleyen süreç, dönüşümün başladığı günden bu yana, yönetmelikteki değişimler, 

projelerden geri çekilen firmalar,  dava süreçleri, projeleri devreden firmalar gibi 

takvimleri sekteye uğratan faktörlerle daha da “labirentleşmiştir.” Sonuç olarak, 

“beklemek,” sürecin bir nevi genel-geçer kuralı haline gelmiş, bireysel tecrübelerin 

eninde sonunda “çıktığı kapı” olmuştur. 
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 ARTAN GÖÇ VE 
GECEKONDULAŞMA

Hemşerilik ilişkileri üzerine kurulu mahalle 
kimlikleri

Siyasi gruplaşma ve sosyal gerilim
“Kırmızı Bölgeler” (Fikirtepe, Çeliktepe, Gülte-

pe’deki gibi) ortadan kalkıyor
Mahalle içi ve mahalleler arasında ‘komşuluk’ ve 

‘dostluk’ önem kazanıyor

ESNAF Çıkarılmayı
Bekleyen

Sığınmacılar
(Kiracı sıfatı 

olmayan)

Düşük 
Kiralardan

İstifade Eden

Çıkarılma 
Korkusuyla

Yatırım 

Dönüşüm 
Sayesinde İş 

Yapan

Dönüşümden 
Olumsuz 
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Sözleşme
İptalleri

İmar Planı
İptalleri
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Alamayan
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Açmaya 

İnşaatı 
Başlamayan

İnşaatı
Yavaş

İlerleyen

Firmaya
Dava
Açan

Sürecin 
Başında Olup 

Kiracılarını 
Kaybeden

KİRACIMÜLK 
SAHİBİ

İnşaat Ruhsatı 
Çıkmayan

Çantacı 
Firmaya Denk 

Gelen

İçinde Birden 
Fazla Firmanın 
İmza Topladığı

İmza 
Çoğunluğunu 

Yakalayamayan

Firması 
Projeden İptal Davaları/

Kamulaştırma

Evini 
Boşaltıp 

Giden

ŞANSSIZ 
ADA

ŞANSLI
ADA

Az Hisseli Çok Hisseli

Ruhsatı 
Çıkan

Ruhsatı 
Çıkmayan

Evini 
Boşaltıp

Anahtar
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Bekleyen

İmzaları 
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Bekleyen
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Gücü 
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Başlayan

Gittiği Yerde
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Olamayan
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Güvenmeyen
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Varisler
Arası Sorun

Yaşayan

Tipoloji Ağacı

Figür 7: Farklı Süreç Tecrübelerini Gösteren Tipolojiler.
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D 10 Tespit 10 Etki
1. DÖNÜŞ(E)MEYEN FİKİRTEPE: BAŞLI BAŞINA BİR ETKİ

2. KOORDİNASYON YOKLUĞUNDA “BİR” DEĞİL “BİRÇOK SÜREÇ”

3. BELİRSİZLİK, GÜVENSİZLİK, TAKVİMSİZLİK: “ŞANSILILAR VE ŞANSSIZLAR”

4. UZLAŞMA SÜRECİ PROBLEMLERİ: SÜREGELEN “BEKLEYİŞ”

5. “ADA TEMSİLCİLERİ” VE “TEMSİLİYET” PROBLEMİ

6. “AÇIK ÇEK” VE “YÖNETİL(E)MEYEN BEKLENTİLER”

7. HARABE VE MAHALLE: FİKİRTEPE

8.  YER DEĞİŞTİRME

9. YAŞAMIN DEĞİŞEN DİLİ: DÜNE NOSTALJİ - BUGÜNE BÜROKRASİ

10. FİKİRTEPE’NİN ÜÇ DÖNEMİ: GECEKONDULAR, APARTMANLAŞMA, SAHİPSİZLEŞME
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Bu bölümde, antropolojik yaklaşımlar ve etnografik 

metotlar kullanılarak gerçekleştirilen Fikirtepe 

araştırmasının nihai çıktısı olarak, Fikirtepe Kentsel 

Dönüşüme dair “10 Tespit” ve bu tespitlere tekabül 

eden “10 Etki” tanımlanıp, belediye, bakanlık, inşaat 

firmaları ve sivil toplum kuruluşları gibi paydaşların 

dikkatine sunulmaktadır.

Süreç
 - 

Tasarım

Ekonomik

Mekânsal 
- 

Sosyal

Kültürel 
-

 Sosyal

1.Başlı başına bir ETKİleyen: Kentsel 
Dönüşüm Süreci

1.Dönüş(e)meyen Fikirtepe

2.Master Plan – Koordinasyon Yokluğu 2.Bir Değil, Birçok Süreç

4.Uzlaşma Süreci Problemleri 4.“Beklemek”

7. Harabe ve Mahalle Bir yerde 7.Doku ve Kimlik Kaybı

10.Fikirtepe’nin Üç Donemi: Gecekondular, 
Apartmanlaşma, Sahipsizleşme

10.Günümüz Güvenlik Zafiyeti

5.“Ada Temsilcileri” ve “Temsiliyet” 
Problemi

5.Kamplaşma: “Güven ve Şüphe” 

8.Yer Değiştirme
8.Şehirden Dışlanma, Kültürel Dokunun 

Yok Olması

3.Belirsizlik, Güvensizlik, Takvimsizlik 3.“Şanslı Ada” ve “Şanssız Ada” Ayrımı

6. 4 Emsal - Açık Çek 6.Yönetil(e)meyen Beklentiler

9.Düne Nostalji – Bugüne Bürokrasi 9.Yaşamı ve Yaşam Dili Değişen 
Fikirtepe

KONU TESPİT ETKİ

Tablo 6: Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi’nin On Öncelikli Etkisi.
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1. Dönüş(e)meyen Fikirtepe: 
Başlı Başına bir ETKİ

Fikirtepe’de, Kentsel Dönüşüm Sürecinin başlı başına 

ETKİleri, son derece görünür olmuştur. İstanbul’da 

kentsel dönüşüm pratikleri sıkça problematize edilen 

konular olsa da, Fikirtepe, dönüşüm sürecinin yarattığı 

olumsuz etkiler açısından istisnai konumdadır. 

Dolayısıyla, gözlemlenen diğer olgulardan bağımsız 

olarak ele alındığında dahi (kamplaşma, güvensizlik, vb.), 

Fikirtepe’de dönüşüm süreci bir ETKİleyen olarak öne 

çıkmaktadır. Dönüşüm yanlışı ve karşıtı Fikirtepelilerin 

hemen hepsi, planlanan projelerin niteliğinden 

bağımsız olarak, “problemli süreç pratikleri” konusunda 

mağduriyetlerini dile getirmektedirler. 

Yönetilemeyen 
Süreç

Varılamayan

Uzlaşmalar?
“2012 yılında evden çıktık. Kira yardımı alıyoruz o zamandan bu yana. 
Sözleşmede ruhsat alım tarihinden itibaren 3 sene içinde bitirmesi gerekiyor diyor. 
Ancak ruhsat alınmadığı için bu süreç henüz başlamadı”

“2014 Eylül’de ruhsat çıktı biz de Ekim gibi taşındık. 30 ay sonra anahtar 
teslim sözleşmede. İnşaat başladı zaten.”

“2012 yılında evden çıktık. Kira yardımı alıyoruz o zamandan bu yana. 
Sözleşmede ruhsat alım tarihinden itibaren 3 sene içinde bitirmesi gerekiyor diyor. 
Ancak ruhsat alınmadığı için bu süreç henüz başlamadı”

“Bizimki başlandı bile. Şu an 15 metre kazıldı, içeriye girdiler. Duvar perdeleri 
yapıldı.”
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Fikirtepe dönüşümünü gündelik hayat seviyesinde, 

mikro ölçekte araştırdığımızda karşımıza erken 

safhalarda çıkan diğer bir olgu da, Fikirtepe’de bir 

değil, birçok süreç yaşandığı olmuştur. Başka bir deyişle, 

ada ölçeğinde yürütülen uzlaşma süreçleri, adadan 

adaya, projeden projeye büyük ölçüde değişkenlik 

göstermektedir. 

Bir numaralı “Dönüş(e)meyen Fikirtepe” maddesi ve 

burada bahsi gecen “bir değil, birçok süreç” maddesi, 

diğer sekiz Tespit-Etki için “oyunun kuralını belirleyen, 

kapsayıcı maddeler olarak düşünülebilir. 

Yine bu çerçevede belirtilmelidir ki, tecrübeleri büyük 

değişkenlik gösteren Fikirtepelilier arasında yaygın 

görüş, Fikirtepe’nin bu “kaos” ortamında bir “deneme 

tahtası” haline geldiği, değişen yasal çerçeve, yönetmelik, 

verilen emsal, adalardan çekilen firmalar gibi olguların 

süreci tutarsızlaştırdığı yönündedir. 

2. Koordinasyon Yokluğunda 
“Bir” Değil “Birçok Süreç”

“Keşke bir master plan yapılsaydı diyebiliyorum sadece.”

“İmar planı ilk önce böyle açıklanmamalıydı. Bizi, toplayacaklardı bir salona, 
bizim böyle bir imar planımız var diye bilgilendirilmemiz gerekiyordu. Bize örnek 
kentsel dönüşüm projeleri göstereceklerdi.”

“Fikirtepe’de insanlar nereden girip nereden çıkacaklar, bir finüküler sistem olacak 
mı, metroya bağlanacak mı, altyapısı nasıl olacak, bunlar hep soru işareti.”

Adadan Adaya, 
Projeden Projeye Değişen 

Tecrübeler

Değişen Yasal Çerçeve ve 
Yönetmelik

İçinde Birden Fazla Firma Olan

‘Kilit Adalar’
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Fikirtepe’de beş yıl önce başlayan dönüşüm sürecinin 

çerçevesi, o zamandan bu yana pek çok kez değişmiştir. 

Başta verilen emsaller çok az da olsa düşürülmüştür.  İmar 

planı değişiklikleri ve iptalleri gibi çeşitli değişiklikler 

olmuştur. Bu “belirsizlik”, Fikirtepe’deki tüm aktörlerin 

olumsuz etkilenmesine sebebiyet vermiştir.  

Oluşan belirsizlik ortamında Fikirtepelilerin, baştaki 

istekleri değişse bile hala var olan “büyük istekleri”, ada 

sakinlerinin aralarında anlaşamamaları, firmalar ile 

yaşanan sorunlar nihayetinde herkesin birbirine olan 

‘güvenini sarsmış’tır. Master planı olmayan bir dönüşüm 

projesi olduğunu da göz önüne aldığımızda, farklı 

sözleşmeler, farklı projeler ve farklı süreçler Fikirtepe’deki 

‘takvimsizlik’ nedeni olarak görülmektedir. 

3. Belirsizlik, Güvensizlik, 
Takvimsizlik: “Şanslılar ve 
Şanssızlar” 

Belirsiz
Proje Takvimleri

Spekülasyon

“Devlet buraya bir el atsın, bu projeler artık ilerlesin”

“Teminat isteyenler var imza atmayanlar arasında. Ne geleceğini bilmek istiyorlar. 
Mesela biz bilmiyoruz ne olacak ama yine de imza attık sorun çıkmasın artık 
diye.”  

“Proje takvimi daha belli değil çünkü imzalar bitmedi. Müteahhittin  yükümlülükleri 
tabi ondan sonra başlıyor.”
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Projenin beş senedir koordinasyonsuz bir şekilde 

ilerlemesi ve “tünelin sonunda ışığın” henüz 

görünmemesi, firma, Belediye, Bakanlık ve Fikirtepe 

halkı olmak üzere tüm paydaş grupların “beklemeye” 

mahkum edildiği anlamına gelmektedir. 

Dava süreçlerinin hukuki sistemin hantallığı sonucu 

hala kesin sonuçlara ulaşamaması, yasal çerçevenin 

değişmesiyle halkın “neye inanacağını” şaşırması, bilgi 

akışının yetersiz kalmasıyla herkesin sürece dair farklı 

bilgilere ulaşması spekülatif  bir atmosfer oluşturmakta 

ve firmalar, Belediye, Bakanlık gibi aktörlere karşı 

“güven” sorunları yaratmaktadır. Tüm bu etmenler 

Fikirtepe’de uzlaşma sürecini uzatmakla birlikte, 

“beklemek” zorunluluğunu daimi kılmaktadır. 

Bununla birlikte, imzaları tamamlanan, firma ile 

anlaşmaya varan ve evden çıkmayı bekleyen ada 

sakinleri ile evlerinden çıkan, inşaatları başlayan ve 

anahtar teslimini bekleyen ada sakinleri için de, henüz 

tamamlanan proje olmadığı için “beklemek” olgusu 

geçerliliğini korumaktadır. 

4. Uzlaşma Süreci Problemleri: 
Süregelen “Bekleyiş” 

“Şu an da artı herhangi bir şeyimiz yok, firmanın ne 
yapacağı da belli değil. Oturup kaderimizi bekliyoruz. 
Bu sene muhakkak bir şeylerin olması gerekiyor. 36 
aydır kiracıyız ve kira alamıyoruz.”

“Birincisi birlik yok. Devlet bir şey yapmıyor, firma 
bir şey yapmıyor. 3-5 ada sakini toplanıyor, firmanın 
yerine gidiyorlar ama sonra firma onları mahkemeye 
veriyor ofisimi bastılar diye. Korku var artık, bir şey 
yapamıyoruz.”

“Devlet tarafından çıkan sorunlar olduğu için süreç 
uzadı,”

“Geriye dönük kira bedellerimizi almak için firmayı 
mahkemeye veriyoruz. Sözleşmeyi de feshetmiyor. 4,5 
milyonumu geri verin feshedelim diyor. “

Bilgi Akışı ve Şeffaflık 
Problemi

Uzayan 
Dava Süreçleri

Hantal Hukuki 

Sistem
“3 yıl oldu. Ruhsat çıkmadı. Noter tasdikli tebligat 
verildi bize çıkın diye. 6 aylık anlaşma yapıldı, 6 
aylık kira bedeli verildi. Sonra mücbir sebep gösterildi, 
ada için. Kiralar kesildi. Devlet riskli alan etti  ama 3 
ay sonra kalktı bu durum. Ancak, firma bize kiraları 
vermeyi durdurdu, mağduriyetimiz de orada başladı.”

“Ne zaman ruhsat çıkarsa o zamandan itibaren 3 
sene sonunda anahtar teslim dendi.  Aslında ruhsatı 
alıp çıkmamız lazımdı ama müteahhit bir an önce 
boşaltmak ve başlamak istedi. Sonradan durunca işler 
firma da 1 yıl kayıp yaşadı biz de yaşadık haliyle.”

“İnsanlar 4.14’u gördü ama, ellerine en son ne geçecek 
bilmiyorlar ki. Herkes bir şey konuşuyor,  %40 terkler 
dendi, kamulaştırma dendi, o 4.14 bir şey ifade 
etmedi ki.”
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Beş sene önce Fikirtepe 4.14 emsal ile kentsel dönüşüm 

projesi alanı ilan edildiğinde, Fikirtepe halkı başına 

‘talih kuşu’ konduğunu düşünmekteydi. Projenin nasıl 

başlayacağı konusunda detaylar öğrenilirken, ada ada 

projelendiren dönüşümde en önemli koşul, 4.14 emsalin 

verilebilmesi için tüm ada sakinlerinin anlaşmaya 

varabilmesi şartıydı. 

Ada sakinlerinin aralarında anlaşabilmeleri süreci 

zorluklarla ilerletilmektedir; vâris sorunu, hisse payı, 

“daha çok” istemek, sözleşmeyi beğenmemek, başka 

firmaları devreye sokmak veya firmaya güvensizlik gibi 

pek çok etken görülmektedir. Bütün imza sürecinin daha 

az sorunlu ve daha kısa sürede çözülebilmesi adına; adanın 

proje sürecini takip edip, tüm sorumluluğu üzerine alarak 

ada temsilcisi olmak isteyenler olmuştur. 

Bazı durumlarda, “ada içi” demokratik yöntemler izlenmiş 

ve ada temsilcileri oylama yöntemiyle seçilmiştir. Fakat 

diğer durumlarda, bu süreç “emrivaki” şekilde işletilmiş, 

ada temsilcilerinin inşaat firmalarıyla “uzlaşmalı” olduğu 

şüpheleri doğmuştur. Ada sakinleri,  kendilerini “temsil 

eden” bu kişilere, değişen koşullara göre  “güven” duymuş 

veya “şüphe” ile yaklaşmıştır. Bu durum, yine ada sakinleri 

arasında “kamplaşma” yaratan bir başka olgu olmuştur. 

5. “Ada Temsilcileri” ve 
“Temsiliyet” problemi  

“4.14 imarı vermeleri için adanın hepsinin anlaşması gerekiyordu yoksa imar 
düşüyordu. Biz de bunun müjdesini verdik, insanlar epey bilinçlendi. Daha sonra 
bir başkan ve yönetim kurulunun seçilmesine karar verdik. Hepsi seçildi. Beni 
başkan seçtiler.”

“Ada temsilcileri zaten fazla bir şeyler alıyorlar daire sahiplerini kapı kapı gezip 
ikna ettikleri için...”

“Biz adamızda imzaları toplarken demokrasi süreci işlettik. Ben ada temsilcisiydim, 
başka bir firmaya imza vermek istiyordum, fakat çoğunluk diğer bir firma isteyince 
ben de imzamı ona verdim. Böylece anlaşarak  çözmüş olduk.”

‘Gizli Pazarlık’ 
Spekülasyonları

Kamplaşma

Güven
Problemleri
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Süreç yönetiminin “problemli” algılanan diğer bir yönü 

de, verilen yüksek emsal ve emsal hesaplamasında net 

ifade edilmeyen ya da değişikliğe uğrayan noktalarla 

ilgilidir (yol ve yeşil alan terkleri, vb.). 

Birçok Fikirtepelinin ifade ettiğine göre, 4.14 gibi 

yüksek bir emsalin sözünün “yolun başında” verilmesi, 

spekülatif  bir ortamda “maddiyatın” sosyal ilişkilerin 

önüne geçmesine ve “açgözlülüğe” yol açmıştır. Daha 

sonra açığa çıkan “terkler” konusu ise, Fikirtepelilerde 

“vaat edileni” alamama ve “kandırılma” algısına 

yol açmıştır. “Teknik tabirle” dönüşüm sürecinde 

gözlemlenen, “kötü beklenti yönetimi” olarak ifade 

edilebilir. 

6. “Açık Çek” ve
 “Yönetil(e)meyen Beklentiler”

Emsal Hesaplamasında
Bilgi Eksiklikleri

Erken Verilen

Büyük Vaatler
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Tarif  edildiği üzere Fikirtepe’de koordinasyonsuz ve 

master plansız ilerleyen süreç neticesinde, Fikirtepe 

“harabe” ve mahalle özelliklerini eş zamanlı olarak 

gösteren bir mekânsallık barındırmaktadır. Bu iki 

uçluluk, sadece fiziksel değil, sosyokültürel anlamda da 

gözlemlenmektedir. 

Bulgular bölümünde de ifade edildiği gibi, “harabe” 

algısı güçlü olan Fikirtepeliler, Fikirtepe’nin altyapısal 

problemlerine (deprem riski, dar sokaklar, vb.) işaret 

etmenin yani sıra, sosyal problemlere de işaret 

etmektedirler. Buna karşın, “mahalle” algısı güçlü 

olan Fikirtepeliler, Fikirtepe’nin yitirilen altyapısal 

ve sosyal fonksiyonlarının “mütevazi” iyileştirmelerle 

geri kazanılabileceğini, sosyal dokusunun (komşuluk, 

dayanışma, vb.) ise “korunmaya değer” olduğu 

düşünmektedirler. 

Son olarak belirtilmelidir ki, Fikirtepe’nin ne zaman 

“harabeleştiği” konusunda görüş ayrılıkları mevcuttur. 

Bazı Fikirtepeliler “harabeleşmeyi” kentsel dönüşümün 

“dengesizleştirdiği” mülkiyet ilişkilerine bağlarken, 

diğerleri Fikirtepe’yi “dönüşüm öncesi” hâlihazırda 

“harabeleşmiş” bir muhit olarak görmektedirler. 

7. Harabe ve Mahalle: 
Fikirtepe Yenilen Fikirtepe?

Silinen Fikirtepe?

İnşaatlarla Yan Yana 

Yaşam

Eski Fikirtepe’de Yaşam 
Kalitesi

“Baştaki proje olsaydı daha güzel olacaktı. Tüm binalar aynı zamanda bitecekti, ayrışmalar 
olmayacaktı. Şu an Fikirtepe harabe.”
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Dönüşüm süreci içinde, mülk sahibi olan ve maddi 

durumu iyi olan kimi ada sakini, imza sürecini 

beklemeden Fikirtepe’den ayrılmış, kimi mülk sahibi 

ise anlaşmaya varılması, inşaat ruhsatı çıkması ve 

kira yardımının başlaması ile birlikte Fikirtepe’den 

ayrılmıştır. 

Firmaların verdiği kiraların düşük meblağda olması 

ya da zamanla güncellenmemesi, doğduğundan 

beri “İstanbul’un göbeğinde,” Kadıköy’de yaşayan 

“eski Fikirtepelileri” şehrin dışına veya ‘gecekondu’ 

mahallelerine yerleşmeye itmiştir. Bu durum Fikirtepeliler 

tarafından “bizi vatanımızdan, şehrimizden kovuyorlar” 

seklinde dile getirilmiştir.

Dönüşüm sürecinin başlamasıyla sosyal dokusunu 

yitiren Fikirtepe’de,  kira fiyatlarının düştüğü, bazı mülk 

sahiplerinin kiracılarını kaybettiği anlatılmaktadır. Bu 

durumun, hâlihazırda olumsuz algılanan “dışarıdan 

gelenler” ve “gayri resmi” konaklayanların sayısını 

arttırdığı ifade edilmiştir. Gidenlerin başlıca; Yavuztürk, 

Ünalan, Çekmeköy, Esatpaşa, Ümraniye, Örnek 

Mahallesi ve Fikirtepe’ye yakın yerleşim yerlerini tercih 

ettikleri anlaşılmıştır. 

8. Yer Değiştirme 

“Metrekaresi çok olana bu tabii ki fırsat oldu, bana nasıl fırsat 
olsun, benim payım 17 metrekare, ben tabii ki buranın dışına 
itilmiş oluyorum.”

“Nereye gideceğim bilmiyorum. Benim burada kiram 600 
lira, Mandıra Caddesi’nin aşağı tarafında soruyorum dükkân 
kiralarını, orada 1600 lira. Nasıl olacak bilmiyorum.”

“Benim kardeşim gitti Sultanbeyli’ye yerleşti. Bu benim gücüme 
gidiyor. Ona ‘bu şehir asil bizim, sen niye gidiyorsun? Sonradan 
gelenler gitsin,’ diyorum.”

“Burada ilk başta insanlara verdikleri hakları sonradan bir bir 
geri aldılar.  Yolu dahil edeceğiz dediler, sonra yol hakkını geri 
aldılar.“

Başlamayan ya da 
Yetersiz Olan Kira 

Yardımı

Kiracılarını
Kaybeden Fikirtepe

‘Şehirden Dışlanma’

Algısı

“4.14 müjdesi verildi. Yollar sizindir, h yüksekliği 50 m 
denildi emsal dışı oranlarla beraber 6’ya geleceği söylendi. 
N’oldu sonra? Çok haklarımız elimizden tek tek alındı.”

“Firmalar tarafından bir an da insanların hiç 
düşünmedikleri, harika bir dünya yaratıldı, vaat edildi.  
Hiç bir şeyi olmayan birine resmen ‘Açık çek’ verildi. Açık 
çek sunulunca, o insan ne yazardı oraya?”

“Diğer yandan aç gözlülük de yarattı o büyük emsaller. 40 
cm payı olup imza
atmayan, firmayı peşinde koşturan vardı.”
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Fikirtepelilerin yaşamlarını genel hatlarıyla 

konuştuğumuz görüşmelerimizde, Fikirtepe’de 

yaşama “hükmeden” kavramların, dönüşüm süreciyle 

birlikte büyük oranda değiştiği gözlemlenmiştir. Bu 

değişim, “söyleme has” ya da “fuzuli” bir olgu olarak 

anlanmamalı, değişen Fikirtepe yaşamının “söylemde 

görülen” bir izdüşümü olarak algılanmalıdır. 

Eski Fikirtepe’nin “iyi-kötü” kavramları, nostaljik, sosyal 

ve kültürel terimler ile “gündelik yaşamdan” beklenecek 

şekilde ifade edilirken, bugünün Fikirtepesi’nde gündelik 

hayatı tarif  etmek, bürokratik ve hukuki kavramlar 

kullanılmadan “ifade edilemez” olmuştur. Örneğin, eski 

Fikirtepeliler altyapı problemleriyle mücadele ederken, 

bugünün Fikirtepelileri dönüşüm sürecinin karmaşık 

yönetmelikleriyle mücadele etmektedir. Dolayısıyla, 

bugünün Fikirtepesi’nde, bürokratik-hukuki süreçler 

ve bireylerin bu süreçlerle etkileşimi, gündelik hayata 

yayılan, Fikirtepeli olmanın bir parçası haline gelen 

olgulardır.  

9. Yaşamın Değişen Dili: Düne 
Nostalji – Bugüne Bürokrasi

“Fikirtepe’de insanlar arasında eskiden süregelen güzel bir ilişki vardı, dönüşüm ile birlikte bu ilişki de kalmadı.  
Herkes birbirinin her şeyine koşardı. İnsanlar yardım etmek için her şeyi yaparlardı ancak bu dönüşüm süreci 
içinde benim 40 yıllık kapı komşumla biz düşman olduk. Çünkü ben imzamı attım, o atmadı. Böyle olunca 
anlaşmazlıklar çıktı. Fikirtepe’de kentsel dönüşüm ‘komşuluk sistemini parçaladı’.”

“Dönüşüm ile birlikte komşuların çoğu değişti”

“İmza atmayanlar ile imza atanlar birbirileri ile konuşmuyorlar şu anda zaten. Komşuluk da bitti.”

“Burada en güzel komşuluk en eski komşulukmuş. Tek katlı evleri apartmanlara çeviren müteahhitler girdiğinde 
o zaten bozulmuş.”

“Yeni evlerde komşuluk kalmayacak tabii, ona alışması zor olacak, özleyeceğiz.”

“Mahalleye kömür gelirdi hep beraber taşırdık. Komşum gelirdi arabayı isterken ‘anahtarı ver’ derdi, işin var 
mı diye sormadan. Burası öyle bir yerdi ki herkes resmen köyünü alıp gelmişti buraya. Ama zaten 90’lardan 
sonra o dostluklar,  komşuluklar eski günlerde kalmıştı.”

Bugünün Fikirtepesi’nin 
‘Bürokratik Labirentleri’

Dünün Fikirtepesi’ne

 Duyulan Özlem
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Fikirtepe’yi, “Fikirtepelilerden” dinlendiğinde, tarihsel açıdan üç başlıca “sosyal doku” ve 

“mahalle” yapısı değişkeni tespit edilmiştir. Bunlardan ilki, Fikirtepe halkının Fikirtepe’deki 

“mutlu ve huzurlu” dönemi şeklinde tanımlanabilir; Herkesin birbirini tanıdığı, güvendiği, 

evlerinde ve mahallelerinde huzurlu oldukları, dostluk ilişkilerinin en güzel yaşandığı 

Fikirtepe’nin anlatıldığı ve mekan ve kimlik ilişkisi arasında herhangi bir çatlak olmayan, 

Fikirtepe’ye aitlik hissinin güçlü olduğu bir dönem. 

İkinci donem, 80’lerdeki popülist politikalarla tapularına kavuşan ve imar arttırımı kazanan 

Fikirtepelilerin, evlerini müteahhitlere vererek “apartmanlaşmanın” ve dolayısıyla nüfus 

yoğunluğunun artmasına ön ayak oldukları dönemdir. Bu dönemde, Fikirtepe’ye artık 

“dışarıdan” insanların gelip yerleştiği, “yabancıların” çoğaldığı, eski “güven ve huzur” 

ortamının azaldığından söz edilmektedir. Fikirtepe’de ilk kez ‘güvenlik’ tedirginliğinin başladığı 

ve sahiplenilen mekanın, ‘sahiplerinden’ ilk ‘ayrıştığı’ dönem aynı zamanda. 

Üçüncü dönem ise, Fikirtepe’de kentsel dönüşüm sürecinin önemli etkilerinden birinin yaşandığı 

günümüz dönemidir. Beş yıldır, dönüşümün Fikirtepe’ye uygulanma sürecinde, mülk sahipleri 

ve kiracılar, sürecin çeşitli safhalarında evlerini boşaltıp Fikirtepe’de ya da çevre semtlerde farklı 

konutlara yerleşmişlerdir. Dolayısıyla, Fikirtepe’de “terk edilmiş konutlar” sorunu oluşmuştur. 

Diğer yandan, Fikirtepe’de, problemli dönüşüm sürecinin bir sonucu olarak “gidemeyen,” ve eski 

yaşamlarını sürdürmeye çalışan Fikirtepeliler için Fikirtepe artık iyice “tehlikeli” ve “sahipsiz” 

bir mekan haline gelmiştir. Yıkık-dökük, “sahipsiz konutlar,” sığınmacılar, madde bağımlıları, 

evsizler, Güneydoğu ve Doğu Anadolu’dan gelen mevsimlik işçiler gibi başka gruplar tarafından 

da “sahiplenilmiş,” sosyal dokuda gerilimli ilişkiler oluşmasına sebebiyet vermiştir. 

10. Fikirtepe’nin Üç 
Dönemi: Gecekondular, 
Apartmanlaşma, Sahipsizleşme 

Dün: Yakın Komşuluk 
İlişkileri ve Dayanışma

Gayriresmi Konaklama:
Sığınmacılar, Romanlar, Madde 

Bağımlıları 

Apartmanlaşma:
‘80lerle Çözülen İlişkiler

Bugün: 
‘Sahipsiz Kalan’ Konutlar

“Arka köşe biraz tehlikeli ama oraya kızlarımı kendim göndermiyorum, kendim de gitmiyorum.”

“Güvenlik acısından su an çok sıkıntı var. Madde bağımlısı geliyor, roman sayısı çok arttı.”
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Sosyal Etki Çalışmaları
SET REHBERİ

SED REHBERİ FİKİRTEPE KENTSEL TASARIM ÇERÇEVESİ

ON PROJE ONLARCA ETKİ ORTAK RAPORU

‘‘

’ORTAK RAPORU

‘FİKİRTEPELİYİZ’ KISA FİLM ATÖLYESİ10 SORUDA SED FARKLI DİSİPLİNLERİN BAKIŞ AÇISINDAN FİKİRTEPE
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