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10 Soruda SED

1- SED Nedir?

2-Neden SED Raporları Hazırlanmalı? 

3-SED’den Beklentiler Nelerdir?

4- Mekan ve Yaşamda Neler Etkilenir?

5-Temel İlkeler Ne Olmalı?

6-Nasıl Bir Yaklaşımla Hazırlanmalı? 

7-Hazırlama  Adımları Nedir? 

8-Sosyal Etkileşim Matrisi Neleri İçermeli?

9-SED’in Katkıları Nedir?

10-SED Hazırlanırken Nelere Dikkat Edilmeli?
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Sosyal etki, insan yaşamı ve çevresine yapılan 

herhangi bir müdahaleden kaynaklanan 

değişim olarak tanımlanır. Bu değişimler 

insanların günlük yaşamını, ekonomik 

hayatını, yaşam tarzını, birbirileri ve toplum 

geneli ile olan ilişkisini ve aynı zamanda 

değerler, inançlar ve kurallar gibi kültürel 

etkileri kapsar. 

10 Soruda SED bölümü sosyal etki 

değerlendirmesinin ne , nasıl ve 

neden hazırlanması gerektiğinin 

gerekçesini ortaya koyar.
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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 edilmesine yarayan 

kapsamlı ve katılımcı bir yönetim sürecidir. Etkileyen ve etkilenen 

arasındaki etkileşim sürecinin sosyal ve mekânsal değişime duyarlı 

hale getirilmesi için hazırlanan SED raporları, özellikle karar alıcıları 

yönlendirmeyi amaçlayan dokümandır. (A. F. Göksu 2014. “10 Soruda 

SED”).

1.SED Nedir?

Tanımlar

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, 

sosyal ve bireysel gereksinmelere yanıt veren, eşitlikçi 

ve erişilebilir mekânlar oluşturmaya katkı sağlamayı 

hedefler. SED bu anlamda, yaşamı merkezine alan 

bir yaklaşım ve yöntem geliştirmeyi hedefleyen, 

uygulamaya dönük bir etki yönetim aracı olarak da 

tanımlanabilir. 

Devlet düzeyinde veya yerel düzeyde belirlenen 

çevresel mevzuat kapsamındaki belirli bir politika veya 

projenin sebep olduğu sosyal sonuçların tahmin ve 

değerlendirme sürecidir (Burdge ve Vanclay, 1996).

SED planlanan müdahalelerin ve tetikledikleri sosyal 

değişimin, kasıtlı olan veya olmayan, pozitif veya 

negatif sosyal sonuçlarının analizi, takibi ve yönetimidir 

(Vanclay, 2003). 

“SED; politika önerisi hazırlarken takip edilmesi gereken 

mantıklı adımlardır. Karar alıcıların olası politikalar 

üzerine karar almaları için potansiyel etkileri göstererek 

avantaj ve dezavantajları belirlemede yardımcı olur.” 

Avrupa Komisyonu, SEC (2009)

Geliştirilen bir projeyle ilgili sosyal konuların anlaşılması 

ve bunlara verilen karşılıktır (Franks, 2012). 

SED bir planlama, tasarım, karar verme, yönetim, 

operasyon veya bir önerinin geri çekilmesinden 

kaynaklanan sosyal etkileri ele alır (Rio Tinto, 2011).

Bir projenin sosyal etkilerinin (faydalı ve zararlı) 

değerlendirilmesi, fırsatların belirlenmesi ve risklerin 

uzaklaştırılması ile beraber sosyal etkilerin yönetimi, 

en aza indirgenmesi ve hafifletilmesini kapsar 

(Queensland, 2013).
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Etkileyen ile etkilenenlerin bir araya gelecekleri etkileşim ortamlarında 

hazırlanacak 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 olumsuz etkilenen varlıklar ile projeden etkilenen 

insanlar, yani mekân ve yaşam üzerindeki olumsuz etkilerin azaltılması 

için uygulanmalıdır.

2.Neden SED Raporları Hazırlanmalı?

SED’in Amacı

Kentlerimizdeki dönüşüm süreci ve büyük ölçekli 

müdahalelerin, mekân ve yaşam üzerindeki etkileri 

artmaktadır. Proje süreçlerinde ‘etkilenenler’ yani 

alanda yaşayanlar ve çalışanlar ile ‘etkileyenler’ yani 

proje geliştiriciler arasında etkileşim ortamlarının 

yaratılmaması, katılımcı süreçlerin işletilmemesi 

sorunlara neden olmakta, ortaya çıkan etki ve tepkilerin 

boyutu giderek artmaktadır.

SED’in en temel amacı; katılımcı ve eşitlikçi karar alma, 

planlama, uygulama yaklaşımlarının geliştirilmesine 

katkıda bulunmaktır. SED, toplumsal yetkilendirme ve 

kapasite geliştirme için toplumun var olan kaynaklarını 

kullanabilme ve geliştirme potansiyelini artırmayı, 

bu konuda farkındalık yaratmayı öngörür. Kararların 

ve müdahalelerin maksimum sosyal, kurumsal ve 

yasal uzlaşma ile oluşturulmasına da katkı sağlamayı 

hedefler. 

SED çalışmaları, proje sürecinde proaktif hareket 
edilmesini sağlar. Bu sayede olumlu çıktılar maksimize 
edilirken, olumsuz etkiler için erken önlemler alınır. 
Yerelin bilgisine ve paydaşların katılımına dayanan SED, 
alana özgü stratejilerin geliştirilmesini ve paydaşların 
kaygılarının planlama sürecine dâhil edilmesini sağlar. 
SED kapsamındaki ekonomik, sosyal ve biyofiziksel 
unsurların her biri birbirleriyle ilişki içerisindedir. Bu 
nedenle bir alanda yapılacak olan değişim, diğer bütün 
alanlardaki değişimleri de tetiklemektedir.
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Özel Sektörde SED

Şirketlerin SED’den özellikle faydalandığı üç önemli 

alan; 

• İş süreçlerinin takibi; geliştirilen projenin 

hedeflerine ulaşabilmesi ve bölge halkı üzerindeki 

olası sosyal, ekonomik ve çevresel etkilerinin takibe 

alınması,

• İş kararları; şirketin bilinirliğine ve görünürlüğüne 

değer katılmasının yanı sıra uygulanacak 

programların etkilerinin, aktörlerle ilişkisinin, sosyal 

risk ve fırsatlarının öngörülmesini sağlayarak, karar 

alma süreçlerinde uzun dönemli etkilerin göz 

önünde bulundurulması,

• Etkilerin finansal karşılığını anlama; yatırımların 

ortaya çıkan sosyal etkilerinin finansal karşılığını 

niceliksel araştırma bazında hesaplayan ölçüm ve 

değerlendirme yapılmasıdır.

Kredi kuruluşlarında SED

Bazı ülkelerde projelerin SED’e tabi tutulması 

zorunluluğundan dolayı SED uygulamaları giderek 

artmaktadır. Bunun yanı sıra bazı uluslararası fon 

kuruluşları yatırım yaptıkları projelerde finansman 

sağlamak için sosyal şartların göz önünde 

bulundurulmasını ön koşul olarak getirmiştir. 

Uluslararası kuruluşlar ve kalkınma kurumları, 1980’lerin 

başından itibaren politikalarına proje performanslarını 

iyileştirmek ve riskleri azaltmak için SED’i entegre 

etmeye başlamıştır. Avrupa Ekonomi Topluluğu, 1985 

yılında ÇED’i tavsiye etmeye başlayıp, 1989’da zorunlu 

hale getirmiştir. 1990’larda SED, pek çok ülkede 

kurumların politikalarının parçası ve ÇED’in önemli bir 

başlığı haline gelmiştir.

Dünya Bankası:

Önemli fon kuruluşlarından Dünya Bankası, 1986’da 

projelerin sosyal ve finansal seçim kriterlerinin 

karşılanması için çevresel ve sosyal değerlendirme 

yapılmasını proje seçim sürecine dâhil etmiştir. 

Dünya Bankası’nda günümüzde, özellikle büyük altyapı 

veya yeniden inşa projelerinin finansa edilme sürecinde 

sosyal etki çalışmasının yapılması zorunludur. 

O.P.4.03: Özel Sektör Projeleri İçin Performans 
Standartları: Dünya Bankası, kredi vereceği özel 

sektör projelerine yönelik çevresel ve sosyal politikalar 

belirlemek ve bu politikaların daha geniş ölçekte 

tutarlı ve diğer yerel, merkezi politikalarla uyum içinde 

işletilmesini sağlamak amacıyla, O.P.4.03 politikalarını 

geliştirmiştir. Dünya Bankası, özel sektör aktörlerinin 

projeyi uygularken yerine getirmesi beklenen görev 

ve sorumluluklarını belirleyerek; projelerin çevresel 

Yürütülmekte olan projeler, yasal düzenlemeler ve kararların 

hedeflerine ulaşmakta ne derece başarılı olduğu ve toplumda 

ne gibi değişimlere sebep olduğu konusu, günümüzde hem 

kararlardan etkilenenler hem de karar alıcılar ve bu kararları 

uygulayanlar tarafından daha fazla sorgulanmaya başlandı. Bu 

yüzden SED hem kamu yatırımlarında, hem özel sektör projeleri 

ve ürünlerinde ortaya çıkan, proje, hizmet ya da ürünlerin etkisini 

ölçmek ve değerlendirmek için kullanılabilir.

3.SED’den Beklentiler Nelerdir?
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ve sosyal risklerinin ve etkilerinin dikkate alınarak 
uygulanabilmesini ve proje süreçlerinin bu standartlara 
uygun olarak sürdürülmesini amaçlamaktadır.

Geliştiriciler, proje nedeniyle ortaya çıkabilecek 
çevresel ve sosyal riskleri ve etkileri saptamak, 
değerlendirmek ve yönetmek üzere Dünya Bankası 
performans standartlarına uygun bir “Çevresel ve 
Sosyal Yönetim Sistemi” geliştirmekle yükümlüdür. 
Dünya Bankası’nın özel sektör projelerine finansman 
sağlayabilmesi için proje geliştiricilere yönelik belirlediği 
O.P.4.03 performans standartları şunlardır: 

1. Çevresel ve sosyal risk ve etkilerin değerlendirilmesi 
ve yönetimi

2. İşgücü ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi

3. Kaynakların verimli kullanımı ve çevre kirliliğini 
önleme

4. Kamu sağlığı, güvenlik ve emniyet

5. Kamulaştırma ve zorunlu yeniden yerleşim

6. Biyo çeşitliliğin korunması ve doğal kaynakların 
sürdürülebilir yönetimi

7. Yaşayanların ihtiyaçlarına cevap vermek

8. Kültürel mirasın korunması

Avrupa Yatırım Bankası

Avrupa Yatırım Bankası’nın çevresel, iklimsel ve 
sosyal etkisi olması beklenen müdahaleler için 
on adet standardı vardır. Çevresel ve Sosyal Etki 
Değerlendirmesi (ÇSED) tavsiye niteliğindedir ve 
tüm AB kurumlarının kararları aşağıdaki kriterlere 

dayandırılır: 

• Çevresel ve sosyal etki ve risklerin 
değerlendirilmesi ve yönetimi

• Kirliliğin önlenmesi ve azaltılması

• Biyo-çeşitlilik ve ekosistemin korunması

• İklimsel standartlara uyulması

• Kültürel mirasın korunması

• Zorunlu yer değiştirmenin engellenmesi

• Hassas grupların hak ve menfaatlerinin korunması

• İşgücünün çalışma şartlarının iyileştirilmesi

• Kamu sağlığı ile güvenlik sağlanması

• Paydaşların aktif katılımı

ICOMOS  

ICOMOS ,yeni projelerin Dünya Mirası alanlarının 
üstün evrensel değeri üzerindeki etkilerini doğru bir 
şekilde yönlendirilmesi için etki değerlendirme sürecini 
destekler. Yeni yapılanmaların kültürel miras üzerindeki 
etkilerini doğru bir şekilde değerlendirmek için 
kültürel miras etki değerlendirme (KMED) raporlarının 
hazırlanmasını önerir.

ICOMOS Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi tarafından 

• Alanın özgünlüğünün ön plana çıkarılması

• Kültürel mirasın belgelenmesi ve haritalama 
konusunda yeni araçların geliştirilmesi

• Önerilen değişimlere ve yerel ortama uygun 
araçların geliştirilmesi

• Kararların açık, şeffaf ve uygulanabilir olması

• Projenin her paydaşının onayladığı bir ön raporun 
hazırlanması ve paylaşılması

• Farklı senaryoların değerlendirilmesi

•  Mekânın korunma durumu, özgünlük, bütünlük, 
hassas bakı noktası gibi özelliklerinin göz önünde 
bulundurulması

• Mümkün olan yerlerde soyut kültürel mirasın onu 
barındıran fiziksel koşullarla ilişkilendirilmesi.

• Etkilerin kategorize edilmesi

• Mevcut kentsel doku, genel görünüm ve mekanın 
ruhu göz önünde bulundurulması.

• Etkilerin derecelendirilmesi

önerilmektedir.
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MEKAN

   Konut Tipolojisin Değişimi: 
APARTMAN-BLOK

• Konut çeşitliliği

• Konut yapısı

• Konut kalitesi

Dokunun Değişimi:
MAHALLE-SİTE

• Yapılaşma

• Kamusal alanlar

• Tarihi doku

Kullanımların Değişimi:
KONUT-KARMA

• Kentsel kullanımlar

• Altyapı

• İnşaat süreci

İş Yerlerinin Değişimi:
DÜKKAN-AVM

• Dükkan

• Atölye-İmalathane

• Alışveriş mekanları

YAŞAM

Beklenti Değişimi:
ALGI-KAYGI

• Proje süreçleri

• Kaygı ve yalnızlaşma

• Güvenlik algısı

Komşuluk Değişimi:
MAHALLELİ-SİTE SAKİNİ

• Mahalle kimliği

• Komşuluk ilişkileri

• Sosyal dayanışma ve 
örgütlenme

• Apartman ve sokak 
kültürü

Sosyal Profil Değişimi:
GİDENLER-GELENLER

• Sosyal profil

• Nüfus değişimi

• Artan yer 
değiştirmeler

• Hassas grupların 
durumu

• Kiracıların durumu

Ekonomik Değişim:
KAYIPLAR–KAZANÇLAR

• Mülkiyet ve 
paylaşımlar

• Yer değiştirmeye bağlı 
gelir kayıpları

• Mahalle esnafının 
durumu

• Diğer ekonomik 
etkiler

Proje alanlarında yapılan alan araştırmalarına dayanarak, Mekân (PEV: 

Projeden Etkilenen Varlıklar) ve Yaşam (PEİ: Projeden Etkilenen İnsanlar) 

olmak üzere etki kategorileri belirlenir. Etki konuları; hayat tarzı, 

mahalle, kurumlar ve altyapı, hayat kalitesi, sağlık, demografi, ekonomi, 

yoksulluk, fizyolojik, kaynak kullanımı ve hassas gruplar olabilir. Proje 

kaynaklı etki alanları ana ve alt başlık olarak tespit edilir.

4.Mekan ve Yaşamda Neler Etkilenir?
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Uluslararası deneyimler, günümüz projelerinin yarattığı olumsuz 

etkilere karşı verilen tepkilerin, etkileşim ortamlarında herkesin 

çözüm ortağı olacağı şekilde ele alınması gerekliliğini ortaya 

koymaktadır. Projenin olumlu etkilerini arttırmak ve olumsuz 

etkilerini azaltmak için belirlenen SED ilkeleri, SED çalışmasının 

gerekçesini oluşturur. SED hazırlık süreçlerinde aşağıdaki ilkelerin 

benimsenmesi önemlidir.

5.Temel İlkeler Ne Olmalı?

1. Yaşam odaklı kentsel gelişim

Kentlerin gelişiminde kamu yararının ön plana 
çıkarılması

2. Yerelin önceliği

Yerel değer ve koşulların göz önünde bulundurulması 
ve toplumsal gereksinimlerin bölgesel çerçevede ele 
alınması

3. Devamlılık 

Projenin gündeme geldiği ilk andan başlayarak tüm 
süreçlerinde etki yönetim ve izlemenin devam etmesi

4. Araştırma yöntemlerinin çeşitliliği

Niceliksel ve niteliksel değerlendirme yöntemlerinin 
birlikte kullanılması ve katılımcı yöntemlerle etkilerin 
derinlemesine incelenmesi

5. Kapsayıcılık 

Çeşitlilik gözetilerek hem etkilenen hem de etkileyen 
grupların sürece dâhil edilmesi

6. Uzlaşma

Karar alma, planlama ve uygulamaya ilişkin alternatifler 
üretmek için bilgi ve buluşma zemininin sağlanması

7. Etkileri ayrıştırma 

Projelerin doğrudan, dolaylı etkilerinin ve diğer 
müdahalelerin etkilerinin ayrıştırılması

8. Tazmin, destek 

Aktörler üzerindeki olumsuz etkileri azaltmak ve olumlu 
etkileri artırmaya yönelik alternatiflerin gündeme 
taşınması

9. Bütüncül bakış

Sosyal etkilerin, çevresel ve ekonomik faktörlerle 
birlikte düşünülmesi

10. Görünürlük

Şeffaf karar alma süreçleri ve sürekli bilgi aktarımı

11. Yapıcılık

Geçmiş deneyimlerden ders çıkarılması

12. Profil çeşitliliği

Etkilerin farklı toplumsal grup dinamiklerine göre eşitlik 
çerçevesinde incelenmesi

13. Önceliklere odaklanma

Etkilenen gruplar üzerindeki etkilerin önceliklerine göre 
sıralanması

14. Duruma özel olma

Ülkelerin ve şehirlerin kendine has özelliklerinin dikkate 
alınması
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SED raporları hazırlama sürecinde temel yaklaşım; etkileyen ve etkilenen 

arasında etkileşim ortamının sağlanması, tarafların birbirlerinin 

beklentilerini anlamaları için uzlaşma ortamları yaratılması, bireysel ve 

toplumsal beklenti dengesi kurulması olmalıdır.

6.Nasıl Bir Yaklaşımla Hazırlanmalı?

ETKİLEŞİM

Etkileyen ve etkilenen 
arasında etkileşim 

ortamının sağlanması

EMPATİ

Tarafların birbirlerinin 
beklentilerini anlamaları için 
uzlaşma ortamları yaratılması

DENGE

Bireysel ve toplumsal 
beklenti dengesi 

kurulması

Projelerin başarılı olması için sadece fiziksel 

koşulların iyileştirilmesi yetersiz kalmaktadır. Yaşam 

gereksinmelerine karşılık veremeyen tasarım ilkeleri, 

anlaşmazlıklardan dolayı uzayan süreçler, fırsat 

eşitsizlikleri projelerdeki olumsuz etkilerden sadece 

bazıları olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Kentsel projeleri diğer altyapı projelerinden ayıran 

önemli bir özellik, farklı olasılıkları barındırma 

potansiyeli olup aktif katılımın sağlanabileceği esnek 

tasarımlara olanak sağlamasıdır. Yerel ihtiyaçlara duyarlı 

bir yapı geliştirmek için öncelikli gereksinmeleri dikkate 

alan, ortak vizyonu yansıtan, sosyal ve ekonomik 

kaygılara cevap veren projeler geliştirilmelidir.

Kentsel dönüşüm proje geliştirme yaklaşımlarının 

yeniliklere ve seçeneklere ihtiyacı vardır. Kamu ve 

özel ortaklıklarının arttığı, aktörlerin rollerinin iç içe 

geçtiği bu dönemde, serbest piyasa dinamikleri işlerken 

demokratik hakların korunması ve kullanılmasına ilişkin 

olanaklar artırılmalıdır.
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Kentsel Strateji tarafından Vizyon Atölyesi’nde hazırlanan SED Rehberi 

bir kentsel dönüşüm projesi için yapılacak SED çalışması kapsamında 

araştırmacıların takip edebileceği 5T adımlarını önerir:

7.Hazırlama Adımlar Nelerdir?

Tanımlama

• Çalışmanın amacı

• Çalışmanın kapsamı

• Proje bilgileri

• Proje süreci ve aktörleri

• Projenin etki alanı

• Projeden etkilenenlerin profili

Tarama

• Öngörülen kapasitenin değerlendirmesi

• Projenin yapılabilirliğinin denetimi

• Hafifletilmesi mümkün olmayan etkilerin 
belirlenmesi

• Erken çözüm araçlarının sunumu 

Tahlil

• Etkilerin değerlendirilmesi

• Doğrudan etkiler

• İkincil ve kümülatif etkiler

• Olası etkiler ve tepkiler

Tasarlama

• Tarafların sorumlulukları

• Katılım planı (katılım araçları ve uzlaşma 
zemini konuları)

• Uygulama takvimi

• Eylem planı

Takip

• Performans kriterleri

• İzleme komitesi

• Süreç değerlendirme takvimi

• Proje ilerleme raporu

Dönüşüm Alanını

TANIMLAMA

Seçenekleri

TARAMA

Etkileri ve Tepkileri

TAHLİL

Süreci

TASARLAMA

Etkileri ve Süreci

TAKİP

Durum Tespiti

Erken Müdahale

Etki ve Tepki 
Değerlendirme

Etki Hafifletme

İzleme ve 
Değerlendirme

Kaynak: Kentsel Strateji
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8.Sosyal Etkileşim Matrisi Neleri İçermelidir?

Projenin gündeme gelmesi ile birlikte Etkileyen ve Etkilenenler gerekli hazırlıkları 

yaparak etkileşim ortamının zeminini oluşturmalıdır. Proje süreci, oluşturulan 

Sosyal Etkileşim Matrisi çerçevesinde yürütülmeli ve etkileşim sürecinde oluşan 

işbirliği ile olumsuz etkiler azaltılarak olumlu ETKİ yaratılmalıdır.

PROJE GELİŞTİRENLER

Empati kurmalı

Tasarımı çeşitlendirmeli

Kayıpları engellemeli

İş potansiyeli yaratmalı

YAŞAYANLAR VE ÇALIŞANLAR

Etkin olmalı

Tasarıma katılmalı

Kapasite oluşturmalı

İhtiyaçları ortaklaştırmalı

ETKİLEYEN VE ETKİLENEN

Etkileşim süreci tasarlanmalı

Tasarım süreci birlikte yönetilmeli

Katılım araçları geliştirilmeli

İhtiyaçlar işbirliği ile karşılanmalı

SOSYAL ETKİ

Ekonomik seçenekler ile minimum yer değiştirme

Tazmin mekanizmaları ile kayıpları azaltma

Katılımcı yöntemler ile karar alma

İş yaratma ortamlarıyla gelir iyileştirme

SED çalışması, Sosyal Etkileşim Matrisi (SEM) ile 

belirlenen ilkeler ve programlar çerçevesinde 

oluşturulmalı. Kentsel Strateji tarafından geliştirilen 

SEM; bir projeyi etkileyen (yatırımcılar, proje 

geliştiricileri) ve projeden etkilenen (yaşayanlar ve 

çalışanlar) aktörler arasında oluşturulacak etkileşim 

ortamları ile, proje kaynaklı negatif etkilerin an aza 

indirilmesini sağlayan katılımcı ve kapsayıcı bir süreç 

yönetimini hedefleyerek hazırlandı.

    ETKİlenenler                   ETKİ                    E
TKİle

şi
m

   
   

  
   

   
 E

TK
İle

ye
nler

NE
YAPILMALI

NASIL
YAPILMALI

NEDEN
YAPILMALI

Kaynak: Kentsel Strateji

Matris, bu doğrultuda belirlenecek olan ilkeler ve 
programlar için takip edilmesi gereken “Kimler, Ne 
Yapmalı? Nasıl Yapmalı? Neden Yapmalı?” sorularına 
cevap niteliği taşıyan, yol gösterici bir çerçeve olarak 
görülebilir.
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SED raporları projelerden etkilenen varlıklar (PEV) ve projeden etkilenen 

insanlar (PEİ) olmak üzere yaşam ve mekâna olan olumsuz etkileri 

azaltmaya yönelik çözümler ortaya koymalıdır. Diğer yandan, olumlu 

etki yaratmak ve bu etkileri genişletmek için toplumsal kapasitenin 

arttırılması da hedeflenmelidir. Bu süreçlerde ortaya çıkan etkinin 

doğrudan veya dolaylı olması, süresi ve kapsamı konusunda, kamu, 

sivil toplum, özel sektör, farklı toplumsal gruplar gibi çeşitli tarafların 

farkındalığını artırmak SED raporlarının işlevidir. Bu sürece tüm 

paydaşları dâhil eden bir yönetim ve uygulama yaklaşımının belirlenmesi 

ve takip edilmesi, SED’in olumlu katkılarını arttıracaktır. Bu açıdan, SED 

çalışmalarının toplumsal katkıları aşağıdaki gibi sıralanabilir.

9.SED’in Katkıları Nedir?

Etkileri yönetme: 

Olumlu etkileri artırırken olumsuz etkileri en aza 

indirmek için hafifletme planının yapılması ve geleceğe 

dönük önerilerin geliştirilmesi

Aktörleri belirleme: 

Projeyi etkileyen ve projeden etkilenen grupların 

belirlenmesi

Kılavuzluk etme:

Karar alıcılara olası negatif etkilerin gösterilmesi; yerel 

sosyal ve kültürel faktörlerin en baştan göz önüne 

alınması

Farkındalık yaratma: 

Plancılar ve karar alıcıların politika, plan, program ve 

projelerin sosyal sonuçlarını daha iyi anlaması

Katılım sağlama:

Aktif katılım sağlayarak projenin uygulanabilirliğini ve 

halk tarafından sahiplenilmesini sağlaması ve projenin 

başarısını arttırması

Başarıyı ölçme: 

Bir uygulamanın başarıya ulaşıp ulaşmadığını anlamak 

için göstergeler oluşturup değerlendirmesi

Erken uyarı sistemi geliştirme:

Uygulamaların başlatılmadan ve ürün veya hizmetlerin 

kamuyla paylaşılmasından evvel risk ve fırsatları 

öngörmesi, olumsuz sonuçların baştan itibaren ele 

alınması

Zaman ve kaynak tasarrufu sağlama: 

Projenin gidişatını etkileyebilecek durumların önceden 

ele alınması ve süreci hızlandırması

Uzlaşma ortamı yaratma: 

Etkilenen ve etkileyen gruplar arasında adım adım 

süreçlere yayılan bir güven ve buluşma ortamı 

oluşturması
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10.SED Hazırlanırken Nelere Dikkat Edilmeli?

• SED raporu iletişimi güçlendirmek için önemli bir 

araçtır. SED raporu etkileyen ve etkilenenler arasında bir 

iletişim kanalı oluşturmalıdır.

• SED; halkın ve kurumların kapasitelerini geliştirmeye 

öncülük etmelidir.

• SED raporunda etkiler bütüncül ele alınmalıdır; 

çevresel etki, sosyo-ekonomik etki ile mümkün 

olduğunca beraber düşünülmelidir. Ekonomik kalkınma, 

insan hakları ve çevrenin korunması arasında denge 

oluşturmak amaçlanmalıdır. 

• Etkiler etki zincirini esas alan neden-sonuç 

ilişkisine dayandırılmalıdır. Değerlendirme sırasında 

da faaliyetlerin sonuç ve etkileri birbirinden ayrı 

tutulmalıdır. 

• Projelerin başarı ile yürütülebilmesi için hayati 

derecedeki göstergeler dâhil edilmelidir.

• Bir projenin etkileri, etki alanında yer alan farklı 

faaliyetlerin etkilerinden ayrıştırılmalıdır.

• Süreç boyunca aktörlerle devamlı diyalog kurulmalıdır.

• SED raporu iletişimi güçlendirmek için önemli bir 

araçtır. SED raporu etkileyen ve etkilenenler arasında bir 

iletişim kanalı oluşturmalıdır.

• SED; halkın ve kurumların kapasitelerini geliştirmeye 

öncülük eder.

• SED raporunda etkileri bütüncül ele almalıdır; çevresel 

etki, sosyo-ekonomik etki ile mümkün olduğunca 

beraber düşünülmelidir. Ekonomik kalkınma, insan 

hakları ve çevrenin korunması arasında denge 

oluşturmayı amaçlamalıdır. 

• Etkiler etki zincirini esas alan neden-sonuç 

ilişkisine dayandırılmalıdır. Değerlendirme sırasında 

da faaliyetlerin sonuç ve etkileri birbirinden ayrı 

tutulmalıdır. 

• Projelerin başarı ile yürütülebilmesi için hayati 

derecedeki göstergeler dâhil edilmelidir.

• Bir projenin etkileri etki alanında yer alan farklı 

faaliyetlerin etkilerinden ayrıştırılmalıdır.

• Süreç boyunca aktörlerle sürekli diyalog kurulmalıdır.

• Uzlaşma ve beklenti yönetimi toplantı, görüşme, 

buluşma ve anlaşma gibi araçlarla tüm sürece 

yayılmalıdır.

• Kapsam ve olası etkilerin masa başında değil, sahada 

tespiti daha iyi sonuçlar verir. 

• Hafifletme planı, SED’in en önemli ürünlerindendir ve 
alternatifleri kapsamalıdır.

• Etkiler, bağlam özelinde değerlendirmelidir. Standart 
bir gösterge ve ölçü anlayışına dayalı metodoloji, farklı 
grup ve topluluklar için aynı şekilde uygulanamaz.

• Araştırma yapılırken ve YYEP hazırlanırken insanların 
yaşam standartlarının iyileştirilmesi adına, Dünya 
Bankası’nın yer değiştirme ve kayıpların tazmini gibi 
faaliyetleri kontrol altına alabilmek adına geliştirdiği 
yeniden yerleşim politikaları (O.P. 4.12) referans 
alınmalıdır.

• Aktif katılımın tüm etkileri hakkındaki bilgi, dönüşüm 
projesinden etkilenenlerin fikir ve deneyimlerine 
bağlıdır. Dolayısıyla, öznel bilgi SED raporu yazarken 
önemli bir rol oynar. 

• Hem olumlu hem de olumsuz etkilenen aktörlerin 
görüşleri alınmalıdır. 

• Programın öncelikleri arasında kamu ve toplum yararı 
bulunmalıdır. 

• Kamusal yarar ile bireysel yarar kesiştirilmelidir. 
Kamu-mülk sahipleri-yatırımcı yararları ile toplumsal 
yararlar eşitlikçi bir şekilde ele alınmalıdır. Bu prensip 
çevresinde “yeni iş” ve “yeni yaşam alanı” üretmeyi 
hedefleyen proje geliştirilmelidir.

• SED raporu ve yönetim planı katılımcı araçlar 
kullanılarak ve danışarak geliştirilmelidir.
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Perşembe Pazarı SED Kapsamı

Amaç

Süreç

Yöntem
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Amaç

Çalışma, Perşembe Pazarı Kentsel Yenileme Projesi 
alanı olarak belirlenmiş olan bölgede gerçekleşecek 
olan dönüşüm süreçlerinin proje alanı ve yakın 
çevresinde mekân ve yaşama olan olası etkilerin 
önceden tespit edilmesi, olası etkilerin azaltılması için 
önceden tedbirlerin alınması amacıyla hazırlanmıştır. 
Çalışma, projeden etkilenecek mülk sahipleri, kiracılar, 
esnaf, kullanıcılar ile tarihi ve kültürel miras, kentsel 
doku, ekonomik ilişkiler vb gibi konularda proje 
sürecinde ve sonrasında olası olumsuz etkileri tespit 
etmek ve bu etkileri azaltmaya yönelik önerileri 
kapsamaktadır.

Perşembe Pazarı SED hazırlama süreci hem geçmiş 
deneyimlerin aktarıldığı hem de proje alanına özgü 
durumların değerlendirildiği sistematik bir süreçtir. 
Perşembe Pazarı SED raporunun temel yaklaşımı; 
etkileyen ve etkilenen arasında etkileşim ortamının 
sağlanması; tarafların birbirlerinin beklentilerini 
anlamaları için uzlaşma ortamları yaratılması; bireysel 
ve toplumsal beklenti dengesi kurulmasıdır.

Bugün ticari bir merkez olan Perşembe Pazarı’ndaki 
yoğunluğu, iş yerleri ve müşterilerin kullanımından 
kaynaklanmaktadır. Bu nedenle proje alanında en 
büyük etki esnaflar üzerinde olacaktır. Esnafların 
yaşayacağı ekonomik ve sosyal kayıpların tahlil edilip, 
gerekli önlemlerin alınabilmesi için SED raporunun 
hazırlanması önem taşımaktadır. Perşembe Pazarı 
SED raporu, yenileme projesiyle beraber bu süreçten 
etkilenen ve etkileyen aktörler arasındaki etkileşimi 
olumlu yönde artırarak ve önlenebilecek olan olumsuz 
etkilerin tespitini yaparak erken müdahaleye imkân 
sağlayacaktır. Bununla beraber  Perşembe Pazarı’na 
yapılacak olan yeni projenin, sektörel dönüşüm ve 
yer değiştirmeye bağlı yaşanacak olan ekonomik 
kayıplarını, sosyal ilişkilerini  ve tarihi dokuyu göz 
önünde bulundurması açısından yararlı olacaktır.

Perşembe Pazarı ticari işlevinin yanısıra, tarihi ve kültürel 
mirasın da yoğun olarak yer aldığı bir bölgedir. Kaybolan 
ya da ayakta bulunan somut kültürel miras ile üretim 
ilişkilerinin de yer aldığı kültürel endüstri alanı olması 
bölgeyi daha hassas hale getirmektedir.

SED Raporunun kapsamı öncelikli olarak ticari işlevler 
ve kültürel miras olmalıdır. Kısaca, mekan ve iş yaşamına 
ilişkin olası olumsuz etkilerin tespitinin kapsam 
içine alınması ve etkilerin azaltılması için önerilerin 
geliştirilmesi de SED raporunun öncelikli amacı olmalıdır.

Süreç

Perşembe Pazarı SED Raporu Kentsel Strateji tarafından 
geliştirilen 5T adımları takip edilerek hazırlandı. Mekân 
ve iş yaşamına olan olası mekânsal, kültürel, sosyal 
ve ekonomik etkileri belirlemek için;  masa başında 
ve alanda yapılan çalışma süresinde klasik yöntemler 
dışında Kentsel Strateji’nin geliştirdiği yenilikçi 
yöntemler kullanıldı.

Raporların incelenmesi:

• Sosyal etki değerlendirmesinin ilkelerinin ortaya 
konduğu akademik ve sektörel araştırmalar tarandı. 

• Kentsel Strateji tarafından hazırlanmış olan SED 
Rehberi ve Perşembe Pazarı Stratejik Planı’ndaki 
veriler incelendi.

• Dünya Bankası sosyal etki değerlendirme ilkeleri 
ışığında hazırlanan sosyal etki raporları incelendi.

• 2011 tarihli 1/5000 ölçekli Beyoğlu Perşembe 
Pazarı Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar 
Planı incelendi.

• Perşembe Pazarı’ndaki proje aktörleri ve proje 
sürecindeki görevlerine dair çalışmalar araştırıldı. 

• İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı tarafından 
hazırlatılmış olan Perşembe Pazarı 1499 Ada En 
İyi ve En Verimli Kullanım çalışması (2016) ve 
Perşembe Pazarı Best Use Analiz Raporu (2016) 
incelendi.

• BİMTAŞ tarafından hazırlatılmış olan Perşembe 
Pazarı Sektörel Kümelenme, Ekonomik Yapı ve 
SWOT Analizi Sonuç Raporu’daki istatistik ve 
değerler tarandı.

• Proje alanıyla ilgili hazırlanmış gayrimenkul 
değerlendirme ve hukuki durum tespit raporları 
analiz edildi.
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Literatür Taraması: 

• Kentsel yenileme, canlandırma ve sağlıklaştırma 
konularına odaklanan literatür tarandı.

• Üniversitelerin şehir ve bölge planlama, mimarlık 
ve tasarım bölümlerinde yapılan akademik 
çalışmalar araştırıldı.

• Perşembe Pazarı özelinde yazılmış olan makaleler, 
yayınlar, köşe yazıları ve röportajlar incelendi.

• Perşembe Pazarı’nın tarihine ve kültürel mirasına 
yönelik çalışmalar incelendi.

• Dünyada yapılmış örnek kentsel yenileme projeleri 
tarandı.

Gözlem ve Görüşmeler

• Araştırma ekibi tarafından proje alanına keşif ve 
tespit gezileri düzenlendi. 

• Kentsel Strateji tarafından hazırlanmış olan 
özgün yöntemler ile sahadan sezgiye dayalı veriler 
toplandı.

• Perşembe Pazarı’nda iş yeri sahibi ve kiracı olan 
esnafla derinlemesine mülakatlar gerçekleştirildi.

• Proje aktörleri etkileyen ve etkilenen olarak 
gruplanarak katılımcı bir proje sürecinin 
gerçekleşmesi için yapılması gereken toplantı ve 
uzlaşım süreçleri tasarlandı.
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NE NEDEN NASIL NEREDE KİMİNLE

1 GÜNLÜK Periyodik ve Zamansal 
Etkileri Anlamak 

7-24 Günlük 3 Koridor Sosyal Araştırmacılar

2 DERS AL Deneyimlerden Yararlanmak Literatür Taraması Masa başı Sosyal Araştırmacılar

3 ENLER Bulguları Kategorik 
Olarak Sınıflamak

En’ler Tablosu Masa başı Sosyal Araştırmacılar

4 5 DUYU Sezgiler ve Gözlemler 
Etkileri Anlamak

Gözlem Üretim Alanları Sosyal Araştırmacılar

5 EMPATİ Karşı Tarafın Beklentilerini 
Ortaya Koymak

Etki-Tepki Alışveriş 
Mekanları

Esnaf

6 ROTA Bilinenleri Yeniden 
Keşfetmek

Turist Gezisi Kıyı ve Sokaklar Turistler, Transit Yolcular

7 ANALİZ Fiziksel ve Sosyal 
Riskleri Analiz Etmek

Araştırmacılar 
Sahada

3 Koridor Şehir Plancısı ve Mimarlar

8 YÜRÜYÜŞ Sürekliliği Gözlemlemek Ayak izi Kıyı ve Sokaklar Sosyal Araştırmacılar

9 DEDİKODU Söylenenleri Bilmek Sözlü Tarih İş Yerleri, 
Dernekler

Esnaf

10 ARTI-EKSİ Sorunları Toplamak ve 
Öncelikleri Çıkarmak

Çalıştay  İBB Kilit Aktörler

Yöntem Kartları

Yöntem kartları; şehir plancısı, mimar, sosyolog 
ve ekonomistlerden oluşan bir araştırma grubu 
tarafından hem proje alanında hem de masa başı 
çalışmalarda kullanıldı. Kullanılan yöntemlerin ilk 
dokuzu etkileri tespit etmek, sonuncusu ise tüm 
etkileri sınıflayarak, öncelikli etkileri belirlemek için 
kullanıldı.

Yöntem
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Günlük, proje alanına dair temel etkileri 
yönlendiren, alana karakterini veren 
ekonomik, sosyal olayları ve çevresel 
faktörleri zaman periyodu çerçevesinde 
anlatır.

Araştırmacılar, gün içerisinde proje alanında 
yaşanan hareketlerle ilgili anlık bilgileri ve 
yorumları günlüğüne not etti, gözleme 
dayalı analizler yaparak alanın farklı zaman 
dilimlerinde değişen karakterini anladı ve 
sonuç ürün olarak bir günlük oluşturdu. Bu 
çalışma özellikle Tanımlama bölümünde 
proje alanının bugününe ilişkin profili 
çıkarma amaçlı kullanıldı.
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Perşembe Pazarı Sabah

Sabah Kadıköy’den Karaköy’e gitmek için deniz 
motorlarına bindim. Daha dükkanlar kepenklerini 
kaldırmadan Perşembe Pazarı Sahilini dolaşmak 
istiyordum. 

Motor iskelesinden indiğimde etrafta fazla insan yoktu. 
Sabah erkenden yer kapmak isteyen balıkçılar ise 
motor iskelesini yanında ilk denemelerini yapıyorlardı.
Sahilden metro durağına yürümek istiyordum ancak 
bir süre sonra deniz motorlarının park ettiği kıyı 
bölümünde sahilden geçişin kapalı olduğunu fark ettim.
Daha sonra Makaracılar Caddesine doğru yürüdüm. 
Yönümü Kurtcu Hamam sokağa çevirdim.Sağa 
baktığımda Yelkenli Han’ın tabelasını gördüm.Hanın 
içine doğru girdiğimde bir ateş yanıyordu.Bu ateşi 
metal eritmek için kullanıyorlarmış.Çok ilgi çekici bir 
görüntüydü. Sahilden metro durağına ulaşamayacağımı 
anladım çünkü bu seferde otopark alanı yoluma 
çıkmıştı. Yönümü Tershane Caddesine çevirdim. Haliç 
Köprüsü’ne geldiğimde ise tarihi sur kalıntılarından 
gözlerimi ayıramadım ve bir süre surları izledim.
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Perşembe Pazarı Sabah Sonrası

Bugün hava güneşli. Havanın güzel olması 
esnafında yüzünü güldürüyordu. Balık çarşısının 
önüne geldiğimde araçlardan balık pazarına taze 
balıklar taşınıyordu.Tezgahlara balıklar daha yeni 
dizilmeye başlanmıştı. Balıkçılar nasıl dizeceklerini 
iyi biliyorlardı. Dizilen balıklar bir portreyi 
andırıyordu. Daha sonra sahile yürüdüm. Hava çok 
açıktı Beyazıt Kulesi ve Süleymaniye Camisi’nin 
tüm detaylarını görebiliyordum

Sahilden Perşemebe Pazarı Fermeneciler 
Caddesine doğru yürüdüğümde sahilin büyük bir 
bölümünün kapandığını gördüm. Fermeneciler 
Caddesi’nin sonunda Makbuk İbrahim Paşa 
Camisi’ni gördüm. Bu bölgede halat ve zincirler 
satılıyor. Bir esnaf ile görüştüğümde burada 
satılan bazı zincirlerin yapım tekniklerinin özel 
olduğundan bahsetti.Makaracılar Caddesine doğru 
yürüdüm. Sokaktan bir seyyar satıcı geçiyordu 
ve poğaça satıyordu. İki poğaça alıp hemen 
karşısındaki çaycıda çay içtim.Sokak çok sakindi bu 
sakinliği bozan tek kişi zincirlere elindeki çekiçle 
vuran bir esnaftı.
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Yelkenli Han’a girdim. Bu sefer ateş 
yanmıyordu Handa üç kişi vardı. İçlerinden 
biri handa demir ustasıymış. Birinin babasının 
bu hanın içinde eskiden dükkanı varmış 
diğeri ise eskiden bu handa çalışmış.Bana 
hanı gezdirdiler. Bir atölyenin içine giridik. 
Burada sarı ve kızıl metalle çalıştıklarını 
söylediler. Sarı pirinçmiş kızılda bronz olarak 
adlandırılıyormuş.Daha sonra metal torna 
ustasının dükkanına giridik. Metal torna işinin 
ahşapa benzemediğini ve zor olduğunu 
söyledi.

Daha sonra yolumu Atatürk Köprüsüne doğru 
çevirdim Perşembe Pazarı’nın o bölgesine 
ilk defa gidecektim.Yolumun üzerinde olan 
Sokullu Mehmet Paşa Camisini ziyaret 
ettim. Haliç Tersanesi’nin vinçlerine daha 
yaklaşmıştım. 
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Perşembe Pazarı Öğle

Sanayi Mahallesi’nde  Haliç metro durağında 
metroya bindim ve Haliç durağında metrodan 
indim. Haliç Metro durağının manzarası etkileyici. 
Metro durağı diğer metro durakları gibi kapalı 
değil. Bir yanda ağaçların arasında tarihi yarım ada 
manzarası bir yandan Haliç manzarası. Özellikle 
tershanede yer alan eski vinçler görmek ilgi çekici.

Perşembe Pazarı sahilinde yapılan inşaat 
çalışmaları dikkatimi çekti. Sahile gidiş kapalıydı. 
Haliç Köprüsünden inerek Perşembe Pazarının ara 
sokaklarına girdim.Sokaklar bakımsızdı boş alanlar 
çoğunlukla otopark olarak olarak kullanılıyodu.
Sahile inmek istediğinizde ise bariyerler 
engelliyordu.

Yelkenciler Cadddesi’nde yürürken karşıma tarihi 
bir çeşme çıktı çeşmenin bir kısmı çökmüş, üsütü 
ise bitkilerle kaplanmıştı. Çeşmenin duvarının 
yakınında ateş yakılmış olmalı ki duvar yer yer 
kararmıştı.Çeşmenin isminin Yahya Paşa Çeşmesi 
olduğunu öğrendim.Çeşmeyi bu sefer daha 
detaylı inceledim.

Tekrar Yelkenciler Caddesi’nden ayrıldıktan 
sonra Makaracılar Caddesi’ne girdim.Cadde balık 
restoranları dışında dükkanların birçoğu kapalıydı. 
Karaköydeki kalabalığa kıyasla sokaklar boş. Balık 
çarşısına doğru ilerledikçe insan sayısı artmaya 
başladı. Balık çarşısı etranda insanlar sahilin 
manzarasının keyfini çıkarıyordu.
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Perşembe Pazarı Akşam Üstü

Bugün Tershane Caddesi’nde biraz süre vakit 
geçirdim. Caddede yüyürken denize bu kadar yakın 
olduğunuzu tahmin etmek zor. Sıra sıra dükkanlar 
bulunuyor. Birçoğuna dükkanlar yetmemiş ve 
dışarı taşmış.Bazen yürüken kendinizi bir hanın 
içine bakarken buluyorsunuz kendinizi bazen de 
başka bir sokağa götüren bir geçitte. Tershane 
Caddesi’nde beni en çok etkileyen görüntü ise 
Hediye Sokak’tan Arap Camii’ne bakmak oldu. Daha 
sonra camiinin içine girdim camiinin içi dışından 
daha da etkileyiciydi. Pencereden süzen ışıklar 
ahşap işçilikler görülmeye değerdi.

Perşembe Pazarı Akşam

Bugün Perşembe Pazarı’na Tüneli kullanarak 
ulaştım. Tünel’den alt geçidi kullanarak Balık 
çarşısına yakınında bir alana çıktım. Balık pazarının 
içini gezdim.Balık çarşısının içinde balık yedim. 
Fiyatlar uygun etraf kalabalıktı balık fiyatları uygundu 
ama lezzetli değildi.En hareketli sokaklardan 
biri olan Kürekçiler Kapısı Sokağa geçtim.akşam 
olduğu için esnafın gözlerinden yorgun olduğu 
anlaşılıyordu. Özellikle havanın soğuk olduğu 
günlerde esnafın işi zor olmalıydı. 
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Perşembe Pazarı Gece

Günlük tutma sürecimde Perşembe Pazarını ençok 
gece merak ediyordum. Gece turuma Fermeneciler 
Caddesi’nden başladım. Tüm kepengler inmişti caddede 
ilerlerken tek hareket yanımdan bir arabanın geçmesi 
olmuştu. Biraz daha ilerlediğimde sahile geçişi sağlayan 
açık alanda insanların ateş yakıp ısındığını gördüm. 
İbrahim Paşa Camii’ne kadar ise sokakta hiç bir hareket 
yoktu uzun bir süre karanlıkta yürüdüm Makaracılar 
Caddesi’nden ilerledikçe bir müzik sesi duydum bir 
küçük bir meyhane vardı içinde hiç müşteri yoktu ağaca 
bir höparlör bağlayıp dışarı müzik veriyorlardı. Sokaktaki 
son hareketilikte buydu. Peşembe Pazarının bundan 
sonraki bölümü ise gerçekten sıradan bir insanın girmesi 
cesaret isteyen bir şekilde karanlık ve tekinsizdi. Özellikle 
Yemeneciler Caddesi bölgesi terk edilmiş bir şehir izlenimi 
veriyordu. Gece bu bölgede tüm kepenklerin aynı anda 
kapalı olduğunu gördüğümde ise bir grafiti sergisine 
katılmış gibiydim. Kendimi güvende hissetmediğim için 
hızlıca Tershane Caddesine geçtim. Terhane Caddesi’nde 
arada sırada geçen araçlar ve bazen yanınızdan yürüyen 
insanlar caddedeki tek hareketlilikti. Yolum karşısına 
geçtim ve Bakır Sokağa girdim bu bölgede tenhaydı. 
Tershane Caddesinde yürümeye devam ettim bazen 
Yemeniciler Cadddesini kesen sokaklardan içeri girdim.
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Gece ve Gündüz Farkı

Perşembe pazarı gündüz canlılık ve hareketlilik 
gösterirken gece tehna bir bölgeye dönüşüyor. Alanın 
gece ve gündüz farkını altta yer alan fotoğraflarda açıkça 
görmek mümkündür.
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“Ders Al” yönteminde, var olan proje deneyimleri içerisinde 

belirli konular detaylı biçimde araştırılır ve o konuya ait 

çıkarımlar sistemli biçimde toplanır.

Araştırmacı geçmişte benzer dönüşüm sürecine giren alanları 

inceleyerek, geçmiş deneyimlerden bugüne dersler çıkardı. 

Sonuç ürün olarak incelediği yurtdışı ve dünya örneklerinden 

çıkardığı on temel dersi sıraladı. Bu çalışma SED hazırlama 

sürecinde dikkat edilmesi gereken unsurları tespit etmeyi 

sağladı.

Türkiye’den Karaköy, Tarlabaşı, Kartal ve dünyadan Londra 

Nine Elms King’s Cross ve Covent Garden proje örneklerinde 

yaşanan sosyal planlama ve sosyal etki değerlendirme süreçleri 

incelenmdi. Olası tepkiler ortaya konuldu ve incelenen 

örneklerden Perşembe Pazarı için 10 temel ders çıkarılarak, 

proje alanında dikkat edilmesi gereken hususlar sıralandı.

Etkiler- Tepkiler 

Örnekler incelendiğinde proje süreçlerinde 

aşağıdaki durumlar yaşandığında tepkiler doğdu 

görülmektedir.

• Bütünsellikten uzak proje kurguları

• Kamulaştırma süreçleri

• İşyeri ve konut kaybı

• Mülk sahipleri ve kiracılar isteksiz ve 

zorunlu yer değiştirmeleri

• Proje algısı nedeniyle kamu alt yapı 

yatırımlarının aksaması 

• Değişen nüfus yoğunluğu, hanehalkı 

yapısının değişimi ve demografik profildeki 

hızlı değişimden kaynaklanan sorunlar

• Hassas grupların göz ardı edilmesi

• İnşaat Süreçleri

• Kullanım çeşitliliği

• Değer artışını bekleyen mülk sahiplerinin 

proje öncesi uygunsuz sartlarda yaşamak 

zorunda kalması

• Dokunun bozulması

Bu tepkilerin oluşmaması için 

• Sadece projeye değil aynı zamanda sürece 

ve  operasyona odaklanılmalıdır. 

• Dönüşümün sosyal boyut ele alınmalıdır. 

• Projenin bütünselliği kurgulanmalıdır. 

• Belirsizlikler ortadan kaldırılmalıdır.  

• Mülk sahipleri ve kiracılar ile uzlaşma 

sağlanmalıdır. 

• Gelenler vegidenler dengesi kurulmalı  

sosyal uyum sağlanmalıdır.

• Sektörel uyum sağlanmalıdır

• Proje kentsel altyapının geliştirilmesi için 

fırsat olarak değerlendirilmelidir.

• Proje daha iyi tasarlanmış mekanlar 

üretilmelidir. 

• Hassas grupların ihtiyaçlarına cevap 

verilmelidir.
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10 Temel Ders

1. Proje Alanını Tanımak

Proje alanının özgün niteliklerinin göz önünde 

bulundurulması, projenin sosyal ve çevresel başarısıyla 

yakından ilişkilidir. Proje öncesinde ve sırasında 

yapılacak olan masa başı çalışmalar ön araştırmanın 

yapılması ve temel önceliklerin belirlenmesi konusunda 

fayda sağlayacaktır. Ancak proje alanının özellikli 

ihtiyaçlarının belirlenmesi ve ihtiyaçlara yönelik tasarım 

programlarının geliştirilmesi için proje alanının iyi 

tanınması, sahada gözlem, görüşme ve toplantıların 

yapılması, sahayı daha yakından tanımak üzere yeni 

yöntemlerin geliştirilmesi gerekmektedir. 

2. Veri Tabanı

Proje aktörlerinin sağlıklı iletişimini sağlamak ve 

proje sürecinde karşılaşılacak olumsuz etkilere erken 

müdahalelerde bulunmak amacıyla kapsamlı bir veri 

tabanının oluşturulması gerekmektedir. Bütün aktörlerin 

ulaşımına açık, güncel ve detaylı bir veri tabanı, proje 

sürecinin şeffaf ve adil bir biçimde ilerlemesine katkıda 

bulunacaktır.

3. Raporlama

Sosyal etkileri azaltmaya yönelik geliştirilecek 

tüm adımlar için sürekli bir raporlama sürecinin 

takip edilmesi gerekmektedir. Sahayı tanımak için 

yapılacak ön araştırma raporlarından, proje sonrası 

değerlendirme ve memnuniyet raporlarına kadar tüm 

sürecin planlı olarak raporlanması ve tüm tarafların 

bu raporlar yoluyla bilgilendirilerek güncel tutulması 

gerekmektedir.

4. İletişim

Proje aktörlerinin katılımcı bir proje sürecine dâhil 

olmaları gerekmektedir. Bu nedenle aktörler arası 

etkileşimin artırılması için toplantıların düzenlenmesi, 

proje alanıyla ilgili katılıma açık oturumların 

düzenlenmesi ve proje alanına özgü konuları kapsayan 

atölyelerin düzenlenmesi gerekmektedir. 

İletişim güçlendirme programları kapsamında;

•  Sivil ve kamu işbirliğinin geliştirilmesi

• Tarafların toplantı ve oturumlar konusunda güncel 

tutulması

• Kamuoyunda meydana gelebilecek bilgilendirme 

eksiklerinin giderilmesi

• Medya kanalları ve sosyal medyanın aktif kullanımı 
gerekmektedir.

5. Katılım ve Uzlaşma

Projeyi etkileyen ve etkilenen tarafların proje 
sürecine müdahil olması, sosyal etkinin olumlu 
hale getirilmesinin önemli unsurlarından biridir. 
İletişim ve etkileşim kanallarının güçlendirilmesinin 
yanında, katılımcı ve eşitlikçi bir proje süreci takip 
edilmelidir. Projeyi etkileyen aktörlerin, etkilenenleri 
karar alma süreçlerine dahil etmediği ve tanımadığı 
durumlarda projenin hedeflerinden uzaklaşılmakta ve 
sosyal güvencesizlik meydana gelmektedir. Katılım 
ortamlarının yaratılması, proje aktörlerine tartışma ve 
uzlaşma imkânı sunmaktadır. Proje sürecini aksatmadan 
erken ve hızlı kararların alınması ve uygulanması için 
katılım ve uzlaşma programları tasarlanmalıdır. Proje 
sürecinde karşılaşılan engellerin çok aşamalı ve çok 
amaçlı toplantılarla ele alınmasını sağlanmalıdır.

6. Sosyal uyum

Kentsel yenileme alanlarında bütünleşme ve uyum 
süreçleri mekânsal ve sosyal olarak ayrışmaktadır. Proje 
alandaki mevcut yapıların bir kısmının korunduğu ve bir 
kısmının yenilendiği durumlar, beraberinde mekânsal 
bir ayrışmayı getirebilmektedir. Bununla beraber 
gidenler ve gelenler arasında ekonomik ve sosyal 
ayrışmalara yol açabilmektedir. Sosyal uyuma yönelik 
bütünleşme programlarının geliştirilmediği durumlarda 
yeni gelenler ve kalanlar arasında uyuşmazlık ve 
çatışma oluşabilmektedir. Bu nedenle proje sürecinde 
sosyal uyum öncelikli bir planlama süreci izlenmeli 
ve hassas/dezavantajlı grupların kayıplarının telafisine 
yönelik programlar hazırlanmalıdır.

7. Bilgilendirme

İncelenen kentsel yenileme proje örneklerinde 
karşılaşılan en önemli sorunlardan birisi belirsizliktir. 
Proje alanının öznesi olan grupların proje sürecine 
ve sonrasına dair yeterli bilgilere sahip olmaması, 
güvensizlik ve kaygı gibi durumlara yol açmaktadır. 
Proje başlamadan önce, kamu ve sivil toplum 
yetkililerinin etkin çalışarak proje alanını gezmesi, ilgili 
kurum ve kişileri bilgilendirmesi ve yaşanan belirsizlikleri 
ortadan kaldırması beklenmektedir. Bilgilendirmenin 
projenin tüm aşamalarında tüm aktörler için kesintisiz 
sağlandığı durumlarda projenin daha çok benimsendiği 
ve olası çatışmaların ortadan kaldırıldığı görülmektedir.



40

8. Kültürel Miras

Somut ve soyut tarihi değerlerin bulunduğu alanlarda 
yenileme ve dönüşüm çalışmalarının kültürel mirası 
korumaya yönelik olarak geliştirilmesi gerekmektedir. 
Alanın özgünlük ve bütünlüğünün ön planda tutulması, 
olası risklerin azaltılması, onarılması ve önlenmesi 
için programlar geliştirilir. ICOMOS gibi kuruluşların 
hazırladığı Kültürel Miras Etki Değerlendirme raporları 
gibi çalışmalar, proje alanındaki sosyal, fiziksel ve 
kültürel değerlerin korunmasına katkıda bulunacaktır.

9. Yer Değiştirme

Kentsel yenileme projelerinin iyi örneklerinde 
yerinde dönüşüm konusu öncelikli olarak 
değerlendirilmektedir. Zorunlu yer değiştirmenin 
kaçınılmaz olduğu durumlarda ise taşınmanın 
olumsuz etkilerini en aza indirgeyecek senaryolar 
geliştirilmektedir. Yenileme süreçlerinin sağlıklı 
işlemesi için, iş yerlerinin yaşayacağı kayıpların en aza 
indirgenmesi gerekmektedir. Bu nedenle, taşınmaların 
planlanması, en kısa uygun mesafe ile sınırlanması ve 
ticari faaliyetlerin sürdürülebileceği bir yer gösterilmesi 
gerekmektedir. Ekonomik seçenekler ile minimum yer 
değiştirmeyi sağlamak ya da olası kayıpları azaltmak 
üzere,  imar hakları transferi ve toplulaştırılması gibi 
hakların sağlanması ve yeni iş yerleri için ödenebilir 
ticari kredi seçeneklerinin geliştirilmesi önerilebilir.

10. İstihdam

Kentsel yenileme alanlarındaki istihdamın değişimi 
proje alanının niteliği ile ilişkilidir. İstihdam 
olanaklarının korunması ve artırılması için iş alım 
programları gibi programlar geliştirilmektedir. Yeni iş 
olanakları ile ilgili detaylı kapasite analizleri  yapılarak, 
yeni nesil meslekler için eğitim programlarının 
hazırlanması önerilmektedir. Yatırımcıların proje 
alanlarındaki istihdam seçeneklerine katkıda bulunması 
için istihdam kotası, vergi teşviki gibi seçenekler 
geliştirilebilir.
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Araştırmacılar sahaya çıkmadan önce EN 
soru kartlarını hazırlar. Bu soruları çalışanlara, 
yaşayanlara ve ziyaretçilere yöneltir. Yapılan 
görüşmeler sonrasında sorulara verilen yanıtları 
karşılaştırarak EN’leri belirler.

Araştırmacı, bölgenin en dikkate değer unsurlarını 
belirleyerek raporladı ve bu çalışma Tanımlama 
bölümü için kullanıldı. 

EN çok kullanılan mekanları?

Kürekçiler sokak, Balık pazarı, Motor iskelesi

EN çok rahatsızlık duyulan konular?

Bakımsızlık, trafik, gece güvenliği

En güvenli bölge?

Karaköy motor iskelesi önü

En güvensiz bölge?

Yemeniciler Caddesi ve otopark çevresi

En sessiz olduğu saat?

Akşam 22.00 ile sabah 08.00 saatleri arası

En çok konuşulan konular?

Siyaset ve ekonomi

En özgün mekanlar?

Arap Camii, Yelkenli Han, Kurşunlu Han, atölyeler

En sevilen özellik?

Hırdavata dair her şeyin bulunması ve sahile yakın 
olması

En ilginç hikaye?

Yelkenli Han’daki tornacıların kendi aralarında metallere 
verdikleri isimler: 

“Burada sarıya pirinç, kızıla da bronz denir.”

En çok zaman geçirilen yer

Dükkanların önü
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Rayların sesi
Haliç Metro Köprüsünün görüntüsü
Betonun soğuk dokusu

Cami Manzarası, tarihi sur kalıntılarının 
görüntüsü, tarihi sura dokunmak 
Denizle tarihi dokunun yan yana 
görüntüsü
Ezan sesi, sessizlik ve sakinlik

Peyzajın görüntüsü
Haliç Manzarası, Eminönü Manzarası
dalganın sesi, sessizlik ve sakinlik
Ağaçlara dokusu
Denizin Kokusu

Caminin görüntüsü
Tuğla ve ahşabın dokusu

Görme: 

 Vista 

Manzara

Görsel Odaklar

Duyma: 

Anıt sesler,

 Ses odakları

Tatma: 

Lezzetler

Koklama:

Karakteristik 

kokular

Dokunma:

Karakteristik 

kokular
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Esnafın sesi
Hırdavatların görüntüsü
Renkler, eşyalar İnsanların ve trafiğin gürültüsü

Esnafın sesi
Renklerin çeşitliği
Hırdavatların görüntüsü
Cephelerin rengi

Vapurun sesi ve görüntüsü

Balıkçıların sesi
Balık çarşısının görüntüsü
Balığın lezzeti
Balık ekmeğin kokusu
Anons sesleri
Haliç Manzarası, Eminönü Manzarası

Beş duyu haritaları yöntemi ile araştırmacılar, 
mekân ve yaşamı beş duyu üzerinden algılar ve 
duyumsadıklarını çeşitli görsel araçlar kullanarak 
ifade eder. Katılımcı, tüm dikkatini çevreye vererek 
en belirgin kokuyu, en güçlü sesi, en etkileyici 
görüntüyü, en farklı tadı ve en belirgin hissi 
(sıcaklık, nem, rüzgâr, yüzeylerin dokusu) harita 
üzerinde not eder. Mümkünse fotoğrafını çeker 
veya çizim ya da yazı ile not alır. Sonuç ürün 
olarak duyu haritaları hazırlanır.

Araştırmacı belirli bir rotada dolaşarak duyu 
haritasını çıkardı. Bu şekilde Tanımlama 
bölümünde bölgenin karakterini oluşturan 
unsurlar tanımlanmış oldu. 
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Çırak Oyunu yöntemi ile araştırmacı 
sahada bulunan bir işletme çalışanının veya 
seyyar satıcının yerine geçer, proje alanı 
ile bütünleşerek rol yapar. Bir çalışan gibi, 
bulunduğu ortama, çevresindeki kişilere ve 
yaşadığı olaylara göre hareket eder.

Araştırmacı, bu rolleri oyunculuk 
sorumluluğunda üstlenerek, çalışanlar ile 
empati kurarak etkileri tespit etti. Sonuç ürün 
olarak yaşadığı deneyimi video, yazılı metin ve 
fotoğraflar ile belgeledi. Bu çalışma Tarama 
bölümünde öncelikli etkilerin belirlenmesi için 
kullanıldı. 

Çaycı:

Kıyı hattına yakın bulunan bir çay ocağında 
çalışanların yerine geçilerek çaycılık yapıldı. Çay 
ocağının hemen önünde bulunan üç masalık 
yere servis yapan ve çevre esnafının günlük çay 
ihtiyacını karşılayan iş yeri sahibine 2 saat süre 
ile çıraklık edildi. Son zamanlarda Perşembe 
Pazarı’nın turistik olarak ve öğrenciler 
tarafından da sıkça tercih edilmesi nedeniyle 
masalar öğlen saatlerinde doluydu.
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Denizcilik Malzemeleri Dükkanı:

Yemeniciler Sokak üzerinde bulunan, denizcilik 
malzemeleri satan bir iş yerinde gerçekleştirilen çırak 
oyunu, dükkanın mal indirme gününe denk gelmişti. 
Daha çok toptancı olarak çalışan ve dedesinden 
aldığı işi devam ettiren iş yeri sahibine, mal indirme 
ve kolilerin depoya taşınması gibi süreçlerde yardım 
edilerek çıraklık edildi.

Otopark Görevlisi:

Perşembe Pazarı’nda en çok dile getirilen mekânsal 
sorunlardan biri olan araç yoğunluğu konusuna 
eğilmek amacı ile araştırmacılar bir günlüğüne otopark 
görevlisi olarak çalıştı. Perşembe Pazarı’ndaki birçok 
mekâna göre yoğunluğun neredeyse günün her saati 
aynı olduğu sayılı mekânlardan biri otoparktı. Günün 
birçok saati yoğun olarak kullanılmasına rağmen, alanın 
kapasitesi araç trafiği için yeterli değildi. 

Balık Restoranı:

Bir diğer mekan ise Fermeneciler Sokağı üzerinde 
bulunan bir balık restoranıydı. Hafta sonları yoğunluğun 
yaşandığı restoranda, akşam saatlerine kadar çok fazla 
müşteri bulunmuyordu. Müşteri çekmek, için sokak 
boyunca restoran menüsünün bulunduğu kartlar 
müşterilere tanıtılarak, tek tek menüde yer alan balıklar 
sayılıyordu. 

Hırdavat Dükkânı:

Oyunun gerçekleştiği dükkânlardan biri kapı kolu, 
menteşe ve kulp benzeri malzemelerin ağırlıklı olarak 
satıldığı bir hırdavat dükkânıydı. Tersane Caddesi 
üzerinde yer alan bu dükkanda, sahibi dışında başka bir 
çalışan bulunmuyordu. 
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Yelkenciler Hanı gör

Makaracı dükkanlarının 

içine gir

Yahya Paşa Çeşmesini gör

Köprüye çık Haliç’i seyret

Arap Cami’nin 

kulesini seyret

Arap Cami’nin içine gir

Saliha Sultan 

Çeşmesini gör

Surları gör

Sokullu Camini içine gir
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Rota başlangıcı

Rota bitişi

Hanın içine gir ve üst katlarındaki 

dükkanların içine gir ,

ustaları işlerinin başında izle

Dükkanların içine gir,

cephelerdeki duvar 

resimlerine bak

Bedesteni gör

Yağkapanı Camini gör

Balık çarşısını gez, 

balık yeKarşı kıyıyı seyret

Hırdavatçıları gez, 

tezgahlara bak 

Mekanın fiziksel ve sosyal dokusunu anlamak 
için etkileşim sunan deneyimler önemlidir.Bu 
deneyime imkana sunun keşif odaklı bir rota 
hazırlandı.

Araştırmacı öncelikle kendi belirlediği odak ve 
akslar üzerinde bir keşif rotası tasarladı. Alana 
yabancı kişilerden bu rotayı deneyimlemelerini 
istedi. Kişiler araştırmacının belirlediği rotayı 
dolaşarak bir turist gibi ilgisini çeken noktaları 
not alıdı. Araştırmacı bu süreçte kişinin yanında 
gözlemci olarak yer alır ve kişinin deneyimlerine 
müdahale etmedi.

Sonuç ürün olarak rotayı gezen kişi ile 
araştırmacı rota sürecindeki deneyimlerini 
tartıştı ve alanın temel farklılıklarını beraber 
listeledi. Bu çalışma Tanımlama bölümü için 
kullanıldı.
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Perşembe Pazarı proje sürecin netleşmemesi nedeniyle 
binalarda tadilatlar, yenilemeler yapılmamakta yapısal 
riskler artmaktadır. Bu durum olası bir depremde risk 
oluşturacaktır.

İBB’nin 2014 yılında Analitik Etüd ve Çalışma Raporu’na 
göre alandaki yapıların fiziksel durumu incelendiğinde 
yapıların % 11,8’inin iyi, % 47,3’ünün orta, % 37,1’inin 
kötü durumda olduğu tespit edilmiştir. Yapıların % 3,8’i 
harabe niteliğindedir. Yapıların sadece % 11,8’inin iyi 
durumda olması, geri kalanının orta, kötü ve harap 
durumda olması alandaki yapı stokunun oldukça 
yıpranmış olduğunu göstermektedir.
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Araştırmacı zaman/mesafe/yoğunluk 
yelpazesi içinde bir yerden diğer yere 
hareket kolaylığı ve rahatlığını yürüyerek 
ölçer. Potansiyel yaya hareket senaryolarını 
yazar ve şemalarını çizer. 

Bu çalışma Tahlil bölümü için, olası 
projenin bölgedeki hareketliliği nasıl 
etkileyebileceğine dair öngörülerde 
bulunmak amacıyla yapıldı.
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Araştırmacı proje alanında tanımadığı biriyle karşı 
karşıya gelir ve sohbet eder. Kişinin proje ile ilgili 
düşüncelerini, endişe duyduğu konuları, başkasından 
duyduklarını not eder. Önemli cümleleri çıkararak 
konuşma balonları tasarlar.

Dedikodu yöntemi, araştırma sürecinde çıkılan saha 
gezilerinde Perşembe Pazarı’ndaki esnaflarla sohbet 
etmek ve proje alanıyla ilgili görüşlerini dinlemek amacı 
ile kullanıldı. Bu çalışma Tahlil bölümünde kullanıldı.

 Bu yöntem, Perşembe Pazarı esnafının proje alanı 
üzerine olan düşüncelerini ve birbirlerinden ve 
çevreden duydukları, haberlerden takip ettikleri bilgileri 
takip etmek ve empati kurabilmek konusunda veri 
sunuyor. Proje alanına özgü sorunların birinci ağızdan 
aktarılması ve esnafın duyduğu kaygıların ön plana 
çıkarılması için bu yöntem izlendi.

Dedikodu yöntemi kapsamında, Perşembe Pazarı’na 
belirli aralıklarla saha gezileri düzenlenerek bölgede 
kiracı ve çalışan olan 10 esnafla sohbet edildi. 
Yer değiştirme deneyimin daha detaylı olarak 
gözlemlenebilmesi için ise Perşembe Pazarı’ndan 
Perpa’ya taşınmış 3 esnafla daha görüşme yapıldı. 

Esnafa “Perşembe Pazarı’nın şu anki durumu hakkında 
ne düşünüyorsunuz?” ve  “Perşembe Pazarı’ndaki 
kentsel yenileme sürecinden beklentileriniz neler?” gibi 
sorular yöneltildi.

Esnafla yapılan sohbetlerin sonucunda, en ön plana 
çıkan konu belirsizliktir. Görüşülenler Perşembe 
Pazarı’nın mevcut durumu hakkındaki fikirlerini 
belirttiler, ancak çözüm süreci ve proje detaylarına dair 
bilgilerinin olmadıklarını aktardılar. 

Ön plana çıkan sonuçlardan birisi endişe duygusudur. 
Kiracı ve çalışanlar, belirsizlik ve proje aktörleri 
arasındaki kısıtlı etkileşim sebebiyle, yer değiştirme 
ve geleceğe yönelik planlar konusunda endişe 
yaşamaktadır.

Tespit edilen bir diğer etki konusu ise, yeni nesil iş 
imkanlarına dair olanaklarının bulunmamasından dolayı 
proje alanının genç nesillere hitap etmemesidir. Bu 
durum Perşembe Pazarı’nın sınırlı bir kullanıcı kitlesine 
hizmet vermesine neden olmakla beraber, çalışma 
hayatında da yeni neslin eksik temsili ile sonuçlanıyor. 
Birçok iş veren, yaz dönemleri hariç çalışacak çırak ve 
kalfa bulamadıklarından söz etti.
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“Ben gitmek istemiyorum 
buradan. Yıllarımı verdim 

iki çocuk okuttum burada, 
ekmeğim bu benim.”

“Benden başka babadan işi 

devam ettiren tanımıyorum 

burada, vardır belki ama 

ben pek görmedim. Ben 

de bu işi yapmak istemem 

aslında daha iyi bir iş olsa.”

“Buradaki en 

büyük problem 

dönüşümün 

zorunlu olması.”

“Ufak esnafın hepsi 

cafeye, otele bıraktı 

yerini. Bizim de 

başımıza bu gelecek.”

“Bu belirsizlik 

kötü”

“Son günlerini yaşıyor 

buradaki esnaf. Biz 

de gidince kimse 

kalmayacak.”

“Trafik sıkıntısı var 
görüyorsun.” 

“Bana sorarsan 

5000 dükkanlık bir 

hapishanedir Perpa.”

“Biz buradan Anadolu’ya iş yapardık. 

Oralara mal giderdi buradan. 

Şimdi herkes internetten sipariş 

veriyor, kargoyla gidiyor her şey”

Kapı kolu alacak 

adam, buraya 

gelmiyor artık, büyük 

marketlere gidiyor
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Bununla beraber, internet alışverişi ve AVM 
yaygınlaşmasının Perşembe Pazarı’ndaki ekonomik 
faaliyetleri olumsuz etkilediği konuşuldu. Büyük çaplı 
zincir marketlerin ve internet satışının müşteri bazında 
rekabeti artırdığı ve alışverişin kendine özgü süreçlerini 
sıradanlaştırdığı vurgulandı.

Perşembe Pazarı Görüşme notları;

Erkek, Rulman, 65+

Yaklaşık 40 senedir Perşembe Pazarı’nda dükkânı var. 
Dükkanı Pazar günleri hariç sabah 8 civarında açıp 
18.30-19.00 civarında kapatıyor. Esnaf derneklerinden 
haberi var ama gitmiyor.

Şu anki duruma dair görüşler:

• Sokaklar dar olduğundan, trafik sıkıntısı oluyor. Her 
yer araç, araçlar mal indiriyor bütün sokağı kitliyor. 
Kaldırım yok.

• Rant olmuş her şey, burada mahalle mesken bitti. 
Bırakmazlar bize buraları artık. 

• Elektroniğe geçildi artık her şeyde, buraları 
bitirdiler. Önceden burada bir sürü vergi dairesi 
vardı (sirkeci mercan vergi dairesi, galata dairesi, 
hocapaşa vergi dairesi) hepsini bir yerde topladılar. 
Neden çünkü işte diyorlar ki elektroniğe geçildi, her 
şey bir yerde toplandı. 

• Binalar hakkında belediyeyle konuştuk. Fotoğraf 
çekip gösterdik, yıkıldı yıkılacak binalar var.

• Esnaf çekildi buralardan, son günlerini yaşıyor. 

Giden esnaf nereye gidiyor? Sorusuna cevaben;

İstanbul’ın dışındaki sanayi semtlerine gidiyorlar. 
Eskiden Ümraniye de böyleydi. Son günlerini yaşıyor 
buradaki esnaf. Biz de gidince kimse kalmayacak.

Erkek, Hırdavat, 60+

70’lerden beri Kürekçiler kapısı sokakta dükkanı var. 
Sabah 8 akşam 7 çalışıyor, Pazar hariç. Çırak olarak 
çalışan birisiyle beraber işletiyor. Derneklerden 
haberdar ama gitmiyor.

• Çıraklar yaz döneminde gelir okullar kapanınca, 
çoğunlukla kışın tek tük çıraklık eden kalır.

• Ufak esnafın hepsi cafeye, otele bıraktı yerini. Bizim 
de başımıza bu gelecek.

• Markete döndü herkes. Kapı kolu alacak adam, 
buraya gelmiyor artık, koçtaş’a, ikea’ya gidiyor. 

• Teknoloji çok şeyi değiştirdi. Mesela bir şey alacak, 
önceden internetten bakıyor, bize fotoğrafını 
gösteriyor, adını bile bilmiyor. Müşteri ne alacağını 
bilmiyor. Eskiden bilen insan gelirdi. Ya da mesela 
geliyor burada fotoğrafını çekiyor alacağı şeyin, 
sonra karısına gönderiyor diyor “hanım bu nasıl?” 
Çok uğraştırıyor. İnternet bizi bitirdi.

• Eskiden ambar vardı, kargo yoktu. Biz buradan 
Anadolu’ya iş yapardık. Oralara mal giderdi buradan. 
Şimdi herkes internetten sipariş veriyor, kargoyla 
gidiyor her şey. Uzak mahallelerden bile insanlar 
buraya gelir alırdı. Mal sevkiyatı çok geniş bir alana 
yapılıyordu. Şimdi müşteri malın kalitesine bile 
bakmıyor, fiyatına bakıyor. Eskiden bilinçli müşteri 
gelirdi.

Erkek, Hırdavat, 50-60

23 yıldır Perşembe Pazarı’nda dükkanı var. Herhangi bir 
dernek üyesi değil.

Şu anki duruma dair görüşleri;

• Park sorunu var. Binalar kötü. Restore edilecek 
diyorlar zaten ama ne zaman olacak belli değil. 
Kaç senedir bize olacak olacak diyorlar hiçbir şey 
olmuyor. Ama o Galataport var ya orası gibi olacak 
buralarda. Gideceğiz hepimiz. 

Nereye? sorusu üzerine;

-Kapatıp gideceğiz. Bitti artık buralarda tutunulmuyor ki. 
Perpa’ya taşınanlar daha iyi durumda değil ki! Orada hep 
toptancılar var zaten, burası gibi canlı mı orası? Burası 
ayaküstü bir yer. İnsanlar hala buraya geliyor. Eskisine 
göre daha az, ama geliyorlar. Oraya kim gidiyor? Burası 
mahalle pazarı gibi bir yer.

Erkek, Sanayi/Bakır Metal, 46

Dükkan 1960’lardan beri Perşembe Pazarı’nda. 

Görüşme sırasında kendi markaları için takı ve aksesuar 
tasarlayan iki tasarımcı vardı içeride. Instagram 
üzerinden satış yapıyorlarmış.
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Şu anki duruma dair görüşleri;

• Esnaf artık dağıldı burada. Trafik sıkıntısı var 
görüyorsun. Bunu bilerek yapıyorlar bizi sıkıştırmak 
için. Buradan gidelim diye yapıyorlar. Gideceğiz 
zaten. Giden oldu buradan İkitelli’ye Gebze’ye 
bir sürü. Perpa’dakiler artık iyi durumda. Onlar 
kurtardılar çünkü orası yıkılmayacak öyle duracak. 
Biz burada bittik artık. Galataport’tan aşağısı hep 
otel cafe, buralar da otel cafe olacak ne olacak. 

Erkek, Hırdavat, 60+

 Yaklaşık 40 senedir dükkanını burada işletiyor.  1985 
yılında Perpa’ya taşınma sırasında kurulan kooperatifin 
içerisinde yer alıyor. 

• Çok küçük meblağlara anlaşıldı buralar için. 85’te 
biz bir sürü dava açtık. Fermeneciler sokağın alt 
kısmını tamamen yıktılar. Biz de oradaki usulsüz 
yıkımdan dolayı yürütmeyi durdurma kararı aldık 
mahkemeden. Hanları alıp kısmi ya da toptan 
yıkıyorlardı. 1989’da Nurettin Sözen başkan olunca 
hukuk ne derse uyarım dedi. O sırada Perpa 
alelacele tahsis edildi. 

• Bana sorarsan 5000 dükkanlık bir hapishanedir 
Perpa. Çok ciddi paralara sattılar oradaki küçücük 
dükkanları buradan gidenlere. 

• Bu bina en az 400 senelik, doku ölçümü 
yaptırmadım ama öyle. Tarihi tescilli binalar bunlar o 
yüzden yıkamıyorlar. Biz de kaldık burada o sayede. 
Eski eser sayısı çok çıkınca sit alanı ilan edildi.

• Mülk sahipleri(han sahipleri) ve dükkan sahipleri 
arasında çatışma var. buradaki en büyük problem 
dönüşümün zorunlu olması. Perpa’nın da yeri 
çok yanlış. Burası gibi kolay bir yer değil. Esnafın 
zanaati değişti artık, esnaf değişti. Para neden 
kazanılıyorsa o işi yapıyor herkes. Toptancı için yer 
fark etmez tabii o nerde olsa işini yapar ama bizim 
gibi perakendeciler için çok zor. Ayaküstü olması 
önemli.

Erkek, Cıvata İthalat, 29

Babasından kalma işi devam ettiriyor. Kurşunlu Han’ın 
içerisinde küçük bir dükkana sahipler. Perpa’da da iki 
dükkanları bulunuyor, depo olarak kullanılıyor. 

Şu anki duruma dair görüşleri;

• Benden başka babadan işi devam ettiren 

tanımıyorum burada, vardır belki ama ben pek 
görmedim. Ben de bu işi yapmak istemem aslında 
daha iyi bir iş olsa. Gençler için çekici bir yer değil 
zaten.

• Perpa’dan zamanında aldık biz iki dükkan, çok 
fahiş fiyata sattılar bize, mark’tı o zaman kiralar, bir 
sürü söz verildi ama olmadı orası.  Toptancılar orada 
genelde iş yapıyor. Perakendede zor ama.

• Gebze tarafına çekiliyor esnaf. Buradalar da otel 
cafe gibi olacak. Diğer tarafta eskiden on cafe yoktu 
şimdi yüz tane var. Bir yandan iyi bir yandan kötü 
oldu. Eskiden yürüyemezdin akşam 7’den sonra 
orada. Şimdi kız arkadaşınla gidebiliyorsun rahat 
oluyor.  Buradalar da öyle olsa güzel olur aslında o 
açıdan. 

Erkek, Boyacılık,46

Fermeneciler üzerinde bir boya dükkanında çalışan.

• 15 senedir buradayız biz. Önceden restoran varmış 
burada, ondan önce de evmiş zaten. 

• Perpa’ya taşınanlar şikayet etti, çok etti. Bazısı geri 
geldi, bazısı kaldı orada. Depo olarak kullanıyorlar 
orayı genelde. Burada kalanlar daha memnun 
halinden. İşler kötü burada da turist yok eski canlılık 
yok ama Perpa’dan daha iyi yine de.

• Buralar da Galataport’a dahil olacak herhalde, o 
zaman gideceğiz biz zaten ne yapalım yani burada. 
Başka iş bulacağız, dükkanı kapatacağız. Çoğu da 
kiracı buradakilerin. 

• Ulaşımı çok zorlaştırdılar. Burada nakliyeciler vardı 
onların hepsini temizlediler oradan. İş potansiyelini 
düşürmek için özellikle zorlaştırdılar. Mal indirip 
bindirirken zor olsun diye. Hemen kilitleniyor şimdi 
burası.

Erkek, Kaynak/tesisat, 40+

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği’ne üye. 23 
senedir Perşembe Pazarı’nda.

• Buranın çoğu Kastamonu, Trabzon, Sivas’tan var. 
Bir sürü yerden. 

• Çırak bulamıyoruz artık. Kimse bu işi yapmıyor. 
Beğenmiyor burayı. İş bitiyor artık biliyoruz yani. 

• Perpa’ya taşınanların çoğu memnun değil. Çünkü 
mesela işinin bir kısmı burada bir kısmı orada. 
Malzemenin bir kısmı burada, giden geri gelip 
burada yaptırıp geri götürüyor. O yüzden iyi değil. 
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• Ben gitmek istemiyorum buradan. Yıllarımı verdim 
iki çocuk okuttum burada, ekmeğim bu benim. 

• -Belediyenin yine böyle bir yer yapması lazım ama 
bize 10 senede taksitle dükkan verecek. Perpa’yı 
çok büyük fiyatlara sattılar o zaman herkes satın 
almak için uğraştı, şimdi ne oldu, hepsi ağlıyor.

• Tarihsel doku korunmalı burada. Ama o zaman da 
otel yapacaklar.

• Ben esnaf ve sanatkarlar odasından şikayetçiyim. 
Onlar bizden 300-400 tl para alıyor hiçbir şey 
yapmıyorlar. 

Perpa Görüşme Notları

Erkek, Pil dükkanı, 50+

• Bizim her Perşembe Pazarında hem burada 
yerimiz var. Buraya geçen sene sadece ofis kısmını 
taşıdık. Satışı orada yapıyoruz hala. Depoyu da 
buraya taşıdık.

• Orada daha çok iş oluyor. Burada herkesin 
deposu var ya da ufak dükkânı var ama orayı 
tamamen kapatmıyor.

• Burası esnafın dağılmasına neden oldu, orası öyle. 
Oradaki birlik gitti, yerine böyle bir yer geldi. İşler iyi 
gidiyor diyemem. 

• Perşembe pazarıyla ilgili sürekli öyle böyle 
konuşuyorlar. Ne olacağı belli değil. Bu belirsizlik 
kötü. Karar verilmeli artık oraya ne olacağına. Ona 
göre esnaf da pozisyon alsın. 

• Burası canlı olsa her şeyi buraya taşırız 
dönüşümden sonra. Ama burada hayat yok. 
İnsanlar hala Karaköy’e gidiyor bir şeyler almak için.

Erkek, Elektronik, 60+

Karaköy’den buraya taşınmış. 20 seneden fazladır 
Perpa’da. 

• Oranın ulaşımı çok zorlaştı. Biliyorum ben 
gidiyorum. Mal indirip bindirirken sıkıntı oluyor. 
Burası ora kadar düzayak değil ama idare ediyoruz 
yine de.

• 8.kat burası gene iyi, sen başka yerleri görsen. 

• Otel yapılacak orası. Aslında dönüşüme girsin, iyi. 
Binalar kötü durumda bakılmamış hiç. Ama esnaf 

orada işini yapmaya devam etmeli. Nereye gidecek 
yoksa? Eski hali devam etmeli oranın.

• Buraya gelince düzelmedi işler. 

• Erkek, Cıvata, 50+

• Karaköy’den taşınmış ancak oradaki dükkan 
duruyor. 

• Orayı ben bilerek tuttum çünkü burayı almıştık. 
Çok büyük burası, güzel olacak dediler biz de aldık 
çok pahalıydı o zaman kaç marktı. 

• İyi mi oldu bilmiyorum. Yuvarlanıp gidiyoruz 
işte. Burada çok canlılık yok orası gibi ama idare 
ediyoruz. Toptancı zaten buralar hep. Orada daha 
çok perakende yapıyoruz. 
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Artı ve Eksi yönteminde araştırmacılar bir araya gelir 
uyguladığı tüm yöntemleri süzerek alandaki sorunları 
toplar ve öncelikleri çıkarır, alana özgü kavramların 
listesini oluşturuyor tüm bulguları değerlendirir. 

Bu çalışma hem Tahlil bölümünde etkileri 
değerlendirmek hem de Tasarlama bölümünde çözüm 
önerileri üretmek amacıyla yapıldı. 

İBB Kültür Varlıkları Müdürlüğü tarafından organize 
edilen toplantı sonuçları ve SED hazırlama ekibi 
tarafından aşağıdaki öncelikli konular ortaya çıktı.

Artılar
Gayrimenkul Değeri: Perşembe Pazarı proje alanında 
yapılacak olan kentsel yenileme çalışmaları, bölgedeki 
ticari canlılığın artmasına katkıda bulunacaktır. Yeni 
sektörlerin bölgede faal hale gelmesi ve binaların 
yenilenmesi ile birlikte mülk sahiplerinin sahip olduğu 
gayrimenkullerin değeri artacak ve mülk sahiplerine 
ekonomik fayda sağlayacaktır.

Konum: Perşembe Pazarı İstanbul’un merkezi bir 
bölgesinde yer alması, birçok farklı bölgeden ulaşım 
kolaylığına sahip olması ve önemli merkezlere yakınlığı 
nedeni ile merkezi bir konuma sahiptir. Bu konumu, 
proje alanının canlılığını sürdürmesi için önemli bir 
avantajdır. Ayrıca bu durum, proje sürecinde Perşembe 
Pazarı’nda mülk sahibi olan aktörlerin ekonomik ve 
sosyal olarak fayda görmesine olanak tanımaktadır. 

Katılımcı Süreç: Proje kapsamında adil ve katılımcı 
bir sürecin işlemesi, projenin başarısı açısından önem 
taşımaktadır. Perşembe Pazarı’nda mülk sahibi olan 
aktörlerin kurduğu Perşembe Pazarı Güzelleştirme 
ve Koruma Derneği (PERPAD) bu açıdan önem 
taşımaktadır. Belediye ile düzenli aralıklarla toplantılar 
gerçekleştiren PERPAD, proje sürecinde uzlaşı ve 
etkileşimin gerçekleşmesi açısından büyük önem 
taşımaktadır.

Canlılık: Perşembe Pazarı piyasa koşullarında birçok 
rakibe sahip olmasına rağmen, günümüzde birçok tarihi 
ticaret merkezine oranla canlılığını sürdürmektedir. 
Proje alanında iş yeri kiralayan kiracılar, halen müşteri 
akışının yoğun olduğu bir bölgede ticari faaliyetlerini 
sürdürebilmektedir.

Ulaşım: Proje alanının merkezi konumu, bölgeyi birçok 
esnaf ve çalışan için kolay ulaşılabilir hale getirmektedir. 
Perşembe Pazarı’na şehrin birçok farklı bölgesinden 
toplu taşıma araçları ile ulaşım imkânı bulunmaktadır. 
Bu durum proje alanında çalışanların trafiğin yoğun 
olduğu saatler olan işe gidiş ve çıkış saatlerinde iş 
yerlerine gitmelerini kolaylaştırmaktadır.

Erişim: Proje alanı kıyı, koridor ve cadde olarak ele 
alındığı takdirde, mevcut durumda tüm hatlar arasında 
geçiş imkânı bulunmaktadır. Bu durum Perşembe 
Pazarı’nın birçok farklı gelir grubundan ziyaretçi ve 
yolcuya hitap etmesine olanak tanımaktadır.

Kamusal Alan: Proje alanı, kıyı hattı başta olmak 
üzere kullanıcılarına sınırlı da olsa bir kamusal alan 
sunmaktadır. İstanbul için değerli olan bir manzara 
imkânı sunması ve yeşil alana sahip olması proje 
alanının artıları arasında bulunmaktadır.

Kültürel Miras: Perşembe Pazarı’nın sahip olduğu 
kültürel miras ve tarihi doku birçok ziyaretçinin ilgisini 
çekmektedir. Mevcut durumda tahribat görmüş 
yapıların varlığına rağmen, birçok turist, öğrenci ve 
araştırmacı proje alanında bulunan anıtsal yapı ve sivil 
mimari örneklerini ziyaret etmektedir. Bu kültürel miras 
geliştirilecek projenin kimliği açısından da önemli bir 
değer olarak görülmektedir. 
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Eksiler
Mekânsal Hafıza: Proje alanının geçmişine ve 
kültürel değerlerine dair kapsamlı bir araştırmanın 
bulunmaması, projenin eksileri arasında bulunmaktadır. 
Başarılı bir yenileme projesinde proje alanının 
özgünlüğünün göz önünde bulundurulması 
gerekmektedir. Projenin uygulanmasından önce 
Perşembe Pazarı’nın mekânsal hafızasına dair detaylı 
bir araştırmanın yapılması için mülk sahipleri ile işbirliği 
içerisine girilmelidir.

Taşınma: Perşembe Pazarı’ndaki kiracılar ve esnaflarla 
yapılan görüşmeler sonucunda yer değiştirme 
senaryosunun göz ardı edildiği gözlemlenmiştir. Projeyi 
etkileyenlerin belirli ve etkin bir yer değiştirme planı 
ortaya koyarak aktörlerle paylaşması gerekmektedir. 

Kayıplar: Proje alanında bulunan yapıların bir kısmının 
kötü durumda olması, bazı yapıların kullanılamaz 
durumda olması gibi nedenlerden ötürü kiracılar 
maddi kayıplar yaşamaktadır. Özellikle altyapı ve 
cephe konusunda iyileştirmeler konusunda kiracıların 
bilgilendirilmesi gerekmektedir. Proje sürecinde inşaat, 
yer değiştirme ve sektörel değişim gibi öngörülen 
süreçlerin yaratacağı maddi kayıplar için bir tazmin 
mekanizması ortaya konulmalıdır.

İnşaat süreci: İnşaat süreci proje alanındaki ticari 
faaliyeti olumsuz olarak etkileyeceğinden, inşaat 
sürecinde tampon görevi görecek destek ve yardım 
programları geliştirilmelidir. Mevcut durumda bölgedeki 
kiracıların inşaat sürecindeki plan ve programa dair bir 
bilgisi bulunmamaktadır.

İş Kaybı: Perşembe Pazarı’ndaki belirsizlik proje 
alanındaki esnafın iş kaybı gibi durumlar için gelecek 
planlaması yapmasını güçleştirmektedir. Esnafla iş 
gücü ve istihdamın güncel durumu ve planlanan 
istidam programlarına dair raporların paylaşılması 
gerekmektedir.

Piyasa: Proje alanının mevcut kullanımında, esnaf yeni 
piyasa koşullarına uyum sağlayabilecek niteliklerden 
yoksundur. Değişen piyasa ve sektörler konusunda 
bilgilendirme yapılması, gerekli eğitim ve sertifika 
programlarının projenin inşaat sürecinden önce 
başlaması gerekmektedir.

Sosyal Sermaye: Proje alanında uzun süredir 
ticari faaliyet sürdüren esnafın oluşturduğu 
sosyal sermayenin korunmasına yönelik bir plan 
bulunmamaktadır. Yer değiştirme eylem planında, 
esnafın sosyal sermaye ve dayanışma ağını koruyacak 
maddeler bulunmalıdır.

Güvenlik: Perşembe Pazarı’nın mevcut durumunda 
gece kullanımı bulunmamaktadır. Bu durum proje 
alanının ziyaretçiler tarafından geceleri güvenliksiz 
bulunmasından kaynaklanmaktadır. Araç ve yaya 
ulaşımının dengesiz oluşu yürümeyi zorlaştırmakta ve 
yayalar için tehlike oluşturmaktadır.

Kullanım sınırlılığı: Proje alanı bir ticaret merkezi 
olduğundan koridor ve cadde hatları büyük oranda 
alışveriş amacıyla kullanılmaktadır. Bu durum kıyıdaki 
kullanım çeşitliliğinin de azalmasına neden olmaktadır. 
Koridor hattının araç ve yaya trafiğinin yoğunluğu kıyı 
ve cadde arasındaki etkileşimi sınırlamakta, bölgedeki 
ulaşım kanallarını kullanan transit yolcuların kullanımıyla 
açık alanlar kısıtlanmaktadır. 

Kirlilik: Proje alanı özellikle trafik nedeniyle yoğun bir 
şekilde gürültü kirliliğine maruz kalmaktadır. Ayrıca 
uyumsuz tabelalar ve malzemeler nedeniyle görüntü 
kirliliği de oluşmaktadır. Bölgedeki üretim tesisleri ayrıca 
toprakta ve suda kirliliğe neden olmaktadır. Yenileme 
süreçlerinde üretim tesislerinin oluşturduğu kirliliğin 
toprağa bıraktığı zehirler temizlenmelidir. Ayrıca 
yıkım ve inşaat süresince de toz, trafik vb kirliliklerin 
yaşanması muhtemeldir. Bu süreçte çevreye verilen 
zararın azaltılması için gerekli önlemler alınmalıdır. 
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5 Adımda Perşembe Pazarı SED

1- Tanımlama
2-Tarama
3-Tahlil

4- Tasarlama
5-Takip
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Adım 1: 
TANIMLAMA
Tanımlama adımı proje ve proje alanı hakkında 

yapılan ilk araştırmadır. Etki alanının özellikleri ile 

ilgili tespitler yapılarak uygun çözümler üretmek 

için zemin hazırlar. Araştırmanının sınırlarının ve 

amacının belirlendiği bu bölümde aynı zamanda 

proje alanının yerel özellikleri, değerleri, sosyal 

ilişkileri, bugünkü ve geçmişteki eğilimler 

incelenir. Projeyle ilişkili gruplar ve 

aktörler tanımlanır.
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Proje ve Etki Alanının Tanımlanması

Bu adımda, bugün ve yarın zaman dilimleri içinde proje alanının profili çıkarıldı. 

Projenin Dünü bölümünde, proje alanının ve sürecinin geçmişi araştırıldı, geçtiğimiz 

yıllarda geçirdiği kırılma noktaları ele alındı. Projenin Bugünü bölümünde, proje 

alanının içinde bulunduğu mevcut durum tespit edilerek SED sürecinde dikkate 

alınması gereken stratejik göstergeler ortaya kondu. Yarın bölümünde Perşembe Pazarı 

için geliştirilecek yenileme projesinin detayları ve çevresindeki gelişmeler incelendi. 

İkinci olarak, proje etki alanları tanımlandı. Son olarak ise projeden etkilenen sosyal 

yapı ve projeden etkilenen varlıklar tanımlandı. 

Dün, Bugün, Yarın: Proje Alanının Geçmişi, Stratejik Göstergeler, Yenileme Projesi

Proje Etki Alanları: Proje Alanı İçi, Yakın Çevre, Beyoğlu, İstanbul

Projeden Etkilenen Sosyal Yapı: Mülk Sahipleri, Çalışanlar, İstanbullular

Projeden Etkilenen Varlıklar: Kültürel Miras, Yapılar, Yeşil Alanlar

Dün, Bugün, Yarın

Proje alanı eski Galata semtinin bir parçası, önemli bir 

liman, ticaret ve finans merkeziydi. Limanın etkisiyle 

önce ticaret bölgeleri oluştu daha sonra ticaretin etkisi 

ile alan önemli bir finans merkezi haline geldi. Dünün 

işlevleri günümüzde etkinliğini kaybetse de Perşembe 

Pazarı zamanın farklı katmanlarının ve izlerin takip 

edilebildiği önemli bir kültürel miras alanı haline geldi.

Dün; Proje Alanının Geçmişi

Perşembe Pazarı’nın bulunduğu kıyı, Bizans 

döneminden Osmanlı dönemine dek liman olarak 

işlev görmüştür. Haliç kıyısının ticaretin önemli bir 

noktası olması, Perşembe Pazarı’nın bulunduğu 

konumun da ticaret odağı olarak gelişmesinin önünü 

açmıştır. Bu dönemde kıyı boyu tersane ve kayıkhane 

olarak kullanılırken, iç bölgeler ticaret merkezi işlevini 

sürdürmekteydi.

Cumhuriyet döneminde Beyoğlu bölgesinde ticari 
faaliyetlerin artması ve araçlı ulaşım sistemlerinin 
yaygınlaşması gibi gelişmeler sayesinde Perşembe 
Pazarı günümüzdeki ticari işlevine yakınlaştı. Bu 
dönemde Perşembe Pazarı’nın konumu bir liman 
ve bununla özdeşleşen ticaret alanı olarak ön plana 
çıkmıştı. 

1950’li yıllardan sonra sanayileşme dalgasıyla Haliç ve 
sur dışında sanayi kuruluşları gelişmeye başladı. Bu 
dönemde, Perşembe Pazarı bölgesinde kaynak, cıvata, 
rulman ve sanayi tipi ürünler satan iş yerleri açılmaya 
başladı. Tersaneye yakınlığından ötürü denizcilik 
ve gemi malzemeleri satan iş yerleri halen işlevini 
sürdürmekteydi.
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1964  tarihli Sur içi İmar Planı’yla Haliç sahillerini 

çevreleyen kıyıların turistik amaçlı kullanıma açılması 

önerildi. Daha sonra 1980 tarihli İstanbul Metropoliten 

Alan Nazım Planı’yla beraber Galata ve Atatürk köprüleri 

arasında kalan bölgenin ticaret ve hizmet merkezlerinin 

yoğunlaştığı Merkezi İş Alanı (MİA) olması önerildi. 

Bununla beraber, 1985 yılında yine aynı bölgedeki 

sanayinin kaldırılması ve açılan alanların yeşil alan 

olarak düzenlenmesi önerildi.

Cumhuriyetin ilk yıllarında Haliç çevresine kurulan hal 

ve mezbahalar nedeniyle Haliç sularının kirlenmesinden 

sonra, 1984’te Haliç sularının temizlenmesi için 

çalışmalar başlatıldı. 1984-1989 döneminde, Haliç 

kıyılarındaki tarihi kimliği bozan yapılaşmanın 

temizlenmesi için yıkım kararları çıkartıldı ve 

Fermeneciler Sokağı’nın altında kalan bölgenin büyük 

bir kısmı yıkıldı. Ancak daha sonra mülk sahiplerinin 

konuyu yargıya taşıması sonucu durdurma kararı alındı. 

1988’de Okmeydanı’nda inşa edilen PERPA Ticaret 

Merkezi, Karaköy’deki pazarın tümüyle oraya taşınması 

için tasarlandı ancak Perşembe Pazarı esnafı ve dükkân 

sahiplerinin bir bölümü yeni yapılan mekâna taşınmadı.

Perşembe Pazarı, 05.02.1992 tarihinde 3418 sayılı kararı 
ile Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 
sit alanı olarak ilan edildi.1995 tarihli imar planıyla tarihi, 
kültürel ve doğal değer olarak kabul edilen mekânların 
kültürel dokusunun dinamik koruma prensipleriyle 
korunması konusunda kararlar alındı. 2006 yılında 
İstanbul İl Çevre Düzeni Planı kararlarında Haliç 
bölgesinin tamamı kültür, turizm ve yenileme alanları 
olarak ele alındı. 2010 yılında 1167 sayılı Bakanlar Kurulu 
kararı ile Yenileme Alanı ilan edildi, bu karar 29.12.2010 
gün ve 27800 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren karar iptal edildi. Yenileme alan karar 
süreci İBB tarafından yeniden başlatıldı.

 Perşembe Pazarı’nın Beyoğlu İmar Planı’ndan 
ayrılmasından sonra Perşembe Pazarı 1/5.000 Ölçekli 
Koruma Amaçlı Nazım imar planı yapıldı. Bu plan 
2012’de onaylandı ancak daha sonra iptal edildi. 
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Kaynak: Perşembe Pazarı Stratejik Planı, Hazırlayan; İBB-Kentsel Strateji 2016
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Bugün; Stratejik Göstergeler

Perşembe Pazarı günümüzde geleneksel ticaret 

ilişkilerinin sürdürüldüğü ve birçok farklı sektörün bir 

arada bulunduğu bir pazar yeridir. Galata bölgesinde 

bulunmasından dolayı içerisinde hanlar, camiler ve 

çeşmeler gibi birçok tarihi yapıyı bulundurmaktadır. 

Hırdavat dükkânları, balıkçılar, restoranlar ve atölyelerle 

önemli bir ticaret odağı sayılmaya devam etmektedir.

Mekansal Özellikler

Perşembe Pazarı İstanbul’un Avrupa Yakası Beyoğlu 

ilçesinde, iki proje (Galataport ve Haliçport), iki önemli 

ulaşım aksı (Unkapanı ve Galata Köprüsü) arasında 

Haliç’in girişinde konumlanmıştır. Proje alanında 

önemli ulaşım odakları bulunmaktadır bunlar Haliç 

Metro Köprü Durağı, deniz motorları iskelesidir . 

Aynı zamanda vapur iskelesi ve Tünel’in yanında 

konumlanmıştır.

Konum:Perşembe Pazarı proje alanı alanı İstanbul’un 
Avrupa Yakası Beyoğlu ilçesinde, iki proje (Galataport ve 
Haliçport), iki önemli ulaşım aksı (Unkapanı ve Galata 
Köprüsü) arasında Haliç’in girişinde konumlanmıştır. 
Proje alanında önemli ulaşım odakları bulunmaktadır 
bunlar Haliç Metro Köprü Durağı, deniz motorları 
iskelesidir. Aynı zamanda vapur iskelesi ve Tünel’e 
yürüyüş mesafesindedir.

Mekansal Kapasite: Perşembe Pazarı KYP alanı 
büyüklüğü 90.000 m2’dir. Alanın % 26,6’sı yapılaşmış 
adalardan oluşmaktadır. Yapılaşmış yapı adalarında; 313 
yapı, 812 birim bulunmaktadır.

Siluet: Perşembe Pazarı Galata siluetinin önemli 
bir parçasıdır. Haliç’in karşı yakası için vista 
oluşturmaktadır.

Mülkiyet: Toplam 766 adet parselde, 853 hissedar, 
1526 hisse bulunmaktadır.

Kıyı: Perşembe Pazarı’nda kıyı Galata Köprüsü’nden 
Sokullu Camisi’ne kadar uzanır. Kıyı şeridi 780m 
uzunluğundadır.

Ulaşım: Perşembe Pazarı denize kıyısı olması nedeniyle 
deniz ulaşımına da olanak sağladığından önemli bir 
konuma sahiptir. Yakın çevrede bulunan Eminönü ve 
Karaköy iskeleleri, Perşembe Pazarı bölgesine deniz 
yoluyla erişimi sağlar. Bununla beraber M2 metro 
hattının Haliç istasyonu, T1 Bağcılar-Kabataş tramvay 
hattının Karaköy istasyonu ve Karaköy-Beyoğlu tarihi 
tünel hattı sayesinde raylı sistemlerle ulaşım imkanı 
bulunur. 

Tescilli Yapılar: Proje alanında toplam 123 adet 
tescilli kültür varlığı mevcuttur. Bunlardan  11’i tescilli 
anıtsal yapı 112’si tescilli sivil mimarlık örneği yapıdır. 
Proje kapsamında 120 adet mevcut tescilli kültür 
varlığının rölöve- restitüsyon-restorasyon projeleri 
hazırlanmaktadır. Alanda, tescilli olup şu an yerinde 
mevcut olmayan 55 adet kayıp kültür varlığı tespit 
edilmiştir.(İBB, 2014)
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İstanbul-Beyoğlu-Perşembe Pazarı

Beyoğlu-Haliç-Perşembe Pazarı

Haliç-Perşembe Pazarı
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Sektörel Kapasite Analizi

Günümüzde, Perşembe Pazarı’ndaki ticari işletmelerin 
büyük bir kısmı %34.1 oranla hırdavat ve el aleti 
ticaretine dayanmaktadır. %13.2’lik oranla bunu Makine 
Teçhizat Ticareti takip etmektedir. Gemi Yat ve Tekne 
Malzemeleri Ticari sektörün %8.3’ünü oluştururken, 
yaklaşık olarak %8’ini Metal Ürünleri Ticareti 
oluşturmaktadır.

Sanayi üretim alanlarının şehrin merkezinden 
çeperine doğru kayması sonucunda Perşembe Pazarı 
bölgesindeki imalat faaliyetleri geçtiğimiz yıllarda 
önemli derecede düşmüştür. Bu nedenle bölgede 
imalat sektörünün oranı %6’dır.

%5 ve altında kalan sektörlerin dağılımı ise aşağıdaki 
gibidir;

• %5 Cıvata ticareti

• %4 Plastik Ürünleri Ticareti

• %3.4 Boyacılık Malzemeleri Ticareti

• %3.4 Yeme-içme Sektörü

• %2.8 İş Güvenliği ve Tekstil Malzemeleri

İBB tarafından hazırlanan çalışmada yapıların durumları 
iyi, orta, kötü ve harap olmak üzere 4 gruba ayrılmıştır. 
Buna göre binaların %11.8’i iyi durumdayken, %47.3’ü 
orta, %37.1’i kötü ve %3.8’i harabe durumdadır.(Kaynak: 
BİMTAŞ Analitik Etüdler Raporu(2013). Perşembe Pazarı 
mevcut yapı stokunun adapte edilebilirliği yeni gelecek 
sektörlerin imkânlarıyla ilişkilidir. 

İstihdam Kapasitesi:

Mevcut durumda Perşembe Pazarı’ndaki iş gücü, 
bölgenin ticaret ve sanayi sektörlerindeki ihtiyaçlarına 
yönelik olarak gelişmiştir.2014 tarihli BİMTAŞ raporuna 
göre 300 firmanın iş gücü istihdam durumu aşağıdaki 
gibidir:

• Hırdavat sektörü: 131 firma için 443 kişi

• Makine Teçhizat sektörü: 51 firma için 153 kişi

• Gemi malzemeleri ticareti sektörü: 32 firma 64 kişi

• Metal ürün ticareti sektörü:31 firma 82 kişi

• İmalat sektörü: 23 firma için 119 kişi

• Cıvata (bağlantı elemanları) sektörü: 19 firma 46 
kişi

• Plastik ürünleri ticareti sektörü: 15 firma 36 kişi

• Boya malzemeleri sektörü: 13 firma 28 kişi

• İş güvenliği ve tekstil malzeme sektörü: 11 firma 
37 kişi

• Gıda/yeme içme sektörü: 13 firma 27 kişi

Toplam mevcut istihdam: 1035 kişi
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Bölgede faal olan 438 işletme göz önünde 
bulundurulduğunda mevcut istihdam kapasitesinin 
yaklaşık olarak 2.000 olduğu tahmin edilmektedir.

Ticari Hacim Kapasitesi:

Hâlihazırda bulunan ticari kapasite, işlevini yitirmekte 
olan meslek gruplarının ve halen ticari faaliyetini 
sürdüren toptan ve perakende iş yerlerinin ticari 
hacminden oluşmaktadır. 

İBB tarafından 2014 yılında yaptırılan araştırmaya 
göre Perşembe Pazarı’nda aktif olan firmaların 
%87.6’lık diliminin yıllık cirosunun 10 milyon 
TL’nin altında olduğu görülmektedir. Bu dilimin 
içinde bulunan firmaların %17.3’ünün yıllık cirosu 
10.000-100.000 TL bandında değişirken, %33.3’ü 
100.000-1.000.000 TL bandında, %37’si ise 
1.000.000-10.000.000 TL bandında yer almaktadır. 
Yıllık cirosu 10.000.000-50.000.000 TL bandında 
olan firma sayısı %6.2 iken, %6.2’lik bir diliminki 
50.000.000 TL üzerindedir. 

Sosyal Mekân Kapasitesi:

Ticari bir merkez olarak Perşembe Pazarı, bölgede 
çalışan insanların ihtiyaçlarına göre şekillenmiş olan bir 
sosyal mekân çeşitliliğine sahiptir. Bu nedenle esnaf 
lokantaları, çay ocağı gibi yeme içme hizmetleri veren 
işletmeler bulunmaktadır. 
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Projenin amacı; 

Proje yürütücüsü İBB’sine göre Perşembe Pazarı 

Kentsel Yenileme Projesi’nin amacı aşağıdaki gibi 

tanımlanmıştır.

‘Perşembe Pazarı Yenileme Alanı’nda yıpranan ve 

özelliklerini kaybetmeye yüz tutmuş taşınmaz kültür 

varlıklarının bölgenin gelişimine uygun olarak yeniden 

inşası ve restore edilmesi, bölgede ticaret, kültür, 

turizm ve sosyal donatı alanlarının oluşturulması, 

tabii afet risklerine karşı önlemler alınması, tarihi ve 

kültürel taşınmaz varlıklarının yenilenerek korunması ve 

kullanılarak yaşatılmasıdır.

Projenin kapsamı;

Yenileme avan projelerinin hazırlanması ve 
uygulanabilmesi için gerekli analitik etüd ve sentez 
çalışmaları, hukuki süreç ve sonuçların tespiti, proje 
katılımcıları ile uzlaşma sürecinin oluşturularak 
yönetilmesi, gayrimenkul değerlemelerinin ve 
mülkiyet çalışmalarının oluşturulması, uzlaşma 
sürecinin neticesinde oluşacak eş değerlilik ve dağıtım 
cetvellerinin uzlaşma metinlerinin hazırlanmasıdır.

Yarın; Yenileme Projesi
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Yasal Dayanak ve Proje Süreci

Projenin uygulanması için ‘5366 sayılı Yıpranan 
Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek 
Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun 
hükümleri ve aynı kanunun uygulama yönetmeliği’ 
kullanılmaktadır. Söz konusu yasa ve yönetmelik 
hükümlerinin kullanılması için proje alanının ‘yenileme 
alanı’ ilanı yapılmış, ancak mahkeme kararı ile ilan kararı 
kaldırılmıştır. İBB yeni ilan ile yeni başvuru sonuçlarını 
beklemektedir. Proje geliştirme sürecinde bugüne 
kadar aşağıdaki çalışmalar İBB tarafından yaptırılmıştır:

• En İyi ve En Verimli Arazi Kullanım Çalışması 

• Parsel bazında değer tespitleri 

• İBB, mülk sahipleri ile bilgilendirme toplantıları 

• Stratejik Plan 

Aşağıdaki çalışmalar ise devam etmektedir:

• Planlama çalışmaları 

• Avan Projeler hazırlık çalışmaları 

• Mülk sahipleri ile uzlaşma toplantıları 

• Proje geliştirme modeli 

Yapılan toplantılar:

1. Toplantı 27.10.2014 genel toplantı 

2. Toplantı 04.12.2014 genel toplantı

3. Toplantı 26.02.2015 genel toplantı

4. Toplantı 06.04.2015 1503 ve 1504 ada malikleri ile 

5. Toplantı 14.04.2015 genel toplantı

6. Toplantı 15.05.2015 1503 ve 1504 ada malikleri ile 

7. Toplantı 15.06.2015 genel toplantı

8. Toplantı 23.07.2015 genel toplantı

9. Toplantı 10.09.2015 genel toplantı

10. Toplantı 04.11.2015 genel toplantı

11. Toplantı 08.12.2015 genel toplantı

12. Toplantı 05.01.2016 1499 ada malikleri ile 

13. Toplantı 12.01.2016 1504 ada malikleri ile 

14. Toplantı 03.02.2016 genel toplantı

15.Toplantı 11.05.2016 genel toplantı

16.toplantı 21.07.2016ü genel toplantı
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Projenin hedefleri

Proje amacına uygun olarak proje hedefleri ise hem 
yasal hem de mekânsal boyutları içermektedir.

• ‘Perşembe Pazarı Yenileme Alanı’nda mevcut 
taşınmaz kültür varlıklarının projelendirilerek 
restorasyonunun sağlanması,

• Perşembe Pazarı Yenileme Alanı’nda 
hâlihazırda bulunmayan ancak tescil kayıtları 
ile belge ve bilgileri bulunan kayıp taşınmaz 
kültür varlıklarının projelendirilerek yeniden inşa 
edilmelerinin sağlanması,

• Üst ölçekli planlarda tanımlanan vizyon 
çerçevesinde, İstanbul’un kültür sanat turizm ve 
ticaret alanındaki gelişimini sağlayacak işlevlerin 
kentin tarihi bölgelerinde doğru ölçek ve 
konumda yer almasını proje özelinde sağlamak, 

• 1983 yılından bu yana İstanbul Büyükşehir 
Belediyesince Haliç çevresinde yürütülen 
yeşil alan oluşturma çalışmalarında proje alanı 
özelinde oluşan hukuki ve teknik sorunların 
5366 sayılı yasanın verdiği imkânlarla 
çözümlenmesini sağlamak, 

• ‘Perşembe Pazarı Yenileme Alanı’nda depreme 
dayanıklı olmayan sağlıksız yapı stokunun 
yenilenmesini sağlamaktır.

Tasarım Projesi Temel İlkeleri

Yenileme Yaklaşımı

Perşembe Pazarı’nın geleceği için hazırlanan Stratejik 
Plan’da, yaşayan proje yaklaşımı çerçevesinde 
yenileme sürecine ilişkin iki tasarım yaklaşımı önerisi 
geliştirilmiştir. 

Yaşayan Proje geliştirme için;

• Ada Ada; Kentsel Yenileme ve

• Adım Adım; Kentsel Canlandırma

yaklaşımlarının entegre, esnek ve ekonomik bir biçimde 
kullanılması önerilmiştir.

1-Ada Ada; Kentsel Yenileme

Kentsel yenileme süreçlerinde öncelik yapıların ve 
kentsel mekanın yenilenmesidir. Yenileme süreci 
tek elden yürütülür, planlama ve proje süreçlerinde 
süreklilik sağlanır ve beklenen değerler yüksektir.
Bütüncül bir plan çerçevesinde gerçekleşen yenileme 
süreci piyasa dinamiklerine göre şekillenir. Altyapı 
ve mekan kalitesinin yüksek olması beklenir. Kentsel 
yenileme süreçlerinde piyasa riskleri önceden 
değerlendirilerek, kamusal yatırımlar dikkate 
alınmalı,inşaat süreci etaplanarak, bölgenin tamamen 
kullanıma kapatılmasının engelleneceği ada ada 
yenileme süreci işletilmeli.

2-Adım Adım; Kentsel Canlandırma

Kentsel Canlandırma yaklaşımında bölgenin 
sağlıklılaştırılması, ekonomik ve sosyal canlanmanın 
sağlanması önceliklidir. Kentsel canlandırmanın

başarılı olması için, iş yaratma, eğitim ve yetenek 
geliştirme, hassas gruplar için fırsatlar sunma, 
girişimcilik olanaklarını geliştirme, farklı sosyal grupların 
ihtiyacına uygun kullanım ve mekan çeşitliliği sunma, 
altyapıyı geliştirme, toplumsal hizmetleri iyileştirme ve 
iyi tasarımı teşvik etme gibi özellikleri bulunmalı. Proje 
süreci etaplanarak, adım adım oluşacak değerlerin 
oluşturduğu fırsatlarla, canlandırma süreci kısa vadede 
başlatılarak, projenin gelişimi dönemsel ihtiyaçlar ve 
beklentilere uygun olarak esnek bir şekilde tasarlanmalı.
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Kentsel Yenileme İlkeleri

Amaç; Yeni bir kimlik yaratmak yerine, tarihsel birikimi 
beraberinde getiren mevcut yapıyı güçlendirerek 
çağdaş tasarım ile yorumlamak.

Ulaşım;

-Tersane Caddesi’nin motorlu araç trafiği öncelikli 
mevcut yapısını, çevresindeki yapılarla bütünleşen, yaya 
hareketliliğine izin veren bir kesite dönüştürmek.

-Haliç kıyısı boyunca kesintisiz yaya dolaşımını 
sağlamak, bu kesintisiz hat üzerinde alanın tarihi kimliği 
ile uyumlu aktivite alanları oluşturmak. Proje alanı 
sınırları dışına, kıyı boyunca, yaya bağlantısı bağlamak,

-Proje alanı çevresinde bulunan ulaşım transfer 
noktalarının getirdiği avantajı kullanarak, alana araçsız 
ulaşım güzergahlarının niteliğini artırmak.

Fonksiyon;

-Ticaret, turizm fonksiyonlarının yanında, sanat ve 
kültür fonksiyonunu projeye dahil ederek, alanın özgün 
dokusuna katkı sağlamak ve projenin sosyal boyutunu 
güçlendirmek.

-Proje alanı çevresindeki yoğun yapılaşmış alanlardan 
sonra ulaşılabilecek, Haliç kenarındaki yeşil alanda,

nefes alma ve suya ulaşma odağı olarak, bitkisel ağırlıklı 
düzenlemeler yapmak.

Tarihi Yapılardan Oluşan Sokak Dokusu;

-Bütüncül bir avan proje doğrultusunda, alanın 
karakterine ve birbirine uyumlu yol kesiti, kaplama 
malzemeleri ve kent mobilyaları tasarlamak.

-Avan projenin ardından, bina cephelerinde 
kullanılacak, tente, kepenk, duvar aydınlatmaları, kapı 
numaraları ve sokak isimleri gösterimleri için kentsel 
tasarım rehberi hazırlanarak, projenin bütününe aykırı 
tekil uygulamaların önüne geçmek.

Tasarım İlkeleri

• Cephe iyileştirmeleri ile sokaklarda canlılık 
yaratmak

• Mekânsal yenileme ile kültürel canlandırmayı 
birlikte planlamak

• İnşaat sürecinin dezavantajlarını minimize etmek

• Kültürel miras ve yerel tarihin yeniden 
keşfedilmesini sağlayacak düzenlemeler yapmak

• Tarihi yapıları (hanlar) sanatçılar ve yaratıcı sektör 
için birlikte çalışma ortamı ve kuluçka merkezi 
olarak yeniden kullanıma sokmak

• Yeni toplumsal aktivite ve etkileşimi arttırmak 
üzere kamusal alanlar yaratmak

• Mekan hissini arttırmak üzere peyzaj 
düzenlemelerini ve yeşil alanları kullanmak

• Kültür, sanat ve tasarım odaklı ekonomik gelişme 
modeli oluşturmak

• Ortak tasarlanmış altyapı öğeleriyle kimlik 
oluşturmak

• Sanat ve kültürel etkinlik programları ile sokakları 
canlandırmak

• Kamusal alanları bölgedeki farklı kimlikleri bir arada 
tutmaya yönelik sanatsal ayrıntılar ile donatmak

• Sanatçılar ve kültür endüstrileri çalışanları için 
uygun fiyatlı konut ve çalışma alanları sunmak

• Kültürel ve sanatsal etkinlikler için yeni mekanlar 
yaratmak

• Kültür turizmi altyapısını oluşturmak

• Spor ve eğlence etkinlikleri ile kültürel yaşamı 
desteklemek
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Yakın Çevrenin Geleceği; 
Diğer Planlama ve Tasarım 
Çalışmaları

Perşembe Pazarı projesinin yakın çevresinde kıyı 

boyunca Haliç Port ve Galata Port gibi büyük ölçekli 

projeleri yer almaktadır. Haliç Port 30 ha.lık bir alana 

yayılan, konaklama, ticaret, ibadet yapıları, idari yapılar 

ve askeri alan barındıran bir projedir. Galata Port ise 

11 ha.lık alanında müze, otel, liman ve ticari alanlar 

içermektedir. Galataport projesinin inşaat süreçleri 

başlamıştır. Perşembe Pazarı projesi bu projelerle birlikte 

değerlendirildiğinde senaryo ve ölçek olarak farklılık 

göstermektedir.

Haliç Port

Galata Port

Haliç Port-Perşembe Pazarı-Galata Port 
Projeleri ve Tarihi Yarımada Etki Alanları
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Proje Alanı

Yakın Çevre

Beyoğlu

Proje Etki Alanları

Proje Alanı İçi: Proje alanı içi proje süreçlerinden 
doğrudan etkilenen alandır. Bu bölgedeki mülk 
sahipleri, kiracılar ve kullanıcılar doğrudan etkilenen 
olduklarından proje süreçlerinde aktif rol oynamalıdır. 
Bu rapor içerisinde yapılan analizler ve öneriler öncelikli 
olarak bu bölge için hazırlanmıştır.

Yakın Çevre: Proje alanının yakın çevresi, özellikle 
Tersane Caddesi çevresi proje dolayısıyla yoğun 
etki altında kalacak alandır. Projenin etkileri 
değerlendirilirken yakın çevre de dikkate alınmış, 
özellikle tasarım ve sektörel dönüşüm süreçlerine ilişkin 
öneriler belirlenirken bu bölge de dikkate alınmıştır. 

Beyoğlu: Proje alanı Beyoğlu ilçesinde yer aldığından, 
bu bölgedeki sektörel dönüşüm süreçleri ve kentsel 
projeler etki değerlendirme ve yönetim süreçlerinde 
dikkate alınmıştır. Özellikle Beyoğlu’nda çalışan ve 
yaşayanlar için proje alanı, ofis, alışveriş ve dinlenme 
alanları açısından önem kazanmaktadır.

İstanbul: Perşembe Pazarı gerek tarihsel geçmişi, 
gerekse kimlik açısından İstanbul’un kültürü ile 
bütünleşmiş bir bölgedir. Bu bölgede geliştirilecek bir 
yenileme projesinin özellikle İstanbullular için yeni 
bir çekim alanı olması beklenmektedir. Diğer yandan 
günlük ulaşım, ofis, turizm ve alışveriş olanakları 
açısından değerlendirilirken, İstanbul ölçeğindeki 
etkiler dikkate alınmıştır. 
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Projeden Etkilenen Sosyal Yapı

Mülk Sahipleri

Toplam 766 adet parselde yer alan 853 mülk sahibi 

bulunmaktadır. Ayrıca bölgede, vakıflara, İBB’ye ve 

hazineye ait taşınmazlar da yer almaktadır. Hisseli 

mülkiyet yapısı, beklentilerin farklılaşması nedeniyle 

yenileme projelerinde uzlaşma ve projelendirme 

süreçlerini engelleyici olabilir. Ancak projenin 

oluşturacağı avantajlardan öncelikli faydalanma şansları 

olduğundan proje için itici güç oluşturmaktadır. 

Bölgedeki mülk sahipleri Perşembe Pazarı 

Güzelleştirme ve Koruma Derneği (PERPAD) altında 

örgütlenmiştir. PERPAD farklı dönemlerde toplantılar 

yaparak mülk sahiplerinin sorunlarını ve beklentilerini 

değerlendirmiştir. Bu toplantılara göre mülk sahiplerinin 

sorun ve beklentileri: 

• İlgilenmeyen mülk sahiplerinin uzlaşma süreçlerini 

yavaşlatması

• Her hissedardan onay alma zorluğu 

• Yaşlı mülk sahiplerinin proje ile ilgilenmesinde 

yaşanan zorluklar

• Yenileme maliyetleri dolayısıyla borçlanma 

endişesi

• Proje sonrasında tek başına mülk sahibi olmak 

yerine hissedar olma endişesi

• Belirsizliklerin azalması için projenin onaylanması 

isteği

• Kiracılarla yapılan anlaşmalarla ilgili yaşanacak 

sıkıntılar

• İnşaatlar tamamlandıktan sonra piyasa koşulları 

nedeniyle satamama endişesi

• İnşaat sürecinde ticaret yapamamaktan dolayı 

oluşacak kayıplar

• Ada bazında dönüşüm yerine yenileme 

süreçlerinin etaplanması beklentisi

• Tamamen turizm yerine, home-ofis, küçük ofis vb. 

kullanımların tercih edilmesi

• Hukuki destek talebi

• Sanayi müzesi yapılması beklentisi

Çalışanlar

Esnaf

Perşembe Pazarı günümüzde hırdavat ağırlıklı 
olmak üzere çeşitli sanayi ürünleri ve gemi/balık 
malzemelerinin satıldığı bir ticaret merkezidir. Bölgede 
çoğunlukla perakende satış yapılmakla beraber, bazı 
dükkânlarda toptan ve perakende satış bir arada 
yapılıyor. Perşembe Pazarı dönemine kadar olan 
süreçte bölgedeki ekonomik faaliyetler, geleneksel 
ekonomi alanından çıkarak, formal ve informal 
ekonominin bir arada bulunduğu karma bir ekonomik 
modeli oluşturuyor. Bu nedenle bölgede dükkân 
sahipleri, kiracılar ve sokak satıcılarının oluşturduğu bir 
ticaret faaliyet ağı bulunuyor.

Mevcut durumda bölgedeki iş yeri sahiplerinin bir kısmı 
ticari faaliyetlerine PERPA’da, bir kısmı Karaköy’de 
devam ediyor. Bunların arasında PERPA’dan dükkân 
satın alıp orayı depo olarak kullanan ve perakende satış 
işlemlerini Perşembe Pazarı’ndaki dükkânında sürdüren 
birçok esnaf bulunuyor. 

Esnaflar açısından  Perşembe Pazarı değişen bir 
demografiye sahip, bu nedenle kozmopolit bir kültürel 
kimliği temsil ediyor. Halen süren hemşerilik ve güven 
ağları var. Bu durum esnafların sosyal sermayeleriyle 
yakından ilişkili. Tarihsel olarak bakıldığında organik 
bir kümelenme sonucu ortaya çıkmış olan proje alanı, 
esnafların arasındaki bu özellik sayesinde ürünle 
esnaf arasındaki ilişkiyi koruyor. Birçok esnaf ürününü 
dükkânlarının önünde sergiliyor, bununla beraber 
yakın çevrelerde bulunan sokak satıcılarıyla yan yana 
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satış yapıyorlar. Bu durum esnaflar arasında dostluk, 
komşuluk ve dayanışma duygularının oluşmasına 
olanak sağlarken, ürün çeşitliliğinin de artmasını 
sağlıyor.

Perşembe Pazarı geleneksel alışveriş adımlarının 
halen devam ettiği bir mekân. Bu nedenle bölgedeki 
ticari faaliyeti diğer perakende satış mağazalarından 
ayıran çeşitli karakteristikleri bulunuyor. Bölgenin bir 
‘pazar’ oluşu, beraberinde ‘pazarlık payı’ gibi sözlü 
esnaf hukukuna dayalı kavramları getiriyor. Perşembe 
Pazarı’nın halen canlılığını koruyan bir alışveriş mekânı 
olmasındaki en büyük etmenlerden biri bu pazarlık payı 
sayesinde, müşteri ve esnafın uzlaşısına ve etkileşimine 
dayalı bir sürecin işliyor olması.

Öte yandan esnafların dükkân, han ve sokak 
kullanımları da süreç içerisinde değişen bir desene 
sahip. Bir yanda geniş ürün yelpazesiyle hizmet 
vermeye devam eden iş yerleri bulunurken, diğer yanda 
günümüzde işlevini kaybetmiş mesleklerin yerleri 
bulunuyor. Kapanan iş yerleri, halen faaliyet sürdüren iş 
yerlerinin depoları olarak işlev görüyor.

Üretici

Perşembe Pazarı’ndaki üretim faaliyetleri, gelişen 
teknoloji ve değişen ihtiyaçlar sonucunda bitme 
noktasına yaklaşmış durumda. Ancak halen zanaatını 
sürdüren meslek sahipleri bulunuyor. Zanaatların 
bazıları yeni nesil ihtiyaçlara cevap vermediğinden, 
bazıları ise yerini teknolojiye ve fabrikalara bıraktığından 
dolayı kayboluyor. Bu durum, çoğunluğu 60’lı yaşlarının 
sonunda olan ve mesleğinin yeni nesil tarafından 
devam ettirilmesini isteyen zanaatkâr ve üreticilerin 
çırak veya yardımcı bulmasını zorlaştırıyor.

Proje alanında bulunan birçok üretici, üretim faaliyetini 
han avlularında ve pazarın sokaklarında gerçekleştiriyor. 
Bu durum neredeyse tüm üretim süreçlerinin izleyiciye/
ziyaretçiye açık olarak gerçekleştirilmesini sağlıyor.
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İstanbullular

Ziyaretçiler

Perşembe Pazarı, ayaküstü oluşu ve merkezi konumu 
sayesinde özellikle hafta içleri gündüz saatlerinde 
yoğun yaya trafiğinin olduğu bir bölge. Bu durum, 
alışverişin tarafları olan esnaf ve müşteri arasındaki 
sosyal etkileşimin kısmen korunmuş olduğu bir 
bölge olmasından kaynaklanıyor. Bu etkileşim, 
AVM kültürünün ve e-ticaretin yaygınlaştığı yıllarda, 
Perşembe Pazarı’nın geleneksel ticari üslubunu 
sürdürmesinden kaynaklanıyor. Müşteriyle esnaf 
arasında ahbaplık ve muhabbete dayanan, pazarlık 
payının olduğu, satış baskısının olmadığı bir etkileşim 
gerçekleşiyor. “Müşteriyi çevirmemek” gibi geleneksel 
esnaflık kodlarıyla müşteri ilişkisini sürdüren esnaf, 
bunun yanında müşterinin alışveriş yapma baskısı 
olmadan serbestçe dolaşmasına imkân tanıyor.

Perşembe Pazarı, özellikle sanayi ve hırdavat 
alanlarındaki ürün çeşitliliği sayesinde müşteri 
çekmeye devam ederken, kişiler arası güven ve iyi niyet 
anlaşmalarının da korunduğu bir ticari model sunuyor.

Yolcular

Perşembe Pazarı’nın bulunduğu Karaköy, son yıllardaki 
kentsel yenileme çalışmaları sonucunda hızla dönüşen 
bir bölge. Dönüşümün hızıyla orantılı olarak bölgenin 
nüfusu da artıyor. Demografik profilin değişmesiyle 
beraber bölgenin ihtiyaçlarında da bir değişim söz 
konusu.

Perşembe Pazarı, hem kara hem deniz ulaşımının çeşitli 
olduğu, merkezi bir konumda bulunduğundan, pazarı 
yalnızca alışveriş ihtiyacını gidermek için kullananların 
yanı sıra özellikle gündüz saatlerinde birçok transit 
ziyaretçisi bulunuyor. Bununla beraber,  Karaköy’de 
açılan oteller, kafeler ve restoranlar bölgenin turistik 
olarak ilgi çekici ve işlevsel hale gelmesini sağlıyor.

Proje alanının kültürel miras niteliği taşıyan yapıları da 
bölgeye yapılan ziyaretlerin bir diğer nedeni. Özellikle 
yenileme alanı ilan edildikten sonra bölgeye yalnızca 
tarihi hanları gezmek ve fotoğraflamak için gelen 
ziyaretçiler bulunuyor.
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Kıyı kullanıcıları/Balıkçılar

Perşembe Pazarı’nın Galata Köprüsü’nün yakınında 

bulunması ve Perşembe Pazarı’nın geçmişte gemicilik 

malzemeleri satan bir yer olması kıyıyla oldukça 

yakın bir ilişki içinde olmasını sağlıyor. Kıyıya bağlı 

olan yaşamlar arasında balıkçılar, taksi tekne seferleri 

yapanlar, balıkçılık malzemeleri satan esnaflar, balık-

ekmek satan sokak satıcıları ve balık lokantaları var. 

Perşembe Pazarı’nda bulunan Kürekçiler Kapısı Sokağı, 

ismini deniz küreklerinden alıyor. Geçmişte gemicilik 

sektörüne yönelik olarak üretim ve ticaretin yapıldığı 

yerlerde bugün yoğunlukla balıkçılık malzemeleri 

satılıyor.

Bununla beraber özellikle hafta sonları kıyıda vakit 

geçirmek ve denizi izlemek için gelen daha geniş bir 

kent nüfusu bulunuyor. Kıyıya yapılmış olan dolgu yaya 

erişimini güçleştirse de, küçük bir alanı yeşillendirilmiş 

olan sahil şeridini farklılaşmış kullanıcı grupları 

kullanıyor.
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1540 ile 1550 yılları arasında yapılmıştır.İki katlı, 
revaklı bir avlu çevresinde odalardan oluşan bir 

hanın günümüzdeki durumu daha çok yay ve tel 
imalatını ve dağıtğmğnı yapan işçi ve tüccarların 

bulunduğu bir işlevdedir.

1453 - 1481 yıllarında bölgede inşa edilen en 
büyük ticaret yapısı olan bedesten, Ayasofya 
vakfına gelir getiirmesi amacıyla yapılmıştır. 

Değerli eşya satılan çarşı anlamına gelen 
bedesten günümüzde iş aletleri ve hırdavat satışı 

yapan dükkanlar tarafından kullanılmaktadır.

Karaköy Perşembe Pazarı’nda Haliç kıyısında yer 
alan cami, Pargalı İbrahim tarafından 1536 yılında 

yaptırılmıştır.Sultan 2. Mahmut zamanında ihya 
edilmiş.Cami defalarca yangında zarar görünce 
şimdiki haliyle yenilenmiştir.En son 1990 yılında 
onarılan cami alt kotunda dükkanlar bulunuyor.

Projeden Etkilenen Varlıklar

Kültürel Miras

Perşembe Pazarı’nda arkeolojik kalıntılar ve pek çok 
anıtsal yapı bulunmaktadır.  Hanlar depo ve dükkan 
olarak kullanılırken, camilere erişim açısından zorluklar 
bulunmaktadır.  Bu yapıların görünürlüklerinin 
arttırılması ve kamusal kullanımlarla değerlendirilmesi, 
bölgenin tarihi dokusunu yaşatmak ve ziyaretçilerin 
ilgisini arttırmak için önemli bir fırsattır. Ayrıca bölgenin 
kimliğini oluşturan zanaat ve küçük üretim tesisleri 
soyut miras olarak değerlendirilmelidir. 

Perşembe Pazarı’nın tarihi kültür mirasının korunması, 
mekânın kimliğinin korunması anlamına gelmektedir. 
Bu nedenle yapılacak olan fiziksel müdahaleler koruma 
ve canlandırma odaklı yapıldığı sürece mekânla 
ilgili olumsuz etkiler hafifletilebilir etki kategorisine 
girmektedir. Perşembe Pazarı’na yapılacak olan altyapı 
iyileştirmeleri ve bina bazlı restorasyonlarla, bölgenin 
kimliği korunurken yeni sektörlerin kullanımına uygun 
değerler yaratılabilir.

Perşembe Pazarı fiziksel konumu ve tarihi geçmişi 
sebebiyle kültürel mirasın çeşitli olduğu bir bölgededir. 
Günümüzde turizm odaklı kentsel yenileme projeleri, 
kültürel mirası koruma çerçevesinde geliştirilmektedir. 
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Yelkenciler Hanı 19. yüzyılda burada yelken 
bezi üretildiği için bu isimle anılmaktadır.Han 

günümüzde fazlaca harap haldedir. Dış cepheleri 
çevreleyen dükkanlar hanın içine dair bilgi 

vermemektedir.

Sahilde farkedilmesi zor olan 
anıtsal yapılardan bir Yunus Dede 

Türbesidir.

Cami Atatürk Köprüsü’nün Galata ayağının 
dibindedir.Mimar Sinan tarafından 1578’de 
Sokullu Mehmet Paşa adına  yapılmıştır.Selimiye 
Camii stilinde yapılmış olan caminin altu 
mahzendir.Restorasyonu devam etmektedir

1723 YILINDA Azap KapanıÇeşme Meydanı’nda 
Sokullu Camisi’nin arkasındaki rokoko tarzındaki 

üç pencere, bir sebil ve iki çeşmeden oluşur.

Sahil boyunca Yunus Dede Türbesi’nin aksında 
bulunan Yahya Paşa Çeşmesi kesme taştan, lale 
devri üslubunda yapılmış, küp gövdeli meydan ve 
iskele çeşmesidir.

Kaynak: Perşembe Pazarı Stratejik Planı, Hazırlayan; İBB-Kentsel Strateji 2016
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Yapılar: Sivil Mimari

Bölgedeki yapı stoku sivil mimarlık örneklerini 
içermektedir. Yapı yükseklikleri, cephe özellikleri ve 
siluet özellikleri sivil mimari unsurun bir parçası olarak 
değerlendirilmelidir. Her ne kadar depreme karşı 
güvenlik ve yapı niteliğinin güncel ihtiyaçlara cevap 
vermemesi nedeniyle yenilenme ihtiyacı olsa da tescilli 
yapılarda güçlendirmeye gidilmesi ve doku özelliklerinin 
korunması esas olmalıdır. Bölgenin kimliğini oluşturan 
sivil mimari unsurların değerlendirilerek korunması 
projenin sahiplenilmesini ve bu yapılaşmanın 
oluşturduğu kamusal alan sisteminin sürdürülmesini 
sağlayacaktır.
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Yeşil Alanlar: Pazarın Diğer Sakinleri

Perşembe Pazarı insan sirkülasyonunun yanında birçok 
farklı canlıya da ev sahipliği yapan bir ekosistem. Şehrin 
diğer merkezi yerlerine göre, görece daha yeşil kalmış 
alanları mevcut. Ağaçlar ve sarmaşıklar binalar ve kıyı 
arasında yumuşak bir geçiş sağlıyor. Bunun yanında 
Perşembe Pazarı esnafının hayvanlarla yakın bir ilişkisi 
var. Bölgede yüksek sayıda kedi, köpek ve kuş yaşıyor. 
Esnaf çevredeki hayvanların barınması ve beslenmesi 
için destek oluyor. Bununla beraber 1980’li yıllardan 
beri süren Haliç suyunu temizleme çalışmalarıyla kıyı 
şeridinde deniz canlıları ve bitki örtüsü korunmaya 
çalışılıyor. Hayvanlar ve bitki örtüsü kıyıyla pazarın 
etkileşimi için bir araç haline geliyor.
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Adım 2: 
TARAMA
Tarama adımı proje alanında ortaya çıkması 

öngörülen olumsuz etkilerin hafifletilebilir 

ve hafifletilemez olarak ayrıştırıldığı ve erken 

müdahale araçlarının geliştirildiği bölümdür. 

Proje alanındaki mekansal ve yaşamsal unsurlar 

taranarak, projeye yapılacak olan temel müdahaleler 

için yeni seçenek ve revizyon senaryoları hazırlanır.
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Proje Aktörleri

Etkileyen Aktörler

İBB: Projenin uygulanmasından sorumlu kurum İBB’dir.
Proje alanının yenileme plan ve projelerini hazırlama 
ve onaylama sorumluluğu ve uygulama esnasında 
her türlü kontrol, denetim ve takip işlemleri İBB’ye 
aittir.Yenileme alanı ilan edilen yerlerdeki taşınmazlar 
üzerinde, her türlü yapılaşma, kullanım ve isletme 
konularında proje tamamlanıncaya kadar geçici 
kısıtlamalar uygulayabilir.

Beyoğlu Belediyesi: Uygulama İmar Planları’nın 
hazırlanmasından ve ruhsat vermeden sorumlu ilçe 
belediyesidir. 

İstanbul 1 Numaralı Yenileme Alanı Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü: Görev alanı 
Beyoğlu, Eyüp, Fatih ve Tuzla ilçelerinde Bakanlar 
Kurulu Kararları ile ilan edilen yenileme alanlarından 
oluşan müdürlüktür. 

Etkilenen Aktörler:

Çalışanlar ve Esnaf: Proje alanında çalışanlar ve 
gayrimenkulü bulunan esnaf projenin başlıca etkilenen 
grupları arasındadır.

Mülk Sahipleri: Proje alanında gayrimenkulu 
bulunanlardır.

Kiracılar: İşyerlerinin taşınacak olmasından dolayı kiracı 
olan işletmelerdir.

Ziyaretçiler: Alanın turistik ve ticari özellikleri .için 
yoğun olarak kullananlardır.

Transit Kullanıcılar: Alanı ulaşım amaçlı kullananlardır.

Projeden Beklentileri ve Seçenekleri Tarama

Bu bölümde; öncelikle projenin aktörleri tanımlanarak, projedeki rolleri ve projeden beklentileri, 

farklı aktörler arasındaki güç dağılımları tarif edildi. İkinci olarak, Perşembe Pazarı’na yapılacak 

olan kentsel müdahalelerin bölgede oluşturacağı öngörülen etkilerin konuları ve bu etkilerin 

bölge esnafı, tarihi miras ve kentsel doku üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması için gerekli 

olan müdahale mekanizmaları ele alınmıştır. Ayrıca projenin piyasa koşullarında geliştirilmesi 

yaklaşımı da dikkate alınarak İBB tarafından yaptırılan “En İyi ve En Verimli Arazi Kullanım” 

çalışması incelenerek, proje riskleri ortaya konularak önlem senaryosu geliştirilmiştir. Son 

olarak, ön değerlendirmelerin ve Stratejik Plan’da belirlenen yaklaşımlar doğrultusunda Sosyal 

Etkiye Duyarlı Tasarım ilkeleri ortaya kondu. 

Proje Aktörleri: Etkileyen Aktörler, Etkilenen Aktörler, Çalışma Durumu (Meslekler), Potansiyel 

Hassas Gruplar (Kiracılar-Sokak Satıcıları)

Hafifletilebilirlik Analizi: Öngörülen Etkiler, Hafifletilebilir Etkiler, Hafifletilemez Etkiler

Sosyal Etkiye Duyarlı Tasarım İlkeleri: Önlem Senaryosu, Tasarım İlkeleri, Kamusal Alan 

Kullanım İlkeleri, Fonksiyonlara İlişkin Öneriler, İlk Temaslar
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Hafifletilebilirlik Analizi

Proje sürecinde elde edilen verilerle çıkarılan 
olası etkilerin bir kısmı hafifletilebilirken, bir kısmı 
hafifletilemez etkilere neden olacaktır. Bu nedenle 
proje sürecinde yaşanabilecek olumsuz etkiler için 
erken müdahale araçları geliştirilmelidir.

Öngörülen Etkiler

ICOMOS ve Dünya Bankası gibi kuruluşların temel 
ilkeleri dikkate alınarak, Perşembe Pazarı için ön 
öngörülen etki konuları belirlenmiştir. Bu bölümde 
sosyal etki çerçevesinde bölgede ön görülen etkiler 
ve bu etkilerin proje sürecini etkileme riski üzerinde 
durulmuştur.

Gidenler- Gelenler

Mülk sahipleri: Yeni projeye adapte olamayan mülk 
sahipleri gitmek zorunda kalabilir.

Kiracılar: Proje sonucu oluşacak değer artışları ve 
sektörel dönüşüm nedeniyle kiracılar yer değiştirmek 
zorunda kalabilir.

İlişkiler

Sosyal Sermaye: Bölgede kurulmuş olan dostluk ve 
komşuluk ilişkileri, dayanışma ağları kaybolabiliyor.

Güven: Teknolojinin gelişmesi ve yeni nesil iş 
biçimleriyle sözlü uzlaşı ve iyi niyete dayanan güven 
ilişkileri daha düzenlenmiş bir sürece dönüşüyor.

Mekân ve Üretim İlişkisi: Ticari mekânların yenilenmesi 
ve işlev değişikliği mekân ve üretim ilişki sistematiğini ve 
kültürel kimliğini değiştiriyor.

Beklentiler

Güvence: Herhangi bir sosyal ve yasal hak 
çerçevesinde korunamayan özellikle marjinal sektör 
çalışanları ve kiracılar başta olmak üzere alanın özellikli 
sektörleri kendileri için güvence beklentisi içinde 
oluyor. 

Yer değiştirme kaygısı: Taşınma durumunun plansız ve 
zorunlu olduğu durumlarda iş yeri sahipleri ekonomik 
kayıplara uğruyor. Kayıpların tazmini gündeme geliyor.

Katılım: Katılımcı bir süreç işlemediği durumlarda, olası 

Çalışma Durumu(Meslekler)

Mevcut durumda Perşembe Pazarı’nda çalışanlar, 

bölgenin ticaret ve sanayi sektörlerindeki ihtiyaçlarına 

yönelik olarak çeşitlilik göstermektedir.2014 tarihli 

BİMTAŞ raporuna göre 300 firmanın iş gücü istihdam 

durumu aşağıdaki gibidir:

• Hırdavat sektörü: 131 firma için 443 kişi

• Makine Teçhizat sektörü: 51 firma için 153 kişi

• Gemi malzemeleri ticareti sektörü: 32 firma 64 kişi

• Metal ürün ticareti sektörü:31 firma 82 kişi

• İmalat sektörü: 23 firma için 119 kişi

• Cıvata sektörü: 19 firma 46 kişi

• Plastik ürünleri ticareti sektörü: 15 firma 36 kişi

• Boya malzemeleri sektörü: 13 firma 28 kişi

• İş güvenliği, tekstil malzeme sektörü: 11 firma 37 kişi

• Gıda/yeme içme sektörü: 13 firma 27 kişi

Toplam mevcut istihdam: 1035 kişi Bölgede faal olan 

438 işletme göz önünde bulundurulduğunda mevcut  

yaklaşık olarak 2.000 olduğu tahmin edilmektedir.

Potansiyel Hassas Gruplar

Sokak Satıcıları:

 Perşembe Pazarı’yla bütünleşik bir yapıya bürünmüş 

olan sokak satıcıları, gelirlerini bu bölgede satış 

yaparak elde etmektedir. Kayıt dışı istihdamın bir 

parçası olan satıcılar, proje sonrasında bölgede iş 

yapma potansiyelleri düşüktür. Bu nedenle bölgede 

bulunan sokak satıcıları için eşit erişim stratejileri 

geliştirilerek, bölgenin artan gayrimenkul değerlerine 

uyum sağlayabilecek kullanım stratejileri geliştirilebilir. 

Kullanımın dengeli bir şekilde sağlanması için küçük 

ölçekli girişimcilik teşvikleri, uygun kredilendirme 

sistemleri ve istihdam programları uygulanabilir. 

Kiracılar

Proje, bölgede bulunan hassas grupları ekonomik açıdan 

etkileyecektir. Bölgede ticari faaliyet gösteren mülk 

sahipleri ve kiracılar göz önüne alındığında,  kiracıların 

yenileme projesinden daha kapsamlı olarak etkileneceği 

ön görülmektedir. Ekonomik olarak dezavantajlı 

konumda olan kiracılar, sanayi bölgelerine taşınmayı 

düşündüklerini belirtmişlerdir. Bununla beraber, projenin 

imkân tanıdığı ölçülerde bölgeye adapte olarak, burada 

turistlere yönelik mal ve hizmet faaliyetleri sürdürmeyi 

planlayanlar da bulunmaktadır.
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Hafifletilebilir Etkiler

Yer değiştirme: 

Esnaf proje süresi ve sonrası olmak üzere iki aşamalı 
olarak etkilenecektir. Her iki durum da esnafın maddi 
kaybının önlenmesi için, önceden yapılacak “yer 
değiştirme programı” büyük önem taşımaktadır. 
Bölge esnafına yeni projenin getirdiği gerekliliklere 
uyum sağlanması için yapısal iyileştirme programları 
uygulanabilir. Buna göre, esnafın mevcut çalışma 
kapasitesi, yeni sektörlere uyum sağlayacak biçimde 
geliştirilebilir. Bunun için esnafa yapılacak yönlendirme 
ve sertifika programlarıyla yer değiştirme yaşanmadan 
iş gücünün devamlılığı sağlanabilir. 

Geçmişte yaşanmış olan PERPA’ya taşınma 
deneyiminden dersler çıkarılarak esnafın olumsuz 
etkilerden korunması sağlanabilir. Buna göre planlı bir 
biçimde yapılacak olan yer gösterme, taşınma yardımı 
ve tazmin sistemleri gibi yöntemlerle uzun vadede 
olumsuz etkilerin önüne geçilebilir.

Hafifletilemez Etkiler

Perşembe Pazarı’nda ticaret faaliyetini sürdüren 
sektörlerin, bölgeye yapılacak olan yeni müdahaleler 
neticesinde bölgeden gideceği ön görülmektedir. Bu 
durum gelecekte aynı sektörde iş yapmayı düşünen 
esnafın kentin farklı bölgelerine taşınması, geri 
kalanların ise yeni sektörlere uyum sağlaması anlamına 
gelmektedir. Yapılacak olan proje sonunda, bölgedeki 
ticari faaliyet görünüm değiştirecek ve Perşembe Pazarı 
bir ‘pazar’ olmaktan çıkacaktır.  Bu nedenle “Pazar” 
fikrini korumak ve geliştirmek proje için katma değer 
yaratabilir.

olumsuz etkilere karşı tepkiler artıyor.

Ekonomi

Piyasa Yapısı: Sektörel değişim yaşanması, yeni 

sektörlerin ihtiyaçlarına cevap verecek bir sistem 

kurulması zamansal ve maddi kayıplara yol açabiliyor.

Gelir ve istihdam şartları: Eski istihdam olanakları 

kayboluyor. Ancak yeni istihdam olanakları yaratılıyor, 

istihdam olanakları çeşitleniyor. Mekânın fiziksel olarak 

iyileştirilmesi yeni kullanıcıları bölgeye çektiğinden, gelir 

düzeyi artıyor.

Kültürel Miras

Somut miras; Anıtsal ve sivil mimarlık örnekleri yapıların 

yeni projeden, kimlik, karakter, mekân hissi vb gibi 

konularda olumsuz etkilenme riskleri artabiliyor.

Somut olmayan miras; Yaşama dair geçmiş ve 

bugünün değerleri yeterince dikkate alınmadığında 

aidiyet, üretim değerleri, hikâyeler vb gibi sosyal 

değerler ortadan kalkıyor.

Projeyi olumsuz etkileyecek sosyal riskler 

Uzlaşma

• Proje aktörleri arasında oluşacak iletişim ve 

bilgilendirme eksiklikleri

• Sürecin uzaması

• Anlaşma sağlanamaması

İstihdam

• Esnafın yeni iş alanı bulamaması

• İş kaybı

• Maddi kayıplar

• Belirli meslek gruplarının yok olması

Yer değiştirme

• Komşuluk ve dayanışma ilişkilerinin kaybolması

• Zorunlu yer değiştirme durumunda kalanların  

kaybı

• Yerel ticari desenin kaybı

Tasarım

• Mekansal hafızanın yok olması

• Tarihi miras ve yeni yapı uyumunun kaybolması

• Mekansal ayrışma 
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Sosyal Etkiye Duyarlı Tasarım İlkeleri

Önlem Senaryosu

Olası hafifletilemez etkilerin hafifletilebilmesi için, 
sorunun temelini esas alan tasarım alternatifler 
üretilmelidir. Bu amaçla, surecin en başından itibaren 
çözümler, yapıcı ve erken fikirler, farklı paydaşların 
bakış açıları göz önüne alınmalıdır. Bu kapsamda 
değerlendirildiğinde Perşembe Pazarı Kültürel 
Miras Geliştirme Stratejik Planı’nda ortaya konulan 
stratejik ve taktik çerçeve ve Kıyı-Koridor-Cadde 
yaklaşımı erken müdahaleyi ve mevcut sorunlara 
çözüm getirmeyi teşvik etmektedir. Bunun dışında 
önlem senaryosuna konu olacak erken müdahale 
araçları, projedeki temel önceliklere ve ilk temaslara 
değinilmiştir.

Erken Müdahale Araçları

• Perşembe Pazarı Kültürel Miras Geliştirme Stratejik 
Planı

• Yer değiştirme eylem planı

• Canlandırma 

• Sektörel adaptasyon

• Aktör beklenti analizi

Öncelikler

Proje sürecinin olumsuz etkilerini azaltmak için mevcut 
durumdaki proje sürecine iyileştirmeler yapılması 
gerekmektedir. Projenin eksiklikleri ve proje sürecinde 
yaşanması ön görülen çatışmaların minimuma 
indirgenebilmesi için gerekli olan süreç ve yöntemler 
öncelikli olarak geliştirilmelidir. Bu süreçler Perşembe 
Pazarı Kültürel Miras Geliştirme Stratejik Planı’nda 
tanımlanmıştır. 

1- Yönetim Modeli Tasarımı: Proje Geliştirme Şirketi/ 
Kamu- Özel İşbirliği

2- Uzlaşma Yönetim Tasarımı: 6B Uzlaşma Süreci

3- Sosyal Etki Tasarımı: Sed Rehberi/ Olası Etkilerin 
Azaltılması

4- Hukuk Mühendisliği Tasarımı: Yasa Havuzu/ 
Otomasyon/ Önlem

5- Bütçe Tasarımı: Finansman/ Fizibilite/ Risk Yönetimi

Kıyı

6- İletişim Tasarımı: Bellek/ Görsel İletişim/ Etkinlik

7- Taşınma Programı Tasarımı: Yer Değiştirme 
Programı

8- İnşaat Süreç Tasarımı: Riskler/ Sağlık Ve Güvenlik/ 
Denetleme

9- Kamusal Alan Tasarımı: Açık Alan/ Kıyı/ Peyzaj

10- Kentsel Tasarım: Tasarım İlkeleri/ Yapı Kodları

Stratejik Plan’da belirlenen proje süreçlerin işletilmesi 
Sosyal Etki’nin olumlu hale getirilmesi için önemlidir. 
Sosyal Etki Değerlendirme çalışmaları proje sürecinin 
bir parçası olarak tanımlanmıştır. SED kapsamında 
önerilecek olan etki yönetim programları bu 
sürecin sosyal ve katılımcı boyutuna dair önlemleri, 
düzenlemeleri ve yönlendirmeleri içermelidir.

Tasarım İlkeleri: Kıyı- Koridor- Cadde 
Yaklaşımı

Projede değer yaratmanın ilk taktiksel adımı Haliç kıyısı, 
sokak ve Tersane Caddesinden oluşan üç koridorun 
farklı temalar ile senaryosunun yazılmasıdır. Tersane 
caddesinin günümüzde ticaret ve geçiş koridoru 
olarak kullanılması değeri içeri sokmamaktadır. 
Değerin artırılması ve farklı karakter bölgelerini 
bütünleştirmek için Tersane Caddesi ve sahil hattına 
paralel bir “Canlandırma Koridoru” yeni bir omurga 
olarak tasarlanmalıdır. Bu koridor hem köhnemeye 
yüz tutan tarihi mirası hem de Karaköy’de yoğunlaşan 
yaya hareketliliği Perşembe Pazarı’nın içine taşıması 
sağlanacaktır. Bu da değerin artmasını gündeme 
getirecektir.

Te
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an
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addesi
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landırma Koridoru
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Canlandırma Koridoru, kıyı koridoru ile ticari koridorun 
arasına yerleşerek, bütün bölgeyi etkinleştirmeyi 
hedeflemektedir. Stratejik boşluklar seçilerek, küçük ve 
sürekli müdahaleler ile Perşembe Pazarının içerisinde 
bir omurga olarak tasarlanmıştır. Canlandırma koridoru, 
bölge içerisinde eksik bağlantıları tamamlamaktadır. 
Bu bağlantıları, var olan dokunun boşluklarını 
değerlendirerek gerçekleştirdiği için, yapılan müdahale 
kısıtlı ve hafiftir.

Kamusal Alan Kullanım İlkeleri

• Birbirine bağlanan farklı özellikteki açık alanlardan 
oluşan kamusal alan ağı 

• Aşırı tasarım yerine Hafif, Hızlı, Ucuz müdahale 
yaklaşımı

• Mekanların farklı amaçlarla uyarlanabilecek 
esneklikte tasarlanması

• Ağaçlık ve yeşil alanların doğal bitki örtüsü dikkate 
alınarak değerlendirilmesi

• Konser, gösteri, film vb. etkinlikler için açık 
alanların ayrılması

• Tasarımcılar ve gençlerin kullanımına yönelik 
konteynır gibi taşınabilir etkinlik alanlarına olanak 
sağlanması

• İnteraktif ve katılımcı bir etkinlik yönetim modeli 
geliştirilmesi

• Mevcut sokak dokusunun pazarın kontrollü bir 
şekilde genişlemesine olanak sağlayacak şekilde 
tasarlanması

• Haftanın belirli günlerine özel, özelleşmiş Pazar 
kurulmasınının teşvik edilmesi

• Yeşil alanların genişletilmesi ve bakımının 
sağlanarak kullanıma açılması

• Kano, balıkçılık vb. su sporları için alanlar 
tanımlanması

• Yüzen iskeleler ile deniz ile ilişkinin geliştirilmesi

• Ailelerin, yaşlıların ve çocukların kullanımına uygun 
mekanlar tasarlanması

• İnşaat öncesinde ve sırasında, kıyı kullanımının 
kesintiye uğramaması için, geçici tesisler ve 
etkinlikler tasarlanması

Fonksiyonlara İlişkin Öneriler

Proje alanında yer alacak fonksiyonlar katılımcı süreçler 
içerisinde netleştirilmelidir. Ancak proje alanında 
yapılan araştırmalar ve proje vizyonu dikkate alındığında 
aşağıdaki kullanımların dikkate alınması önerilmektedir:

Pazarın geliştirilmesi; küçük ölçekli dükkanlar ve açık 
Pazar alanları

Hanların yeniden kullanımı; kültür endüstrilerinin yer 
almasını sağlamak ve geliştirmek üzere kamunun 
öncülüğünde atölye ve ortak işyerlerinin oluşturulması

Yeme- içme tesisleri; mevcut yeme içme sektörünün 
desteklenmesi, farklı seçenek ve ölçekte tesislerin teşvik 
edilmesi

Konaklama tesisleri; mevcut doku ile uyumlu küçük 
ölçekli ve butik oteller, oda kiralama opsiyonları

Ofisler; Kültür endüstrilerine uygun ve ortak hizmet 
seçenekleri bulunan farklı ölçeklerde ofisler

Açık ve kapalı kültürel tesis alanları, sanat galerileri, 
müze, küçük konser salonları, açık konser alanı, 
kamusal sanat için platformlar

İlk Temaslar

Proje sürecinin sosyal etki çerçevesinde tasarlanması ve 
yürütülmesi için ilk temaslar önem taşımaktadır. Kamu 
ve özel sektörün ortak hareket etmesi ve Perşembe 
Pazarı’nda bulunan mülk sahipleri ve kiracılar için 
katılımcı bir uzlaşım ortamının yaratılması öngörülen 
etkilerin denetim altına alınmasına yardımcı olacaktır. 
Bu nedenle, projeden etkilenen ve etkileyen aktörler 
arasında etkileşim sağlanmalıdır. Projeyi etkileyenlerin 
bilgilendirme ve bilinçlendirme konusunda 
etkilenenlerle iş birliği içerisinde olması gerekmektedir. 
Proje süreciyle ilgili ilk temaslar kurulduktan sonra, 
sosyal etki çerçevesinde olumsuz etkilerin azaltılması 
için tasarlanan öneriler Tasarlama ve Perşembe Pazarı’nı 
Yeniden Düşünmek bölümlerinde verilecektir. 
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Adım 3: 
TAHLİL
Tahlil adımı, sosyal etki alanlarının 

detaylandırıldığı ve analiz edildiği bölümdür. 

Bu adımda, projeyi doğrudan ve dolaylı yoldan 

etkileyecek olan etkiler tahlil edilerek, kümülatif 

etki ve tepkiler hesaplanır. Projeden etkilenen 

ve etkileyen aktörlerin beklenti ve ihtiyaçlarının 

tespiti yapılır.
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Projenin Sosyal Etkilerinin Tahlil Edilmesi

Perşembe Pazarı SED’in üç temel etki alanı “Perşembe Pazarı Kültürel Miras Mekânsal 

Gelişme Strateji Çerçevesi” dikkate alınarak:

1- Kıyı: Haliç kıyısı ile yapılaşmış alan arasındaki sahil bandı,

2- Koridor: Kıyı bölgesi ile Tersane caddesi arasında kıyıya paralel sokaklardan oluşan 

canlandırma koridoru,

3- Cadde: Tersane Caddesi ve yakın çevre arasındaki etkileşim alanı olarak belirlendi.

Etki Temaları ve her bir temanın alt konuları ise mekân üzerindeki etkiler, yaşam üzerindeki 

ekonomik etkiler ve yaşam üzerindeki sosyal etkiler olmak üzere üç temel başlıkta 

sınıflandırılarak Perşembe Pazarı SED; 3x3 Etki Çerçevesi hazırlandı.

Mekân Üzerindeki Etkiler:

Açık Alan; Kamusal ve Yeşil Alanlar

Miras; Kent Kimliğinin Değişimi

Çeşitlilik; Yeni Kentsel Doku

Yaşam Üzerindeki Ekonomik Etkiler:

Pazarlık; İşletme ve İstihdam Yapısının Değişimi

Yer değiştirme; İş Yerlerinin Taşınması

Yarışabilirlik; İş Yaşamı

Yaşam Üzerindeki Sosyal Etkiler:

Canlılık; Yaşam Altyapısı

Süreklilik; Sosyal Uyum

Etkileşim; Kültürel Bütünleşme
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Temel Soru 1: MEKANA OLAN OLASI ETKİLER İÇİN NE YAPMALI?

AÇIK ALAN Yapılaşma Riski

Siluet

Açık-Kapalı Alan Dengesi

Sokak karakteri

Kamu Yatırımlarının Eşgüdümü

Peyzaj 

Yol kesiti

Girişler- Çıkışlar

Nişler

MİRAS Arkeoloji ve Anıtsal Yapılar

Tahribat

Kayıplar

Katmanlar

Tarihi doku uyumu

Kamusal Kullanımlar

Görsel  Geçişler

Cephe İzleri

Kullanımlar

ÇEŞİTLİLİK Dolgu Alanları 

Kullanım Kapasitesi

Çeşitlilik Yönetimi

Kentsel Doku

Yapı Tipolojisi

Sivil Mimarlık

Ticari Mekan Çeşitliliği

Geçiş ve Bağlantılar

Yapı Katmanları

2
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Temel Soru 2; OLASI EKONOMİK KAYIPLAR NASIL AZALTILMALI?

PAZAR(LIK) Seyyar Satıcılar

İşletmeler

Kıyı Ekonomisi

Sektörel Değişim

Kapasite Geliştirme

Üretim Süreci

Ekonomik Kayıplar

Sektörel İlişki Ağı

Deneyim

YER DEĞİŞTİRME Alışkanlıklar

Gelenler-Gidenler

Konum

Kayıplar

Taşınma Maliyeti

Güven Ağları

Kayıplar-Kazançlar

Değer Farklılaşması

İş Değiştirme

YARIŞABİLİRLİK Farklılaşma

Karşı Kıyı

HUB

Kültür Endüstrileri

Ticari Kullanımlar

Kolektif Üretim

Sektörel Uyum

Entegrasyon

Yeni Ekonomiler

3
-S
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Temel Soru 3; YAŞAMA OLAN OLASI ETKİLERİN AZALTILMASI İÇİN NELER YAPILMALI?

CANLILIK Aktivite Çeşitliliği

Çekicilik

Gece-Gündüz

Kullanım Çeşitliliği

Sokak Hayatı

Verimlilik

Geçirgenlik

Hareket

Düzen

SÜREKLİLİK Erişim

Karşıya Geçiş

Kullanım Devamlılığı

Hayat Katmanları

Farklılık 

Süreç Sürekliliği

Hız ve Ritim

Karakter

Sosyal Karma

ETKİLEŞİM Sosyal Gruplar

Kıyı Yaşamı

Etkinlik Tasarımı

Karşılaşma

Kıyı-Cadde

Diyalog

Karşı Cadde

Ticaret Yaşamı

Girişimcilik

ETKİ TEMALARI ETKİ ALANLARI VE ETKİ KONULARI

1-KIYI;

Haliç’in Vitrini

2-KORİDOR;

Canlanan Sokaklar

3-CADDE;

PERPA’nın Vitrini

3x3 Etki Çerçevesi 
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1-Kıyı

2-Koridor

3-Cadde
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Yapılaşma

Silüet
Açık-Kapalı Alan

Dengesi

Sokak
Kamu

Eşgüdümü

Peyzaj

Yol Kesiti

Giriş-Çıkışlar

KIYI KORİDOR CADDE KIYI KORİDOR KIYI KORİDOR
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Arkeoloji/Anıtsal Tahribat

Kayıplar

Katmanlar

Tarihi Doku Kamusal

Görsel Cephe İzleri

Dolgu Alanları

Kullanım

Kentsel Doku Yapı Tipolojisi

Sivil Mimarlık

Ticari Mekan

Geçiş ve Yapı Katmanları

Riski Karakteri
Yatırımlarının

Nişler

Yapılar

Uyumu Kullanımlar

Geçişler

Kullanımlar

Kapasitesi

Çeşitliliği

Bağlantılar
Çeşitlilik
Yönetimi

A B

Seyyar
Satıcılar

İşletmeler Kıyı Ekonomisi

Sektörel
Değişim

Kapasite
Geliştirme

Üretim
Süreci

Ekonomik
Kayıplar

Sektörel
İlişki Ağı Deneyim

Gelenler- 
Gidenler

Alışkanlıklar

Konum

Kayıplar

Güven AğlarıTaşınma
Maliyeti

Kayıplar-
Kazançlar

Değer
Farklılaşması

İş Değiştirme

Farklılaşma

Karşı Kıyı HUB

Kültür
Endüstrileri

Ticari
Kullanımlar

Kolektif Üretim

Sektörel Uyum

Entegrasyon Yeni Ekonomiler

Aktiviteler

Çekicilik Gece-Gündüz

Kullanım
Çeşitliliği Sokak Hayatı

Verimlilik

Geçirgenlik

Hareket Düzen

Erişim Karşıya Geçiş

Kullanım
Devamlılığı

Hayat
Katmanları

Farklılık
Süreç

Sürekliliği

Hız ve Ritim Karakter

Sosyal Karma

Sosyal
Gruplar

Kıyı Yaşamı
Etkinlik

Tasarımı

Karşılaşma Kıyı - Cadde

Diyalog

Karşı Cadde

Ticaret Yaşamı Girişimcilik

B

A = B

n
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Mekan Üzerindeki Etkiler
Açık Alan; Kamusal ve 
Yeşil Alanlar

Kamu Yatırımlarının Eşgüdümü: Proje süreçlerindeki 
belirsizlikler proje öncesinde kamusal alanlarda gerekli 
duyulan yatırımlarının gecikmesine neden olmuştur. Bu 
durum günümüzde alanda varlık gösteren çalışanları, 
ziyaretçileri, transit kullanıcıları olumsuz etkilemektedir. 
Bölgenin canlandırılması için koridor boyunca yer 
alan hanların kamusal kullanımlarının sağlanması ve 
açık kamusal alanların tasarlanması öncelikli olmalı, 
dokunun yenilenmesi süresince de bu bölgelerin 
kullanılabilirliği devam etmelidir. Bu açıdan projenin 
sürekliliği ve etkin koordinasyonu içinde kamu altyapı 
ve üstyapı yatırımlarının eşgüdüm içinde ilerlemesi 
gerekmektedir.

Peyzaj: Perşembe Pazarı’nda sokakların arasında 
çeşitli ağaçlık alanlar, yeşil açık alanlar, asma veya 
sarmaşıkla kaplı küçük meydanlar bulunuyor. Zaman 
içinde oluşmuş bu peyzaj dokusu bölgenin özgün 
karakterinin bir parçasıdır. Yapı stokunun yenilenmesi 
veya restorasyonu sürecinde bu değerlerin korunması 
gerekmektedir. Zemin altı inşaatların bu bitkilere zarar 
vermemesi, bu doğal peyzajın karakteri bozulmadan 
ortaya çıkarılması, yeni peyzaj tasarımının bu karakter 
dikkate alınarak yapılması gerekir.

Yol Kesitleri: Karaköy Meydanı, iskeleler, Unkapanı 
Köprüsü ve Haliç Köprüsü toplu taşıma açısından 
İstanbul ölçeğinde odaklardır. Proje süresince yayaların 
ve araç erişiminin bu iki odak arasında engellenmemesi 
önemlidir. Tersane caddesinin mevcut yoğunluğuna 
paralel olarak yeni proje ile oluşacak yoğunluğa cevap 
vermesi hem trafik düzenlemesinin yenilenmesini, 
hem de yaya akışının geliştirilmesini gerektirir. Tersane 
caddesi yol kesitinin yeniden düzenlenerek, kaldırımın 
işlevsel hale getirilmesi, zemin düzenlemelerinin 
yapılması, toplu taşıma duraklarının ve karşıdan karşıya 
geçişlerin tasarlanması, güvenli ve engelsiz hale 
getirilmesi gereklidir.  

Girişler Çıkışlar: Tersane Caddesinden canlandırma 
koridoru ve kıyıya giriş ve çıkışlar algılanabilir ve 
yönlendirici değildir. Giriş ve çıkışlar, yayaları koridor 
ve kıyı bölgesineyönlendirecek şekilde düzenlenmeli; 
araç ve yaya trafiği düzenlenerek kolay algılanabilir ve 
erişilebilir hale getirilmelidir. 

Nişler: Tersane Caddesi üzerindeki kentsel doku; han 
girişleri, sokak girişleri ve açık alan nişleri ile farklılık 
yaratmaktadır. Bu mekânsal farklılıklar ve çeşitlilikler 
kıyıya doğru uzanan sokak ve meydancıklar ile daha da 
çeşitlenmektedir. Perpa’nın vitrini olan Tersane Caddesi 
üzerindeki kentsel nişler korunmalı ve bu nişler yeni 
tasarımın önemli bir bileşeni olarak değerlendirilmelidir.

Yapılaşma Riski: Haliç’in kapısı konumunda İstanbul’un 
en önemli noktalarından biri olan kıyı hattı rekreasyon 
potansiyeli taşıyan önemli bir açık alandır. Günümüzde 
önemli bölümü yeniden düzenlenme sürecinde olan bu 
alanlarda yapılaşma riski göz önünde bulundurulmalı ve 
bu alanlar yapılaşmaya açılmamalıdır.

Siluet:Kıyı boyunca yapılacak yapılar siluetin önemli 
bir parçasını oluşturacaktır. Proje İstanbul’un kimliğinin 
önemli bir parçası olan Galata siluetini etkileyebilir. 
Geçmişte siluet ilişkisi gözetilmeden yapılan 
uygulamalar İstanbul’da geri dönüşü mümkün olmayan 
uygulamalara yol açmıştır. Süleymaniye semtinden 
Galata’ya bakıldığında, Haliç metro geçiş köprüsünün 
kenarında yeni yapılaşmış alanların kat yüksekliklerinin 
siluete olumsuz etki yarattığı görülmektedir. Benzer 
yapılaşma karakteri devam etmesi durumunda Galata 
siluetini yaratan kademeli yükseliş algısı kaybolabilir. 
Bu nedenle kıyı şeridine yapılacak tüm müdahaleler 
Haliç’in her iki yakası için manzara-vista ilişkisini göz 
önünde bulundurarak yapılmalıdır. 

Açık Kapalı Alan Dengesi: Proje alanındaki büyük 
ölçekli açık alanlar kıyı bandında yer almaktadır. 
Günümüzde dolu boş dengesi tesadüfî oluşmuş, bu 
durum hem alana karakterini vermiş hem de sorunlara 
yol açmıştır. Açık alanların bir kısmı tasarlanmamış 
tanımsız alanlar olarak durmakta bir kısımda otopark 
alanı olarak kullanılmaktadır. Açık ve kapalı alan 
dengesinin hem görsel algı hem de işlevler düşünülerek 
oluşturulması gerekir. 

Sokak Karakteri: Perşembe pazarının en önemli 
değerlerinden biri tarihi sokak dokusudur. Sokaklar 
insan ölçeğinde ve yaya dolaşımına uygun 
karakterdedir, anıtsal yapılarla buluştuklarında ya da 
kesişim bölgelerinde küçük meydancıklar ve nişler 
bulunmaktadır. Bu bölgeler dar sokak dokusu içinde 
açıklıklar yaratarak hem gölgeli dinlenme alanları 
oluşturur, hem de mekânın algılanmasını kolaylaştırır 
ve hareketlilik katar. Kıyı ve Tersane Caddesi’ne paralel 
oluşmuş olan sokak karakteri korunarak kamusal 
koridor niteliğine kavuşturulmalıdır. Özgün sokak 
dokusunun minimum müdahale ile değerlendirilmesi 
bölgenin kimliğinin korunması açısından önemlidir.
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Miras; Kent Kimliğinin Değişimi

Arkeolojik Kalıntılar - Anıtsal Yapılar: Galata’da yoğun 
biçimde yer alan kültürel mirasın ilk adımı Perşembe 
Pazarı kıyısında başlar. Sokullu Mehmet Paşa Camii 
meydan ve çeşme ilişkisi ile geçmişte insanların 
günlük kullanımının bir parçası iken meydan bugün 
çevresinden kopuk biçimdedir. Galata Surlarının ayakta 
kalan son kalıntıları ise kentsel belleğin canlandırılması 
açısından önemlidir. Arkeolojik kalıntılar ve anıtsal 
yapılar kıyıdaki açık alanlarla beraber düşünüldüğünde 
alanın yenilenmesinde önemli fırsatlar sunacaktır.

Tahribat: Günümüze ulaşmayı başarmış anıtsal 
yapılar ve sivil mimari örnekleri tahribata açık biçimde 
durmaktadır. Bu durum kültürel miras değerlerinin 
kaybolması riskini beraberinde getirir. Bakımsızlık ve 
çevresindeki yapılaşma nedeniyle hâlihazırda kötü 
durumda olan yapılar inşaat süreçlerinde artan trafik 
ve sarsıntılar nedeniyle daha da olumsuz etkilenebilir. 
Bu yapılar koruma altına alınmadan proje süreci 
başlatılmamalıdır.

Kayıplar: Proje alanı tarihsel süreç içinde dinamik ve 
değişken bir nitelik göstermiştir. Araştırmalar, bazı 
tarihi yapıların yirminci yüzyılda imar faaliyetleri, 
bakımsızlık ya da uygunsuz müdahaleler nedeniyle 
kaybolduğunu göstermektedir. Mekân algısını oluşturan 
ortak sembollerin yitirilmesi mekânın dünü ve bugünü 
arasındaki devamlılığı koparmaktadır. Azapkapı Arastası, 
Buğulu Hamam,  Mehmet Ali Paşa Mektebi, Sur kapıları 
gibi kayıp tescilli yapıların gelecek senaryolarında rol 
oynaması bölgenin kimliği açısından önemlidir. 

Katmanlar: Perşembe Pazarı tarih içinde farklı 
dönemlerde gelişmiş olan yapısal ve arkeolojik 
katmanlardan oluşur. Bu katmanlar binalarda ve açık 
alanlarda açıkça görülürken görünmeyen ve toprağın 
altında kalan değerlerin olduğu da bilinmektedir. 
Arkeolojik çalışmaların yapılması ve belgelenmesi, 
katmanların görünür kılınması ve birbirine geçmiş 
özelliklerinin korunarak öne çıkarılması, Perşembe 
Pazarı kimliğinin yaşatılması açısından önemlidir.

Tarihi Doku Uyumu: Perşembe pazarının tarihi dokusu 
farklı dönemlerin izlerini bir arada yaşatmaktadır. 
Bu zamansızlık hissi korunmalıdır. Yeni yapı, işlev ve 
etkinlikler tarihi karakterle uyumlu olmalıdır. Yeni yapılar 
yapılması gerektiğinde veya eskileri uyarlanırken, gerekli 
teknik müdahaleler veya iyileştirme uygulamaları 
mevcut mekânsal oluşuma saygı göstermeli, özellikle 

ölçek ve parsel boyutuna dikkat edilmelidir. Çevreye 
uyumlu yeni öğeler alanı zenginleştirebilir; bu açıdan 
yenilikçi tasarımlar geliştirilmelidir.

Kamusal Kullanımlar: Proje alanında bulunan Arap 
Camii, Sokullu Mehmet Paşa Camii ve Yağkapanı 
Camii, Kurşunlu Han, Yelkenciler Han, Galata 
Bedesteni, Azapkapı Çeşmesi, Yunus Baba Türbesi gibi 
yapılar, bugün bölgenin ticari faaliyetleri ile birlikte 
yaşamına devam ediyor. Hanlar depo ve dükkan 
olarak kullanılıyor. Camilere ise erişim açısından ise 
zorluklar bulunuyor ve görünürlükleri kısıtlı. Bu yapıların 
görünürlüklerinin arttırılması ve kamusal kullanımlarla 
değerlendirilmesi, bölgenin tarihi dokusunu yaşatmak 
ve ziyaretçilerin ilgisini arttırmak için önemli bir fırsat 
olacaktır.

Görsel Geçişler:Tersane Caddesi boyunca, hem 
Perşembe Pazarı hem de Galata yönünde çeşitli 
manzaralar oluşmaktadır. Yapıların birbiri ile ilişkisi, 
anıtsal eserler ve bölgedeki yaşama ilişkin bu görüntüler 
özgün bir kent deneyimi oluşturur. Ancak araç 
yoğunluğu, geçici engelleyici malzemeler ve tabelalar 
nedeniyle algılanabilirlik sorunları oluşmaktadır. 
Yeni doku oluşturulurken Tersane Caddesi boyunca 
düzenlemeler yapılarak ya da bazı boşluklar yaratılarak 
yeni görsel geçişler yaratılması olumlu etki yaratacaktır. 
Örneğin Arap Camii ve benzer odak noktalarını denizle 
bağlayacak dikey geçişler, hem denize doğru yeni 
görsel bağlantıların oluşturulmasını sağlayacak, hem 
de tarihi yapıların algılanabilirliğini ve ulaşılabilirliğini 
arttıracaktır. 

Cephe İzleri:Tersane Caddesi boyunca esnafın zemin 
katları ve yapı cephelerini (vitrinleri) kullanım biçimleri 
alanın karakterini yansıtmaktadır.  Bu yürüyen ziyaretçi 
için bir ilgi odağı, oyalanma veya aradığını bulma fırsatı 
yaratırken, dükkânların da cadde boyunca sürekliliğini 
sağlamaktadır. Bu nedenle, cephelerin ve vitrinlerin 
bu özellikleri yeni oluşturulacak dokunun bir parçası 
olmalıdır. 

Kullanım: Perşembe Pazarındaki anıtsal ve sivil mimarlık 
örneği kültürel miras yapılarının kullanım kararları 
Perşembe Pazarı için yazılacak proje hikâyesinin en 
önemli bölümü olacaktır. Tersane caddesi boyunca yer 
alan kültürel miras yapılarının kullanım kararları diğer 
kültürel miras yapılarının kullanım kararları ile entegre 
olacak şekilde yeni bir senaryo ile belirlenmelidir.
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Çeşitlilik; Yeni Kentsel Doku

Kullanım Kapasitesi: Perşembe Pazarı kıyı hattı 
günümüzde kapasitesinin altında bir kullanım 
değerine sahiptir ancak proje sonrasında yaratılacak 
etki ile kıyıyı kullanan insan yoğunluğunun artacağı 
düşünülmektedir. Kullanım oranının artması olumlu 
etki yaratırken, kapasite üstü kullanım olumsuz 
etki yaratacaktır. Proje alanı için optimum kullanım 
kapasitesi araştırılmalıdır. Kıyıda yer alacak işlevler 
birbiri ile uyumlu seçilmelidir. Yaya alanları, iskeleler, 
restoranlar, hobi balıkçıları için alanlar, etkinlik alanları 
kullanım çeşitliliğini desteklemeli bununla beraber 
yaratılacak yeni deneyim alanları kıyının taşıma 
kapasitesi göz önünde bulundurularak kurgulanmalıdır.

Dolgu Alanları: Kıyıdaki dolgu alanları farklı 
kullanım çeşitliğine imkân vermekte ve Perşembe 
Pazarı kullanıcılarının hayatlarında önemli bir rol 
üstlenmektedir. Yeni dolgu alanlarının yaratılması, 
deniz canlılığı açısından olumsuz etkiler yaratacaktır. 
Deniz ve insan etkileşiminin sağlanması için, yeni 
dolgu alanları yerine, kıyıda yüzey çeşitliliğinin doğal, 
yapay, yüzen, kademeli ve stabilize yüzey biçimleri gibi 
çeşitlendirmeler ile sağlanması önem taşımaktadır.

Çeşitlilik Yönetimi: Haliç kıyısı; farklı kullanımları, 
peyzaj özellikleri ve kültürel miras değerleri ile çeşitli 
sosyal gruplara hizmet eden önemli bir kamusal 
alandır. Perşembe Pazarı kıyı açık alanındaki yaşama 
dair tüm renkler, sesler, tatlar bu çeşitliliği daha 
da zenginleştirmektedir. Kısaca, yaşama dair tüm 
değerlerin bir uyum içinde yönetilmesi sağlanmalıdır. 
Çeşitlilik yönetimi Perşembe Pazarı Proje Yönetimi 
kadar önemli ve değerli bir konu olarak ele alınmalıdır. 
Bu konu dikkate alınmadığı takdirde Perşembe Pazarı 
yarattığı hisler kaybolma tehlikesi altında olacaktır.

Kentsel Doku: Proje alanının büyük bir kısmını 
kaplayan tarihi doku kendi içinde çeşitlilik gösterirken, 
yeni yapılardan da oldukça farklılık göstermektedir. 
Bu yeni doku alanın mevcut dokusu ile uyumsuz 
olmakla beraber Galata ve çevresindeki yeni 
gelişimlere paralel görünmektedir.Perşembe 
Pazarının karakteri, bu bölgede yer alan aktiviteler 
ve günlük kullanımın yanı sıra, yapılı çevre, mimari 
üslup, yollar, bitkiler, cepheler gibi fiziksel unsurların 
çeşitliliğinden oluşur. Ancak, nispeten esnafın, 
zaman içerisinde, ihtiyaçlar doğrultusunda yaptığı 
eklemeler, bir araya geldiği zaman korunacak 
unsurların algılanırlığını engellemektedir. Sokak 
dokusunun çeşitliliğinin korunması kentsel hafızanın 
devamlılığıaçısındanönemlidir. Ancak esnafın ihtiyaçları 
düşünülerek yapılacak ekleme ve düzenlemelerin 
anıtsal yapı ve sivil mimari unsurlarla uyumu dikkate 
alınmalıdır. 

Yapı Tipolojisi: Alanın yapı tipolojisi en, kesit, cephe, 
kat yükseklikleri açısında çeşitlilik göstermektedir. Bu 
çeşitlilik alana fiziksel olarak karakterini veren mekânsal 
kodlardır. Bu kodların çıkarılması önem taşımaktadır. 
Bunun dışında hayatın üst üste yarattığı katmanlar, 
bölgenin yapılı çevresinin ayrılmaz bir parçası haline 
gelmiştir. Bu kullanıcılardan bazıları dükkânına 
sığamayan esnaf, duvar üzerini yuva yapan bir kedi, 
ağaç kovuğundan çıkan incir ağacıdır. Her ne kadar 
bu yapılaşma ve ekleri, modern kentçilik anlayışında 
olumsuz olarak görülse de hayatın belirtilen katmanları 
yapı tipolojisine ruhunu vermektedir.

Sivil Mimari: Mimari stok gerek depreme karşı 
güvenlik, gerekse yapı niteliğinin güncel ihtiyaçlara 
cevap vermemesi nedeniyle restore edilecek ya da 
yenilenecektir. Bu yenileme sürecinde tarihi izlere 
hassasiyet gösterilmeli, sivil mimari unsurlar dikkate 
alınmalıdır. Farklı özellikler gösteren sivil mimari 
unsurların güçlendirilmesi, restore edilmesi ve yeniden 
işlevlendirilmesi alandaki çeşitliliği yaşatmak açısından 
önemlidir.

Ticari Mekân Çeşitliliği: Perşembe pazarı ticari mekân 
çeşitliliğinin önemli bir gerekliliği olan farklı yapı ve 
dükkân tipolojilerine sahiptir. Bu potansiyeli kullanarak 
açılacak yeni işyerleri, dükkânlar ve mağazalar Tersane 
Caddesi’ndeki ticari çeşitliliği arttırma potansiyeline 
sahip olacaktır. Yenilenecek yapılarda da zemin katların 
farklı ölçek ve özellikte tasarlanması bu potansiyeli 
geliştirecektir.  

Geçiş ve Bağlantılar: Perşembe Pazarı kentin içindeki 
konumu açısından avantajlı bir noktada iken proje alanı 
içindeki erişilebilirlik açısından aynı durum söz konusu 
değildir. Ana sokaklar ve caddeler genel olarak kıyı 
şeridine paralel ilerlemektedir ve deniz ile olan bağlantı 
zayıftır. Tersane caddesini kıyı ve Galata ile bağlayacak 
dikey geçişlerin ve yeni bağlantıların tasarlanması 
gerekmektedir. 

Yapı Katmanları: Perşembe Pazarı katmanlı bir 
mimariye sahiptir. Belli bir işlev için yapılar inşa 
edilse de yapılar ihtiyaçlara göre şekillenmiştir. 
Farklı tarih döneminden yapılar, katmanlar halinde 
birbiri üzerine inşa edilmiştir. Farklı dönem yapıları, 
uyumsuz bir bütünlük içinde olsa da özgün bir 
kompozisyon sergilemektedir. Bu durum Perşembe 
pazarının değişikliğe uyum sağlama kapasitesine işaret 
etmektedir. Bu açıdan geleceğin belirsizliği dikkate 
alınarak, yapıların uyarlanabilir ve değiştirilebilir esnek 
özelliklere sahip bir şekilde tasarlanması, işletmecinin ve 
kullanıcının katkılarına açık olması önemlidir. 
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Yaşam Üzerindeki Ekonomik Etkiler

Pazarlık; İşletme ve İstihdam 
Yapısının Değişimi

Seyyar Satıcılar: Kıyıda toplu taşıma açısından önemli 
odaklar bulunmaktadır. Bunlardan birincisi deniz 
motorları iskelesi diğeri ise Haliç Metro Köprüsüdür. 
Ulaşım odaklarının yarattığı insan trafiği seyyar satışı 
tetiklemiştir. Kıyı bölgesindeki bu hareketlilik istihdam 
kaynağı olmuştur. Bu açıdan yeni projeden bu 
grupların etkileneceği göz önünde bulundurulmalıdır. 
Yeni projede seyyar satış kültürü sokak pazarı, sokak 
yemekleri alanı veya hareket kabiliyeti olan geçici 
işletmelere dönüştürülebilir.

İşletmeler: Perşembe Pazarındaki proje süreci 
belirsizliği hem var olan işletmeleri hem de bölgeye 
işletme açmak ve yatırım yapmak isteyenleri olumsuz 
etkilemektedir. Belirsizliğin yarattığı risk yeni açılan 
işletmeleri dahi az yatırımla düşük standartlı hizmetlere 
zorlamaktadır. Yeni projede işletmeler tek tipleşmeden 
birbirinden farklı ve akılda kalıcı hizmetler sunmalı; 
kentli ve ziyaretçi için değer yaratmalıdır.

Kıyı Ekonomisi: Perşembe Pazarındaki proje süreci 
belirsizliği hem var olan işletmeleri hem de bölgeye 
işletme açmak ve yatırım yapmak isteyenleri olumsuz 
etkilemektedir. Belirsizliğin yarattığı risk yeni açılan 
işletmeleri dahi az yatırımla düşük standartlı hizmetlere 
zorlamaktadır. Yeni projede işletmeler tek tipleşmeden 
birbirinden farklı ve akılda kalıcı hizmetler sunmalı; 
kentli ve ziyaretçi için değer yaratmalıdır.

Sektörel Değişim: Perşembe pazarında gerçekleşecek 
olası kültür ve turizm odaklı bir yenileme projesi, 
bölgenin sektörel yapısını tamamen değiştirebilir. 
Bu bölgenin pazar niteliğini kaybetmesine, bu 
bölgeye bağlı gelişen çevredeki ekonomilerin de 
değişmesine sebep olacaktır.  Ancak diğer yandan, 
kültürel miras değerlerinin gün ışığına çıkarılmasıyla 
oluşacak turizm değeri ve yeni ticari sektörler bölgede 
yeni bir ekonomik canlanmaya neden olacaktır. 
Perşembe Pazarı’nın kültürel mirasının, dokusunun 
ve pazar kimliğinin korunduğu bir senaryo, bölgenin 

yıpranmasına neden olan bazı sektörlerin taşınması 
ve mekânı besleyen yeni sektörlerin gelmesi ile 
sonuçlanabilir. Bu sektörel değişimin kayıp ve 
kazançlarının önceden hesaplanarak, bölge içindeki 
çalışanların ve mülk sahiplerinin zarar görmeyeceği 
mekanizmalar geliştirilmelidir. Bu açıdan bölgenin 
kimliğine ve Beyoğlu çevresindeki sektörel dönüşüme 
uygun, yeni iş ve girişim olanakları sağlayan tasarım ve 
kültürel üretim faaliyetleri ile desteklenen bir dönüşüm 
modeli katılımcı ortamlarda geliştirilmelidir. 

Kapasite geliştirme: İşletmelerin istihdam ve ticari 
hacim kapasitesi yenileme projesiyle beraber 
değişecektir. Bölgenin yenilenmesi sürecinde, sektörel 
değişime adapte olabilme kapasitesine sahip sermaye, 
çalışan ve sektörel bilgiye ihtiyaç duyulacaktır. Bu 
kapasitenin tamamı dış kaynaklar ile çözüldüğünde 
bölgenin mevcut yapısı kökten değişebilir. Bölgenin 
yeni bir odak konumuna gelmesi iş arayanları da 
çekecektir. Bölgedeki mevcut istihdam yapısının ise 
projeye adapte olma durumu değerlendirilmeli, iş yeri 
sahipleri kiracılar ve çalışanların bölgedeki sektörel 
dönüşüme uyum sağlamak üzere kapasitelerini 
geliştirme olanakları sağlanmalıdır. Diğer yandan,  
bölgenin turizm ve kültür endüstrileri odaklı gelişimi 
sosyal ve kültürel mekânların sayısının artmasını da 
sağlayacaktır. Bu nedenle mevcut durumda bölgede 
bulunan esnafın ihtiyaçları çerçevesinde şekillenmiş 
olan sosyal mekânlar, kullanıcıların çeşitlenmesiyle 
artacaktır. Bu da kapasite gelişim olanaklarını sağlayan 
sosyal ağların gelişmesi için yeni olanaklar sağlayabilir. 

Üretim Süreci: Perşembe Pazarı hanlarına girildiğinde 
ustaların üretimini ve el becerisini açıkça görmek 
mümkündür. Bu emeğin yaşatılması ve üretimin devam 
etmesi önemlidir. Zanaat üretiminin turistik üretime 
yönelmesi ise bu üretimin talebinin turistlerin talebine 
göre şekillenmesine ve orijinal olan üretim tekniklerinin 
düşük ücretli ve taklit ürünlere dönüşmesine neden 
olabilir. Bu durum ise zanaat kültürünün kaybına 
yol açabilir. Bu dönüşümün bölgedeki zanaati 
destekleyecek şekilde eğitim, tasarım ve teknoloji 
ile birleştirilmesi sağlanmalı ve usta-çırak ilişkisi 
yaşatılmalıdır. 
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Ekonomik Kayıplar: Cadde üzerindeki esnafın ortalama 
büyüklükteki toptancı ve perakendecilerden oluşması, 
müşteri ile birebir ilişki kuruyor olması ve gelip geçen 
sayısının fazla olmasının yarattığı değerler; olası bir 
projenin inşaat süreci, proje tamamlandıktan sonra 
bölgedeki ziyaretçilerin değişmesi veya taşınmak 
zorunda kalınması nedeniyle ortadan kalkabilir. Bu 
açıdan Caddede iş yeri sahibi olan esnafın proje 
sürecinde ve sonrasında yaşayacağı ekonomik kayıplar 
için somut adımların atılması önemlidir. Proje sırasında 
inşaat süreci ve altyapı yenilemeleri gibi süreçler 
için gerekli bilgilendirmelerin önceden yapılması, 
güvenliğin sağlanması ve esnafın ticari faaliyetlerinin 
etkilenmemesi için yeni çözüm önerilerinin tartışılması 
gerekmektedir.  

Sektörel ilişki Ağı: Perşembe Pazarı, tarihsel olarak 
organik bir kümelenme sonucu oluşmuştur. Ulaşım 
hatlarına yakınlığının yanı sıra büyüklük olarakkolay 
dolaşılabilme özelliğini koruyan bölge, Pazar 
oluşuyla müşterinin, esnaf ve ürünüyle sokakla ilişki 
içinde, dolayısıyla satın alma zorunluluğu olmadan 
karşılaşabildikleri bir alan yaratmaktadır. Bu kümelenme, 
müşteri açısından bir üretim sürecinde ihtiyaçların 
aynı bölgeden sağlanabilme kolaylığını yaratmış farklı 
sektörlerin ticari olarak birbirlerini desteklemesini 
sağlamıştır. Caddenin iki yakası bu açıdan birbiri ile 
ayrılamayacak niteliktedir. Yeni proje ile birlikte Tersane 
Caddesinin bir yanında yaşanacak değişim, hem proje 
alanı içinde hem karşısında bu sektörel ilişki ağını 
etkileyecektir. Bu anlamda Cadde boyunca mevcut 
ilişki ağlarının değerlendirilerek, önlemlerin alınması 
ve taşınma süreçlerinde veri olarak değerlendirilmesi 
gerekir. 

Deneyim: Cadde üzerindeki esnafın yıllardır yaratmış 
olduğu işgücü deneyiminin ortaya çıkardığı farklı esnaf 
profili, yeni proje ile değişecektir. Sektörel ilişki ağı 
içinde farklı becerileri ve deneyimleri oluşan nitelikli 
işgücü profilinin yeni projede kullanılması için bir ortam 
yaratılmalıdır. Pazar ve pazarlık ortamında elde edilen 
deneyim, yeni projede oluşacak yeni ekonomilerin 
geliştirilmesinde kullanılmalıdır.

Yer değiştirme; İş Yerlerinin 
Taşınması

Alışkanlıklar: Perşembe Pazarı kıyıları, ulaşım, 
yeme-içme ve alışveriş olanakları ile kentli için belirli 
alışkanlıkların mekânı haline gelmiştir. Motor iskelesi, 
balık pazarı, hırdavatçılar çarşısı ve balık restoranları 
ile kentlilerin belleğinde yer etmiş ve kabul görmüştür. 
Bu alışkanlıkların sürdürülmesi ve yeni alışkanlıklarla 
çeşitlendirilmesi, Perşembe Pazarı’nın hem mevcut 
işlevlerini korumasını hem de yeni işlevlerle canlılık 
oluşturmasını sağlayacaktır.

Gelenler- Gidenler: Perşembe pazarında 
gerçekleştirilecek bir proje, bir arada yaşama 
dengesini etkileyebilir. Kıyıdaki iskele ve parkın 
mevcut kullanımının korunması kentsel alışkanlıkların 
sürekliliğinin sağlanması için önemliyken, değişen 
işlevlerle bölgenin kullanıcıları ve ziyaretçileri 
artacaktır. Olası proje öncesinde bölgede yer alan 
halkın alışkanlıkları, istek ve beklentileri, yaşadıkları 
mekânsal çevrenin özellikleri ve yerel karakteristikleri 
ile yeni gelecek grupların özellikleri farklılık gösterebilir. 
Bölgedeki sektörel dönüşümün kıyıya etkisi 
değerlendirilmeli ve işletme sahiplerinin yeni sektörlere 
ne ölçüde uyum sağlayabileceği konusu katılımcı 
ortamlarda tartışılmalıdır. 

Konum: Perşembe Pazarı, Haliç’in ağzında yer alışı, 
Beyoğlu’na yakınlığı ve kuvvetli ulaşım ilişkileri açısından 
değerlendirildiğinde avantajlı bir konuma sahiptir. Bu 
konum, yenileme süreçleri ile gerçekleşecek sektörel 
dönüşüm için de olanaklar sağlamaktadır. Ancak 
bölgeden gitmek zorunda kalacak olan çalışan ve esnaf 
için merkezi konumun sağladığı avantajların ortadan 
kalkması söz konusu olacaktır. Yeni yer seçimlerinde bu 
özellik dikkate alınmalıdır.

Kayıplar: Yenileme ile ortaya çıkan en önemli 
etki çalışma alanlarının kaybı ve işgücünün yer 
değiştirmesidir. Her ne kadar yeni iş olanakları 
oluşacaksa da, bu sektörel dönüşüme uyum 
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sağlayamayacak işletmeler ve çalışanlar olacaktır. 
Proje sonrasında bölgenin farklı kullanıcı profillerine 
hitap edecek olması esnafı etkileyecek ve hırdavat, 
el aletleri ticareti, gemi malzemesi ticareti gibi iş 
kollarının zorunlu olarak yer değiştirmelerine neden 
olacaktır. Taşınma koşulları ve mevcut iş ağlarının 
kaybedilmesi bazı işletmelerin kapanmasına bazı 
işletmelerin de maddi zorluklar çekmesine neden 
olabilecektir. Bu değişimlerin pek çok insanın yaşam 
koşullarını etkileyecek olduğu kabul edilerek kayıpların 
düzeyi önceden tespit edilmeli ve tazmin olasılıkları 
araştırılmalıdır. 

Taşınma Maliyeti: Olası bir proje nedeniyle oluşacak yer 
değiştirme ve taşınma maliyetlerini mülk sahipleri daha 
kolay karşılayabilecekken, kiracılar zorluk yaşayabilir. 
Taşınma ve yer değiştirme maliyetlerini hesaplamak 
olumsuz etkileri azaltacak yeni stratejileri tanımlama 
ve değerlendirme açısından önemlidir. Zorunlu yer 
değiştirmenin yaşandığı durumda esnafın maddi 
kayıplarının önüne geçilmesi için, eşitlik ilkesi dikkate 
alınarak özellikle kiracıların taşınma maliyetlerine ilişkin 
çözüm önerileri geliştirilmelidir. 

Güven Ağları: Sosyal etkileşimin olumlu etkilerinden bir 
güven ağlarıdır. Yer değiştirme durumu maddi kayıpların 
yanı sıra sosyal sermayenin de kaybedildiği bir süreçle 
sonuçlanabilmektedir. Perşembe Pazarı’nda iş yapan 
esnafın kendi aralarında ve müşterileriyle kurduğu 
güven ilişkileri taşınma süreci sonucunda kaybolma 
riskiyle karşı karşıyadır. Bu güven ilişkilerinin korunması 
için programlar geliştirilmeli, bilişim teknolojileri,  
tanıtım vb yenilikçi yöntemler yoluyla sürdürülmesine 
yönelik çalışmalar yapılmalıdır. 

Kayıplar-Kazançlar: Olası bir projede, yer 
değiştirmeye bağlı gelir kayıpları ve bu bölgeye has 
olan organik kümelenmenin ortadan kalkma olasılığı 
kritik önemdedir. Yer değiştirme durumu Cadde 
esnafının maddi ve sosyal sermayesinde kayıplara 
neden olacağından, kayıpların oluşturacağı zararın 
karşılanması ve minimuma indirgenmesi için proje 
aktörleri ile tazmin mekanizmalarının hazırlanması, 

projenin başarısıyla yakından ilişkilidir. 

Değer Farklılaşması: Cadde üzerinde yenileme projesi 
ile geliştirilecek yeni alanlar hem cadde karşısı ile 
hem de proje alanı içinde yeni değerlerin oluşmasına 
neden olacaktır. Özellikle tarihi niteliğe sahip olan 
yapıların yenilenmesi ile yeni yapılar arasında kullanım 
alanı kısıtları açısından farklar olabilir. Yeni proje 
oluşturulurken bu değer farklılaşmasının dikkate 
alınması, imar hakları ile ilgili düzenlemelerin, değer 
analizi sonuçlarına göre mülk sahipleri ile uzlaşılarak 
yapılması gerekecektir. Cadde karşısındaki olası değer 
farklılaşmasının sonuçlarını önceden hesaplanarak 
dikkate alınması gerekir. 

İş Değiştirme: Cadde üzerinde yoğunlaşan orta 
ve büyük işletme sahipleri ve çok sayıda çalışanı iş 
değişikliği ile karşılaşacaklardır. İşini yeni yerlerinde 
devam edeceklerin dışında, işyerini kapatacakların proje 
alanı içinde ya da dışında farklı iş kollarına değişim 
süreci yaşanacaktır. Yer değiştirme sürecindeki olası 
olumsuz etkilerin azaltılması için iş yaratma programları 
geliştirilmeli özellikle kiracı durumunda olan esnaf için 
teşvik mekanizmaları geliştirilmelidir.
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Kültür Endüstrileri: Perşembe pazarının gelişimi 
sürecinde korumanın uygulanabilirliği ve 
ekonomik canlılık için ekonomi ile koruma birlikte 
düşünülmelidir. Kentsel mekânların kültürel, ticari ve 
sembolik değerlerinin artırılmasında rekabet avantajı 
yaratabilmek hayati bir öneme sahiptir. Beyoğlu bölgesi 
hâlihazırda sanat kuruluşları, tasarım ofisleri, reklam ve 
tanıtım şirketleri gibi kültür endüstrileri işletmelerinin 
yoğunlaştığı bir bölgedir. Bu işletmelerin gelişmesi, 
diğer sektörlerin gelişiminin yanısıra, sektöre giriş ve 
başlangıç olanaklarının kolaylaştırılmasıyla ve eğitim 
ve sosyal ağ olanaklarının artması sonucu gerçekleşir. 
Kültür endüstrileri güncel tarihi miras koruma ve turizm 
geliştirme yaklaşımlarında tamamlayıcı sektör olarak 
tanımlanmaktadır. Bölgede yer alacak ticari ve kamusal 
kullanımlar belirlenirken, kültür endüstrilerinin ihtiyacı 
olan mekânsal özellikler dikkate alınmalı, sektörün 
gelişimi için kamu desteği ve teşviki sağlanmalıdır.  

Ticari Kullanımlar: Birçok araştırma, yenileme projeleri 
ile yerel esnafın giderek yerine ulusal ve uluslararası 
güçlü zincirlerin ve büyük işletmeleringeldiğini 
göstermektedir. Büyük işletmeler hem ucuz maliyetle 
iş kurma, hem de marka değeri ile kolay müşteri elde 
etme şansına sahiptir. Bölgede varlığını sürdürmek 
isteyen ya da girişimde bulunmak isteyen yerel küçük 
işletmeler (kafeler, lokantalar, konaklama tesisleri, 
tasarımcılar, küçük üreticiler) için kira ve ilk yatırım 
maliyetleri daha yüksek gelebilir ve müşteriye ulaşma 
kapasitesi daha zor olabilir. Ancak çeşitli uygulamalar ve 
programlar geliştirilerek, yerel değerler taşıyan yenilikçi, 
farklı, butik işletmelerin teşvik edilmesive ziyaretçiler 
için yeni bir çekim alanı oluşturulması bu dezavantajı 
avantaja dönüştürebilir.

Kolektif üretim: Bölgede yer alan zanaat ustalarının 
yeni kentsel kurguya adapte olamama riski vardır. 
Zanaatın ve atölyelerin mevcut potansiyelinin yeni 
kültür endüstrileri olanakları ile buluşturulması 
önemlidir. Kolektif üretim, yaratıcılık konularını içeren 
atölyeler yeni buluşma ortamları yaratabilir, ziyaretçi 
çeşitlenmesine yardımcı olabilir ve bu çarpan etkisi 
ekonomik ve sosyal canlılığı tetikleyebilir. Yeni girişim 
stratejileri ile zanaat ve teknoloji, el işi ile hesaplamalı 
sistemleri bir araya getirerek bölgede katma değer 
oluşumunu hızlandırabilir. 

Yarışabilirlik; İş Yaşamı

Farklılaşma: Proje ile Perşembe Pazarı’nın Haliç içinde 
yeni bir nirengi noktası olacağı öngörülmektedir. Ancak 
proje çevresinden farklı değerler üretmez ise beklenen 
ekonomik ve sosyal değeri yaratmayabilir. Çevredeki 
gelişimlerle aynılaşma olumsuz etkiler yaratabilir. Kıyı 
alanında tek tip fonksiyonun veya işletme gruplarının 
bir alanda yığılmış olması ve bu benzer yığılımın 
farklılaşmadan devam etmesi bu duruma örnektir. 
Haliç’teki diğer gelişmelerle birlikte değerlendirilmeli 
ve yeni ve farklı kıyı kullanım olanakları geliştirilmelidir. 
Galataport ve Haliçport ile bütünleşme ve farklılaşma 
ilkeleri oluşturularak; her üç proje için yarışabilirlik 
etkisini azaltmak üzere stratejik kararlar alınmalıdır. 

Karşı Kıyı: Karaköy ile Eminönü’ne ait eski fotoğraflar 
incelendiğinde geçmişte iki kıyı arasında sürekli çalışan 
kayıklar ve balıkçı tekneleri ile köprünün sadece 
yayalara açık olduğu dönemdeki yoğun yaya geçişi 
ile iki yakanın daha iç içe geçmiş durumda olduğu 
gözlenmektedir. Günümüzde ise iki bölge arasında 
ayrışma söz konusudur. Karşı kıyı Eminönü; gerek 
dokusu, gerek silueti, gerekse anıtsal yapılarıyla Karaköy 
tarafına göre daha görkemli ve korunmuş haldedir. 
Birbirinden oldukça farklılaşmış görünen iki yakayı 
tekrar birleştirmek, Eminönü tarafındaki ticari aktiviteyi, 
ticari mekânları kullanan insanları, ofis çalışanlarını 
Karaköy’e getirmek önemlidir. İki yakadaki hayatın 
tekrar birbirinin içine sızması, karşı kıyıdaki turizm 
endeksli ekonomik kurguyu, Perşembe Pazarı’nda 
üretim eksenli turizme taşıyarak sağlanabilir. 

HUB: Perşembe Pazarı proje alanının farklı ulaşım 
modlarının kesişim noktası olma özelliği, Galataport ve 
Haliçport projelerinden en ayırt edici özelliklerinden 
biri. Metro, Hafif Raylı ile deniz ve kara ulaşım 
modlarının etkileşiminde olan ve hem ulaşım hem de 
kültürel hub olma potansiyeli olan bu alanda özellikle 
kıyı alanının ulaşım modları arasında transferini hızla 
sağlayacak kolaylıklar Perşembe Pazarını daha farklı 
hale getirecektir.
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Sektörel uyum: Proje alanının caddeye bakan yüzü 
Perşembe Pazarının vitrini niteliğindedir. Şu andaki 
kullanımlarla içeride yer alan sektörlerin bir bölümünün 
burada devam ettiği görülmektedir. Perşembe 
Pazarı’nın İstanbul için yeni bir kültürel çekim alanı 
olması beklenmektedir. Tersane Caddesi’nden günde 
binlerce yolcu geçip gitmektedir. Bu vitrinin bölgenin 
mevcut kimliğinin yanı sıra, yeni oluşacak kültürel, 
sosyal değerleri ve sektörel farklılaşmayı yansıtması, 
kentlilerin bölgeye ilgi duyması açısından önemlidir. 

Entegrasyon: Galata, Karaköy ve çevresinde son 
dönemde yaşanmakta olan sektörel değişim sanat, 
kültür ve eğlence sektörlerini ön plana çıkarmaktadır. 
Bu nedenle caddede yer alacak yeni sektörlerin 
bölgenin geri kalanıyla yarışmak yerine, uyum içerisinde 
ve tamamlayıcı nitelikte olması önemlidir. Bu açıdan 
cadde üzerinde atölye ve üretim alanlarının ve yeni 
yaratıcı sektörlerin yer alması yerinde olacaktır. 

Yeni Ekonomiler: Perşembe Pazarında gelişen dün ve 
bugünün farklı ekonomik ilişki ağları Perşembe Pazarını 
farklı kılmıştır. Günümüzde katma değeri artıran farklı 
sektörler özellikle yenilik, yaratıcılık, tasarım ve kültür 
endüstrileri üzerine kurgulanmaktadır. Proje ekonomisi 
gayrimenkul odaklı geleneksel kullanımların yanı sıra 
günümüzün yeni ekonomilerini de dikkate almalıdır. 
Tersane caddesinin bugün yaratmış olduğu iş hacmi 
ölçülmeli, gayrimenkul ve yeni ekonomilerin katma 
değerleri ile bir kıyaslama analizi yapılmalıdır.
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Yaşam Üzerindeki Sosyal Etkiler

Canlılık; Yaşam Altyapısı

Aktiviteler: Perşembe Pazarı kıyı koridoru önemli 
ulaşım ve ticaret odaklarına yakın bir konumda yer 
almaktadır. Bu açıdan farklı gelir gruplarından oluşan, 
geniş bir kitle tarafından kullanılmaktadır. Ancak kıyıda, 
Galata Köprüsü’nden Haliç Metro Köprüsü’ne doğru 
gidildikçe kıyı kullanımı azalmaktadır. Bu durumun 
temel nedeni tanımsız açık alanlardır. Bölgede tanımsız 
açık alanlar gündüz ve gece boyunca yaya ulaşımına 
elverişsiz, güvenlik algısını olumsuz etkileyen bir kentsel 
çevre oluşturmaktadır. Yeni projede kıyıyı canlı tutacak 
aktivite çeşitliği sağlanmalıdır. Bu açıdan hem tekil 
kullanıcılar için bireysel dinlenme fırsatları hem de toplu 
kullanıcılar için etkinlik ortamları oluşturulmalıdır. 

Çekicilik: Kentsel bir alanın çekiciliği, o mekânın 
canlılığıyla yakından ilişkilidir. İstanbullular için kıyının 
halk tarafından kullanılabiliyor olması o bölgeyi bir 
cazibe merkezi haline getiren en önemli etmenlerden 
biridir. Birçok farklı profilden kullanıcının kıyıyı eşitlikçi 
ilkeler çerçevesinde kullanabiliyor olması, Perşembe 
Pazarı koridoru ve Tersane Caddesi’ni de sosyal çeşitlilik 
anlamında etkileyecektir.

Geçmiş deneyimlerde İstanbul’un bu kıyı mekânlarının 
yaşayanlar için güvensiz ve kimliksiz mekânlar haline 
geldiği görülmüştür. Kentin sosyal yaşamı ve çekici 
unsurlarını içinde barındırmadan oluşturulacak yeni 
ama benzer fiziksel uygulamalar benzer sorunların 
yeniden yaşanmasına neden olabilir. Yeni hedef grupları 
proje alanına çekmek için yeni çekim odakları gereklidir. 
Odak noktaları projenin yaratacağı olumsuz etkileri 
azaltmak için aynı zamanda bir araç olabilir. Kültürel 
Miras Strateji Planında öngörülen yeni etkileşim alanları 
bu açıdan önem taşımaktadır.

Gece Gündüz: Kıyı hattında bulunan tanımsız alanlar 
ve güvenlik sorunları nedeni ile kıyı yalnızca gündüzleri 
canlı bir durumdadır. Gündüz çeşitliliğin ve canlılığın 
yaşandığı kıyı, gece ölü bir alana dönüşmektedir. Bu 
durumda Perşembe Pazarı’nın gündüz faaliyet gösteren 
ticari bir merkez olmasının da katkısı bulunmaktadır. 
Gece güvenliğinin hem tasarım hem de canlılıkla 
sağlanması önemlidir. Yeni projede karma kullanım 
kararlarının uygulanması olumlu etki yaratabilir. 

Kullanım çeşitliliği: Alanın geçmişte sanayi ve liman 
bölgesi olmasından dolayı liman ve koridor arasında 
bir ticari ilişki oluşmuş bu ilişki alanın tüm çevresine 
yayılmıştır. Ancak geçmişteki bu canlılık azalarak 
yerini bakımsız ve terk edilmiş yapılara üst katları boş 
bırakılmış ya da depo olarak kullanılan sadece zemin 
katları ticaret ile işlevlendirilmiş binalara bırakmıştır. 
Koridor hattı boyunca yalnızca kısıtlı sektörlere hizmet 
veren birçok iş yeri ve burada bulunan esnafın yeme 
içme gibi ihtiyaçlarını karşılayacak küçük işletmeler 
bulunmaktadır. Bölge ziyaretçiler açısından yalnızca 
belirli ürünlerin alışverişinin yapıldığı bir alan olarak 
algılanmaktadır. Yeni geliştirilecek projede kullanım 
çeşitliliği sunan mekânlar yaratılması olumlu etki 
yaratacaktır. Bu açıdan, tarihi yapıların ve alanların 
kültürel ve kamusal amaçlarla yeniden kullanımı önemli 
fırsatlar sunmaktadır. 

Sokak hayatı: Perşembe pazarı sokakları gündüz 
kamusal kullanım ile özel alanların kesişim alanlarıdır. 
Gece ise kullanılmamaktadır. Gündelik yaşamdaki 
etkileşimin, alış verişin ve canlı bir kamusal yaşamın 
ana unsuru yaşayan sokaklardır. Cephelerin özellikleri, 
aktiviteler, sesler, kokular, sakinler ve ziyaretçiler 
sokakların karakterini oluşturur. Kentsel yenileme 
projeleri mevcut sokak karakterini değerlendirerek 
gündüz-gece yaşayan sokaklar oluşturmalıdır.
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Verimlilik: Perşembe Pazarı Karaköy’deki konumu 
dolayısıyla oldukça merkezi bir bölgede bulunuyor. 
Gerek ulaşım, gerek gayrimenkul değerleri açısından 
şanslı bir konumda olması, çevre projelerle rekabet 
edebilir olmasını gerektiriyor. Ancak Perşembe 
Pazarı’nın mevcut durumdaki verimliliği, sınırlı kullanım 
ve kısıtlı işlev nedeniyle düşüktür. Bu nedenle koridor 
hattında öngörülen işlevlerin verimliliğinin yükseltilmesi 
ve yeni girişimler için olanak yaratması sağlanmalıdır. 

Geçirgenlik: Mekânsal bağlantıların kurulması bölgenin 
canlılığının sağlanması açısından önemlidir. Tersane 
Caddesi Perşembe Pazarı’nın en işlek yerlerinden 
biri olması nedeniyle bölgenin canlılığına büyük katkı 
sağlamaktadır. Mevcut durumda Tersane Caddesi ve 
koridor arasında sınırlı sayıda geçiş imkânı sağlayan 
sokakbulunmaktadır.Tersane Caddesine yapılacak 
fiziksel ve sosyal müdahalelerle koridora ve kıyıya 
yönlendirme yapılması ve geçişler sağlanması 
önemlidir. Bu açıdan geçirgenliği etkileyen kriterler 
fiziksel, işlevsel ve algısal açıdan üç boyutta ele 
alınmalıdır. 

Hareket: Hareket etme özgürlüğü mekânsal canlılığın 
sacayaklarından birini oluşturur. Perşembe Pazarı’nda 
sosyal olarak canlılığın sağlanması için kullanıcıların 
özgürce farklı rotalar arasında hareket edebilmesi 
gerekir. Tersane Caddesi sınırlı da olsa bu hareket 
imkânını sağlayabiliyor ancak gerek işlev farklılığı, 
gerek kaldırımın darlığı, gerekse dükkanların sokağa 
taşması nedeniyle kullanıcının hareket kabiliyeti 
kısıtlanabilmektedir. Tersane caddesindeki hareketliliğin 
geliştirilmesi sosyal olarak daha keyifli bir deneyim 
sağlayacaktır.

Düzen: Mekanın bölgenin sosyal ilişkilerini geliştirecek 
şekilde düzenlenmesi,o bölgenin işlevselliğini 
arttıracağı gibi aynı zamanda cazibesini de arttıracaktır. 
Perşembe Pazarı’nın kentin geri kalanıyla kesişim 
noktası olan Tersane Caddesi’nin mekânsal düzeninin 
sağlanması bu nedenle önem taşır. Galata gibi önemli 
bir kültür ve turizm merkezine olan yakınlığı nedeniyle 
cadde, koridor ve kıyı erişiminin anahtarı görevi 
görmekte, ancak araç yaya trafiğinin birbirine karışması 
ve yaya dolaşımını engelleyici unsurlar nedeniyle 
karmaşık bir algı yaratmaktadır. Tersane caddesine 
karakterini veren organik doku özellikleri korunarak, 
daha kolay ve algılanabilir bir mekânsal düzen 
oluşturulmalıdır.

Süreklilik; Sosyal Uyum

Erişim: İki önemli ulaşım odağının arasında bulunan 
Perşembe Pazarı kıyı bandının yaya erişimi kısıtlıdır. 
780 metrelik kıyı bandının günümüzde sadece 282 
m.’lik bölümüne erişim sağlanabilmektedir. Erişimi 
kısıtlayan en temel fonksiyon motor park iskeleleri, 
otopark alanları ve tanımsız alanlardır. Motor park alanı 
ve güvenlik çitleri erişimi engellemektedir. Yeni projede 
kıyı erişimini engelleyen bariyerler olmamalıdır. Deniz 
motorları bağlama alanları kıyıda sürekliliği bozmaktadır 
ve iskele tasarımları yeniden düşünülmelidir. Bununla 
birlikte projenin uygulama-inşaat sürecinde yaya 
hareketleri ve yaya erişimi daha da kısıtlanacaktır. 
İnşaat sürecinin etaplanması ve planlanması ile erişim 
sürekliliğinin sağlanması gerekmektedir. 

Karşıya Geçiş: Eminönü ve Karaköy kıyıları, zaman 
içinde kullanım olarak birbirinden ayrışmış olsa da 
aslında yakın tarihte sıklıkla birlikte kullanılan iki 
mekândır. Bugünkü ayrışmanın birkaç sebebi olduğu 
düşünülmektedir. Bunlardan en baskın olanı kıyı hattına 
yapılan dolgu alanı ve üzerine inşa edilen yeni yapıların, 
tarihsel bütünlüğü ve görsel devamlılığı bozması 
ve en işlek kullanılan caddelerin deniz kıyısından 
uzaklaşmasına sebep olması olarak söylenebilir. Dolgu 
alanının aşamalı olarak yapılardan arındırılarak yeşil ve 
kamusal alan haline getirilmesi, iki kıyının işlek sahil 
caddeleri arasındaki görsel bağlantıyı tekrar kuracağı 
için geçişi tekrar oluşturmaya yarar sağlayacaktır. 

Kullanım Devamlılığı: Perşembe Pazarı’nın sahip 
olduğu en önemli özelliklerden birisi kıyı koridoruna 
olan yakınlığıdır. Ancak günümüzde Çarsı, kıyı ve 
park alanı bağımsız bölgeler olarak çalışmakta, 
özellikle kıyıda kamusal açıklıkların bulunduğu 
alanlar değerlendirilememektedir. Bunun en önemli 
nedeni, bu noktaların bağlantılarını ve devamlılığını 
sağlayacak yoğunluğu barındırmamasıdır. Canlandırma 
koridorunun, etki alanı genişletilerek, Perşembe 
Pazarı’nın kalabalığını ve yeni kullanıcılarını sahil ile 
buluşturacak, Tersane caddesi ile kıyı koridoru arasında 
devamlı bir süreklilik yaratacaktır. 

Hayat Katmanları: Perşembe Pazarı sadece esnafın 
ekonomik etkinlik alanı değil aynı zamanda yıllardır 
aynı bölgede yaşayan farklı toplumsal grupların aidiyet 
duygularının da bir arada hissedildiği bir bölgedir. Bu 
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grupların travmaya neden olacak sosyal kopmalara 
maruz kalmaması önemlidir. Alanla özdeşleşmiş kişi 
ve işletmeler, özellikle yıllarını burada geçirmiş yaşlı 
esnaf ve işletmeciler açısından bu durum önemlidir. 
Alana sahiplilik hisseden kullanıcıların sürekliliği 
sağlanmalıdır. Burada oluşmuş olan bellek belgelenmeli 
ve yaşatılmalıdır. 

Farklılık: Farklı kullanıcı grupları günümüzde Perşembe 
Pazarını kullanmaktadır. Bu durumun sürekliliği 
sağlanmalı ve proje sonrasında herkese hitap eden 
bir bölge yaratılması önemlidir. Bu açıdan kamusal 
alanlarda geniş kullanıcı kitlelerine hitap eden etkinlik 
ve programlar yürütülürken özel alanlarda ise farklı 
temalar ve yeni değerler farklılık yaratabilir. Farklı 
kullanıcı gruplarına ve işlevlere hitap eden bir mekânsal 
tasarım ön plana çıkmalıdır. 

Süreç Sürekliliği: Perşembe Pazarı Yenileme Projesi 
sürecinin sürekliliği ekonomik ve sosyal riskler 
nedeniyle kesilebilir. Ancak bu durumda hedeflerin 
tüm aktörler tarafından ortaklaştırıldığı bir senaryo 
olumlu etki yaratacaktır. Projede süreç sürekliliği 
sağlanmalı, projeyi yönetenler kararlılık sergilemeli, 
belirsizlikler etkin bir planlama ve uzlaşma süreci içinde 
giderilmelidir.

Hız ve Ritim:Tersane Caddesi, Perşembe Pazarı’nın en 
hızlı hareket edilen ve en hızlı değişen bölgelerinden 
biridir. Cadde karakteri, günün pek çok saatinde 
yoğun kullanılıyor olması ve sürekli bir akış içinde 
olması, bölgenin değerlerinin de diğer yerlere 
göre daha yüksek olmasına neden olmaktadır. 
Cadde üstünde restorasyon çalışmalarının başladığı 
yapılar bulunmaktadır. Tersane caddesinin dinamik 
özelliklerinin proje süreci boyunca korunması ve 
gelişimi tetikleyici olarak kullanılması, proje süreçlerinin 
etaplanması ve uzlaşma süreçlerinde dikkate 
alınmalıdır. 

Karakter: Cadde’nin karakteri, Beyoğlu’nun tarihsel 
gelişimine bağlı olarak, canlı bir esnaf yaşantısı 
ve sokağa taşmış dükkânlar ile birlikte esnafın 
kendi arasında ve esnaf- müşteri arasında sürekli 
bir etkileşimin varlığı ile oluşmuştur. Zamanın 
koşullarına uygun olarak yeni sektörlerle birlikte 
yeni etkileşimlerin oluşturulması, organik ticaret 
ilişkilerinin sürdürülmesi, dükkânların bazı hizmetleri 
ortak almaya devam etmesi bu karakterin sürekliliğini 
sağlayacaktır.

Sosyal Karma: Tersane Caddesi Perşembe 
Pazarı’nın vitrini olma özelliğini dünden bugüne 
kadar sürdürmüştür. Tarihsel süreç içinde vitrin 
olma durumu, gelecekte de sürdürülmelidir. Cadde 
üzerindeki hız ve ritm, canlı ticaret yaşamı, yapıların 
çeşitliliği caddenin sürekliliği için önemli etmenlerdir. 
Tersane caddesi sürekliliği içinde yer alan kullanıcıların 
profili dün ve bugün zaman dilimi içinde iyi analiz 
edilmelidir. Bu analiz yeni kullanıcılarlabirlikte bir 
sosyal karma önermelidir.
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Etkileşim; Kültürel 
Bütünleşme

Sosyal Gruplar: Kıyı mevcut haliyle yalnızca belirli 
grupların kullanımına açık ve çoğu zaman da 
kullanılmamaktadır. Kıyının kullanıma açılırken yalnızca 
ticari kullanımlarla desteklenmemesi, erişimin kolay 
olması, farklı toplumsal ihtiyaçlara yönelik etkinlikleri 
barındırması, kullanıcılar arasındaki etkileşimi 
arttıracaktır. Kıyı koridorunda kullanıcı çeşitliliğini 
koruyan, farklı grupların ihtiyaçlarını göz önünde 
bulunduran uygulamalar hayata geçirilmelidir. Aynı 
zamanda kullanım çeşitliliğini sağlayan bir anlayışla 
kurgulanması önerilmektedir.

Kıyı Yaşamı: Kıyı yoğun biçimde kullanılmasa da proje 
kıyı yaşamını etkileyecektir. Öncelikle bu durum kıyının 
geleneksel kullanım ve kullanıcısını etkileyecektir. 
Özellikle kayıkçı ve balıkçıların kaybına yol açabilir. 
Ancak sosyal yaşamın ön planda tutulduğu güven 
ve huzur içinde buluşma noktalarının oluşturulması 
olumlu etkiler yaratacaktır. Ancak kıyı yalnızca insanların 
kullandığı bir alan değildir. Haliçler, biyolojik çeşitlilik 
açıdan önemli alanlardır. Perşembe Pazarı kıyı hattı 
uzun yıllardır süren Haliç Suyunu Temizleme Projesi’nin 
içinde bulunduğu bir alanda yer almaktadır. Projede 
kıyı hattında yapılacak uygulamalar denizdeki biyolojik 
çeşitliliği olumsuz etkileyebilir. Proje uygulama süreci 
çevreye ve biyolojik çeşitliliğe duyarlı biçimde olmalıdır. 
Deniz canlılarının çeşitliliğini arttıracak, doğal bitki 
örtüsünü canlandıracak, insanlarla beraber kıyıdan 
faydalanan hayvanlar için de ev sahipliği yapacak 
uygulama ve tasarımlar desteklenmelidir.

Karşılaşma: Yeni proje yeni grupların birbiri ile 
karşılaşmasını sağlayacaktır. Eski esnaf yeni esnaf 
ile, eski müşteri yeni müşteri ile, eski kullanıcılar yeni 
ziyaretçiler ile burada karşılaşacaktır. Proje alanının 
kültürel değerlerinin öne çıkarılması eskisine göre 
çok daha çeşitli grupların bölgeye gelmesine neden 
olacaktır. Bu durumun sorun oluşturmaması için, ortak 
programlar üretilmeli, kültürel bütünleşme sağlayacak 
etkinlikler yapılmalı, turist odaklı yerine yerel gelişme 
odaklı bir yaklaşım benimsenmelidir. 

Kıyı - Cadde: Perşembe Pazarı’nın bir alışveriş mekânı 
oluşu, kıyıyla etkileşimini iki yönlü olarak etkilemektedir. 
Kıyıyı yalnızca bir sosyalleşme mekânı olarak kullanan 
kullanıcılar, Perşembe Pazarı’nı transit yolcu olarak 
kullanırken, Perşembe Pazarı’nda alışveriş yapan 
kullanıcılar da kıyıyı kalan vakitlerini değerlendirmek 
için kullanabilmektedir.  Koridor bölgesi, cadde ve 
kıyı arasındaki etkileşimi arttırarak, daha geçirgen bir 
kentsel çevre oluşturabilir.  Yapılacak olan projede 
koridorun bu işlevinin devamlılığının sağlanması cadde 
ve kıyıdaki aktivite çeşitliliğine de katkı sağlayacaktır.

Diyalog: Proje sürecinin muhataplarının önemli 
bir kısmını oluşturan esnafların bir bölümü koridor 
hattında bulunmaktadır. Ancak bölgede Perşembe 
Pazarı Koruma ve Güzelleştirme Derneği dışında, 
kentsel dönüşüm süreçlerinde yerel dayanışma 
ve örgütlenmeyi destekleme konusunda faaliyet 
gösteren bir örgütlenmeye rastlanmamıştır. Bu açıdan 
dönüşüm süreçlerinden etkilenen diğer gruplara yeterli 
bilgi akışı ve dayanışma sağlanamadığı söylenebilir. 
Kiracıların haklarını korumaya yönelik herhangi bir 
örgütlenme ya da dayanışma alt yapısının henüz 
mevcut olmadığı da görülmüştür. Bu açıdan bölgede 
projeden etkilenen gruplar içinde ve arasında diyaloğun 
artmasını sağlayacak oluşumlar, hem projenin sağlıklı 
işlemesi açısından hem de yerel beklentilerin projeye 
yansıtılması açısından önemlidir.
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Karşı Cadde: Tersane Caddesi’nin iki yakası mevcut 
esnafın sadece iş hacmini arttıran değil aynı zamanda 
sosyal iletişim kurdukları bir ağ oluşturmaktadır. Proje 
bu ağı olumsuz ya da olumlu etkileyebilir. Değişen 
dükkânlar caddenin karşısında da bir dönüşümü 
tetikleyeceği gibi, taşınma programları da caddenin 
karşısıyla birlikte yapılabilir. Sosyal projeler ve katılım 
çalışmalarında caddenin karşısındaki gruplar da dikkate 
alınmalıdır. 

Ticaret Yaşamı: Ticari yaşam gelenekleri Perşembe 
Pazarı’nda günümüze uzanan önemli bir yaşam 
kültürüdür. Bu yaşam, esnafın ticaret ve üretim gibi 
çeşitli meslek alanlarında yetişmesini sağlayan bir 
örgütlenme modeli oluşturmuştur. Canlandırma 
koridorunun etkisiyle ticari yaşamın bölgenin iç 
kesimlerinde öncelikli geliştirilmesi gerekmektedir. 
Ancak Tersane Caddesi’nin mevcut canlılığı geleceğe 
taşınarak, yeni esnafı eskiden kalanlarla bir araya 
getirecek ve yeni tüketicilerle buluşturacak platformlar 
kurgulanması gerekecektir.
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Adım 4: 
TASARLAMA
Tasarlama adımı, SED raporlarında tespit edilen 

sosyal etkilerin olumsuz taraflarına yönelik 

olarak geliştirilen çözüm önerilerinin bulunduğu 

adımdır. Proje alanına özgü olarak hazırlanmış 

olan Sosyal Etki Matrisi (4E) ve farklı tasarım 

önerilerinden oluşur. Tasarlama adımında eylem 

planları, farklı kullanım seçenekleri, alternatif 

uygulama senaryoları ve etki hafifletme programları 

hazırlanır.
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Etki Yönetimi Programını Tasarlama Önerileri

Bu bölümde ilk olarak Perşembe Pazarı’na yönelik olarak geliştirilecek 

çözümün tasarlanması için Etkileyenlerin ve Etkilenenlerin sorumlulukları 

tanımlanarak, gruplar arasındaki Etkileşim’in sağlanmasına yönelik ilkeler 

Etkileşim Matrisi şeklinde ortaya konmuştur. İkinci olarak olumlu Etki 

yaratmak üzere gerçekleştirilmesi gereken öneriler tarif edilmiştir. Etki 

Yönetim Planı burada belirtilen ilkeler doğrultusunda hazırlanmalıdır (Bkz. 

Perşembe Pazarını Yeniden Düşünmek; Etki Yönetim Planı).

Etkileşim Matrisi:

ETKİleyenler; Proje Geliştirenler

ETKİlenenler; Mülk Sahipleri, Kiracılar, Çalışan ve İşverenler

ETKİleşim; Etkileyen ve Etkilenen

ETKİ: Sosyal Etki

Öneriler:

Atölye; İş Yaratma, Eğitim, Danışmanlık, Girişimcilik Projeleri

Aktivite; Etkinlik Projeleri

Kültür; Sanat, Etkinlik ve Bellek Projeleri

Araştırma; Yenilikçi Katılım Çalışmaları

Tasarım; Sosyal Etki Tasarım İlkeleri

İletişim; Yaşayan Mekânlar İçin Etkileşim Projeleri

Yer Değiştirme; Taşınma Planları
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ETKİleyenler; Proje Geliştirenler

İş Potansiyeli Yaratmalı:

Proje alanındaki ekonomik potansiyelin 
değerlendirilmesi ve artırılmasına yönelik planların 
geliştirilmesi, proje geliştiricilerinin ön planda tutması 
gereken bir süreçtir. Perşembe Pazarı gibi yoğun bir 
sektörel dönüşüm beklenen bir alanda iş kayıpları ve 
yeni iş olanakları olması kaçınılmazdır. Proje alanında 
yaşanması ön görülen iş kayıplarına alternatif olarak 
yeni iş imkânlarının geliştirilmesi, etkilenenler için 
öncelikli işe alım sisteminin hazırlanması ve çalışan 
bulmaya yönelik bir veri tabanının geliştirilmesi 
gerekmektedir. Turizm ve kültür endüstrilerinin 
oluşturacağı yeni fırsatlardan özellikle projeden 
doğrudan etkilenenler tarafından faydalandırılması 
önemlidir. Bu da kapasite geliştirme, eğitim ve 
teşvikler yoluyla sağlanmalıdır. 

Empati Kurmalı:

Proje alanının sosyal ve ekonomik koşulları göz 
önünde bulundurularak proje aktörleri arasında 
uzlaşım sağlanmasına yönelik araçlar geliştirilmelidir. 
Projenin sağlıklı bir biçimde ilerlemesi için projeyi 
etkileyenlerin bölgedeki sosyal riskleri göz önünde 
bulundurması ve olumsuz etkileri azaltmaya yönelik 
seçenekler sunması önem taşımaktadır. Bu nedenle, 
proje alanında yer alan mülk sahipleri, kiracılar, esnaf 
ve çalışanlar, kullanıcılar ve transit geçenlerle empati 
kurulmasını sağlayacak platformlar oluşturulmalıdır. 
Ayrıca, bu bölgenin kültürel ve sosyal değerlerine 
önem veren ilgili kişilerin de fikirleri ve 
beklentilerinin değerlendirilmesi önemlidir. Bu 
şekilde Perşembe Pazarı’nın yenilenmesine yönelik 
beklentiler ve ihtiyaçların anlaşılmış ve olası olumsuz 
etkilerin baştan önlenmesi için iletişim ortamı 
sağlanmış olacaktır. Bu şekilde projenin bütün 
süreçlerinde turizm ve kültür endüstrileri 
odaklı dönüşümün, tüm tarafların uzlaşısıyla 
gerçekleşmesini sağlayacak işbirliği 
ortamı yaratılmış olur.

Tasarımı Çeşitlendirmeli:

Etkileyenler yalnızca kısa vadeli piyasa koşullarını 
değil, orta ve uzun vadede bölgenin hem doğrudan 
etkilenenler için hem de İstanbul için önemini ve 
değerini değerlendirerek tasarım seçeneklerini 
sunmalıdır. Özellikle kültür endüstrilerinin 
geliştirilmesi ve kültürel mirasın korunmasına 
yönelik ilkeler ve kamusal alanların toplumun 
geneline hitap etmesine yönelik yenilikçi ve güncel 
tasarım yaklaşımları araştırılmalıdır. Tasarım süreci 
plancı, mimar, peyzaj mimarı, harita mühendisi, 
sosyolog, koruma uzmanı, arkeolog, tarihçi gibi farklı 
disiplinlerin bir araya geleceği çalıştay ortamlarında 
yönetilmelidir. Etkileyenlerin proje alanına özgü 
olarak geliştirdikleri öneri tasarım seçeneklerini 
rehber haline getirerek etkilenenlerle tanıştırması ve 
tartışması önem taşımaktadır. 

Kayıpları Engellemeli:

Projenin zorunlu yer değiştirme gerektirmesi 
durumunda, bölgedeki işyeri sahibi ve kiracıların 
maddi ve sosyal kayıplarının çeşitli mekanizmalarla 
önlenmesi gerekmektedir. Etkileyenlerin proje 
alanında bir ön fizibilite çalışması yapması yaşamsal 
ve mekânsal kayıpların önüne geçecektir. Bu 
nedenle yer değiştirme gibi bir durumda iş yeri 
sahibi ve kiracıların hak kaybı, gelir kaybı ve iş kaybını 
önlemek amacıyla tanzim sistem mekanizmalarının 
hazırlanması, fon oluşturulması ve erken aksiyon 
alınması gerekmektedir. 

 

 ETKİlen
e

n
le

r                         ETKİ 
                    

  ETKİle
şi

m
   

   
  

   
   

   
  E

T
K

İl
ey

enler



121

ETKİleyenler; Kültürel mirasa duyarlı kamusal alan tasarımı için; 
“Stratejik Tasarım Çalıştayı” yoluyla farklı tasarım seçenekleri 
oluşturmalı, bu çalışmalarla; 

• Kamusal alan tasarım ilkeleri belirlenmeli,

• Kültürel miras koruma ilkeleri tanımlanmalı,

• Yenilikçi yöntemler kullanılmalı,

• Mekânsal bütünleşme stratejileri ortaya konmalıdır. 

ETKİleyenler; Kayıp tazmin odaklı sektörel dönüşüm için; “Karma 
Kullanım Seçenekleri” ortaya koymalı, bu seçenekler;

• Proje alanı envanteri, 

• Ön fizibilite çalışması,

• İş yaratma potansiyeli,

• Yer değiştirme önlemleri, 

• Kaynakların tespitine ilişkin çalışmalar doğrultusunda 
hazırlanmalıdır. 

ETKİleyenler;  Yaşayan mekânlar için etkileşim tasarımı sürecini 
işleterek “Empati Platformları” oluşturmalı, bu kapsamda;

• Stratejik Plan ve 

• Uzlaşma Yönetimi çalışmalarını yaptırarak,

• Bilgilendirme ofisleri kurmalıdır.
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ETKİlenenler; Mülk Sahipleri, Kiracılar, Çalışan ve İşverenler

Etkin olmalı

Projeden etkilenenlerin proje süreci hakkında detaylı 
bilgiye sahip olması ve karar süreçlerinde etkin rol 
alması gerekmektedir.  Bunun için etkilenenler bir 
araya gelebilecekleri platformlar oluşturmalıdır. Bu 
platformlar dernek, kooperatif ya da şirket yoluyla 
oluşturulabileceği gibi, gayri resmi örgütlenmeler 
yoluyla da olabilir. Projeden etkilenenlerin proje 
sürecinde bilgi talep etmesi, projenin olumlu ve 
olumsuz etkilerini anlaması ve haklarını araştırması 
proje sürecini etkileme güçlerini arttıracaktır.

Tasarıma Katılmalı

Projeden etkilenenlerin kendi aralarında taleplerini 
belirlemeleri ve etkileyenlere taleplerini iletebilecekleri 
kanalları yaratması gerekmektedir. Etkilenen tarafların 
beklentilerini tasarım yoluyla ortaklaştırılması, mekânsal 
önceliklerini ve ihtiyaçlarını belirlemesi olumsuz sosyal 
etkilerin azaltılmasında önem taşımaktadır. Özellikle 
mülk sahiplerinin ve bölgede kalmaya devam etmeyi 
planlayan işletmelerin ortak taleplerini belirlemesi ve 
bölgeye ilişkin bilgilerini  tasarım süreçlerine aktarması 
önemlidir. Sosyal Etkiye Duyarlı Tasarım yöntemleri ile 
katılımcı ortamlarda ortak ihtiyaçlar belirlenmelidir. Bu 
şekilde proje geliştiren gruplarla somut beklentiler ve 
talepler üzerinden görüşebilir ve bölgenin tasarımının 
tüm tarafların beklentilerini karşılayacak şekilde 
sonuçlanması sağlanabilir. 

Kapasite Oluşturmalı:

Projeden etkilenenler, talep ve beklentilerini belirlemek 
ve karar vericileri yönlendirmek amacıyla kendi sosyal 
sermayelerini etkinleştirmelidir. Yerel temsilcilerin 
belirlenmesi ve bilgi akışının sürekliliği önemlidir. 
Projenin yasal ve hukuki süreçleri hakkında bilgi 
edinilmesi için uzmanlara danışılması, görüşmeler 
yapılması, etkileyen ve etkilenen gruplarla düzenli 
iletişim içinde bulunulması katılımı arttıracaktır. 
Etkilenen grupların, projenin yaratacağı ekonomik 
dönüşüm süresince kapasite geliştirme programlarının 
tasarımlarında yer alması, meslek ve eğitime yönelik 
çalışmaların işlevsel olmasını sağlayacaktır. 

İhtiyaçları Ortaklaştırmalı:

Çalışan, kiracı ve mülk sahiplerinin beklenti ve 
ihtiyaçlarının farklı olması kaçınılmazdır. Bunun için 
bireysel beklentilerin ve ortak beklentilerin ayrı ayrı 
tespit edilmesi gerekir. Etkilenenlerin kendi aralarında 
oluşturdukları işbirlikleri ile katılımcı süreçleri takip 
etmesi ve ortak beklenti ve ihtiyaçlarını oluşturması, 
bireysel beklenti ve çıkarların ortak beklenti ve 
ihtiyaçların önüne geçmesini engelleyecektir. 
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ETKİlenenler; Kültürel mirasa duyarlı kamusal alan tasarımı için; “Sosyal 
Etkiye Duyarlı Tasarım Çalıştayı” yoluyla ;

• Taleplerini belirlemeli,

• Koruma ve gelişme sınırlarını tanımlamalı,

• Kamusal kullanım ihtiyaçlarını ortaya koymalı ve

• Yerel tasarımcıyla birlikte çalışmalıdır.

ETKİlenenler; Kayıp tazmin odaklı sektörel dönüşüm için; “Ortak İhtiyaç 
Programı” hazırlayarak projenin ekonomik değerlerini geliştirme süreçinde 
etkin rol almak için;

• Bireysel ve ortak ihtiyaçların tespit etmeli,

• Kayıplarını önceden tahmin etmeli, 

• Bütünleşme stratejileri için yerel bilgiyi ortaya çıkarmalı, 

• Uzman desteğinin almalı ve 

• Yerel proje liderlerini seçerek sürecin takipçisi olmalıdır. 

ETKİlenenler; Yaşayan mekânlar için etkileşim tasarımı süreci için “Proje 
İletişim Altyapısı” oluşturarak bilgi ve etkileşim süreçlerini geliştirmeli, 
bunun için ;

• E-İletişim olanaklarını geliştirmeli,

• Bilgilendirme ve bilinçlendirme dokümanları hazırlatmalı,

• İstek ve şikâyet mekanizmalarına etkin katılım sağlamalıdır. 
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ETKİleşim; Etkileyen ve Etkilenen

İhtiyaçlar İşbirliği İle Karşılanmalı:

Proje aktörlerinin beklenti ve taleplerinin 
değerlendirilmesi için ortak ihtiyaç programı 
çıkarılmalıdır. Etkilenen ve etkileyenlerin görev ve 
sorumluluklarının önceden belirlendiği programların 
oluşturulması projenin daha etkin ve hızlı bir süreç 
içerisinde tamamlanmasını sağlayacaktır. 

Etkileşim Süreci Tasarlanmalı:

Projenin tarafları arasında sağlıklı iletişim kanallarının 
oluşturulması için somut adımlar atılması 
gerekmektedir. Bu nedenle öncelikli olarak bir 
iletişim planı hazırlanmalıdır. Proje alanında gerekli 
incelemeler ve araştırmalar yapıldıktan sonra bir 
bütçe planın hazırlanması, proje koordinasyonunun 
sağlanması ve işbirliği imkânlarının değerlendirilmesi 
gerekmektedir.

Tasarım Süreci Birlikte Yönetilmeli:

Tasarım sürecinin tüm grupların beklentileri 
değerlendirilerek sürdürülmesi gerekir. Bu nedenler 
etkileyenlerin hazırlayacakları tasarım seçenekleri ile 
etkilenenlerin ortak ihtiyaçları buluşturulup, bunun 
sonucunda somut tasarım kararları oluşturulmalıdır. 
Proje alanında mekânsal bütünleşmenin sağlanması, 
afet riski bulunan bölgelerin güçlendirilmesine 
yönelik çalışmalar yapılmalı; kamusal alan 
kullanımları konusunda uzlaşıya varılmalıdır. 

 

 ETKİlen
e

n
le

r                         ETKİ 
                    

 ETKİle
şi

m
   

   
  

   
   

   
  E

T
K

İl
ey

en
ler

Katılım Araçları Geliştirilmeli:

Aktif bir katılımın sağlanması ve projenin başarıya 
ulaşması için kamu, özel ve sivil toplum arasında 
güçlü bir etkileşimin sağlanması gerekmektedir. 
Etkilenenlerin oluşturduğu topluluklar ve proje 
geliştiricileri arasındaki iletişimin sağlanması için 
katılım araçları geliştirilmelidir. Proje hazırlık ve 
uygulama süreçlerinde etkilerin izlenmesi için 
ortak komiteler oluşturulmalıdır. Özellikle kayıp 
tespit ve izleme komitesi, kültürel miras izleme 
komitesi ve sosyal projeler komitesi proje alanının 
olumlu sosyal etkiler yaratması için gereklidir. Bu 
komisyonların çalışacağı bir takvimin belirlenmesi, 
çalıştay ve oturumlarla müzakere süreçlerinin 
oluşturulması, bilgilendirme ofislerinin kurulması ve 
tarafların erişiminin olduğu elektronik bir platformun 

kurulması gerekmektedir.
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ETKİleşim sağlamak için; Kültürel mirasa duyarlı kamusal alan tasarımı 
sürecini takip etmek üzere “Tasarım ve Miras İzleme Komitesi” 
oluşturulmalı ve bu komite içinde;

• Belediye,

• Dernekler,

• Özel sektör ve 

• (ICOMOS vb gibi) Sivil Örgütler’in temsilcileri yer almalı. 

ETKİleşim sağlamak için; Kayıp tazmin odaklı sektörel dönüşüm sürecinde 
kayıpları ve gelişmeleri takip etmek üzere “Kayıp Tespit ve İzleme 
Komitesi” kurulmalı ve bu komite;

• Belediye,

• Dernek,

• Kiracılar,

• Esnaf ve

• Bağımsız uzmanlardan oluşmalıdır.

ETKİleşim sağlamak için; Yaşayan mekânlar için etkileşim tasarımı sürecini 
oluşturmak ve takip etmek üzere “Sosyal Etkileşim Komitesi” oluşturularak 
sosyal programlar ve etkinlikler sürdürülmeli, bu komitede;

• Belediye,

• Dernek,

• Esnaf ve

• STK’ların temsilcileri yer almalıdır.
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ETKİ: Sosyal Etki

Ekonomik Seçenekler İle Minimum Yer 
Değiştirme:
Proje alanında minimum yer değiştirmenin sağlanması 
için alanda, bölgede kalabilecek sektörlerin mekânsal 
ihtiyaçlarının karşılanması ve ödenebilir kira kotalarının 
oluşturulması; sektör değiştirmek isteyenler için 
ise sektörel dönüşüm olanaklarının geliştirilmesi 
gerekmektedir. Ancak pek çok işyerinin bölgeden 
gitmesi kaçınılmazdır, bu nedenle sağlıklı işleyecek 
ve işlevsel bir yer değiştirme programının katılımcı 
ortamlarda hazırlanması, iş yeri sahipleri ve kiracılar 
için ödenebilir kredi seçeneklerinin ortaya konması 
gerekmektedir. Yer değiştirme sırasında ve sonrasında 
yaşanacak olan ekonomik kayıpların takibinin yapılması 
için takip sistemleri geliştirilmelidir.

Tazmin Mekanizmaları İle Kayıpları 
Azaltma:
Zorunlu yer değiştirme durumunda yaşanacak olan 
ekonomik ve sosyal kayıpların azaltılması ve giderilmesi 
için tazmin mekanizmaları gereklidir. Kayıpların tespit 
edilmesi ve izlenmesi için kurulacak olan komite, 
kayıpların yerine konması için yardım fonları geliştirmeli, 
fonların sürekliliği için ekonomik ve sosyal kaynak 
geliştirmesi yapmalıdır. 

Katılımcı Yöntemlerle Karar Alma:
Proje sürecinin sorunsuz ilerlemesi için yerel 
örgütlenmeler, kamu ve yatırımcılar işbirliği içerisinde 
olmalıdır. Yerel örgütlenmelerin aktif olması için 
temsilcilerin seçilmesi ve proje geliştiricileriyle yakın 
temas içerisinde bulunması gerekmektedir. Katılım 
süreçlerinin plan çerçevesinde gerçekleştirilmesi ve 
sürekli kılınması önemlidir. Projenin tüm süreçlerine 
dair bir öneri ve şikâyet sistemi oluşturulmalı ve 
değerlendirilmesi sağlanmalıdır. 

İş Yaratma Ortamlarıyla Gelir 
İyileştirme: 

Proje alanıyla ilgili en önemli etkilerden birisi alanın 
ekonomik bir faaliyet merkezi olmasıdır. Bu nedenle 
iş kayıpları ve maddi kayıp en temel sosyal riskler 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Proje alanında istihdam 
olanakları için kapasite ve kaynak analizinin yapılması 
gerekmektedir. Var olan işgücünün bir kısmının turizm 
ve kültür endüstrileri sektörlerine adapte edilmesi için 
meslek ve yetenek eğitiminin verilmesi, gelir iyileştirme 
planlarının hazırlanması ve katma değeri artıracak 
planlar hazırlanması gerekmektedir. 
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Kültürel mirasa duyarlı kamusal alan tasarımı yoluyla 
olumlu Sosyal ETKİ yaratmak için; “Tasarım Kodları” 
ve “Kültürel Miras Yeniden Kullanım Rehberi” 
hazırlanmalıdır. 

Tasarım Kodları, 

• Kamusal alan tanımları,

• Cephe özellikleri,

• Peyzaj kuralları,

• Yol kesitleri vb tasarım kurallarını içermelidir. 

Kültürel Miras Değerlendirme Rehberi ile

• Mirasın belgelenmesi sağlanmalı,

• Yeniden Kullanım senaryoları tanımlanmalı, 

• Mimari mirası koruma ilkeleri belirlenmeli ve 

• Katılımcı yenileme süreçleri işletilmelidir. 

Kayıp tazmin odaklı sektörel dönüşüm sağlayarak 
Sosyal ETKİ yaratmak için yeni sektörlerin gelişmesini 
sağlayacak “Kültür Endüstrileri HUBları” ve iş 
kayıplarını engelleyecek “İstihdam Ofisleri” kurulmalı, 
taşınma sürecinde kayıpların azaltılması için  “Yer 
Değiştirme Programı” hazırlanmalıdır. 

Kültür Endüstrileri HUBlarında; 

• Atölyeler ve 

• Ortak ofisler yer almalı, 

• Katma değer programları geliştirilmeli ve

• Bölgesel bilgi sistemi ile etkileşim arttırılmalıdır. 

İstihdam Ofisleri, bölgedeki mevcut iş gücünü korumak 
ve yeni işgücü için fırsat sağlamak üzere;

• Öncelikli işe alım programı, 

• Kapasite artırım programları ve

• Ödenebilir ofis programı gibi programların 
uygulandığı alanlar olarak tasarlanmalıdır. 

Yer Değiştirme Programı ile;

• Yeni alan seçenekleri oluşturulmalı,

• Taşınma planı organize edilmeli ve 

• Kiracı koruma programı uygulanmalıdır.  

Yaşayan mekânlar için etkileşim tasarımı süreçlerini 
işleterek Sosyal ETKİ yaratmak için;

“Sosyal Etkinlik Programı” ve “Kültürel Bütünleşme 
Programı” hazırlanarak, sosyal uyum sağlanmalıdır. 

Sosyal Etkinlik Programı ile;

• Açık Alan Etkinlikleri ve 

• Sosyal projeler geliştirilmelidir. 

Kültürel Bütünleşme Programı ile;

• Kültürel miras envanteri oluşturulmalı, 

• Tanıtım çalışmaları yapılmalı,

• Bilinçli kullanım vatandaş rehberi hazırlanmalıdır. 
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Öneriler

Atölye; İş Yaratma, Eğitim, Danışmanlık, 

Girişimcilik Projeleri

Kültür Endüstrileri HUBları

Kültür endüstrileri, kültürel niteliğe sahip varlıkların, 
yaratıcı sektörler, üretim ilişkileri, mal ve hizmet 
dağıtımı gibi araçlarla bütüncül bir biçimde bir araya 
getirilmesinden oluşmaktadır. Büyük oranda yaratıcı 
sektörden beslenen kültür endüstrileri bilgi temelli ve 
işgücü odaklıdır. Tasarım ve mimari gibi yaratıcı alanları 
ön plana çıkararak var olan kültürel mirası korumakta 
ve kültür turizmini beslemektedir. Kültürel çeşitliliği 
korumak ve zenginleştirmek için kültür endüstrisi 
yatırımlarını teşvik etmek önem taşımaktadır. Proje 
alanındaki tarihi doku ve kültürel mirası oluşturan 
sektörler, üretim ağları ve somut olmayan kültürel 
mirasın bir araya gelmesi için kültür endüstrisi 
merkezlerinin yaratılması önem taşımaktadır. Özellikle 
bölgede yer alan tarihi hanlar merkezlerin yaratılması 
için önemli potansiyeller barındırmaktadır. Bu hanların 
proje alanındaki yenileme ve sektörel dönüşüm 
süreçlerinin tetikleyicisi olarak değerlendirilmesi 
amacıyla kamu kaynaklarıyla restore edilmesi ve 
kamusal niteliğinin korunması gerekmektedir. Böylece, 
bölgedeki üretimin katma değerinin yükseltilmesi, 
bölgenin diğer projelerden farklılaşması, katılımcı 
ortamlar oluşturulması ve kültür endüstrilerinin 
gelişmesi için gerekli sosyal ağların oluşturulabilmesi 
mümkün olacaktır. 

Atölyeler

• Meslek sahipleri ve zanaatkârların ortak deneyim 
paylaşımı için alanlar yaratılması 

• Tasarım ve üretimin bir araya geldiği alanlar olarak 
atölyelerin kurulması

• Prototip üretimi ve zanaat için gerekli teçhizat 
sağlanması 

• Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının 
ortaklığında, yetenek ve beceri odaklı sertifika 
programlarının geliştirilmesi

Ortak Ofisler

• Kültür endüstrileri konusunda iş kurmak isteyen 
genç girişimciler için mekan ve teçhizat olanakları 
sağlanması

• Ortak kullanımlı uygun maliyetli ofis alanlarının 
oluşturulması

• Kamuya açık, okuma ve çalışma alanlarının 
oluşturulması

• Sektörün farklı alanlarında ilişkilerin geliştirilmesini 
sağlayacak program ve etkinliklerin oluşturulması

• Bölgedeki eski ticaret ve üretim işletmeleri ile yeni 
sektör girişimlerinin bir arada olmasının sağlanması

Katma Değer Programları

• Kültürel mirasın yeni sektörlerle entegre edilmesi

• Yaratıcı ekonominin bölgede bulunan üretim 
odaklı sektörlerle bütünleşmesi  

• Yeni iş alanları için istihdam olanakları yaratılması

• Yeni girişimler için fon ve kredi teşviki sağlanması

Bölgesel Bilgi Sistemi

• Proje alanındaki yatırım ve girişimcilik örneklerinin 
ve işletmeleri arasında bölgesel ağ oluşturulması 

• İşgücü olanakları ve geliştirme programlarının yer 
aldığı bir duyuru sistemi geliştirilmesi 

• HUB’ın kullanımı, üretimler ve süreçler ile ilgili 
güncel kamu bilgilendirmelerinin yapılması

• Katılımın desteklenmesi içi yerel yönetim, 
dernekler ve STK’ların ortak hareket etmesi
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İstihdam Ofisleri

Proje alanında inşaat süresinde ve sonrasında oluşacak 
istihdam olanaklarının öncelikli olarak projeden 
etkilenen tarafları açısından kullanılabilir olması 
hedeflenmelidir. Bu nedenle sektörel dönüşümün 
gerçekleşmesini desteklemek üzere, bu bölgede 
sektörel dönüşüm yapmak isteyen mülk sahibi 
ve kiracı esnaf ve girişimciler ile çalışanlar için 
destek mekanizmaları geliştirilmelidir. İŞKUR gibi 
kurumlarla işbirliği yaparak ve uluslararası fonlarından 
faydalanılarak projeler geliştirilebilir. 

Öncelikli işe alım programı

• Bölgedeki çalışanların kayıt olabileceği istihdam 
havuzunun oluşturulması

• İnşaat süresi iş olanaklarının ortaya konması

• Yatırımcıların istihdam taleplerinin ve sektörlerinin 
envanterinin oluşturulması

• Yatırımcıların sertifika karşılığında bölgedeki 
mevcut çalışanları istihdam etme kotası 
oluşturulması 

Kapasite artırım programlarının geliştirilmesi

• Mesleki eğitimler

• Dil eğitimi

• Uluslararası ve yerel fonlardan faydalanılması

• Tanıtım yapılması

• İş değiştirme seçenekleri

Ödenebilir ofis programı

• Kültür endüstrileri çalışanları için uygun fiyatlı 
kiralanabilir ofis kotası belirlenmesi

• Ödenebilir kiralık ofis kotası oluşturan yatırımcılara 
teşvik sağlanması (bonus yapılaşma ya da vergi 
indirimi gibi)

• Ofis kotasından faydalanacak girişimciler için 
kriterler belirlenmesi

• Satılık ucuz ofis için kredi olanakları ve uygun 
ödeme seçeneklerinin oluşturulması
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Aktivite; Etkinlik Projeleri

Sosyal Etkinlik Programı

Perşembe Pazarı’ndaki üretim sürecinin ve kültürel 
mirasın gelecek nesillere aktarılması ve kentlilerle 
paylaşılması için proje öncesinde, yenileme süreçleri 
sırasında ve sonrasında düzenli sosyal etkinliklerin 
yapılmasının sağlanması önemlidir. Proje alanı mevcut 
haliyle daha fazla kullanıma açılmalı, yenileme süreçleri 
işledikçe yeni oluşan açık ve kapalı kamusal alanlar da 
etkinlik alanı olarak değerlendirilmelidir. Proje alanında 
bulunan kıyı hattı mevcut halinde birçok farklı gelir ve 
yaş grubundan kullanıcıya hitap edebilecek özelliktedir. 
Mevcut durumunun daha iyi değerlendirilmesini 
sağlamak, proje alanının yenilenmesindeki katılım 
süreçlerini arttıracağı gibi, kamusal alanların 
yenilenmesinde daha canlı ve etkin bir ortam 
oluşturulmasını da sağlayacaktır. Sosyal etkinlikler 
yalnızca nesiller ve kültürlerarası diyalog sağlamaya 
yönelik değil aynı zamanda dönüşümle ortaya çıkacak 
değişimin yaratacağı etkileri olumlu hale getirmek 
üzere tasarlanmalıdır. 

Açık Alan Etkinlikleri

• Özellikle hafta sonları çocuklara yönelik oyun 
programlarının kurgulanması

• Kültür endüstrilerine ilgi duyan gençlere yönelik 
bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi

• Yaşlılar için sakin ve güvenli bir ortamın 
oluşturulması

• Yaşlılar ve gençler arasındaki kuşaklar arası 
etkileşimin artırılması için zanaat ve üretim odaklı 
etkinliklerin düzenlenmesi

• Kıyı sporu etkinlikleri düzenlenmesi

• Geçmişteki liman ve ticaret merkezi işlevlerinin 
tanıtıldığı sergiler kurulması

• Müzisyenlerin ve sokak performans sanatçılarının 
yer aldığı festivallerin yapılması

• Karaköy ve çevresinde iş yeri bulunan ve yaşayan 
tasarımcı ve esnafların bir araya geleceği takas 
pazarlarının kurulması

• Bölgesen panayır, şenlik vb kültürel etkinliklerle 
bölgedeki özgün üretimin kültürel ekonomiye 
eklemlenmesi

Sosyal projeler

• Yatırımcılar ile sivil toplum örgütlerinin bir araya 
gelerek sosyal sorumluluk programları geliştirmesi

• Proje alanındaki dezavantajlı grupların bireysel 
ve toplumsal bütünleşme düzeyinin artırılması 
yönünde projeler geliştirilmesi

• Bölgede yok olmaya yaklaşmış ancak katma değeri 
yüksek olan iş kolları için küçük çaplı atölyelerin 
kurulması

• Finansal kaynak araştırılması ve fon oluşturulması

• Çocuklar ve gençler için kültür ve üretim temalı 
projeler oluşturulması
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Kültür; Sanat, Etkinlik ve Bellek Projeleri

Kültürel Bütünleşme Programı

Perşembe Pazarı’ndaki soyut ve somut kültürel 
mirasın korunması ve yeniden kullanımının turizm 
ve kültür endüstrilerine yönelik dönüşüm dinamikleri 
ile birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. Proje 
alanındaki kültürel değerlerin tanıtımı ve kullanımına 
ilişkin çalışmalar yapılırken, aynı zamanda kültürel 
mirasın korunmasına ilişkin bilinçlendirme çalışmaları 
da yapılmalı ve proje alanının kentle bütünleşmesi 
sağlanmalıdır. 

Kültürel miras bilgi sistemi

• Kültürel miras envanterinin elektronik ortamda 
paylaşılması

• Bölgedeki sektörlerin kültür ekonomisiyle 
ilişkisinin belirlenmesi

• Yeniden kullanım yapılan binaların eski 
kullanımları ile birlikte yeni kullanımlarının 
tanıtılması

• Kültürel mirasa ilişkin uluslararası kuruluşların 
ilkeleri ve yasal düzenlemelere ilişkin veri tabanı 
oluşturulması

Tanıtım

• Proje alanının tarihi dokusuna dair arşivlerin 
derlenmesi

• Yaratıcı sektörlerin bölgenin kültürel 
ekonomisiyle ilişkisini kuracak kanalların 
anlatılması

• Bölgenin kültürel öneminin tanıtımı için gerekli 
mali kaynakların sağlanması

• Proje alanında çeşitlendirilmiş olan etkinliklerin 
düzenli ve sağlıklı kanallarla halka paylaşılması

• Uluslararası ve ulusal ölçekte tanıtımın yenilikçi 
ve yaratıcı yöntemlerle yapılması

Bilinçli kullanım vatandaş rehberi

• Perşembe Pazarı’nın kültürel mirasının korunması 
için kullanıcıların bilinçlendirilmesini sağlayacak 
iletişim altyapılarının oluşturulması

• Proje alanındaki hassas dokuların korunması için 
belirli kullanım talimatlarının hazırlanması

• Kültürel miras kapsamındaki yapı stoğuna zarar 
verilmemesi için, yeniden işlevlendirme ve fiziksel 
müdahale durumlarında vatandaşların yapıların 
durumları konusunda bilgilendirilmesi 

• İnşaat sürecinde yapılacak olan müdahalelerin 
yapılara ve bölgedeki canlılara zarar vermesinin 
engellenmesi için güvenli geçiş rotalarının 
oluşturulması

• Somut olmayan kültürel miras kapsamına giren 
el sanatları ve zanaatlar için koruma ve yaşatma 
planlarının vatandaşla paylaşılması



132

Araştırma; Yenilikçi Katılım Çalışmaları

Stratejik Tasarım Çalıştayı

Proje geliştiriciler ve kamu, proje alanında etkileri 
minimuma indirecek tasarım seçeneklerini oluşturmak 
üzere Stratejik Tasarım Çalıştayı düzenlemeli. Yenilikçi 
yaklaşım ve finansman seçenekleri doğrultusunda 
tasarım ilkeleri belirlenmeli.  Tasarım seçenekleri, 
Perşembe Pazarı için Stratejik Plan’da belirlenmiş 
hedefler doğrultusunda hazırlanmalı ve afet riskine 
karşı önlemleri ve güvenlik yaklaşımlarını da içermelidir. 
Planlama tasarım ve uygulama birlikteliğinin sağlanması 
amacıyla, plancı, tasarımcı ve harita mühendislerinin 
eş zamanlı çalışması sağlanmalıdır. Tarafların tartışma 
zeminini oluşturmak üzere çalıştay sonunda oluşan 
seçeneklerin tasarım rehberi taslağı olarak sunulacağı 
bu çalışma, değerlendirilmek ve tartışılmak üzere 
Etkilenenlerin bilgisine sunulmalıdır.

Kamusal alan tasarım ilkelerinin belirlenmesi

• Açık alanları koruma kriterleri

• Sokak ve meydan karakteri

• Doğal peyzajın kullanımı

• Farklılaşan zemin özellikleri

• Kamusal alan cepheleri

• Turizm ve kültür endüstrisi altyapısı

Kültürel miras koruma ilkelerinin belirlenmesi

• Mirasa uyum kriterleri

• Arkeolojik kalıntılar ve anıtsal yapıların çevresinin 
tasarımı

• Görsel algı tasarımı

• Cephe uyumu

Yenilikçi yöntemlerin kullanılması

• Hızlı, Hafif, Hesaplı kamusal alan tasarımı 

• Tasarımla düşünme

• Ekolojik tasarımlar

• Güncel afetten sakınma yaklaşımları

• Yenilikçi yaklaşımların kullanılabilirliği

• İmar Hakları Transferi (Bkz. s. 157: İmar Hakları 
Transferi)

Mekânsal bütünleşme stratejilerinin belirlenmesi

• Kıyı sürekliliğinin sağlanması

• Cadde tasarımı

• Galata ve Karaköy bölgesi ile bağlantılar
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Sosyal Etkiye Duyarlı Tasarım 
Çalıştayı

Projeden etkilenen mülk sahipleri, esnaf ve kullanıcılar 
bu bölgede gerçekleşecek yenileme süreci için talep 
ve beklentilerini tasarıma yansıtmak üzere Sosyal 
Etkiye Duyarlı Tasarım yönetimi kullanmalıdır. Bölgenin 
ihtiyaçlarına göre özellikle kamusal kullanım alanlarının 
özelliklerine ilişkin detaylar katılımcı ortamlarda 
tartışılarak ortaya konmalıdır.

Taleplerin belirlenmesi

• Etkilenenlerin mekânsal beklenti ve ihtiyaçlarının 
tespiti

• Anket, görüşme, toplantı yoluyla bilgi sahibi olma

• Ortak platformlarda değerlendirme

• Ortak beklentilerin oluşturulması

Koruma ve gelişme sınırlarının belirlenmesi

• Yerel mekânsal değerlerin tespiti

• Projenin bu değerlere olası etkilerinin belirlenmesi

• Değerlerin korunmasına yönelik ilkelerin 
belirlenmesi

• Yeni yapılacak yapıların uyum kuralları

• Gelişme sınırlarının tanımlanması

Kamusal kullanımların belirlenmesi

• Kültürel alanlar, park ve yeşil alanlar, oyun alanları, 
pazar yeri, meydanlar ve toplu taşıma duraklarında 
yer alacak kullanımların belirlenmesi

• Mevcut kullanıcıların ihtiyaçları 

• Ziyaretçi talepleri

• Çevrede yaşayan ve çalışanların beklentileri

Yerel tasarımcıyla birlikte çalışılması

• Etkilenenlerin taleplerinin görselleştirilmesi

• Etkileyen ve etkilenenler arasında köprü 
oluşturulması

• Günlük yaşam ve yerel beklentilere ilişkin 
doğrudan bilgi elde edilmesi
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Karma Kullanım Seçenekleri

Proje alanında oluşturulacak yeni ticaret ve turizm 
kullanımları belirlenirken, istihdam olanakları, ihtiyaçlar 
ve kayıplar değerlendirilmeli, stratejik plana uygun 
olarak oluşturulacak senaryo çerçevesinde tüm 
tarafların beklentilerinin ortaklaştığı bir kullanım 
çeşitliliği yaratılmalıdır. Bu çeşitliliği ve ekonomik 
canlılığı destekleyecek kamusal kullanımlar 
belirlenmelidir. İstihdam sağlamaya yönelik yatırımların 
toplumun farklı kademeleri için çalışma ve girişim 
olanakları sunması gerekmektedir. Bu doğrultuda 
çeşitli boyut ve kalitede kentsel kullanım alternatifleri 
oluşturulmalıdır.

Proje alanı envanterinin hazırlanması

• Mevcut istihdam profili

• Mevcut kullanım profili

• Olası kayıpların tespiti

• Sosyal proje gereksinimleri

• Kamu ve özel sektör kaynak olasılıkları

Ön fizibilite çalışması

• Piyasa araştırması

• Kültür endüstrileri potansiyeli

• Turizm potansiyeli

• Butik işletme potansiyeli

• Teknik altyapı ve üstyapı yatırım büyüklükleri

• Farklılaşan ve yarışabilir kullanım olasılıkları

• Sosyal maliyetler

• Proje geliştirme stratejileri

İş yaratma potansiyelinin belirlenmesi

• Mevcut resmi ve gayri resmi iş kapasitesi

• Olası iş kapasitesinin belirlenmesi

• Yeni sektörlerin eğitim ve beceri düzeyi 
gereksinimleri

• Yerel işgücünün potansiyelleri

Yer değiştirme önlemlerinin araştırılması

• Yer değiştirmeyi önleyici kullanım alternatiflerinin 
belirlenmesi

• Sektörel dönüşüm olanaklarının tarif edilmesi

• Taşınma gereksinimlerinin tespiti

• Yeni yer olasılıklarının değerlendirilmesi

Kaynakların tespit edilmesi

• Kaynak olasılıkları

• Kredi olasılıkları

• Çapraz finansman olasılıkları

• Yenilikçi finansman modelleri
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Ortak İhtiyaç Programı

Etkilenenlerin, ortak sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarının 
farklı aktörlerce algılanıp buna göre projeler 
geliştirilmesi gerekir. Dolayısıyla, Etkilenenler 
Etkileyenlerden aldıkları proje bilgileri doğrultusunda, 
uzman desteğiyle ortak beklentilerini belirledikleri, olası 
kurumsal ve finansal kaynaklarını ortaya koydukları 
ihtiyaç programını hazırlamalıdır. Bu ihtiyaçlar 
belirlenirken devam edebilecek ve edemeyecek 
sektörleri belirlenmelidir. Dezavantajlı grupların 
ihtiyaçlarının karşılanması ve eşitlik ilkesi dikkate 
alınmalıdır. Yapılacak değerlendirme sonucunda, bütçe 
ve zamanlama dikkate alınarak etaplama programı 
çıkarılmalıdır.

Bireysel ve ortak ihtiyaçların tespit edilmesi

• Farklı grupların ekonomik ihtiyaçların tespit 
edilmesi

• Anket, görüşme, toplantı yoluyla bilgi sahibi olma

• Ortak platformlarda değerlendirme

• Belirsizliklerin ve önceliklerin saptanması

• Ortak beklentilerin oluşturulması

Kayıpların tespiti

• Gelir kayıplarının ortaya konması

• İşletme gelir kaybı

• Mevcut işletme için yapılmış masraflar

• Taşınma masrafı

• Sigortalı çalışan işçilerin tazminat bedeli

• İşletmenin taşınacağı yer

• Yeni kira, depozito ve diğer masraflar

• Belirsizlik dolayısıyla işçi bulamama ve işten 
çıkarma

• Mevcut ilişki ağları, kümelenmeler

Bütünleşme stratejileri

• Sektörel dönüşüm olanaklarının değerlendirilmesi

• Ziyaretçi ve kullanıcı ihtiyaçlarının tanımlanması

• Galata esnafıyla değerlendirme yapılması

• Pazar potansiyelinin değerlendirilmesi

Uzman desteğinin alınması

• Yasal haklar

• Planlama süreçleri

• Sosyal projeler

• Kültürel miras koruma

• STK ve üniversitelerle işbirliği

Yerel proje liderlerinin seçilmesi

• Etkilenenlerin temsil edilmesi

• Proje süreçlerini takip

• Komitelere katılım

• Uzlaşma yönetimi süreçlerinde köprü
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Tasarım Kodları

Tasarım kodları, yapıların formuna ve yerleşimine 
ilişkin kriterler belirlenmesini sağlar. Öncelik yapıların 
biçimindedir, kullanımlar ve yoğunluk forma göre 
şekillenir. Bu şekilde kamu ve özel sektör yatırımcıları 
için uygulama kuralları belirlenerek, meydan, sokak 
gibi kamusal ve yarı kamusal alanların oluşturulması 
sağlanır. Tasarım kodları, binaların boyutları, yapı 
adasına yerleşimleri, cephe özellikleri, yapı kütlelerinin 
birbirileri ile ilişkileri ve yapıların sokakla ilişkisini 
belirleyen kurallardan oluşurlar. Fiziki tasarıma ilişkin 
bu kurallarla yolların kesitleri ve kamuya açık alanlar 
yeniden tasarlanmış olur. Böylece meydanlar ve 
sokaklar binalarla tanımlanır. Kent ölçeğinden, yapı 
ölçeğine kadar inen kontrol mekanizması olarak 
kullanılabilen kodlar, uygulanabilir olmalı, kentsel kalite 
ve kimliği ön plana almalıdır.

Kıyı Tasarım Kodları

• Kıyı yapı tipolojisi

• Yükseklikler

• Algılanabilirlik

• Manzara ilişkisi

• Açık kapalı alan dengesi

• Yüzey özellikleri

• Peyzaj özellikleri

• Kesit

Koridor Tasarım Kodları

• Yapı tipolojisi

• Sivil mimari özellikleri

• Sokak kesitleri

• Cephe- sokak ilişkisi

• Vitrin özellikleri

Cadde Tasarım Kodları

• Cephe tasarımı

• Yol kesitleri/kaldırım genişliği

• Vistalar

• Giriş çıkışlar

Tasarım; Sosyal Etki Tasarım İlkeleri

Kültürel Miras Değerlendirme 
Rehberi

Perşembe Pazarı proje alanı bir sit alanı olduğundan 
dolayı, yapılacak olan müdahalelerin kültürel mirası 
koruma ve zenginleştirme ilkeleri kapsamında yapılması 
gerekmektedir. Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi 
(ICOMOS) ilkeleri doğrultusunda Perşembe Pazarı 
için kabul edilebilir değişimin sınırları ve değişiklikleri 
kaldırma kapasitesi tanımlanmalıdır. Bu çerçevede 
yaratıcılık, yenilik ve deneyim temaları ile yeniden 
kullanma, yeniden düşünme, yeniden oluşturma 
alternatiflerinin ortaya konulduğu bir rehber dokümanın 
hazırlanması önerilmektedir. Bu rehber, mevcut somut 
ve soyut miras değerlerine ilişkin bilgileri içermeli, 
yapıların yeniden kullanımına ve korunmasına ilişkin 
prensipleri tanımlamalıdır. 
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Mirasın belgelenmesi

• Soyut mirasın belgelenmesi

• Miras haritalama konusunda yeni araçlar 
geliştirilmesi

• Mekânın korunma durumu, özgünlük, bütünlük, 
hassas bakı noktası gibi özelliklerinin tespit edilmesi

• Somut mirasın tarihi, yasal durumu, kısa tanıtımı, 
mevcut durumunun belirtilmesi

• Yapıların özgünlüğü ve bütünlüğü tanımlanarak ve 
önem derecelendirmesinin yapılması

• Yeniden işlevlendirme potansiyeli taşıyan yapılar ve 
alanların listelenmesi

Yeniden Kullanım

• Anıtsal ve tescilli yapıların yeniden kullanımı için 
farklı senaryoların değerlendirilmesi

• Sektörel dönüşümü tetikleyecek ortak kullanım 
alanlarının bu yapılarda oluşturulması

• Müze, tiyatro, galeri ve işlik gibi kültürel alanlar 
oluşturulması

• Disiplinler arası çalıştaylar yoluyla yeniden 
kullanımın tanımlanması

Mimari mirası koruma ilkeleri

• Evrensel ve ulusal yaklaşımlara uyulması

• Yapının özgünlüğünün ve bütünlüğünün tüm 
boyutlarıyla korunması 

• Tarihi belge niteliği olan izlerin yok olmamasına ve 
değiştirilmemesine dikkat edilmesi

• Özgün malzeme ve tekniklerle birlikte kullanılması 
zorunlu olan yeni malzeme ve tekniklerin 
belirlenmesi

• Uygulama sürecinde ölçüme dayalı ve düzenli 
izleme yapılacak mekanizmaların tanımlanması

• Uygulamanın her aşamasının belgelenmesi

Katılımcı yenileme süreçleri

• Alanın özgünlüğünün ön plana çıkarılması

• Amaca uygun, önerilen değişimlere ve yerel 
ortama uygun araçlar geliştirilmesi

• zKararların açık, şeffaf ve uygulanabilir olması

• zYapı yenileme projelerinin her paydaşının 
onayladığı bir ön rapor hazırlanması ve paylaşılması

• Tasarımın soyut miras unsurları ile ilişkilendirilmesi

• Mevcut kentsel dokunun ve genel görünümün göz 
önünde bulundurulması
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İletişim; Yaşayan Mekanlar İçin 

Etkileşim Projeleri

Empati Platformları

Empati ortamlarının geliştirilmesi öncelikle Etkileyen 
grupların görevi olmalıdır. Stratejik plan çerçevesinde 
oluşturulacak katılım ve uzlaşma süreçlerinin şeffaf 
ve tarafsız uzmanlarca sürdürülmesi gerekmektedir. 
Projenin başından itibaren toplantı alanları belirlenmeli 
ve bilgilendirme araçları geliştirilmeli, proje alanında 
sosyal etkileşimi güçlendirmek üzere yapılacak 
projeler için kaynak ayrılmalıdır. Etkileyen grupların 
bilgi paylaşım, uzlaşma ve etkileşim olanaklarını 
arttırması, projenin sahiplenilmesini, gerçekleşmesini 
ve yaşamasını sağlayacak en önemli etkenlerden biridir. 
(Bkz. s. 161- 162: Beklenti Yönetimi ve 6B Uzlaşma 
Yönetimi)

Stratejik Plan

• Bölgenin yenilenmesine ilişkin hazırlanmış olan 
Stratejik Plan’ın katılımcı ortamlarda tartışılması

• Proje vizyonunun ve amaçlarının ortaklaştırılması

• Uygulama hedeflerinin kesinleştirilerek tüm 
taraflarca onaylanması 

• Karar alma ve uygulama mekanizmalarının 
oluşturulması

• Proje takviminin ve etaplarının belirlenmesi

Uzlaşma Yönetimin Yapılması

• Beklenti Yönetimi çalışmasının yapılması (Bkz. s. 
161: Beklenti Yönetimi)

• 6B uzlaşma basamaklarının uygulanması (Bkz. s. 
162: 6B Uzlaşma Yönetimi)

• 6B (Bilgilendirme, Bilinçlendirme, Buluşma, 
Beklenti, Belirsizlik, Benimseme) uzlaşma 
basamaklarının uygulanması

• Uzlaşmayı sağlamaya yönelik, süreç ve takvimin 
belirlenmesi

• Proje alanı, ada veya parsel bazlı toplantılar 
düzenlenmesi

• Taraflar arası iletişimin proje süresince 
sürdürülmesinin sağlanması 

• Yalnızca proje süreçleri değil, bölgedeki sosyal 
yaşama ilişkin beklenti ve ihtiyaçların tespit edilmesi

Bilgilendirme ofislerinin kurulması

• Toplantı ve birebir görüşmeler için mekan 
oluşturulması

• Proje tasarım seçenekleri ve çalışmalarının 
sergilenmesi 

• Telefon ve internet yoluyla iletişim olanaklarının 
arttırılması

• Konu hakkında bilgi sahibi olan ve ilgilenen kişilerin 
istihdamı 

• Avukat, mimar, mühendis, sosyolog gibi 
uzmanların davet edilmesi

• Bölgede çalışanlar ve kullanıcılara yönelik 
etkinlikler yapılarak ofisin benimsenmesinin 
sağlanması
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Proje İletişim Altyapısı

Etkilenenler; kendi aralarındaki ilişkinin güçlenmesi için 
internet, basın-yayın, afiş ve el broşürleri, toplantılar 
gibi olanakları geliştirmeli, toplumsal dayanışmayı 
destekleyici iletişim araçları ortaya koymalı ve 
sorumluları belirlemelidir. Taraflar arasında uzlaşma 
sağlanması halinde projelerin örnek olabilmesi için ortak 
iletişim stratejileri geliştirilmelidir.

E-İletişim olanaklarının geliştirilmesi

• Proje süreçleri ile ilgili süreçleri içeren internet 
sitesinin Etkilenenler tarafından yönetilmesi

• Proje alanında çalışanlar, mülk sahipleri ve kiracılara 
yönelik olarak; proje geliştirme modeli, etkilenen 
alan, uygulanan yasa, yasal haklar, yasal süreç, 
yatırımcı firmalar, proje süreç takvimi ve zorunlu 
taşınma konularında bilgilerin güncellenmesi

• Enteraktif olarak kullanılacak bu iletişim aracıyla, 
Etkileyen ve Etkilenenlerin sürekli etkileşimi 
sağlanması

Bilgilendirme ve bilinçlendirme dokümanlarının 
hazırlanması

• Yazılı dokümanlar da hazırlanarak Etkilenenlere 
yasal süreç, proje tasarımı, proje takvimi, sosyal ve 
ekonomik programlar hakkında bilgi verilmesi

• Yasal haklar konusunda serbest uzmanların 
desteğinden faydalanılması

• Etkilenenlerin objektif bilgiye erişimi sağlanması

İstek ve şikâyet mekanizmaları

• Proje alanına dair öneriler için açık iletişim 
kanallarının kurulması

• Yazılı olarak dilekçe ve talep formları oluşturulması

• Telefonla hizmet verecek bir şikayet hattının 
kurulması
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Yer Değiştirme Programı

Projelerde yer değiştirmeyi önlemeye ilişkin çabalara 
rağmen, zorunlu ya da dolaylı yer değiştirme riskleri 
bulunmaktadır. Yer değiştirmenin kaçınılmaz olduğu 
durumda alternatif bölgeler geliştirilmelidir. Mülk 
sahiplerinin ve kiracıların iş planları ve tercihleri ile 
yer seçimi araştırmaları dikkate alınarak yapılacak 
çalışmaların sonucuna göre taşınma planları 
yapılmalıdır. Bu süreç, özellikle yer değiştirecek 
işletmelerin katılımıyla yürütülmelidir.

Yeni alan seçeneklerinin belirlenmesi

• Yeni yer seçeneklerinin ortaya konması

• Yeni bir alan oluşturulması ve serbest taşınma 
desteği seçeneklerinin değerlendirilmesi

• Kümelenme avantajlarının sürdürülmesi

• Her bir seçeneğin avantaj ve dezavantajlarının 
belirlenmesi

• Yer tahsisi konularının kararlaştırılması

• Fizibilite çalışmalarının yapılması

• Yeni alanın işletmeler üzerindeki olası etkilerinin 
tanımlanması

Taşınma planın yapılması

• Taşınma maliyetlerinin belirlenmesi

• Yeni yer seçeneklerinin uygulanmasına ilişkin 
finansal düzenlemelerin tarif edilmesi 

• Yeni alanın oluşturulması için fon kaynaklarının 
listelenmesi

• Taşınma sürecinin tamamı için sözleşmelerin 
imzalanması 

• Taşınma sürecini içeren dış takip ve değerlendirme 
süreçlerinin tarif edilmesi

• Taşınma takvimlerinin oluşturulması

Kiracı koruma programı

• Kiracılar ile toplantı ve görüşmeler yapılarak 
belirsizliklerin ve beklentilerin tespit edilmesi

• Yaratılan fırsatlardan nasıl yararlanabileceklerinin 
belirlenmesi

• Sektörlerini değiştirmek isteyen kiracı işletme 
sahiplerinin uygun ödeme koşulları ve uzun vadeli 
ödeme planı ile hak sahibi olmalarının teşvik 
edilmesi

• Yeni oluşacak ofis ve dükkânların kiralanmasında 
eski kiracılara öncelik sağlanması ve farklı 
seçeneklerde kira kotaları geliştirilmesi 

Yer Değiştirme; Taşınma Planları
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Takip adımında bir önceki adım olan tasarlama 

adımında hazırlanan öneri ve iyileştirmelerin 

sistematik takibini sağlamak için araçlar geliştirilir. 

Bunların yanı sıra, proje alanında yürütülmüş 

olan bütün programların takip edilmesi ve 

değerlendirilmesini gerektirir. Takip adımında 

aktörler listelenerek tespit, tazmin süreçleri, 

takvim ve gelecekteki planlar için iş 

bölümü yapılır.

Adım 5: 
TAKİP
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Uygulamanın Takip Çerçevesinin Oluşturulması
Proje uygulaması 3 aşamada değerlendirilmiş ve takip süreci tarif edilmiştir. Perşembe 

Pazarı kentsel yenilme projesinin kamu, sivil ve özel işbirliğinde yürütülmesi durumunda, 

etkileyen ve etkilenenler arasında sağlıklı iletişim kanallarının kurulması için süreç 

takip mekanizmaları önerilmiştir. Bu adımda, proje üstlenicisi olan İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi’nin bütün paydaşlarla düzenli toplantılar düzenlemesi ve planlı bir takvimi 

takip etmesi gerekmektedir. Bu nedenle proje alanında yaşanacak süreçleri takip etmek ve 

aktörler arası etkileşimi sağlamak üzere izleme komiteleri oluşturulması önerilmiştir.

Proje Uygulama Aşamaları: 

Uygulama Öncesi Projeler

Uygulama Sırasındaki Projeler

Uygulama Sonrasındaki Projeler

Proje Takip Süreci:

Proje İzleme Kriterleri

Proje İlerleme Raporu

Proje İzleme Komiteleri

Proje Uygulama Aşamaları

Proje uygulanmaya başlamadan önce geliştirilecek olan 
müdahale seçenekleri, uygulama esnasındaki süreç ve 
proje sonrası süreç için üç aşamalı bir etaplandırmanın 
yapıldığı bir program hazırlanmalıdır. Bununla beraber 
Perşembe Pazarı proje alanı da kıyı, koridor ve cadde 
olmak üzere üç bölgede etaplandırılmalıdır. 

Etkileyen aktörler tarafından kurulan bilgilendirme 
ofisleri, danışma hatları ve mevcut duruma dair bir 
veritabanının halkla paylaşıma açılması projenin farklı 
etaplarında ortaya çıkacak olan sorunların giderilmesi 
açısından öncelikli olmalıdır.

Perşembe Pazarı’ndaki tüm etapların aksaklık ve 
gecikmeler olmadan tamamlanması için en başından 
itibaren tüm süreçleri kapsayan bir zaman çizelgesi 
çıkarılmalıdır. Ekonomik ve sosyal kayıpların önlenmesi 

için bölgedeki esnaf ve mülk sahiplerinin önceden 
bilgilendirilmesi ve gerekli müddetin tanınması 
gerekmektedir. Bu nedenle hazırlanmış olan zaman 
çizelgesi takip edilmeli ve gerekli durumlarda 
güncellenmelidir. 
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Uygulama Öncesi Projeler:

İlk olarak proje uygulama sürecinden önce, tespit 

edilmiş olan etki ve tepkiler için geliştirilecek çözüm 

araçlarının takibi yapılmalıdır. 

Araştırma, tasarım kültür, iletişim ve yer değiştirme 

projelerine bu etapta başlanmalıdır.

Uygulama Sırasındaki Projeler:

İkinci olarak, ortaya çıkacak olan sorunların tespiti ve 

komitelerin erken eyleme geçmesi için proje sürecinde 

müdahale senaryosu takip edilmelidir. 

İletişim, yer değiştirme, atölye projelerine bu etapta 

başlanmalı veya devam edilmelidir.

Uygulama Sonrasındaki Projeler:

Son olarak proje tamamlandıktan sonra, proje 

alanında ve çevresinde bulunan esnafların beklenti 

ve memnuniyetlerine dair değerlendirmeler yapılmalı 

uygulanan programların tespiti sağlanmalıdır. Bu 

değerlendirmeler için düzenli aralıklarla toplantılar, 

gayri resmi görüşmeler yapılmalı ve öneri-şikayet 

mekanizmaları dikkate alınmalıdır. 

İletişim, aktivite, atölye ve kültür projeleri bu aşamada 

yeniden şekillendirilerek devam ettirilmelidir.

Proje Takip Süreci

Proje İzleme Kriterleri

Takipten önceki adımlarda tespit edilmiş olan olumsuz 

sosyal etkilerin mevcut durumunu ve tasarım sürecindeki 

iyileştirme önerileri ile olan ilişkisini takip edecek bir 

kriterler listesi hazırlanmalıdır. Bu kriterler, Tasarlama 

bölümünde belirtilen ilkeler doğrultusunda oluşturulacak 

programlar çerçevesinde belirlenmelidir (Bkz. Perşembe 

Pazarını Yeniden Düşünmek; Etki Yönetim Planı). 

Tasarıma, kültürel mirasın korunmasına, kayıpların 

tazminine, ekonomik canlılığa ve sosyal etkileşime 

yönelik hazırlanacak bu programlar komitelerce takip 

edilmelidir. 

Kıyı, koridor ve cadde olmak üzere üç katmana 

ayrılan Perşembe Pazarı’nın her bir katmanı için ayrı 

kriterler belirlenmelidir.  Proje izleme kriterlerinin yerel 

örgütlenmeler ve kamu işbirliği içerisinde hazırlanması 

önem taşımaktadır. Perşembe Pazarı’nda faal olan 

dernek ve STK’larla yapılacak olan düzenli toplantılar 

ve geri bildirim mekanizmaları ile etkileyen ve etkilenen 

aktörlerin beklenti ve ihtiyaçları dikkate alınmalıdır. 

Proje İlerleme Raporu

Perşembe Pazarı kentsel yenileme projesinin planlanan 
proje takvimi çerçevesinde mekansal, ekonomik ve 
sosyal kayıplar yaşanmaması için projenin bütün adımları 
için takip mekanizması oluşturulmalıdır. Projenin 
paydaşlarının hazırladığı programlar çerçevesinde 
hazırlanmış olan proje izleme kriterleri, oluşturulacak 
olan komiteler tarafından düzenli aralıklarla teftiş 
edilmelidir. Proje alanında, inşaat öncesi ve sırasında 
yapılacak olan bu takipler neticesinde bir proje ilerleme 
raporu hazırlanmalı ve gerekli paydaşlar zamanında 
bilgilendirilmelidir. Proje ilerleme raporunun belirli 
aralıklarla ara raporlarla desteklenmesi gerekmektedir. 
Proje alanında yaşanması olası olan olumsuz etkiler 
ve beklenmeyen sosyal riskler için, proje ilerleme 
raporu bir tampon görevi görecektir. Perşembe 
Pazarı’nda uygulanacak olan proje esnasında tespit 
edilen aksaklıklar ve sorunlara erken müdahale edilmesi 
ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi gerekmektedir. 
Bu öneriler doğrultusunda, proje ve programlarda 
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revizyonlar yapılabilir. 

Proje İzleme Komiteleri

Projenin mekânsal, ekonomik ve sosyal etkilerinin 
izlenmesi için Proje Geliştiren ve Projeden Etkilenen 
grupların temsilcilerinden oluşan ayrı komiteler 
belirlenmelidir. Bu komiteler ulusal ve uluslararası 
kuruluşların ilkelerini benimsemeli ve uzman desteği 
almalıdır. Mekânsal etkilerin takibi ve programlara 
uygun bir süreç izlenip izlenmediğinin izlenmesi için 
Tasarım ve Miras İzleme Komitesi; ekonomik kayıpların 
tespiti ve iş olanakları yaratmak üzere geliştirilecek 
programlarının takibi için Kayıp Tespit ve İzleme 
Komitesi; sosyal ve kültürel etkileşimi arttırmak üzere 
geliştirilecek programların sürdürülmesi ve takip 
edilmesi için ise Sosyal Projeler Komitesi kurulmalıdır. 

Kayıp Tespit ve İzleme Komitesi

Perşembe Pazarı’nda geliştirilen proje için kayıp tespit 
ve izleme komitesinin oluşturulması gerekmektedir. 
Kayıp tespit ve izleme komitesi; belediye, dernek, kiracı 
ve esnaf temsilcilerin yanı sıra bağımsız değerlendirme 
yapacak uzmanlardan oluşmalıdır. İzleme komitesi, 
mülk sahibi, işletme sahibi ve kiracıların proje 
sürecinden olumsuz etkilenmemesi için yenileme 
süreçleri ve geliştirilen ekonomik programların 
hedeflerinin belirlenmesi, izleme göstergelerinin 
tarif edilmesi ve denetleme sürecinde aktif olarak 
çalışmalıdır. Komite, kayıpları saptanan grupların 
proje alanındaki faaliyetlerini sona erdirmesi gerektiği 
durumda, yeni önerilerin getirilmesini, kayıpların 
ortadan kaldırılmasını veya en aza indirilmesini, projenin 
fırsatlarından faydalanılmasını sağlamalıdır.

Sosyal Etkileşim Komitesi

Etkilenenlerin proje süreçlerini sürekli takip etmek, 
öngörülen programların uygulamasını denetlemek 
ve Etkileyenlerle iletişim sürecini kolaylaştırmak için 
sosyal etkileşim komitesi oluşturması öngörülmelidir. 
Bu nedenle proje aktörlerinin oluşturduğu bir sosyal 
etkileşim komitesi, her iki tarafın da kayıplarının 
azaltılmasında ve ihtiyaçlarının karşılanmasında önem 
taşımaktadır. Ayrıca bölgedeki sosyal etkinliklerin 
koordinasyonunu ve sosyal programların hedeflerine 
ulaşıp ulaşmadığını izlemek de bu komitenin görevi 
olmalıdır. Komitede belediyeler, dernek ve esnaftan 
temsilciler yer almalı, diğer STK’larla proje bazlı 

işbirlikleri yapılmalıdır. Ortak çıkarların objektif gözle 
takip edilmesi için komite üyelerinin belirli aralıklarla 
değişmesi önemlidir. 

Tasarım ve Miras İzleme Komitesi

Güvenliğin ve yaşam kalitesinin artması ve eş zamanlı 
olarak kültürel mirasın korunması amacıyla tasarım 
sürecini takip edecek bir komite kurulmalıdır. Bu 
kurulda; araştırmacılar, etkilenen grupların temsilcileri 
ile kamu ve özel sektör temsilcileri bulunmalıdır. 
Komite, tasarım önerilerinin uygulanabilirliğini 
denetlemeli ve sosyal etkiye duyarlı tasarım sürecini 
izlemelidir. Komite içinde belediye yetkilileri, yerel 
dernekler, koruma ile ilgili STK’lar ve ICOMOS 
gibi kültürel miras konusu ile ilgili sivil kuruluşların 
temsilcilerinin yer alması gerekmektedir. Bu komite 
bölgede gerçekleşecek yapı ve ada bazlı ya da daha 
büyük yenileme ve dönüşüm projeleri süreçlerinin 
tamamına katılmalı ve proje hedeflerini oluşturulmalı 
ve bu hedeflere uyulup uyulmadığını belirli kriterler 
doğrultusunda izlemelidir. 
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Perşembe Pazarı’nı 
Yeniden Düşünmek

Etkileri Görünür Kılmak

Etki Yönetim Planı

Yasal ve Kurumsal Araçlar
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ETKİleri 
görünür 
kılmak
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Perşembe Pazarı, mimarisiyle, yeme-içme 

kültürüyle, iş yaşamındaki yeriyle, sokak ve cadde 

ilişkileriyle ve Tarihi Yarımada’ya bakan eşsiz kıyı 

şeridiyle derin bir kültürel mirasa sahiptir. Bu 

değerlerin turistik kitapçıklar halinde sunumu 

ve tanıtımı, hanların restore edilip doğru 

işlevlerle insanlarla buluşması, sergileme ve 

müzecilik kavramlarının mekansal 

karşılıklarının bulunması, sivil mimarinin 

korunarak turizme katkı sağlanması, 

yeme-içme kültürünün desteklenerek 

kıyı şeridinde kamusal alanlara servis 

sağlaması gibi çözüm önerileri

getirilebilir.

Kültürel

miras
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Yelkenciler Hanı

Haliç boyunca uzanan ve Osmanlı 

döneminden kalan en eski yapılardan biri olan 

Yelkenci Han, Osmanlı döneminde yelken bezi 

üretim merkezi olmuştur. Uzun zaman önce 

deniz malzemeleri üretimi durdurulmuş olsa 

da halen üretim yapan ustalar vardır. Hanların 

tarihi ve günümüzdeki kullanım amaçlarını 

açıklayacı bilgilendirme ve yönlendirme 

yüzeyleri yaratılmalıdır.

Yaprak Çıkmazı

Buğulu Sokağı

Tersane Caddesi

Azapkapı Cami Caddesi

Kalafat Caddesi

Fütuhat Sokağı

Abdussalah Sokağı

Hoca Hanım SokağıFütuhat Sokağı

Hediye Sokağı

Nafe Sokağı

Söğüt Sokağı

Bergamut Sokağı
Ziyalı SokağıBeyaz Kelebek Sokağı

Kuyumcu Tahir Sokağı

Taflan Sokağı

Çil Atmaca Sokağı

Bakır Sokağı
Kürekçiler  Kapısı Sokağı

Kurtçu Hamam Sokağı

D
ikişçi Sokağı

Ö
m

erağa Sokağı

Keresteci Fazıl Sokağı

Zincirli H
an Sokağı

G
alata M

ahkem
esi Sokağı

Sarı Zeybek Sokağı

Üsküfcüler Sokağı

Kardeşim Sokağı

Musluk Sokağı

Perçemli Sokağı

Bereketzade Medresesi Sokağı

Samur Sokağı

Zencefil Sokağı

Perşembe Pazarı Caddesi

Ferm
eneciler Caddesi

Yelkenciler Caddesi

M
akaracılar Caddesi

Yem
eniciler Caddesi

Tersane Caddesi

Tersane Caddesi

Arap Kayyum  Sokağı

USTASINDAN 
ÖĞREN.

Her sokağın farklı bir hikayesi var.

Kurşunlu Han
i
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Yer altında gömülü olan 

Ceneviz surları, yapılara denk 

gelmeyen alanlarda kazılar 

yapılarak, açığa çıkartılmalı, 

döşemede ise yer yer sur izi 

bilgisi verilmelidir. Arkeolojik 

bir park oluşturarak, açık hava 

müzesi olarak işlevlendirecek 

bu kazı alanları, ziyaretçilerle 

birebir iletişim kuracak ve 

kültür mirasına katkıda bulu-

nacaktır.

Azap Kapı, Karaköy

Mevcut Surlar

Surlar

Öneri kazı alanı

SEYRE AÇIK
ARKEOLOJİK
KAZI ALANI
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Kentsel

Doku
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Koridor  Yapı Tipolojisi

Kıyı ve tersane caddesi arasında kalan koridor; az katlı 
bitişik nizam bir kısmı tescilli binalardan, hanlardan ve 
yakın tarihte inşa edilmiş çok katlı yapılar ve bunların 
aralarında kalan boşluklarda yer bulmuş baraka ve 
kulübelerle çevrilidir. Farklı ölçekteki bütün bu yapıların 
zemin katları aynı işlevi devam ettirir.

•  Yapılacak müdahalelerde, alan mevcut tipoloji ve 
ölçek dikkate alınmalı.

• Bölgeye önerilebilecek yeni işlevler, mevcut 
dokunun sürekliliğini bozacak yapılaşmaların önünü 
açmamalı.
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Kıyı / Yüzey Çeşitliliği

• Kıyı ile yayaların ilişkisinin kopmaması sağlanmalı.

• Kalabalık etkinliklerin yapılmasına imkan veren sert 
zeminli alanlar düşünülmeli.

• Bölgede yetişmiş ağaçlar korunmalı ve yeşil 
alanların sürekliliği sağlanmalı.

• Bölgede mevcut yapılaşmanın ölçeği devam 
ettirilerek, yaya algısı dikkate alınmalı ve cephelerde 
devasa yüzeylerden kaçınılmalı.

• Yapılı ve doğal çevreyi tanımlayan sabit yüzeylerin 
yanında, değişen ihtiyaçlar ve geçici etkinlikler 
için çeşitli geçici yüzeylerin oluşturulması 
kaçınılmaz olacaktır. Bu aşamada, bölgenin mekan 
algısının sürekliliğinin ve günlük yaşamın akışının 
bozulmamasına özen gösterilmeli.
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Kıyı / Anıtsal Yapılar

Kıyı boyunca yer alan anıtsal yapılar; alanda yıllar 
içindeki dönüşümünde varlığını korumuş ve hafızalarda 
referans noktaları olarak nesiller boyu yer bulmuştur. 
Bu özellikleri göz önünde bulundurulursa, açık 
alanlar ve bölgedeki dolaşımla olan güçlü bağlantıları 
sürdürülmeli, arka planda kalmamaları sağlanmalıdır.

Kıyı kesimi göz önüne alıntığında mekansal açıdan 
değişim ve dinamizm ana konulardır. Suyun ve 
üzeindekilerin haraketli olması, yapılan yapıların 
nispeten geçici olması bunu sağlayan etmenlerdir. 
Anıtsal yapıların çeşitliliği burada ortaya çıkar. 

Anıtsal yapılar kıyıda değişmeyeceği, öncesinin ve 
sonrasının olacağı bilinen yapı ve mekanlar oldukları 
için kullanıcılar için en doğru toplanma, buluşma 
alanları olarak kabul görürler.

• Açık alanlar ve bölgedeki dolaşımla olan güçlü 
bağlantıları sürdürülmeli.

• Mevcut ve korunamamış anıtsal yapıların izleri yeni 
müdahalelerde dikkate alınarak tasarım verisi olarak 
kullanılmalı.
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Cadde / Geçiş ve Bağlantılar

Cadde ile koridor ve kıyı çeşitli biçimlerde birbirine 

bağlanmaktadır. Han ve pasajlar birden fazla cephesi 

arasında, sokaktaki hayatın sıkıştırılmış, kapalı halini 

içerir. Cadde, koridor ve kıyı arasındaki bağlantının 

sağlanması için bu özelliğin korunmalı hatta 

geliştirilmelidir.

Mevcut sokaklar fiziksel olarak bağlantıyı sağlasa da, 

kıyı ve cadde arasında görsel ilişkiyi kurmak yer yer 

güçleşmektedir.

• Yeni yapılaşma söz konusu olduğunda kıyı ve 

anıtsal yapılar ile kurulacak görsel ilişkiler de dikkate 

alınmalıdır.

• Geçişler ve bağlantılar caddenin tek yönlü akışını, 

ringler haline de getirerek kullanım ve kullanıcı 

çeşitliliğini arttırmaktadır. Aynı zamanda kullanıcılar 

cadde üzerindeki ulaşabilecekleri mal veya 

hizmetlere ek olarak koridorun sunduklarından da 

yararlanabilir hale gelecektir.

• Bağlantıların kuvvetlendirilip, bu bağlantılarla 

birlikte kuvvetli ringler haline getirilmesi, başlıca 

caddenin, dolayısı ile koridorun çeşitlilik seviyesi 

arttıracak bir kazanım olacaktır.
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Cadde / Ticari Mekan 

Çeşitliliği

Cadde üzerinde çeşitli ölçekte ticari birimler mevcuttur. 
Bölgeye yapılacak müdahalelerde, bu ölçeklerin dikkate 
alınması, gelişimin sürekliliğini sağlarken sarsıcı etkilerin 
oluşmasını da önleyecektir.

• Cadde kotunda, doğrudan sokakla etkileşim 
değişen kullanım biçimleriyle sürdürülmeli, 
müdahaleler açık alanlar gözetilerek yapılmalı

• Mevcut dokuda, ortaya çıkan boşlukların 
değerlendirilmesi durumu, yeni yapılarda da 
bir tür yeniden tanımlama açık nişler biçiminde 
sürdürülmeli
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E T K İ L E Ş İ M

E T K İ  A L A N I
Kentsel dönüşüm ile farklı bir kimliğe bürün-

meye başlayan Karaköy, Perşembe 
Pazarı...

Kentsel dönüşüm kararlarının sosyal etkisi ile 
kazandığı pozitif olguların yanında kaybetmeye yüz 
tutmuş değerler bölgenin tarihi kimliğini geri 
alınamayacak biçimde bir değişime sokmaktadır.

Perşembe Pazarı, dönüşümü dolayısıyla yoğun bir 
değişim sürecine girmiştir. Köklü bir tarih barındır-
ması, modernliğe açık olması, farklı kültürlerin 
etkileşiminden gelişimini sağlamış olması, 
karşı-komşu ilişkisi olması, su ile teması; Karaköy’ü 
etkileşimi yüksek bir yer haline getirmektedir.

Etkileşim, bir alanın gelişim ve değişiminde 
önemli yer tutmaktadır. Karaköy gibi etnik 
çeşitliliği fazla olan bir bölgede etkileşim ve 
buna bağlı olarak gelişim ve değişim de yüksek 
oranlarda olmaktadır.

Perşembe pazarı alanı içindeki etki alanları olan kıyı, cadde ve 
koridor kentsel kıyı, cadde ve koridorun evrilmesi sürecinde de rol 
oynayacaktır. Değişim geri beslemeli şekilde evrilecektir.

KIYI
KENTSEL KIYIKORİDOR

KENTSEL KORİDOR
KENTSEL CADDE*

*
*

CADDE
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E T K İ  A L A N I  A N A L İ Z İ :

k ı y ı  Karaköy, kıyı etkileşimi yüksek bir bölge. 
 Sosyal Gruplar
 Kıyı-Sokak Yaşamı
 Haliç
Kıyıyı kullanan sosyal gruplar, aynı zamanda kıyı ile 
iç sokaklar arasında da bir etkileşim, birleşim 
sağlamaktadır. Haliç kıyısının beslediği ve 
güçlendirdiği kıyı yaşamı, etkileşim odaklarındandır. 
Karaköy’ün tarihinde bulunan kıyı işlevi, 
balıkçılık, sokak işlevi; ticaret ve hanlar, 
Haliç’in etkisi ise ulaşım ve taşımacılıktır.

K O R İ D O R ‘da bulunan etkileşimler esnaf 

yaşamını, sokak-kıyı bağlantısını ve 

kiracı-mülk sahibi ilişkilerini kapsamak-

tadır. Koridor olarak adlandırılan bölümlerde ticaret 

yaşantısının varlığı ve gelişimi bu etkileşimlerin 

sonucu doğmuştur.

c a d d e  değeri gereği yine kiracı - 
mülksahibi ilişkilerinin yanısıra bölgenin 

sosyal profil etkileşiminin ve karşı 
cadde kavramının etkisi altındadır.
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E T K İ L E Ş İ M İ  E T K İ L E Y E N  Ç E V R E  P R O J E L E R :

GalataPORT Projesi
(KOMŞU KIYI ETKİSİ)

Perşembe Pazarı
(ETKİ MERKEZİ)

Sirkeci Çevre Düzenleme 
Projesi

Süleymaniye
Kentsel Dönüşüm Projesi
(KARŞI KIYI ETKİSİ)

Haliç Metro Geçiş Köprüsü

S O N  Y I L L A R D A K İ  S O S Y A L  D E Ğ İ Ş İ K L İ K L E R :
Kullanıcı kitlesinin değişmesi ve çeşitlenmesiyle oluşan etkileşimsizlik

Bölgesel değişmeye bağlı, karşı kıyı ve komşu kıyı arasındaki iletişim kopukluğu

İşlev değişiklikleri; ticaret merkezi kimliğinden, turistik ve iş merkezi kimliğine bürünme



167

O L A S I  T E H L İ K E L E R  [ T ]
V E  E T K İ L E R İ  [ E ] :

T - Kimlik Yabancılaşması

E - Tarihsel kimliğin değişmesi,  

değerlerin kaybolması

T - Tarihi Değer ve Dokunun Asimilasyonu

E - Yenilenme sürecinde mevcut dokunun 

bozulması ve kentsel kimlik kaybı

T - Bölünme - İletişimsizlik

E - Karşı kıyı - komşu kıyı - cadde - koridor 

ilişkilerinin kopması ve yabancılaşma

T - Program / İşlev Yüklemesi, Fazlalığı

E - Plansız nüfus artışı, yüklenmeye bağlı kirlilik 

ve yıpranma

T - Kültürel Kesişim ve Katmanın Yok Olması

E - Medeniyetler birliği kavramının kaybolması, 

farklı kültürlerin kesişimi ile oluşan kültür             

deviniminin sürekliliğinin yitirilmesi.

1

2

3

4

5

ÖNCESİ

SONRASI
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Y A Ş A M A  O L A N  O L A S I  E T K İ L E R İ N  A Z A L T I L M A S I  İ Ç İ N

N E L E R  Y A P I L M A L I ?

1

2

3

4

5

Tarihsel süreçte bölgede yaşayan kökenlerin sürekliliği için bir anı müzesi oluşturulup, Karaköy 

kimliği ve yaşayanların / yaşamışların anılarının canlı tutulacağı enstelasyonlar tasarlanmalı.

Kentsel dönüşümde “Tarihe Saygı” ilkesi benimsenmeli. Dönüşüm doğru ilkelere göre yapılmalı 

ve orjinal yapılar, bulgular arşivlenmeli.

“Karşı-Komşu” programı. Gelişirken iletişimini koparan komşulukların güçlendirilmesi için Haliç 

üzerinde bir tur programı yapılarak karşı kıyı-komşu kıyı etkileşimi sağlanmalı. 

Meydan ve Etkileşim unsuru korunmalı.

Yüklenme kaynaklı “niteliksiz etkileşim”in minimize edilebilmesi için yeni kullanıcı kitlesinin 

geçmişi öğrenmesi sağlanmalı. İz sokakları oluşturulmalı. Sokakta eski-yeni etkileşimi 
sağlanmalı.

(iz sokağı: bölgenin belli yerlerinde eskinin zilerini anlatan tabelalar, panolar, resimler vs.)

Kültürel kesişim noktası olan bölgede oluşturulacak müzelere uluslararası açık çağrı yapılmalı 

ve Dünya’dan çeşitli sanatçıların Karaköy için üretim yapıp, ürünlerin burada sergilenmesi sağlanmalı.

sosyal donatılar yoğunlukyeşil alanlar, parklar

GELENLERGİDENLER [geçici]

KARAK Y

PERŞEMBE PAZARI

EMİNÖNÜ

 Kıyıyı kullanmak adına dev 
kitlelerden, denizi doldurmaktan 
uzak durulmalı. Kıyı hazır, geniş 
tesislere ihtiyaç duyulmadan 
Avrupa’daki karşılığı “kiosk” olan 
tasarlanmış “büfe”lerle gelip geçici 
ziyaretçilerin ve Perşembe Pazarı 
sakinlerinin ihtiyaçları giderilirken, 
zaman geçirebilecekleri, düşük 
bütçeli ‘moda olmayan’ yerler...

> KIYI  KIOSKL ARI.  .  . 
>  OT URABİLDİĞİMİZ  
             BİR KIYI...
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GELENLERGİDENLER [geçici]

KARAKÖY

PERŞEMBE PAZARI

EMİNÖNÜ

↘ Kıyıyı kullanmak adına dev 
kitlelerden, denizi doldurmaktan 
uzak durulmalı. Kıyı hazır, geniş 
tesislere ihtiyaç duyulmadan 
Avrupa’daki karşılığı “kiosk” olan 
tasarlanmış “büfe”lerle gelip geçici 
ziyaretçilerin ve Perşembe Pazarı 
sakinlerinin ihtiyaçları giderilirken, 
zaman geçirebilecekleri, düşük 
bütçeli ‘moda olmayan’ yerler...

> KIYI  KIOSKL ARI.  .  . 
>  OT URABİLDİĞİMİZ  
             BİR KIYI...

Sevgili Kızım,

Biz Istanbul’dayız.  

Vaktimiz çok güzel geçiyor.

Persembe Pazarı’ndan  

aldıgım bu kart umarım  

eline zamanında geçer. 

Buradaki güzellikleri 

anlatmakla bitmez.
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GELENLERGİDENLER [kalıcı]
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Perşembe Pazarı tam da fiziksel sınırından ibaret değil. Beyoğlu, Kasımpaşa gibi civar semtlerdeki iş gücü 
potansiyeli yüksek olan, ekonomik sebepler veya ortaöğretim eksikliğinden dolayı üniversiteye girmekte 
zorlanacak olan gençler için meslek öğrenimi, tam da hafızasının yerinde, gençliğini / ustalığını burada yaşamış 
‘hoca-usta’larla öğrenebilir...

MESLEK YÜKSEK OKULU
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SOK AĞIN EKONOMİSİ

S E R A M
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Ustalık seviyesine çıkılırsa ne 
ala; son senelerde mimarlık, 
mühendislik, işletme okuyup 
okulda öğrendiği mesleği 
icra etmeyen çoğu kimse el 

becerilerini geliştirip geçimlerini 
kendi yaratıcılıkları üzerinden 
sağlamayı deniyorlar. Perşembe 
Pazarı’nın ana kimliğini ve belleğini 
oluşturan zanaatkarlık, ham 
maddeyle iş yapma, üretim gibi 
konularda “hobi” veya kısa dönem 
eğitim olarak kurgulanabilecek 
bir müfredatla kendi muhitinde 
kalmaya devam edecektir. 
Yalnızca orada yapılagelen 
zanaatkarlıklar değil, seramik gibi 
yeni alanlar da mekana & sürece 
dahil olabilir.

Bu okuldan çıkan ürünler Feriköy, Bomonti, 

Yeldeğirmeni gibi muhitleri seyyar şekilde gezebilir  

ve Perşembe Pazarı’nda olup bitenlerden etrafı 

haberdar edebilir.

Okul / atölye 
çalışmalarında çıkan 

ürünlerin sergilenmesi, 
satışı önemli.

    KALIP

>BİLGİNİN
AKTARIMI<
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YARDIML AŞMA AĞL ARI ve DEĞİŞEN CADDE 
[Perşembe Pazarı  Gönüllüsü]
Perşembe Pazarı’nın bugüne 
kadarki en sıkı kullanıcıları 
malzeme, parça arayıcılarından 
sonra öğrenciler olmuştur. 
Yaklaşık son on/on beş senedir 
kentsel planlama, mimarlık, 
sosyoloji vb. bölümlerde okuyan, 

tez yazan öğrencilerin 
sıklıkla geldikleri, 

araştırma yaptıkları bir semt 
burası. Bu araştırma, fotoğraf 
çekme eylemini farklılaştırmak, 
çeşitlendirmek mümkün.  
WWOOF modelinde olduğu 
gibi, gönüllü çalışanlara iş 
yapmalarına karşılık olarak 
sağlanacak olan konaklama ve 
yeme içme sağlanması koşulu 
ile satıcılar / esnaf / ustalar bu 
gönüllülükten yararlanabilir. Bu 
yöntemle öğrenciler projeleri ve 
araştırmaları için kısa süreli ve 
yüzeysel bir araştırmadan ziyade 
kapsamlı bir çalışmanın içinde 
olabilirler.

İstanbul’daki 3 bedestenden  
biri olan Galata Bedesteni, 

PROUST’un şehir planlarına metro 

istasyonu olarak işlenmiş.  
Peki bugün ne olarak hayatımıza 

yeniden dâhil edilebilir?  
Kendi özgün işlevinin sürdürülerek 

kıymetli eşyaların (1.el, 2.el?) 
satıldığı, müzayedelerin yapıldığı  
ve bazı günlerde de modern bir 

ikinci el pazarına 
dönüşebilir mi? 

FA
Tİ

H
 Ç

AR
ŞI

SI
, G

AL
AT

A 
BE

DE
ST

EN
İ

KONAKLAMA & YEMEK
hanlar

ÇALIŞMA MEKANLARI 
bedesten

GÖNÜLLÜLÜK

&
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YENİ SEKTÖRLERİN ENTEGRASYONU

PE
RŞ
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BE PAZARININ ENVAİ ÇEŞİT ÜRÜ
N

Ü

Belirli bir tarihten itibaren 
Perşembe Pazarı gelişigüzel 
ve kendiliğinden kurulmuş, 
yerleşilmiş. Bu plansızlık kendi 
halinde bir atmosfer, ruh oluştuyor 
olsa bile gelişigüzelliği belli bir 
noktadan itibaren bu önemli 

semte, kıymetli 
dokuya uymuyor. 

Paketleme örneklerinde görüldüğü 
gibi, -bu konserve gibi- Perşembe 
Pazarı’nın bir parçası olmuş tüm 
metalar, belli bir organizasyonun 
altında buluşabilir ve yayılabilir. 

Kapı kapı, dükkan dükkan bir parça 
aranmasının da önünde duracak 
online bir sisteme de geçilebileceği 
gibi, oranın zanaatine özgü 
ürünlerin kimlik, kılık giyinmesi 
Perşembe Pazarı’na yakışan bir 
değer olacaktır.

* Ürün paketlerinin 
içinden tarihi hikayeler, 

önemli kişilere ait bilgiler 
vs. yer alabilir.

* Çıpalar, gemici 
düğümlerinden bileklikler, 

takılar

MARKALAŞMA

* Perşembe Pazarı’nın 
renklerini seçin, 

karıştırın, evinize gelsin.

* Bildiğiniz, emin 
olduğunuz deniz 
malzemeleri...
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Pazar Olgusu Bağlamında 
Olası Ekonomik Etkiler

1. Kümelenme ve Sektörel İlişki Ağı

Yapılan görüşmelerde Perşembe Pazarı, “başından 
sonuna bir fabrika çıkartılabilecek” “şehrin içinde, 
kurumsal olmasa da çok iyi iş çözülebilen küçük 
bir sanayi bölgesi” olarak tanımlanmıştır. Burası, 
tarihsel olarak organik bir kümelenme oluşturmasıyla 
diğer sanayi bölgelerinden ayrılmaktadır. Hangi 
türde firmaların yer alacağına dair bir planlamayla 
şekillenmemiş olması, kurgu ve rastlantının piyasa 
koşulları içinde harmanlanmasına sebep olmuştur.

Kümelenmeler, aynı sektörden firmaların bir araya 
gelişiyle ortaya çıkarken, bu kümelenmelerin bir 
araya gelişiyle de farklı sektörler arasında bir ilişki ağı 
oluşmuştur. Belirli bir alandaki rekabet ve ürün çeşitliliği 
artmışken, yine bu yapılanmanın sonucu olarak, farklı 
alanlardaki firmaların birbirleriyle olan ticaret oranı da 
oldukça yüksektir. %75’inden fazlasının Pazar içinde 
rakibi mevcutken, bu firmaların %75i aynı bölgeden 
bir başka firmanın müşterisi, %65’i de tedarikçisidir. 
Farklı sektörlerin bir arada oluşu, firmaların ticari 
olarak birbirlerini destekleme olgusunu kendiliğinden 
doğuran, müşteri açısından farklı ihtiyaçların aynı 
bölgeden sağlanabilme kolaylığını yaratmıştır. 

Yapılan bir görüşmeci bahsi geçen kolaylığı şu şekilde 
aktarmıştır: “Perşembe Pazarı’nda bir boru alıp 
sucudan, o boruyu diş açtırmak için iki arka sokaktaki 
dişçiye, oradan da krom kaplama yapan Ahmet ustaya 
gidebilirsin… Kendi deneyimimden örnek vereyim… 
En son yaptığım bir tiyatro dekoruna bir reklam 
malzemecisinden levhalar, tabelalar aldım. Elinde iki 
boyutlu malzeme var. Bir çizim var ama levhaları bu 
şekle sokman için ilk ne lazım, bağlantı elemanları 
lazım. Bunların demonte süreci için açıp kapanabilmesi 
lazım… Bunları Perşembe Pazarı’ndaki bu tip bağlantı 
elemanları satan menteşecilere gidip aldın. Sonra ne 
yapacaksın, bu bağlantı elemanlarının vidalanmaları 
söz konusu, vidacılara gideceksin. Sonra mesela bu 
sistemi ayağa kaldıracaksın, havaya asacaksın diyelim. 
Kime gideceksin, çelik tel satanlara; vinç uzmanlarına 
gideceksin onlar da orada. Bu vinçle kaldırıldıktan sonra 
güvenilir hale getirmek için halatçılar lazım. Diyelim bu 
dekor yapılırken bir deforme oldu ufak yamalara ihtiyaç 
var, boyalar sprey boyalar... Veya kritik önemli bantlar 
meselesi var mesela… Onlar da orada.”

Olası bir projede, yer değiştirmeye bağlı olarak 
bahsi geçen organik kümelenmenin ve sektörel 
ilişkilerin bozulacağı açıktır. Pazarın özniteliği olarak 
tanımlanabilecek bu olguların ortadan kalkışı, tüm 
taraflar açısından olası sosyal etkiler bağlamında en 
önemli konudur.

2. Toptan – Perakende Birlikteliği

“Ne aşırı büyük toptancılar ne aşırı küçük 
perakendeciler” olarak tarif edilen Perşembe Pazarı 
esnafının %70’ine yakını hem toptan hem de perakende 
satış yapmaktadır. Bu oran pazarı diğer sanayi 
bölgelerinden ayıran, kendisine has bir özelliğini 
göstermektedir: Üretim ve ticaret sermayesinin büyük 
dilimlerinin dışında kalanlar için de geniş bir ürün 
yelpazesine ulaşmak mümkün olabilmektedir. Pazarın, 
ticaret yapan küçük ölçekli firmalarla birlikte, butik 
tasarım ve üretim alanında çalışanların uğrak yeri oluşu 
da buna bağlıdır. Ev kullanıcılarının dışındaki hedef 
kitle, Perşembe Pazarı esnafının yapı malzemeleri 
marketlerini kendisine rakip olarak görmeyişini de 
açıklamaktadır.

Toptan-Perakende birlikteliğinin İstanbul dışındaki 
küçük ölçekli firmalar için nasıl bir rol oynadığı, 
görüşmede şu şekilde aktarılmıştır: “Büyük ihtimalle 
sen aşırı büyük bir toptancı değilsen Kastamonu’da, 
Kayseri’de aşırı büyük mal satmıyorsan buradan alışveriş 
yapacaksın. Neye ihtiyacın var? Testere… Kaç tane 
alacaksın? Zaten bir testereden Anadolu’da kaç tane 
koyarsın vitrine? 5. Onu üreten bir firma var x. X’e 
telefon açıp bana 5 tane gönderin demezsin. Herhalde 
vermezler onlar da. Ama Perşembe Pazarı’nda birçok 
şeyin toptancısı olan adam x’in de toptancısıdır. Oradan 
alırsın sen de perakendeni öyle yürütürsün.”

Perşembe Pazarı esnafının, olası proje sonucunda yer 
değiştirecek olanlarının büyük çoğunluğunun hedef 
kitlesini ve buna bağlı olarak ticaret biçimini değiştirmek 
zorunda kalacağı ön görülebilir.
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2. Toptan – Perakende Birlikteliği

2. Toptan – Perakende Birlikteliği

3. Müşteri / Ziyaretçi ile Açık İlişki

Ulaşım hatlarına yakınlığının yanı sıra kapladığı 
coğrafyanın sınırları ile birlikte gezilebilme özelliğini 
koruyan bölge, kümelenme ile müşterinin, esnaf ve 
ürünüyle sokakla ilişki içinde, dolayısıyla satın alma 
zorunluluğu olmadan karşılaşabildikleri bir alan 
yaratmaktadır. Hedef kitle için bu alanın “düzayak” 
oluşu da, PerPa gibi yapılaşmaların yerine tercih 
edilmesinin sebepleri arasında gösterilmektedir.

Görüşmelerde “yozlaşmamış” esnafın, “müşteriyi 
çevirmediği”, sattığı ürünün kullanıldığı alanlara dair 
bilgisiyle müşteriye bir tür “eğitim öğretim dünyası” 
sunduğu vurgulanmıştır. Bu durum, Perşembe 
Pazarı’nda yalnızca mekânsal değil müşteri/ziyaretçi 
ile esnaf arasındaki ilişkide de açıklığın var olduğunu 
göstermektedir. Müşteri, ihtiyacı olan şeyin ne 
olduğunu henüz tam olarak bilmeden de Pazar’a 
gidebilmektedir. Bu da onun ziyaretçi iken müşteri 
olabilmesini sağlamaktadır.

Bir görüşmeci esnafla arasındaki ilişkinin ufuk 
açıcılığını şu şekilde anlatmaktadır: “Geçen sefer birinin 
bağlantısıyla tanıştığım zincirci adam o kadar ilgilendi 
ki ben onunla şunu tartışabiliyorum: Abi bu zincir ne 
kadar tartıyor? 2 ton. Peki, bu karabinanın bu zincirin 
içine geçmesi için küçüğünü almam lazım. Ama bu 
karabina ne kadar? 150 kilo. E başka nasıl yapabiliriz 
diyerek tartışırken şurada bizim Mehmet usta var orada 
pres yaptıralım diyor.” 

Olası projede, bahsi geçen hedef kitle değişimiyle 
birlikte kültürel bir değer de taşıyan esnaf müşteri 
arasındaki açıklığın gücünü kaybedeceği söylenebilir: 
“Ne diyeceksin Zeytinburnu’na bir vidacıya gezmeye 
gideyim, ardından Pendik’teki vernikçilere gideyim mi 
diyeceksin? Kimse de seni öyle bakınmak için kapıdan 
içeri almaz.”
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5. Pazarın Projenin Dışında Kalan Bölgesi: Galata Hırdavatçılar Çarşısı

4. Pazarlık Olgusu

GALATA  H IRDAVATÇILAR ÇARŞIS I

H ı rdatavç ı lar  Çarş ıs ı Perşembe Pazar ı

5. Pazarın Projenin Dışında Kalan Bölgesi: Galata Hırdavatçılar Çarşısı

4. Pazarlık Olgusu

GALATA  H IRDAVATÇILAR ÇARŞIS I

H ı rdatavç ı lar  Çarş ıs ı Perşembe Pazar ı

4. Pazarlık Olgusu

Müşterilerin “satın almak zorunda olmadan geziyor, 
pazarlık yapabiliyor” oluşu, Perşembe Pazarı’nın 
tercih sebeplerinden gösterilirken, görüşmelerde 
kültürel olarak da “pazarlık payının buranın geleneksel 
dokusunun” bir parçası olduğu vurgulanmıştır.

Kullanım değeri yerine değişim değerini merkeze 
almış olan piyasa koşullarında, kurumsal firmaların 
yaptığı satışlarda sıklıkla gerçekleşen indirim 
dönemleri ve çeşitli koşullu kampanyalar, ürünün 
fiyatının değişkenliğini göstermektedir. Bu değişkenlik 
günümüzde yalnızca satıcı tarafında belirlenmektedir. 
Toptan-perakende birlikteliğinin desteğiyle Perşembe 
Pazarı esnafı, alışverişte pazarlık payını geleneksel 
uygulanışıyla koruyabilmektedir. Modern ticaretin bir 
parçası değilmiş gibi görünse de “pazarlığın” günümüz 
ticaretinin esnekliğini “teklif” mantığıyla ileri taşıdığı 
bile iddia edilebilir. Alışverişte müşteriye teklif fırsatının 
verilmesi olarak tanımlanabilecek olan pazarlık payı, 
Perşembe Pazarı’nın ticari olarak çekim merkezi 
oluşunda oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Ayrıca 
pazarlık, ticaretin taraflarını teknik bir işlemin yapılması 
dışında canlı bir ilişkinin tarafları haline getirmektedir.

Esnaf ile müşteri arasındaki açıklığın ve pazarın 
geleneksel dokusunun bir parçası olan pazarlık 
olgusunun, olası projeyle ortadan kalkacağı ön 
görülebilir.

5. Pazarın Projenin Dışında Kalan 
Bölgesi: Galata Hırdavatçılar Çarşısı

Galata Hırdavatçılar Çarşısı, projenin sınırlarına dahil 
olmamakla birlikte hem müşteri/ziyaretçi hem de 
esnaf tarafından Perşembe Pazarı’nın parçası olarak 
görülmektedir: “Çünkü Perşembe Pazarı iç hattı yani 
galata tarafına doğru olan hatla hırdavatçılar çarşısı 
birlikte. Sen oradan yukarı çıkıp oradaki elektrik 
malzemeleri ampulleri alıp aşağıda onların aparatlarını 
da toplayabilirsin.”

1959 yılında kurulan Hırdavatçılar Çarşısı, daha düzenli 
oluşu, bir kooperatif yapısı taşımasıyla pazarın projeye 
dâhil olan tarafından farklılaşmaktadır. Ayrıca genel 
mülkiyet düzeni olarak da farklılık göstermektedir. 
Bununla birlikte, Çarşı’nın esnafı kendisini Perşembe 
Pazarı’nın tarihiyle ortaklaştırmakla, olası bir projeye 
yönelik duyarlılık taşımaktadır.

Kümelenmenin ve sektörel ilişki ağının bir parçası olan 
Hırdavatçılar Çarşısı, olası projeden rakiplerin azalması 
ve sektörel ağın zayıflaması gibi, olumlu ve olumsuz 
birçok açıdan etkilenecektir.
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Etkilerin Azaltılması / 
Öneriler

1. Pazarın Değer Yaratan Sektörlerini 
Kaybetmemek

Pazar’daki firmaların dörtte birinin 25 yıldan fazla 
süredir bölgede oldukları göz önüne alındığında, olası 
projede meydana çıkacak korumaya dönük imkânların 
bu olgu gözetilerek kullanılması olumlu sonuçlar 
doğuracaktır. Geçmişin kültürel mirasıyla birlikte 
geleceğe dönük ekonomik potansiyelleri koruma 
hedefiyle Perşembe Pazarı’nda var olan sektörel 
kümelenmelere yakından bakıldığında, üç kümelenme 
öne çıkmaktadır: Makine ve teçhizat kümelenmesi, 
gemi malzemeleri ticareti ve imalat / üretim. 

Büyük oranda Tersane Caddesi üzerinde yoğunlaşmış 
olan makine ve teçhizat ticareti, istihdam ve firma 
sayısıyla pazarın ikinci büyük kümelenmesidir. Bu 
kümelenmenin en önemli özelliği kendi alanında 
son teknolojinin sadece yerel değil, ulusal ölçekte de 
merkezi olmasıdır. Teknolojinin takip edilmesi, sektörün 
lideri konumundaki ithalatçıların gelecekte de çekim 
güçlerini koruyacaklarını göstermektedir.

Perşembe Pazarı’nın tarihsel dinamizmi olan liman 
ekonomisi, kıyı coğrafyasının doğal sonucu olarak 
önemini korumaya devam edecektir. Bu bağlamda 
pazarda firma sayısı kategorisinde üçüncü sırada olan 
gemi malzemeleri sektöründeki kümelenme, hem 
tarihsel geçmişi hem de gelecekte yeni katma değeri 
yüksek üretim alanlarıyla ilişkili hale geleceğinden 
korunmalıdır.

Üretim / imalat alanı pazarın yıllar içerisinde en çok 
zayıflamış kümelenmesidir. El emeği, zanaat ve 
usta-çırak ilişkisi değişen piyasa koşullarının kültürel 
sonucu olarak değer kaybetmiştir. Fakat bu değerler, 
özellikle coğrafyamızın tarihsel ve kültürel dünyasının 
parçasıdır. Tüm kümelenmeler içerisinde firma başına 
düşen istihdamı en yüksek olan üretim alanının, gemi 
malzemeleri ticareti ile ilişkili paylarının korunması, 
hem tarihi ve kültürel hem de ekonomik katkıyı 
besleyecektir.

1. Pazarın Değer Yaratan Sektörlerini Kaybetmemek
Etkilerin Azaltılması / Öneriler
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3. Pazar yeri

2. Tasarım Merkezi

tasarım
merkezi

ürünler
atölyeler

3. Pazar yeri

2. Tasarım Merkezi

tasarım
merkezi

ürünler
atölyeler2. Tasarım Merkezi

Perşembe Pazarı Stratejik Planı’nda önerilen Tasarım 
Merkezi, pazarın temel niteliklerinin yenilikçi bir 
tarzda yaşatılmasına imkân verebilir. Üretimi tasarım 
alanında canlandırması, kamusal alanda ürünlerin 
müşteri / ziyaretçi ile açık bir ilişki halinde sergilenmesi 
ve çalıştaylar aracılığıyla pazarın eğitim-öğretim 
dünyası niteliğini başka bir formda sürdürmesi açılacak 
olanaklardan birkaçıdır. Bunlarla birlikte tasarım 
ürünlerinin sergilenme biçimiyle pazarlık payına açık bir 
ticaretin yaşatılması kültürel olarak da bölgenin Pazar 
niteliğinin korunmasını destekleyecektir.

Merkez, tasarım ve üretimin bir araya getirilmesini, 
üretim atölyelerinden kurulacak konsepte uygun 
birkaçının korunmasıyla da sağlayabilir. Bunun dışında 
örneğin yat tasarımı gibi katma değeri yüksek yaratıcı 
alanlarla aynı sektöre hizmet veren gemi malzemeleri 
ticareti ve üretimine dönük firmalar arasında ilişkilenme 
hem Tasarım Merkezi hem de yine aynı planda yer 
verilen Pazar Yeri aracılığıyla sağlanabilir.

3. Pazar Yeri

Perşembe Pazarı’nın en canlı meydanında kurulması, 
Perşembe Pazarı Stratejik Planı’nda önerilen Pazar 
Yeri, pazarlık ve açık ilişki gibi pazarın temel niteliklerini 
yapısal kurgusuyla yaşatırken, tematik kurgusuyla 
da Perşembe Pazarı’nın farklı bölgelerinde yer 
almaya devam edecek olan firmalar için bir vitrin 
işlevi görecektir. Bu bağlamda proje sınırlarına dâhil 
edilmemiş olan Galata Hırdavatçılar Çarşısı’ndan 
temalara uygun olan firmaların da burada yer 
alabilmesi, çarşı ile olumlu ilişkilerin kurulmasını 
sağlayacaktır.

4. E-Ticaret Projesi

Perşembe Pazarı’nda var olan esnafın yarısından 
fazlasının kiracı olduğu ve olası projeyle birlikte 
gerçekleşecek değişim göz önüne alındığında, 
firmaların büyük çoğunluğunun bölgede var olmaya 
devam edemeyeceğini söyleyebiliriz. Bu durum, 
özellikle kiracılar için pazarın yarattığı bahsi geçen 
etkilerle birlikte birçok ticari avantajın kaybedileceği 
anlamına gelmektedir.

İnternetin zamanla ticaret alanında daha fazla 
kullanılması, müşteri açısından en uygun ürünü bulma 
gibi avantajları göz önüne alınarak, yerinden edilme 
ihtimalleri yüksek olan kiracıların zararlarını minimuma 
indirmeye yönelik ve iş geliştirmelerine destek olarak 
bir e-ticaret sistemi önerilebilir.

E-ticaret sistemi, firma ve sektör tabanlı kurgulanmış 
platformlardan farklı olarak kullanıcının ilk adımda 
ürünlere erişebildiği (nadirkitap.com gibi) ürün 
tercihinin ardından satıcı firmayı görebildiği bir 
kurguya sahip olmalıdır. Sistemin, pazarın müşteriler 
için tercih sebebi olmasında payı olan bazı nitelikleri 
de karşılaması gözetilmelidir. Bu bağlamda site, 
tüm Perşembe Pazarı kümelenmelerinin, Galata 
Hırdavatçılar Çarşısı ile birlikte dahil olduğu, biriken 
kullanıcı deneyimlerinin oluşturduğu algoritmalarla 
(bunu alan şunlara da baktı gibi) farklı sektörlerden 
ürün önerilerinin yer alabildiği bir yapıda olabilir. Ayrıca 
ürünün satıcı firmasıyla kullanıcı (ziyaretçi / müşteri) 
arasında bir iletişim platformunun (“chat” alanı gibi) 
sağlanması, pazarda deneyimlenen açık ilişkinin de 
sürdürülmesini sağlayacaktır. Bu ilişkinin yine bir parçası 
olan pazarlık payı satın alma seçeneklerinde, toptan-
perakende birlikteliği ile ürün bazında firma tarafından 
sunulabildiğinde, kullanıcı için platformun çekiciliği 
artacaktır.
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Bahsi geçen platform, dâhil olan firmalara iş geliştirme 
bağlamında yeni olanaklar da sunabilir. Perşembe 
Pazarı’nda depolama alanı sıkıntısı yaşayan ve gelişmiş 
kümelenmeye karşın %80’inin ortak pazarlama 
tecrübesi olmadığı görülen esnaf için ortak depo ve 
kargo fırsatları ortaya çıkacaktır. Bu durum depolama 
ve lojistik maliyetlerini düşürecektir.

Proje uygulayıcısı tarafından bu tür bir e-ticaret 
platformunun kurulması ve Perşembe Pazarı esnafının 
ürünlerini sisteme yükleyerek dâhil olabilmesi için 
gerekli eğitimleri verme sorumluluğunun alınması hem 
projeye ilişkin algı hem de kayıpları azaltma bağlamında 
olumlu sonuçlar doğuracaktır.

4. E-Ticaret Projesi

Perşembe Pazarı

3. Müşteri / Ziyaretçi ile Açık İlişki

1. Pazarın Değer Yaratan Sektörlerini Kaybetmemek
Etkilerin Azaltılması / Öneriler

1. Pazarın Değer Yaratan Sektörlerini Kaybetmemek
Etkilerin Azaltılması / Öneriler
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10

45

5

Hız ve Ritm

Perşembe Pazarı içerisinde yapılacak olan bir 
hız düzenlemesi ile araç ve yayaların farklı hız ve 
ihtiyaçlarına hitab eden bir yapılaşma öngörülmektedir. 
İstanbul’un önemli bir bağlantılarından biri olan 
Tersane Caddesi araç trafiğine ve İstanbul’un 
hızlı günlük temposuna ayak uydururken, kıyıya 
yaklaştıkça kullanım hızının düşmesi öngörülmektedir. 
Yürünebilirliği artan bölgede kamusal kullanımların 
çeşitlenmesi  ve çoğalması beklenmektedir. 

Tersane caddesi dışındaki alanlara ulaşım gün içerisi 
ve hafta sonlarında kısıtlanarak Perşembe pazarı’nın 
yaya kullanımı rahatlatılacaktır. Şu anda günümüzde 
yazılı olmadan bu kullanım zaten görülmektedir. Ancak 
mal yüklemeleri için ara sokaklara giren büyük araçlar 
sirkülasyon ve güvenlik problemi oluşturmaktadır. 

Ticari aks, üzerinde Perşembe Pazarı’nın 
yürünebilirlliğini olumsuz etkileyecek fakat bölgede 
ihtiyaç duyulan fonksiyonları barındırmaktadır. Bunlar 
bankalar, büyük marketler , benzinlik ve dışarısı ile 
ilişkisi bulunmaayan kullanımlardır. Bu fonksiyonların 
özellikle Perşembe Pazarı’nın giriş rotalarından 
kaldırılması, devamlı bir yaya deneyimi sağlanması için 
hayatidir. 
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Tersane Caddesi / Ticari Aks

Kıyı Koridoru

Canlandırma Koridoru

Tersane Caddesi / Ticari Aks

Kıyı Koridoru
Canlandırma Koridoru

Ortalama Kullanım Hızı

Öngörülen Kullanımlar

5 10 45
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Burada park mı 
varmış?

Metro’yla gelmek 
çok rahat, artık 

haftasonu trafiği yok.

40 yıldır burada 
esnafım, burası 

benim mahallem

İstanbul’u izliyorum
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Haftasonları 
Perşembe Pazarına 
gelmeyi seviyorum

Aradığım malzeme 
ve araçları burada 

çok rahat buluyorum

İstanbul’un en 
iyi 

tasarımcıları 

Kurşunlu Han

Pazar Alanı

KARAKÖY MEYDANI

Her hafta balık 
almaya buraya 

Öğlen yemeklerimi 
Pazar’da yiyorum

Hayat Katmanları

Perşembe Pazarı uzun yıllardır birikerek gelişen tarihi 
bir dokuya sahiptir. Bu birikim sadece yapısal bir 
oluşum değil, aynı zamanda mekansal kullanımların ve 
kullanıcı çeşitiliklerinin de birikimidir.

Perşembe Pazarı’na kimlik katan  en önemli özellik 
de  geçmişin ve güncel hayatın katmanlarının bir 
biri üzerine yığılarak birikmesidir. Bölgenin tekrar 
canlandırılma süreci Perşembe Pazarı’nın katmanlı ve 

farklı kullanımlara açık yapısına özen göstermeli ve yeni 
fonksiyonlar önerirken bu çeşitliliği dikkate almalıdır. 
Tek tip bir kullanım önerisi, mahalleye yabancı ve 
tek tip bir kullanıcı kitlesi çekerek bölgeyi hem tarihi 
renklerinden arındırır hemde, geleceğini tek tip bir karar 
mekanizmasına bırakır. 

Zamanla gelişen ve derinleşen hayat kantmanları 
kullanıcılara veya semt sakinlerine süprizler, 
karşılaşmalar ve çakışmalar olarak kendini 
göstermektedir. Kentlerimizi keyfli, yaşanabilir ve 
özgün kılan etmenlerde yukarıda bahsedilen, dışarıdan 
bakınca kaotik görünün yaşamsal durumlardır. Belkide 
bu durumlara hayatın katmanlarının bir araya geldiği 
notktalar olarakta bakabiliriz.   
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HAFTA İÇİKULLANICI KULLANIM

SABAH ÖĞLE AKŞAM GECE
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HAFTA SONU

GECEGÜNDÜZ

AİLE

ÖZEL TÜKETİCİTASARIMCI

 YERLİ/ YABANCI TURİST

ÇALIŞAN

ESNAF

Farklılık

Perşembe Pazarı her İstanbullu’nun aklında -birçok 
olumsuzluğunun yanı sıra-, karmaşası ve renkliliği ile 
hatırlanan bir mahalledir. Bu renkliliği oluşturan en 
önemli etmenlerden biriside renkli kullanıcı kitlesi ve 
bu kullanıcıları buraya çeken, en az onlar kadar renkli 
ve farklı fonksiyonlardır. 

Perşembe Pazarı’nın dönüştürülmesi sırasında 
bu mahallenin, kentsel hafızasının ve çeşitliliğinin 
korunması, İstanbul’un en karakteristik özelliklerinden 
birininde korunması için hayati önem taşır. 

Farklı kullanıcı kitlelerine hitap eden mekanlar, sadece 
görsel bir zenginlik oluşturmaz. Bunun yanı sıra, günün 
ve haftanın farkı zamanlarında kullanım ihtiyaçları 
ortaya çıkan kişiler bölgeyi gün boyunca kesintisiz 
olarak yaşanır halde tutarak güvenlik, yürünebilirlik ve 
toplumsal algı gibi konularda da olumlu etki sağlarlar. 
Günümüzde gün içerisinde Perşembe Pazarı çok 
kullanılsada, geceleri terk edilmektedir ve kentlilerin 
hafızasına bu boş terk edilmiş halde kazınlmaktadır. 
Kullanımlarda sağlanacak farklılık, bu mahallenin bütün 
İstanbullulara ait olduğunu gösterirken aynı zamanda 
bu olumsuz imajında kazınması nda olmulu bir adım 
olacaktır.  
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ŞİŞHANE
TAKSİM / UNKAPANI

UNKAPANI

GALATA

ULAŞIM 
MERKEZİ ARAP CAMİİM
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TOPHANE

TİCARİ AKS

EMİNÖNÜ
KADIKÖY

ÜSKÜDAR

KARAKÖY

TİCARİ 
MERKEZ

GALATA

ULAŞIM MERKEZİ

TURİSTİK
MERKEZ

Geçiş

Perşembe Pazarı, İstanbul’un çok karakteristik 
merkezileri arasında kalmış bir geçiş bölgesi niteliği 
taşımaktadır. Bölgenin bu geçiş özelliğini kendi lehine 
çevirmesi mümkündür.

Hâli hazırda kullanılan turistik ve ticari merkezlerin 
birbiriyle veya en önemlisi, İstanbul’un can 
damarlarından biri olan Metro ile yürünebilir bağlantısı 
günümüzde oldukça zayıftır. Perşembe Pazarı’nın 
çok kullanılmayan kısımlarındaki güvensizlik ve 
terk edilmişlik hissi ve Tersane Caddesi’nin yoğun 
kullanımı arasında yaya kullanıcıya bölge iyi bir alterntif 
sunamamaktadır. Perşembe Pazarı ve içerisindeki yaya 
akslarının güçlendirilmesi, bu problemi  büyük ölçüde 
giderecektir. 

Fonksiyonel olarak da, Perşembe Pazarı, Karaköy’deki 
ticari ve Galata’daki turistik çekim noktalarının ikisininde 
özelliklerini taşımaktadır. Bu sayede, sadece yerli veya 
yabancı turistlere bağımlı olmayan aynı zamanda kendi 
ticari potansiyelini de barındıran bir mahalle olarak 
İstanbulluların hayatına geri katılabilir.
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MI

MU MI ?

Çay 

Nalbur

Esnaf

Karabaş

Fast Food Balık

Mumu

Tasarımcı

Tasarım Dükkanı 

Kapuçino

MU ?

MI MI ?

MI

M

MU ?

MI ?
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İKİSİ DE !

Değişim

Değişim ve yenileme var olan değerlerin kaybı anlamına 
gelmemelidir. Perşembe Pazarı hâli hazırda, yaşayan, 
canlı bir mahalledir ve tarihte  farklı roller üstlenerek 
günümüzdeki halini almıştır. Bu katmanları yok sayarak 
yeni bir işlevlendirme çalışması, İstanbul’un renkli 
tarihini yok saymak olacaktır.

Eğer Perşembe Pazarı’nın değişim süreci, bölgeyi 
yeni işlevler ile canlandırırken, var olan renkliliğini de 
korumasına izin verirse, burayı İstanbul’da ve dünyada 
eşsiz ve özgün bir yerleşim olarak tanımlayacaktır. 

İstanbul, eski ve yeni, Batı ile Doğu arasında bir 
köprü ntieliği taşımaktadır ve Perşembe Pazarı bu 
rolü üstlenmek için ideal bir konumadadır. Özellikle 
geleneksel esnaf ve sokak kültürünün günümüz 
ihtiyaçları ile birlikte geliştirilmesi bu özelliği 
geliştirecektir. 
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HP

GP

#üretim

#zanaat

#tüketim

#piyasa

#alışveriş

#konsantre

* *

*
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*

*
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**
*

#yaratıcıendüstri

#tasarım
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HP

GP

1

#üretim

#zanaa

#tüketim

#piy

#alışveriş

#konsantr

* *

*
**

*

*

* **

**
*

#yaratıcıendüstri

#tasarım

Kıyı Ekonomisi

Perşembe Pazarı’nın Haliç ve Galata Port 
projelerinin programından farklı olduğunu 
hatırlamak gereklidir. Bünyesinde yat limanları, 
terminaller, çoklu iskeleler bulunduran Haliç 
ve Galata Port’un arasında bulunan Perşembe 
Pazarı, ekonomik modelini doğru planlanmış 
bir geçiş alanı olmak adına kurmalıdır. İlk yatırım 
maliyetleri bakımından Perşembe Pazarı’ndan 
daha yüksek altyapıya sahip olan iki komşu proje 
de bölgeye yürüme mesafesinde olduğundan 
dolayı, periyodik olarak gelecek olan turist kitlesi, 
bölgenin kendi üretim ve kültür endüstrisi ile 
karşılanmalıdır. Bir “port” proje olma hüviyetiyle 
mutlaka ki bünyesinde “tüketim” adına birçok 
unsur bulunduracak olan Haliç ve Galata Port en 
nihayetinde bir “konsantre alan”dır. Bu bakımdan 
Perşembe Pazarı’nın bu konsantre alanlardan 
başlı başlına farklı programlar ile senaryosunu 
kurmalıdır. Haliç veya Galata Port’a benzemek 
yerine onlardan farkını ortaya koyması, PP için 
daha doğru bir strateji olacaktır.
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ZA-

NA-

AT

TEK-

NO-

LO-

Jİ

Butik Ticaret

Geliştirilecek olan üretim kültürü endüstrisinin 
açılımını yaparak doğru stratejiye sahip ekonomik 
girdilere çevirmek gerekmektedir. Bu anlamda 
üretim kültürünün açılımı yapıldığında, bir mihenk 
taşı olarak zanaat kavramını buluruz. Seri üretime 
bel bağlamamış, kendi lokal üretimini ve satışını 
gerçekleştiren Perşembe Pazarı’nda zanaat 
olgusunu yeni tür ticari girişimler ile desteklemek 
gerekir. Örneğin, yay büken zanaatçi bir 
maker-lab bünyesinde ne yapılabilir ? Parametrik 
modellemelerin yapılabildiği bir tasarım 
atölyesinin bir nalburla kurduğu diyalektik ilişki 
nasıl bir girişime dönüşebilir ? Yan yana gelmesi 
kağıt üzerinde anlamlı gelmeyen durumlar, farklı 
bir girişim stratejisi ile zanaat ve teknolojiyi, el 
işi ile hesaplamalı sistemleri bir araya getirerek 
bölgeye ciddi bir katma değer sağlayabilir. Bu 
durum; komşularda olmayan bir artı değer 
olarak denenmeli, programları geliştirilmeli ve 
uygulanmalıdır.
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3

T  Ü  K  E  T  İ  M Ü  R  E  T  İ  M

TE-

KİL

KO-

LEK-

TİF

Kolektif Üretim

Yine kıyıda olduğu gibi iç kısımlar içinde yaptığımız 
komşularla olan karşılaştırmayı hatırlayacak olursak; 
üretim ve tüketim mefhumlarını kantara koymak 
gerekir. Perşembe Pazarı; iki yan ve bir de karşı 
komşunun tekil tüketime yaslanmış olarak ekonomik 
modelini sürdürmelerine, kolektif bir üretim ile karşılık 
vermelidir. Kolektif üretimin ekonomik model olarak 
sürdürülebilirliği ise güncel mekan kültürü bakımından 
çok olumlu sonuçlar verebilmektedir. Saat, gün, 
hafta, ay, yıl … gibi bölüntülenmiş zaman kavramını 
farklı şekilde değerlendiren kolektif üretim kültürü, 
ortalama bir zaman üzerinden değil, dakikasına kadar 
planlanmış bir zaman üzerinden gelir elde etmektedir. 
Verim olarak, tekil tüketime göre ismin çağrıştırdıkları 
bakımından olmasa da, süreç bakımından daha üstün 
durumlar söz konusu olabilir. Bu kolektif üretimlerin 
yanı sıra çok bilindik kurs modelleri, atölye seansları, 
buluşmalar, etkinlikler… gibi davranışsal durumlar 
da ekonomik olarak Perşembe Pazarı’nın ayırt edici 
unsurları olabilirler.
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MONOBLOK

HALİC PORT

GALATA PORT

BİRİMLER

PERŞEMBE

PAZARI
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4MONOBLOK

HALİC PORT

GALATA PORT

BİRİMLER

PERŞEMBE

PAZARI

Birimsel Entegre

Kıyı bölümünde bahsedildiği gibi Haliç ve Galata Port 
projelerinin daha çok mono blok yapıların yeniden 
işlevlendirilmesi üzerine gelişen projeler olmasının 
yanında Perşembe Pazarı’nın küçük birimlerin 
tekrarından meydana gelmesi mülkiyet çokluğundan 
dolayı ortak kurgu adına dezavantajdır. Bu dezavantaj 
ise; birimlerin birbirleri ile olan ilişkisini bir üst karara 
bağlayan entegrasyon ile çözülebilir. Bitişik nizamda 
aslında geometrik olarak tek kütle gibi çalışan bu 
birimler, parsel bazında işlevlendirilerek entegre 
edilmelidir. Bu entegrasyon sektörel uyumlar ve 
hibritleşmeler ile sağlanacaktır. Bu durumun mekansal 
politikası tasarım öncesi oluşturulmalıdır ve ekonomik 
raporlar bağlamında geri beslemeleri yapılmalıdır. 
Örneğin; Bankalar Caddesi tarafından gelen entelektüel 
kitlenin inebileceği izdüşüm ile metro durağından çıkan 
kitlenin inebileceği izdüşüm aynı değildir. Konumlar ve 
eylemler işlev- mekansal kurguyu belirleyen altlıktır. 
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ARAP CAMİİ

SALT GALATA
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5

ARAP CAMİİ

SALT GALATA

Karşı Cadde

Bu konuda en temel gidişat Tersane Caddesi’dir. Bankalar 
Caddesi ve üstü zaten eğim ile beraber Galata’ya 
bağlanmaktadır. Benzer kotta cadde yakaları arasındaki 
ilişki Tersane Caddesi ve bir nebze Bankalar Caddesi’nde 
kurulabilir. Özellikle caddenin uçları bakımından metro 
durağına tekabül eden Azapkapı ile tramvay durağına 
tekabül eden Karaköy Meydan arasındaki geçişte Arap 
Camii ve Salt Galata izdüşümleri caddenin Perşembe 
Pazarı kısmı ile entegre olacak şekilde düzenlenmelidir. 
Komşularının konsantre programlarına açık ve kamusal 
bir düzende karşılık veren Perşembe Pazarı için bu iki 
mekan, Tersane Caddesi’nin diğer tarafında da olsalar, 
ziyaretçi kitlelerini aktarma anlamında fiziksel dokunuşlar 
ile katkı sağlayabilir ve rotalarının bir parçası haline 
getirebilir ve kullanabilirler.
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Çerçevesi

Yapılaşma

Silüet
Açık-Kapalı Alan

Dengesi

Sokak
Kamu

Eşgüdümü

Peyzaj

Yol Kesiti

Giriş-Çıkışlar

KIYI KORİDOR CADDE KIYI KORİDOR KIYI KORİDOR

P 
A

 Z
 A

 R
 (

 L
 I 

K 
)

Y 
E 

R 
 D

 E
 Ğ

 İ 
Ş 

T 
İ R

 M
 E

Y 
A

 R
 I 

Ş 
A

 B
 İ 

L 
İ R

 L
 İ 

K

A
 Ç

 I 
K 

 A
 L

 A
 N

M
 İ 

R 
A

 S
Ç

 E
 Ş

 İ 
T 

L 
İ L

 İ 
K

M
  

 E
  

 K
  

 A
  

 N
  

 S
  

 A
  

 L
  

  
 E

  
 T

  
 K

  
 İ 

  
L 

  
E 

  
R

E 
  

K 
  

O
  

 N
  

 O
  

 M
  

 İ 
  

K 
  

  
 E

  
 T

  
 K

  
 İ 

  
L 

  
E 

  
R

C
 A

 N
 L

 I 
L 

I K
S 

Ü
 R

 E
 K

 L
 İ 

L 
İ K

E 
T 

K 
İ L

 E
 Ş

 İ 
M

S 
  

 O
  

 S
  

 Y
  

  
A

  
L 

  
  

  
E 

  
T 

  
K 

  
İ  

 L
  

 E
  

 R

Arkeoloji/Anıtsal Tahribat

Kayıplar

Katmanlar

Tarihi Doku Kamusal

Görsel Cephe İzleri

Dolgu Alanları

Kullanım

Kentsel Doku Yapı Tipolojisi

Sivil Mimarlık

Ticari Mekan

Geçiş ve Yapı Katmanları

Riski Karakteri
Yatırımlarının

Nişler

Yapılar

Uyumu Kullanımlar

Geçişler

Kullanımlar

Kapasitesi

Çeşitliliği

Bağlantılar
Çeşitlilik
Yönetimi

A B

Seyyar
Satıcılar

İşletmeler Kıyı Ekonomisi

Sektörel
Değişim

Kapasite
Geliştirme

Üretim
Süreci

Ekonomik
Kayıplar

Sektörel
İlişki Ağı Deneyim

Gelenler- 
Gidenler

Alışkanlıklar

Konum

Kayıplar

Güven AğlarıTaşınma
Maliyeti

Kayıplar-
Kazançlar

Değer
Farklılaşması

İş Değiştirme

Farklılaşma

Karşı Kıyı HUB

Kültür
Endüstrileri

Ticari
Kullanımlar

Kolektif Üretim

Sektörel Uyum

Entegrasyon Yeni Ekonomiler

Aktiviteler

Çekicilik Gece-Gündüz

Kullanım
Çeşitliliği Sokak Hayatı

Verimlilik

Geçirgenlik

Hareket Düzen

Erişim Karşıya Geçiş

Kullanım
Devamlılığı

Hayat
Katmanları

Farklılık
Süreç

Sürekliliği

Hız ve Ritim Karakter

Sosyal Karma

Sosyal
Gruplar

Kıyı Yaşamı
Etkinlik

Tasarımı

Karşılaşma Kıyı - Cadde

Diyalog

Karşı Cadde

Ticaret Yaşamı Girişimcilik

B

A = B

n



203

Yapılaşma

Silüet
Açık-Kapalı Alan

Dengesi

Sokak
Kamu

Eşgüdümü

Peyzaj

Yol Kesiti

Giriş-Çıkışlar

KIYI KORİDOR KIYI KORİDOR CADDE KIYI KORİDOR CADDE

P 
A

 Z
 A

 R
 (

 L
 I 

K 
)

Y 
E 

R 
 D

 E
 Ğ

 İ 
Ş 

T 
İ R

 M
 E

Y 
A

 R
 I 

Ş 
A

 B
 İ 

L 
İ R

 L
 İ 

K

A
 Ç

 I 
K 

 A
 L

 A
 N

M
 İ 

R 
A

 S
Ç

 E
 Ş

 İ 
T 

L 
İ L

 İ 
K

M
  

 E
  

 K
  

 A
  

 N
  

 S
  

 A
  

 L
  

  
 E

  
 T

  
 K

  
 İ 

  
L 

  
E 

  
R

E 
  

K 
  

O
  

 N
  

 O
  

 M
  

 İ 
  

K 
  

  
 E

  
 T

  
 K

  
 İ 

  
L 

  
E 

  
R

C
 A

 N
 L

 I 
L 

I K
S 

Ü
 R

 E
 K

 L
 İ 

L 
İ K

E 
T 

K 
İ L

 E
 Ş

 İ 
M

S 
  

 O
  

 S
  

 Y
  

  
A

  
L 

  
  

  
E 

  
T 

  
K 

  
İ  

 L
  

 E
  

 R

Arkeoloji/Anıtsal Tahribat

Kayıplar

Katmanlar

Tarihi Doku Kamusal

Görsel Cephe İzleri

Dolgu Alanları

Kullanım

Kentsel Doku Yapı Tipolojisi

Sivil Mimarlık

Ticari Mekan

Geçiş ve Yapı Katmanları

Riski Karakteri
Yatırımlarının

Nişler

Yapılar

Uyumu Kullanımlar

Geçişler

Kullanımlar

Kapasitesi

Çeşitliliği

Bağlantılar
Çeşitlilik
Yönetimi

A

Seyyar
Satıcılar

İşletmeler Kıyı Ekonomisi

Sektörel
Değişim

Kapasite
Geliştirme

Üretim
Süreci

Ekonomik
Kayıplar

Sektörel
İlişki Ağı Deneyim

Gelenler- 
Gidenler

Alışkanlıklar

Konum

Kayıplar

Güven AğlarıTaşınma
Maliyeti

Kayıplar-
Kazançlar

Değer
Farklılaşması

İş Değiştirme

Farklılaşma

Karşı Kıyı HUB

Kültür
Endüstrileri

Ticari
Kullanımlar

Kolektif Üretim

Sektörel Uyum

Entegrasyon Yeni Ekonomiler

Aktiviteler

Çekicilik Gece-Gündüz

Kullanım
Çeşitliliği Sokak Hayatı

Verimlilik

Geçirgenlik

Hareket Düzen

Erişim Karşıya Geçiş

Kullanım
Devamlılığı

Hayat
Katmanları

Farklılık
Süreç

Sürekliliği

Hız ve Ritim Karakter

Sosyal Karma

Sosyal
Gruplar

Kıyı Yaşamı
Etkinlik

Tasarımı

Karşılaşma Kıyı - Cadde

Diyalog

Karşı Cadde

Ticaret Yaşamı Girişimcilik

xxxx  xxxxxxx

A B=

A = B

n



204

ETKİ 
Yönetim 
Planı



205



206



207



208



209



210

Yasal ve Kurumsal Araçlar

Perşembe Pazarı’nın yenilenmesi sürecinde SED Yönetim Planı’nın 

uygulanması sosyal ve mekânsal etkilerin kontrol edilmesini 

sağlayacaktır. Bu planın uygulama süreçlerinde Kentsel Vizyon Platformu 

tarafından hazırlanan SED rehberinde önerilen yasal ve kurumsal 

araçların dikkate alınması tavsiye edilmektedir. (Kaynak; Kentsel Vizyon 

Platformu, 2015, “Sosyal Etki Değerlendirme Rehberi ve Perşembe Pazarı 

Stratejik Planı, İBB, 2016)

Proje Geliştirme Modeli

Perşembe Pazarı Proje Geliştirme yaklaşımı kamu 
ve özel sektör işbirliği odaklı bir model üzerine 
kurgulanmalı. Modelde, aşağıda belirtilen özellikler ve 
konular büyük önem kazanmaktadır.

SÜREKLİLİK

Yapılan anlaşmalar, planlama kararları, değişen politik 
yönetimler ve yöneticiler tarafından engellenmemeli,

DENEYİM

Proje geliştirme konusunda deneyimli kamu ve özel 
sektör temsilcileri ve uzmanlardan yararlanmalı,

BECERİ

Klasik proje geliştirme yöntemlerin yanısıra 
başka yöntemlerle mülkiyetin toplulaştırılması ve 
değerlendirilmesi sağlanmalı,

Minimum bürokrasi ile zamanında karar alınması ve 
taahhütlerin getirilmesi becerisi olmalı,

Kamu ve özel kuruluşlar arasında koordinasyon 
olanaklarının kolaylaştırılması becerisi sağlanmalı,

Proje finansmanı için kaynak yaratma kapasitesi olmalı,

ESNEKLİK

Değişen koşullar ve gelişen durumlara uyum sağlama 
esnekliği olmalı.

UYGULANABİLİRLİK

Projelerin uygulanabilir ve ekonomik olması temel ilke 
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olarak kabul edilmelidir. Kamuya fazla yük getirmeden 
kendi kaynağını kendi yaratan projeler üretmek birinci 
hedef olmalı, ancak, gelir getirmeyen projelerin 
gerçekleştirilmesi için de çapraz finansman yöntemleri 
uygulanmalı.

Yukarıda belirtilen konular çerçevesinde, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi ile mülk sahipleri güç ve 
işbirliğine gitmeli, projeyi yönetmek üzere bir şirket 
kurulmalı.

Proje Geliştirme Şirketi;

• Arsa geliştirme ve planlama stratejilerini bir 
koordinasyon içinde sağlar,

• Projelerin hukuki temelini oluşturur, bir başka 
deyişle hukuk mühendisliği yapar,

• Klasik arsa elde etme yöntemleri (satın alma, 
kamulaştırma, kiralama, yapsat vb gibi) yanı sıra 
‘imar haklarının toplulaştırılması ve transferi, ortaklık, 
sertifika vb daha yaratıcı yöntemlere ağırlık verir,

• Planlama ve araştırma hizmetlerini yürütür,

• Proje randımanını sağlamak için uygulamayı 
etaplar halinde altyapı maliyeti, çevre ve yaşam 
kalitesi kriterleri göz önünde bulundurarak yapar,

• İnşaatların zamanında, belirlenen proje ve çevre 
kalitesinde yapılması için gerekli organizasyonu 
sağlar,

• Kamu arsalarının en iyi şekilde değerlendirilmesine 
özen gösterir,

• Örnek proje ve çevre yaratarak uygulamacı kişi ve 
kuruluşlara öncülük eder,

• Yukarıda yazılı tüm hizmetlerin ve benzerlerinin 
doğru yürütülmesi için kamu ve özel kuruluşlarla 
işbirliği yapar ve ortaklıklar kurar.

• Projeler arasında eşgüdümü sağlar,

• Ulusal ve uluslar arası yatırımcılar arasında ilişki 
kurar,

• Proje ve yatırım önceliklerini belirler,

• Yerel yatırımcıların kapasitelerini artırmak ve güç 
birliği mekanizmaları geliştirir,

• Proje finansmanı için model geliştirmek ve işbirliği 
ortamları sağlar.

Sosyal Etkiye Duyarlı Bütçe

Sosyal Etki Azaltma Bütçesi 

Sosyal Etki Değerlendirilmesi (SED) raporunda önerilen 
olası etkilerin azaltılması için bütçede Sosyal Etki 
Azaltma Kalemi ayrılmalı. Söz konusu bütçe, toplam 
bütçenin belli bir yüzdesini oluşturulmalı. Bütçe 
harcaması öncelikle iş ve mesleğini kaybedenlerin, 
yeni iş olanakları yaratılması ve kapasite artırma 
programlarından başlamak üzere hassas grupları 
içermeli.

Risk yönetimi planı

Olası piyasa riskleri dikkate alınarak, uluslararası ve 
ulusal finansman olanakları araştırılmalı, kaynak çeşitliliği 
yaratılmalı. Satış ve kiralama giderlerinin yanı sıra, kamu 
ve özel sektör açısından oluşacak diğer katma değerler 
hesaplanmalı. Öngörülemeyen nedenlerle oluşabilecek 
mali sıkıntılar için önlem paketleri oluşturulmalı.
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Yer Değiştirme Eylem Planı

Perşembe Pazarı Projesinde özellikle iş yerleri 
için zorunlu yada dolaylı yer değiştirme riskleri 
bulunmaktadır. Yer Değiştirme Eylem Planları (YEP) 
kamulaştırma gerektiren büyük projelerde sosyal 
kayıpları azaltmaya yönelik kullanılır. YEP, yer 
değiştirmesi beklenen nüfusun haklarının korunması ve 
kayıplarının tazmin edilmesi, işyerlerinin taşınmasından 
doğacak zararların giderilmesi için hazırlanmalı. YEP 
işyeri taşınmalarına ilişkin programları, arazi takası 
(becayiş alanı), imar hakkı transferi seçeneklerini 
içermeli.

Projenin yer değiştirmeyi önlemeye ilişkin çabalarına 
rağmen, özellikle işyerleri için zorunlu ya da dolaylı 
yer değiştirme riskleri bulunuyor. Ne yazık ki 
Türkiye’de zorunlu yeniden yerleşimden kaçınılması 
veya minimuma indirgenmesine ilişkin bir yaptırım 
uygulanmıyor. Arazi elde etme/ kamulaştırma işlemleri 
ile yeniden yerleşim faaliyetleri ayrı kanunlarla 
sürdürülüyor.

Yer değiştirme ve taşınma süreçlerindeki kayıpların 
ve tazmin edilmesi gerekli konuların tespit edilerek 
geliştiriciler ve kamu işbirliği ile ortadan kaldırılmasının, 
daha adil ve benimsenebilir bir proje uygulaması 
sağlayacağı görülüyor. Dönüşüm süreçlerinde yer 
değiştirme planı aşağıdaki koşulları sunmalı:

• En yakın yerde alternatif konut ve işyeri seçeneği 
sunularak minimum yer değiştirmenin sağlanması,

• Geçici taşınma/kalıcı yerleşme tercihine ve konut/
ticari yapısına göre taşınma planları hazırlanması,

• Geri taşınmaların en kısa sürede gerçekleştirilmesi,

• Sürecin Kayıp Tespit ve İzleme Komiteleri 
tarafından izlenmesi,

• İnşaat süresinin zamanında tamamlanması,

• Kira ve taşınma yardımlarının güvence altına 
alınması,

• Taşınma yardımı miktarı ve süresinin netleştirilmesi 
ve sözleşmelerle korunması,

• Taşınma sırasındaki kayıpların kamuya terk ve arazi 
kayıplarının, kira geliri ve kullanım değeri kayıplarının 
tazmin edilmesi,

• Yer değiştirmeye bağlı gelir kayıplarının tazmin 
edilmesi ya da proje öncesi mevcut durumunun 

korunmasına yönelik çalışmaların yapılması,

• Mekânsal ayrışmanın önlenmesi ve kalıcı yer 
değiştirmelerin önüne geçilmesi.

• Yer değiştirme planı aşağıdaki koşulları içermeli.

• Geçici taşınma ya da kalıcı olma durumuna göre 
taşınma planının hazırlanmalı,

• Süreç, kayıp tespit ve izleme komiteleri tarafından 
izlenmeli,

• Kira ve taşınma yardımları güvence altına alınmalı,

• Taşınma yardım miktarı ve süresi sözleşmelerle 
güvence altına alınmalı,

• Taşınma sırasındaki kayıpların, kamuya terk ve arazi 
kayıplarının, kira geliri ve kullanım değeri kayıplarının 
tazmin edilmesi,

• Yer değiştirmeye bağlı gelir kayıplarının tazmin 
edilmesi ya da proje öncesi mevcut durumunun 
korunmasına yönelik çalışmalar yapılmalı.

İşyeri Taşınma Programı

İşyeri taşınma programı “Analiz, Örgütlenme, İşbirliği, 
Alternatif Alan Tespiti, Alternatif Alan Fizibilitesi, 
Taşınma Stratejileri Geliştirme” olmak üzere beş 
aşamadan oluşur. Bu program inşaat aşamasının 
başlamasından geri taşınmalara kadar devam eden 
geçici yer değiştirmelerin yönetimini kapsar ve şu temel 
unsurlardan oluşur:

Analiz: Varlıkların envanterini çıkarma, durum analizi 
yapma, gerekli görülürse süreç ve hukuki haklar 
hakkında bilgilendirme yapma;

Örgütlenme: kapsamında bilgilendirme, Taşınma 
Programı olan işletmeleri olmayanları ise örgütleme; 
taşınılacak yer ve taşınma masrafları hakkında araştırma 
yapma;

İşbirliği: Belediye, bakanlık, meslek odaları ve firmalar 
arasında işbirliği sağlama;

Alternatif Alan Tespiti: Mevcut veya planlanan sanayi 
alanlarının tespiti, bu alanların fizibilitesini göz önüne 
alma, yer gösterimi, mümkünse bu alanların yakın 
yerlerde tespit edilmesi;

Taşınma Stratejileri Geliştirme: Zaman planlamasının 
yapılması, aşamalı taşınma takviminin yapılması ve 
sürecin takibini yürütme.
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Taşınma Programı
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Yaşayan Proje

Projenin ada ada ve adım adım gerçekleşme olasılığı 
dikkate alındığında inşaat ve yaşam dengesini iyi 
kurgulayan bir süreç tasarlanmalı.

Tehlike Analizi

İnşaatın gerçekleşeceği sahanın konumunun 
değerlendirilerek, yaya ve trafik yolları ile ilişkisi, 
komşu binalara etkisi, kamusal alanlara etkisi 
değerlendirilmelidir. Olası tehlike konuları ve 
noktaları ortaya konmalı, aksayabilecek hizmetler 
ve engellenebilecek kullanımlar tanımlanmalıdır. 
Çevredeki yaşayanların sağlıklarına olası etkileri tespit 
edilmeli.

Sağlık ve Güvenlik Planı

Yapılan analizler doğrultusunda risk içeren konulara 
ilişkin önlemler alınmalı. Alınacak önlemler ve yapılacak 
eylemlerle ilişkili olarak sorumlulukların ve görev 
dağılımı ve yetkileri belirlenmeli.

İnşaat çalışanların için can güvenliği ile ilgili 
zorunlulukların yanı sıra, aşağıdaki konularda 
yatırımcıların uyması gereken yönergeler oluşturulmalı.

• Çalışma saatlerinin belirlenmeli,

• Malzeme düşmesini engelleyecek güvenlik 
önlemleri alınmalı,

• Kamyon giriş çıkış saatlerinin belirlenmeli,

• Trafik yönlendirme yapılmalı,

• Güvenli yaya geçişlerinin oluşturulmalı,

• Şiddetli patlama, gürültü ve toz oluşacak günlerle 
ilgili bilgilendirme yapılmalı,

• Acil tıbbi hizmetlerin sağlanmalı,

• İnşaat nedeniyle gece oluşan karanlık bölgelerin 
aydınlatılmalı,

• İnşaat süreci ile ilgili bilgilendirme panoları 
tasarlanmalı,

• Afet riskine karşı önlem alınmalı.

Kirlilik 

Yıkım süresince oluşacak asbest gibi zehirli maddeler 
ve tozun yayılmasını engellemek için uluslararası 

standartlarda önlemler alınmalı. Kamyon trafiği ve 
gürültüden dolayı oluşacak kirlilik için uyarılar ve takvim 
hazırlanmalı. 

Denetleme ve Şikayet Mekanizması

İnşaat firmalarına yönelik, plan yönergelerine uyulup 
uyulmadığına ilişkin denetleme mekanizmaları 
kurulmalı ve sağlıklı işlemesi için kontrol amaçlı ikinci 
bir denetleme mekanizması devreye sokulmalı.

Vatandaşların sağlık ve güvenlik planı ile ilgili bilgi 
alabileceği iletişim kanalları oluşturulmalı ve gördükleri 
güvenlik riskleri ve ihlallerle ilgili şikayet mekanizması 
oluşturulmalı.
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Saha Gezisi

ALIŞKANLIKLAR

DİNAMİKLERİ
VE MEVCUT YAŞAM

Sokak Etkinlikleri

Diyalog

Görsel malzeme
Fotoğraflar, video
Bilgi güncelleme

Arazi kullanımı, yükseklik
Derinlemesine sorular

NEDEN?
Maket ile düşünme

Oyun oynama

Yüzyüze görüşmeler
Sohbetler

Saha Gezisi

Beklenti Çalıştayı
Sunum, tartışma

Mahalle Toplantıları
Anket

[beklentiler]

YAŞAYANLAR VE
ÇALIŞANLAR

Sokak Sohbetleri
Gözlem (eskizler)

Bilgi toplama (arazi kullanımı vb.)
Görsel malzeme (fotoğraflar)

DÖNÜŞÜM ALANI
[alanın karakteri]

02 Algılama
Yaşam dinamiklerini 

01 Anlama
Yerleşimi

Sosyal Etkiye Duyarlı Tasarım 

Proje süreçlerinde, tasarım kaynaklı sosyal etkileri 
minimuma indirmek amacıyla, insan odaklı ve katılımcı 
tasarım süreçleri tasarlanmalı, yerel dinamiklerimizi 
dikkate alan; ‘Sosyal Etkiye Duyarlı Proje’ tasarım 
süreci yöntemi geliştirilmelidir. Etkilenenlerin 
bugünkü yaşamlarına ilişkin bilgileri ve geleceğe ilişkin 
beklentilerini anlayarak, tasarım ilkeleri ve örnek tasarım 
projeleri tasarlanmalıdır. Etkilenenlerle yürütülecek 
sosyal etkiye duyarlı tasarım süreci dört aşamadan 
oluşmalıdır:



217

Tasarım ilkelerini test etme

ÇÖZÜM
odaklı düşünme,
empati yapma

Tasarım İlkeleri Tasarım Çözümleri

ETKİleşim

Tasarım Çözüm 
Önerileri
El kitapçıkları

Bilgilendirme dökümanları
Maketler

Geri Bildirim

 

Toplantılar
Sosyal medya

Basın yayın

04 Paylaşım
Kentlilerle

03 Empati

Yerel halk ve 

tasarımcı arasında 
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Belediyenin 
Beklentisi

Sivil Örgütlerin 
Belediyeden Beklentisi

 - Sosyal odaklı yenileme yaklaşımı
 - Kiracı haklarının korunması
 - Koruma ve yenileme dengesi

Yatırımcının Belediyeden 
Beklentisi

 - Uzlaşma sürecine katkı
 - Karar süreçlerinde hız
 - Sosyal doku analizi
 - Uzun süreli kiracılara katkı
 - Alternatif yaşama alanları yaratması

Kiracıların Belediyeden Beklentisi

 - Bilgilendirme
 - Yeni yaşama devam
 - İş talebi
 - Güvenlik ve çevre temizliği

Mülk Sahiplerinin 
Belediyeden Beklentisi

 - Bilgi ve belge paylaşımı
 - Kat karşılığı paylaşım
 - Bazılarının binalarını kendilerinin 

yenileme isteği

Beklenti Yönetimi

Geniş katılımlı bir yaklaşım içinde geliştirilmesi gereken kentsel dönüşüm ve 
yenileme projelerinde, projeden doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenecek 
tarafların ‘beklenti yönetimi’’ başlı başına bir uzmanlık alanı haline gelmiştir. 
Bu kapsamda, Kentsel Strateji tarafından geliştirilen Beklenti Matrisi; ‘gerilimi’ 
azaltmak için, tarafların beklentilerini projenin beklentileri ile üst üste 
çakıştıracak bir yönetim anlayışı ortaya koymaktadır ve bu beklenti yönetiminin 
ana çerçevesini oluşturmaktadır. 

Kamu, özel ve sivil sektörlerin işbirliği yaklaşımı ve sürdürebilir gelişmenin temel 
ilkeleri çerçevesinde tarafların beklentileri ve onları karşılamak üzere, ortaya 
konulacak ‘uzlaşma ilkeleri’; projeden etkilenen gruplarla ortak yazılacak ‘proje 
senaryosu’nun temelini oluşturacaktır. Proje kapsamında;

• Kamu yararı,

• Mülk sahiplerinin yararı,

• Toplumsal yarar,

• Yatırımcı yararı,

gibi başlıklar dengeli bir yaklaşım içinde ele alınmalıdır.

SED etkileşim süreçlerinin temel prensipleri; başta kamu olmak üzere diğer 
tarafların beklentileri de dikkate alınarak ortaya konulmuştur. Projeden 
etkilenen tarafların beklentilerinin karşılanması için ‘kamusal yarar’ ile ‘bireysel 
yararın üst üste çakıştırılması’ süreci, kamu ve toplum yararının olmazsa olmaz 
temel ilkesi olarak benimsenmelidir.

Projeden etkilenen her tarafın kendisinin diğer taraflardan beklentisi ve algılama 
kapasitesi ile, diğer tarafların kendisi ile ilgili beklentisi ve algılama kapasitesinin 
benzerlikleri ve aykırılıkları, ikili görüşmeler çerçevesinde ele alınmalıdır.

Geniş katılıma dayalı proje geliştirme anlayışı çerçevesinde, özellikle proje 
alanında yaşayan yoksulları önceliklendiren SED çerçevesi;

• Soysal ve ekonomik gelişim

• Karar süreçlerine katılım

• Kullanıcılar ile belediye arasında işbirliği

• Yer değiştirme stratejileri

• Yoksulluk ve yoksunluğun giderilmesi

• Sosyal ve kültürel çeşitliliğin potansiyeli

başlıklarında belirtilen temel konular üzerine çözümler getirmelidir. Bu nedenle, 
dönüşüm projeleri yalnızca, ‘kentsel arsanın ya da yapıların yeniden kullanımı’ 
konusunda geliştirilen mekânsal bir yaklaşımı değil, aynı zamanda ‘sosyal ve 
kültürel çeşitliliği’ de bir zenginlik olarak dikkate alan ‘insan odaklı’ bir yaklaşımı 
da ortaya koymak zorundadır. Bir başka deyişle, proje alanında yaşayanlarla 
‘birlikte’ hazırlanması gereken SED, projeden etkilenen tüm tarafların, ortak 
vizyonu çerçevesinde katılımcı bir yöntemle ele alınmalı ve tarafların planı 
sahiplenmesi sağlanmalıdır.
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Beklenti Matrisi

Kaynak: Kentsel Strateji

Yatırımcı Kiracılar Mülk Sahipleri Sivil Örgütler

Yatırımcıların 
Beklentisi

Kiracıların
Beklentisi

Mülk 
Sahiplerinin 
Beklentisi

Sivil 
Örgütlerin
Beklentisi

D
iğ

e
r tarafl

arın
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n
d
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e
n
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e

kle
n

tisi

Kendisinin diğer taraflardan beklentisi Kaynak: Kentsel Strateji

Belediyenin Yatırımcıdan 
Beklentisi

 - Örnek Proje
 - Minimum Karlılık 
 - Kaliteli Çevre 
 - Kamulaştırma yerine 
 - Uzlaşma

Kiracıların Yatırımcıdan 

Beklentisi

 - İştalebi
 - Mülk sahibi değişikliği  

nedeniyle kira artışı 
yapılmaması

 - Bilgilendirme

Sivil Örgütlerin 
Yatırımcıdan Beklentisi

 - Projenin tartışılması
 - Minimum karlılık
 - Sosyal boyut

Mülk Sahiplerinin 
Yatırımcıdan Beklentisi

 - Paylaşım oranının arttırılması
 - Kira ve ticari gelir kayıplarının 

karşılanması
 - Aynı parselden pay alma
 - Küçük hisseler için iyileştirme

Belediyenin Kiracılardan 
Beklentisi

 - Sosyal önerisinin kabul edilmesi
 - Sorun tesbitinde yardım 

Yatırımcının Kiracılardan 
Beklentisi

 - Anketlere yardım
 - Röleve alımında kolaylık
 - Yeni yaşam alanlarına taşınma 

yardımının kabulü
 - İş olanaklarından yararlanmak için 

talebte bulunma

Mülk Sahiplerinin 
Kiracılardan Beklentisi

 - Belediyenin öneri yerlerini kabul 
etmeleri

 - Uzlaşma sağlandığında sorunsuz 
tahliye

Sivil Örgütlerin 
Kiracılardan Beklentisi

 - Dayanışma ve örgütlenme

Yatırımcının Mülk 
Sahiplerinden Beklentisi

 - Değer esaslı paylaşım
 - Kabul edilebilir istekler
 - Uzlaşma
 - Proje değerinin bugünkü değerden 

fazla olacağına inanmak

Kiracıların Mülk 

Sahiplerinden Beklentisi

 - Proje sonrası kiracı olarak devam 
isteği

Sivil Örgütlerin Mülk 
Sahiplerinden Beklentisi

 - İşbirliği
 - Kiracılara yardım

Yatırımcının Sivil 
Örgütlerden Beklentisi

 - Sosyal plana katkı
 - Ekonomik ve sosyal projelerde 

çözüm ortağı
 - Mimari tasarım ilkelerine katkı

Kiracıların Sivil 
Örgütlerden Beklentisi

 - Kamuoyu desteği
 - Yasal haklar konusunda yardım
 - Alternatif çözüm önerileri

Mülk Sahiplerinin Sivil 
Örgütlerden Beklentisi

 - Kamuoyu desteği
 - Çözüm ortağı

Belediyenin Mülk 
Sahiplerinden Beklentisi

 - Sosyal önerisinin kabul edilmesi
 - Sorun tespitinde yardım 

Belediyenin Sivil 
Örgütlerden Beklentisi

 - Sosyal plana katkı
 - Sorun çözümünde çözüm ortağı 

olmaları
 -  Proje geliştirme
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6B Uzlaşma Yönetimi

Beklentilerin ortaklaştırılması için 6B uzlaşma 
yönetiminde yer alan basamaklar dikkate alınarak, 
Etkileşim Planı zemini hazırlanır. Kentsel dönüşüm 
projelerinde geniş katılımlı bir uzlaşma kültürünün 
oluşması ve katılımın seviyesinin artırılması 
gerekmektedir. Uzlaşma sürecinde, katılım seviyesinin 
artırılması için ‘bilgi’, ‘bilinç’, ‘buluşma’, ‘beklenti’, 
‘belirsizlik’ ve ‘benimseme’ (6B) bileşenleri önem 
kazanmaktadır.

Bilgilendirme: Uzlaşma yönetiminde en önemli 
bileşen, taraflar arasında doğru, şeffaf ve zamanında 
bilgi ve belge akışının sağlanmasıdır. Bilgilendirme 
süreci içinde, taraflardan özellikle kamu ve özel 
sektörün proje hakkında doğru bilgiyi zamanında mülk 
sahipleri ve yaşayanlara iletmesi ve paylaşıma açması, 
belirsizliklerin ortadan kalkmasını sağlamaktadır.

• Bilgilendirme süreci;

• Proje alanının tespit kriterleri

• Planlama ve proje ilkeleri

• Proje yaklaşım ve geliştirme modeli

• Sorunlar ve fırsatlar

• Yasal süreç

• Uzlaşma süreci

• Paylaşım yaklaşımı

• Piyasa koşulları

• Kentsel riskler

• Plan ve proje dokümanları

• Yasal belgeler

gibi diğer konuları kapsamaktadır. Bilgilendirme 
sürecinde özellikle kamu yönetimi her türlü bilgi ve 
belgeyi taraflarla zamanında, saydam ve eksiksiz bir 
şekilde paylaşmalıdır.

Bilinçlendirme: Uzlaşma yönetiminin ikinci bileşeni 
ise, bilinçlendirme sürecini kapsamaktadır. Taraflardan 
özellikle birinci derece etkilenen mülk sahibi ya da 
kiracıların projenin ortaya koyacağı yenilikler ve 
kazanımlar konusunda bilinçlendirmesi sağlanmalıdır.

Bilinçlendirme aşamasında;

• Yeni yaşam ya da çalışma alanı

• Kültürel değerler

• Haklar (yasal ve demokratik)

• İşbirliği

• Katılımcı planlama

• Uzlaşma ilkeleri

• Ortak hareket

• Kurumsal destek

• Uzmanlardan yararlanma

• Yerel proje geliştirme kültürü

• Yerel dinamikler ele alınır.

Buluşma: Bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları 
tarafların buluşturuldukları ikili ve çoklu görüşme 
ve toplantılarla yapılmaktadır. Kapsamlı dönüşüm/
yenileme projelerinde katılım seviyesinin artırılması, 
tasarımdan uygulamaya kadar alınacak tüm kararların, 
proje geliştirme süreci içindeki tüm tarafların bir araya 
gelecekleri ortamlarının yaratılması, uzlaşmanın en 
temel bileşenidir. Buluşma ortamlarda ‘hoşgörü’ ve 
‘diyalog,’ uzlaşma kültürünün oluşmasının olmazsa 
olmaz kavramlarıdır.

Buluşmalar;

• Belediye, yatırımcı, mülk sahipleri, sivil toplum 
örgütleri,

• Bürokrasi, proje geliştiricileri, mülk sahipleri,

• Planlama, tasarım, uygulama (plancı, tasarımcı, 
mühendis),

• Kiracı, belediye, mülk sahipleri,

• Sivil toplum örgütleri, yerel örgütler,

• Gayrimenkul-finans sektörleri

gibi çeşitli taraflar arasında gerçekleşmektedir.

İkili ve çoklu buluşmaların temel amacı; proje 
senaryosu çerçevesinde projeden doğrudan ve dolaylı 
etkilenen tarafların senaryonun oluşumuna katkı 
sağlamaları ve karara süreçlerine katılmalarıdır.
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Beklenti: Uzlaşma sürecinde, projeden doğrudan/
dolaylı olarak etkilenen belediye, yatırımcı, mülk 
sahipleri, kiracılar ve sivil toplum örgütlerden oluşan 
taraflar arasındaki beklentileri ele alan ‘beklenti 
yönetimi’ önem kazanmaktadır. Beklenti yönetiminin 
tarafları olan belediye, yatırımcı, mülk sahipleri, 
yaşayanlar (kiracılar) ve sivil toplum örgütleri;

• Eşitlikçi yapılanma hakları,

• Planlama sürecinin hızlandırılması,

• İş yaratma,

• Toplumsal ve ekonomik proje öncelikleri,

• Kira yardımı,

• Proje finansmanı,

• Paylaşım oranı,

• Bürokratik zorluklar,

• Planlama ve proje süresi,

• Karar süreçlerine katılım düzeyi,

• Ekonomik kriz etkileri,

• Uzlaşma süreci

gibi konularda beklentilerinin ortak bir paydada 
gerçekleşmesini istemektedirler. Beklentilerin 
yönetiminin ilk koşulu ‘bireysel çıkar’ ile ‘toplumsal 
çıkar’ arasındaki hassas dengenin kurulmasıdır. Denge 
sağlamak için en temel soru ise, ‘projede yaratılan 
değerden kamu/toplum ne kadar ve nasıl pay 
alacağıdır.’

Belirsizlik: Uzlaşma sürecinde çeşitli nedenlerle 
kararların zamanında alınamaması ya da alınan 
kararların uygulanamaması sonucunda, özellikle proje 
alanında yaşayanlar ve mülk sahipleri için birtakım 
belirsizlikler ortaya çıkmaktadır.

• Mevcut projeler dikkate alındığında belirsizlikler;

• Uzlaşma ilkeleri,

• Paylaşım oranları,

• Bürokratik süreçler,

• Yasal süreçler,

• Planlama ve proje süreçlerinde söz hakkı,

• Karar süreçlerine katılım,

• Uzlaşma süreci,

• Ekonomik kriz etkileri

gibi konularda zamanında ortak bir çözüm 
bulunmaması belirsizlik ortamı oluşturmaktadır. 
Belirsizliklerin ortadan kaldırılması için ‘yetki 
paylaşılmalı’, ‘izleme ve değerleme’ yöntemleri 
geliştirilmeli ve ‘politik kararlılık’ ortaya konulmalıdır.

Benimseme: Uzlaşma yönetiminin son bileşeni 
benimseme aşamasıdır. Proje yaklaşımından 
ortaya çıkan değerin paylaşımına kadar tüm karar 
süreçlerindeki politikalar, stratejik hedefler ile 
aşağıdaki konular taraflarca benimsenmelidir:

• Proje yaklaşımı

• Vizyon

• Stratejik hedefler ve öncelikler

• Planlama ve tasarım ilkeleri

• Katılım yaklaşımı

• Uzlaşma ilkeleri

• Strateji ve eylem planı

• Stratejik sosyal plan

• Bürokrasi yaklaşımı
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Bilgilendirme

Bilinçlendirme

Buluşma

Proje

Yasal süreç

Proje geliştirme

Gerekçe

Paydaşlar

Yasal haklar

Belgeler

İptal

Değişiklikler

Seçenekler

Katılım/işbirliği

Karar süreci

Ortak karar alma

Çözüm ortağı olma

Demokratik haklar

Örgütlenme

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

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

Yeni iş yerleri

Tarihi ve kültürel

miras

Afet yasası, risk

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
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Beklenti

Belirsizlik

Benimseme
Seçenekler

Alanda faaliyetlere

devam etme 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 yeni işyeri

Paylaşım oranları

Değer esaslı

paylaşım

Doğrudan/dolaylı

etkilenenler

Etkileşim planı

Gelenler/gidenler 

dengesi

Bilgilendirme ofisi

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 işyeri alanı

Eski/yeni yaşam

Kentsel bütünleşme

Gelenler 

Gidenler

Kalanlar

Çözüm ortağı

Esnafının beklentileri

Kiracılar

Hassas gruplar

Düşük gelir grupları

Yeni iş yerleri

Yeni iş imkanları

İş talebi

Kira yardımı

Taşınma masrafları

Ek masraflar

Yasal güvence

İhtiyaçlar

Kapasite

Sosyo-kültürel

değerler
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Katılım Araçları 

Katılım sadece halkın aktif olarak rol aldığı bir süreç 
olarak düşünülmemelidir. Katılım, kamu-özel-sivil 
gruplarının bir proje dâhilinde eşit özveride bulunarak 
birbirlerini anlamak ve bu doğrultuda projeyi 
gerçekleştirmek amacıyla yarattığı ortaklıktır. Bundan 
dolayı, katılım ve iletişim araçlarının geliştirilmesi ve 
kaynakların oluşturulması gerekmektedir. Etkileyen 
ve Etkilenenlerin iletişimini güçlendirmeye yönelik 
çalışmalar, bilgilendirme ofislerinin kurulması, bilgiyi 
dağıtmaya yönelik yazılı tebligat, kitapçık ve bildirilerin 
hazırlanması, e-iletişim altyapısının kurulması ve 
kapasite artırım programlarının geliştirilmesini 
gerektirmektedir.

Bilgilendirme ofislerinin kurulması

Yanlış ve eksik bilgilendirmenin ve bilinçsiz kararların 
önüne geçebilmek için, proje alanlarında ikna 
etmenin yerine bilgilendirmeyi amaçlayan merkezler 
kurulmalıdır. Bu bilgilendirme araçları sadece halka 
aktarılan bilgileri değil, halkın da kendi durumu 
hakkında karar alıcıları bilgilendirdiği bir sistem olarak 
düşünülmelidir. Dolayısıyla, merkezlerde büyük 
çapta (mahalle bazlı) ve küçük çapta (ada veya parsel 
bazlı) toplantılar düzenleneceği gibi, yapılan bireysel 
başvurularda yöneltilen sorular da cevaplanmalıdır. 
İletişimin kolaylaşması açısından ofiste tasarım 
seçenekleri de sergilenmelidir. Aynı zamanda, halkın 
soru sorabileceği telefon hattı oluşturulmalıdır.

Uygulamadan verim alınabilmesi için santralde konu 
hakkında bilgi sahibi olan ve ilgilenen kişilerin istihdamı 
sağlanmalıdır. Bu merkezin avukat, mimar, mühendis, 
sosyolog gibi uzmanları davet ederek, aktif çözümler 
sunularak ve mahalleliye yönelik etkinlikler de yapılarak, 
ofisin benimsenmesi ve sahiplenilmesi sağlanmalıdır.

Bilgilendirme ve bilinçlendirme dokümanlarının 
hazırlanması

Buluşmalar haricinde yazılı dokümanlar da hazırlanarak 
Etkilenenlere yasal süreç, proje tasarımı, proje takvimi, 
sosyal ve ekonomik programlar hakkında bilgi 
verilmelidir. Yasal haklar konusunda serbest uzmanların 
desteğinden faydalanılmalı, Etkilenenlerin objektif 
bilgiye erişimi sağlanmalıdır. Hazırlanan broşürler, konut 
ve işyerlerine dağıtılabileceği gibi, buluşma alanlarında 
da ilgilenen kişilere ulaştırılabilir. Bu amaçla, basılı el 
broşürlerinin yanı sıra, hazırlanan dokümanlar basın-
yayın ve internet ortamında da sunulabilir.

E-iletişim altyapısının kurulması

Proje hakkındaki bilgi veren bir web sitesi bilgilendirme 
ofisi tarafından yönetilmelidir. Sayfada yaşayanlar, 
çalışanlar, mülk sahipleri ve kiracılara yönelik olarak; 
proje geliştirme modeli, etkilenen alan, uygulanan yasa 
(afet yasası, yenileme yasası, gecekondu yasası vs.), 
yasal haklar, yasal süreç, yatırımcı firmalar, proje süreç 
takvimi (proje uygulaması, geri taşınmalar ve uygulama 
sonrası adımlar) ve zorunlu taşınma varsa adres 
değişiklikleri konusunda bilgi verilmelidir. İnteraktif 
olarak kullanılacak bu iletişim aracıyla, Etkileyen ve 
Etkilenenlerin sürekli etkileşimi sağlanmalıdır.

Kapasite artırım programlarının 
geliştirilmesi

Katılımcı planlama anlayışı benimsenerek kurumsal 
kapasite oluşturulmalı ve toplumsal politik kapasite 
geliştirilmelidir. Bu konuda, yerel bazlı örgütlenmelerin 
geliştirdiği talepler temel alınmalı ve üniversite, STK’lar, 
hayırsever gruplar ve sosyal girişimcilerle işbirliği 
yapılmalıdır.
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Tazmin Mekanizmaları 

Proje sürecinden dolayı ortaya çıkan, ekonomik, sosyal 
ve mekânsal kayıplar ile taşınmalara bağlı yaşanan 
gelir azalımı gibi kayıpların tespit edilerek giderilmesi 
olumsuz etkilerin azaltılmasındaki temel araçlardan 
biridir. Geçici yer değiştirme ve geri taşınmanın 
yaşandığı durumlarla birlikte özellikle zorunlu 
taşınmaların olduğu projelerde tazmin yöntemleri 
geliştirilmelidir. Tazmin mekanizmalarının gelişmesi 
için öncelikle kayıpların tespit edilmesi ve tazmin 
sürecinin izlenmesi için Etkileyen ve Etkilenenlerin 
temsilcilerinden oluşan bir komitenin kurulması 
gerekmektedir. Tazmin sürecinin diğer önemli boyutu 
tazmini sağlayacak kaynakların oluşturulmasıdır. 
Bu amaçla, yardım fonları oluşturulması ve fonların 
sürekliliğini sağlayacak kaynakların tespit edilmesi 
gerekmektedir.

Kayıp tespit ve izleme komitesi

Kayıp tespit ve izleme komitesi, merkez ve yerel 
yönetim, yatırımcı, sivil örgütlenme, hassas gruplar 
ve meslek grupları ayaklarını temsil eden bireylerden 
oluşmalıdır. Grupta kayıpların takibi için gösterge 
hazırlayan ve denetleyen bir araştırmacı da yer almalıdır. 
Komite, kayıpları saptanan grupların proje alanındaki 
faaliyetlerini sona erdirmesi gerektiği durumda, yeni 
önerilerin getirilmesini, kayıpların ortadan kaldırılmasını 
veya en aza indirilmesini, projenin fırsatlarından 
faydalanmalarını sağlamalıdır.

Kayıpların tespiti

Mülk sahiplerinin, kiracıların (özellikle uzun süreli), 
işletme sahiplerinin, çalışanların, alt gelir gruplarının; 
yaşayabileceği kayıpların önceden tespit edilerek 
hafifletilmesi amaçlanmalıdır.

Bunların sonucunda mesela, geçimini kira ile sağlayan 
mülk sahiplerinin, ticari işletmesi geliri olan kiracıların 
proje uygulaması ve sonrasında kira ya da ticari 
gelir kaybı ortaya çıkabilir. Bu durum geçici olmakla 
beraber, proje alanındaki atölye ve imalathanelerin 
taşınması ve sektörel yapının değiştirilmesiyle kalıcı 
kayıplara da neden olabilir. Ticari işletme sahiplerinin 
karşılaşabileceği, tazmin edilmesi ve öneri getirilmesi 
gereken kayıpların bir kısmı şöyledir:

• İşletme gelir kaybı

• Mevcut işletme için yapılmış masralar

• Yüksek taşınma masrafı (özellikle atölyeler ve 
fırınlar)

• Sigortalı çalışan işçilerin tazminat bedeli

• İşletmenin taşınacağı yer

• Yeni kira, depozito ve diğer masralar (donanım, 
ruhsat bedeli vs.)

• Belirsizlik dolayısıyla işçi bulamama ve işten 
çıkarma

Bu amaçla, ticari faaliyette bulunan mülk sahipleri ve 
kiracıların envanteri ve mekansal dağılımı hazırlanıp, 
projeden dolayı devam edemeyecek sektörlerin 
belirlenmesi gerekir. Bu kapsamda, kayıt dışı ekonomik 
yapı araştırılarak kayıp analizine dâhil edilmelidir.



226

Yardım fonları

Maddi kayıpların giderilmesi için belirlenen 

tazmin programlarında ve eşitlik içinde yapılacak 

yardımların türü, verilme kriteri ve kişilerin bu 

yardımdan yararlanma miktarını tanımlayan kriterler 

oluşturulmalı. Bu kriterler, komite tarafından belirlenip 

merkezi yönetim, belediye ve yatırımcı tarafından 

onaylanmalıdır.

Kaynak geliştirme

Tazmin yöntemlerinde kullanılacak bütçenin 

planlanması ve kaynaklarının bakanlık, belediye ve 

yatırımcılar tarafından ne oranda karşılanacağının 

belirlenmesi gerekmektedir. Mülk sahiplerinin 

beklentileri de dikkate alınarak proje maliyeti ve 

gelir dengesi kurulmalıdır. İmar hakları transferi gibi 

yenilikçi yöntemlerin kullanımı ve halkla geliştirilecek 

ortaklıklarla proje değeri paylaşımı gibi uzun vadeli 

kaynaklar yaratılabilir. Projenin sosyal programları 

için gereken inans kaynakları hakkında bir yol haritası 

oluşturulmalıdır.

Kiracı koruma programı

Uygun ödeme koşulları ve uzun vadeli ödeme planı ile 

kiracıların proje alanında yaşamaya devam ederek hak 

sahibi olmalarını sağlayan çözümler üretilmelidir. Diğer 

yandan proje alanı içinde farklı konut seçeneklerinin 

sunulmasıyla oluşacak çeşitlilikten faydalanılarak, eski 

kiracılara öncelik sağlanmalı ve farklı seçeneklerde 

kira kotaları geliştirilmelidir. Kiracılar ile toplantı ve 

görüşmeler yapılmalıdır. Bu toplantılar aşağıdaki 

konular çerçevesinde şekillenebilir:

• İş ve yeniden yerleşme sorunlarına yönelik 

yapılacak çalışmalar

• Yaratılan fırsatlardan nasıl yararlanabileceklerinin 

belirlenmesi

• Kiracıların sosyo-ekonomik yapısını ortaya koyan 

anket çalışması

• Kiracılarla anket çalışmalarının sonucunda genel 

bir değerlendirme yapılması

Gelir İyileştirme ve Kapasite 
Artırma 

Örnek kentsel dönüşüm projelerinde, bölgede yaşayan 
halkın iş gücüne katılım kapasitesinin artırılması için 
programlar bulunur. Bu programlar mesleki eğitim, dil 
ve yetenek geliştirmeye yönelik eğitimler, girişimcilik 
destekleri, küçük ölçekli üretim teşviki, örgütlenme 
ve katılıma yönelik geliştiriliyor. Projenin özelliği 
de dikkate alınarak yenilik ve yaratıcılık üzerine de 
programlar düşünülmeli. Proje alanlarında yaşayanların, 
proje tamamlandıktan sonra bölgede gelişecek olan 
turizm, sağlık, ticaret vb. hizmet sektörlerinde ya da 
geliştirilmesi planlanan diğer sektörlerde istihdam 
edilmesi gerekliliği; projeyle birlikte öne çıkan bir 
diğer konu. Bu amaçla, projenin ilk aşamalarından 
itibaren mesleki eğitimi ve kapasite artırma programları 
düzenlenmeli ve bu programlara katılıp sertifika almaya 
hak kazananlara iş bulma konusunda öncelik tanınmalı. 
Projede yer alan özel sektör ve kamu aktörleri, proje 
sonrası yaratılması hedeflenen istihdam oranlarını ve 
buna yönelik politikalarını belirlerken mevcut yerel 
işgücü yapısını ve gelecek işgücü potansiyellerini 
dikkate almalı ve bu işgücünün yeni iş alanlarına 
entegrasyonu konusunda gerçekçi ve somut hedefler 
belirlemeli.

İşsizliği azaltma konusunda kamu-özel sektör 
işbirliklerinin geliştirilmesi, Belediye destekli yetenek ve 
kapasite geliştirme programlarının yürütülmesi, turizm-
otelcilik sertifika programlarının gerçekleştirilmesi, 
okul programları (meslek lisesi öğrencilerine yönelik) 
aracılığıyla uygulamalı eğitim imkânlarının proje 
alanında sağlanması ve sektör değiştirmek isteyen veya 
ilk defa iş hayatına atılacakların cesaretlendirilmesine 
yönelik projeler geliştirilmeli.

Ayrıca, yerel girişimciliğin özendirilmesi amacıyla kamu 
kurumları, ticaret odaları, bakanlıklar ve Avrupa Birliği 
gibi kurumların desteğiyle de projeler geliştirilebilir 
ve fon bulunması yönünde destek sağlanabilir. Bu 
amaçla, kadın istihdamına yönelik sektörlerin tespit 
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edilmesi (geri dönüşüm, turizm-hizmet, vb.), gençlere 
yönelik iş alanlarının belirlenmesi, kredi ve fon desteği 
sağlanması, yeni iş ve istihdam alanlarının tespit 
edilmesi ve geri dönüşüm gibi yenilikçi teknolojiler 
ve AR-GE gerektiren sektörlerde kadın ve genç 
girişimciliğini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılabilir.

Proje uygulaması süresince özellikle inşaat sektöründe 
ve sosyal projelerde öne çıkan iş olanakları, proje 
sonrası hizmet sektörü oluşturmaya dönük istihdam 
programları sağlanmalıdır. Bunu sağlamak için 
tarafların sorumluluk alması ve sürecin planlanması 
gerekmektedir. Dolayısıyla, gelir iyileştirme planı ve 
katma değer programları hazırlanmalı, iş değiştirme 
seçenekleri sunulmalı ve eğitim programları 
geliştirilmelidir. 

Katma değer programları

Yerel ve ulusal ekonomiye katkı sağlayarak bölgeye 
canlılık getirmesi beklenen girişimler desteklenmelidir. 
Bu amaçla, merkezi ve yerel yönetimler, bankalar 
ile özel anlaşmalar yaparak fon ve kredi imkanları 
oluşturmalıdır. Bunun dışında, yerel yönetim ve sivil 
toplum örgütleri, KOBİ’ler, kadınlar ve gençler için 
program hazırlamalıdır.

İş değiştirme seçenekleri

Proje bütünlüğü gereği aynı alanda faaliyetine devam 
edemeyecek sektörlerde olup proje alanında kalmaya 
devam etmeyi düşünen kişiler için sektör değiştirme 
seçenekleri geliştirilmelidir. Atölye ve imalathanelerin 
şehir merkezinden taşınmasıyla artış gösteren bu 
durumlar için; erişilebilir mekanlar gösterilmeli veya 
proje alanında yeni sektörlere geçişleri için teşvik veya 
meslek eğitim imkanları sunulmalıdır. İstekli ve zorunlu 
değişimlerin de dikkatle ele alınması gerekmektedir.

Eğitim programları

Eğitim olanaklarından mahrum kişilerin kendini 
geliştirme olanağının sağlanması; ekonomik araçlara 
ulaşmak isteyen kişilerin yeni ekonomide rekabet 
edebilen alanlarda iş odaklı eğitim görmelerini sağlayan 
meslek ve yetenek programlarının oluşturulması 
gerekir. Bu amaçla, yerel ve ulusal kaynaklardan 
faydalanılabileceği gibi uluslararası fonlara da başvuru 
yapılabilir. İşinde uzmanlaşmak isteyen, sektör 
değiştirmek isteyen ve en önemlisi ilk defa iş hayatına 
katılmak isteyenlerin bu programlarda yer alması için 
cesaretlendirilmesi gerekir. 

Öncelikli İşe Alım Programı 

Kentsel dönüşüm proje alanlarında yaratılacak 
işlere bölgede yaşayanların erişilebilmesinin diğer 
bir yolu yatırımcıların kotalar ya da teşvikler yoluyla 
proje alanında yaşayan veya çalışan kişileri istihdam 
etmelerinden oluşur. Bu yöntem dünyanın pek çok 
şehrinde uygulanmaktadır. 

Öncelikli işe alım programları, proje alanında ve 
yakın çevresinde çalışan ve yaşayan ve iş ihtiyacı olan 
kişilerin projede öncelikli olarak istihdam edilmelerini 
ve bu yolla yerel ekonominin güçlenmesini 
hedefleyen programları kapsar. Geliştirilecek öncelikli 
işe alım programları ile geçici ve/veya kalıcı, tam ve/
veya yarı zamanlı güvenceli iş imkanları yaratılabilir.

Bu programlar ile; kadın ve gençlere yönelik istihdam 
kotası uygulanması, işsizliğinin tespitine yönelik 
araştırmalar yapılarak bu araştırmaların belgelenmesi, 
yerel işgücü kapasitesinin belirlenerek projedeki 
işgücünün (en az %30) proje alanından sağlanması, 
projede sunulması planlanan geçici ve kalıcı istihdam 
kotasının belirlenmesi ve belediye-özel sektör işbirliği 
ile proje alanında işe alım ofislerinin kurulması 
hedeflenebilir.

Bu programlar kapsamında inşaat süresince iş 
yaratmaya ek olarak, proje alanında istihdam edilen 
kişilerin bir kısmının proje sonrasında da kalıcı olarak 
istihdam edilmesi hedeflenmeli. Böylece, proje 
alanında inşaat süresince ihtiyaç duyulan vasıflı ve 
vasıfsız işgücü ihtiyacının karşılanmasında proje alanı 
ve çevresindekilere öncelik tanınarak proje alanında iş 
arayanlar işverenlerle buluşturulmalı ve yeni, kalıcı iş 
imkânları yaratılmalı.

Ayrıca, geçici ve kalıcı istihdam yaratma kapasitesinin 
belirlenmesi sürecinde, proje alanı ve yakın çevresinde 
iş güvenliği ve işçi sağlığı kurallarına dikkat edilmesi 
de önem kazanıyor. Bu amaçla proje alanında işe 
alım ofislerinin kurulması ve proje geliştiricilerin kendi 
şirketlerinde ‘Öncelikli İşe Alım Birimleri ’ kurmaları 
sağlanabilir. 
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Toprak İyileştirme 

Sanayi alanlarının toprakta bıraktığı kimyasal kirlilik 
eğer müdahale edilmezse uzun yıllar toprağın zehirli 
olarak kalmasına sebep olabilir. Her ne kadar konut 
inşaat alanlarında yer altındaki yapılaşma dolayısıyla 
toprağın önemli bir kısmı taşınsa da, hem bu toprağın 
taşındığı bölgelerde hem de proje alanında kamusal 
açık alanlarda toprağın kullanılacağı yerlerde sağlıksız 
çevre oluşumunu engellemek amacıyla toprak 
temizleme çalışmalarının yapılması gerekir. Toprak 
iyileştirme öncelikli olarak park, oyun alanı ve açık 
alan düzenlenmesi yapılacak donatı alanlarında 
başlatılmalı. Her terk edilmiş sanayi alanı kirli olarak 
tanımlanmayabiliyor. Ancak farklı ölçeklerde ve 
sektörlerde hizmet veren fabrika ve atölyelerin 
yaratabileceği toprak ve su kirliliği için proje alanında 
analiz yapılması, projenin tüm aktörleri açısından 
gerekliliğini koruyor.

Yapılan analizler ile doğru zamanlı ve etkin müdahale 
biçimlerinin belirlenmesi, proje alanında yaşayacak ve 
çalışacak olanlar için hayati önem taşıyor. Bu kapsamda 
proje alanında ıslah/iyileştirme işleminin gerekli 
olup olmadığının saptanması ve hayati tedbirlerin 
alınması gerektiğine karar verildiği takdirde Sanayi 
Tasfiyesi Islah Projesi’nin hazırlanması öngörülüyor. 
Kirliliğin boyutlarına bağlı olarak fiziksel, kimyasal, 
biyolojik, katılaştırma ve termal tekniklerin uygulanarak 
maddelerin yükselme seviyesi, eski sanayi kullanımları, 
atıkların bertaraf edilmesi, kazalar, dökülmeler/ 
saçılmalar, hava tortulanması/çökelme veya yer 
değiştirme konularında müdahalelerde bulunulması 
gerekebilir. 

İmar Hakları Transferi

İmar haklarının yenilikçi bir yaklaşım önerisi ile 
yeniden kullanımını ele alan “İmar Hakları Transferi” 
(İHT) yöntemi, dönüşümü ve korunması gerekliliği 
söz konusu olan alanlarda, var olan imar hakkı ya 
da imar baskısı altında oluşabilecek potansiyel imar 
haklarının bir başka projeye transfer edilmesidir. Bu 
yöntem özellikle korunması gereken tarihi alanlarda ve 
zorunlu yer değiştirmenin kaçınılmaz olduğu yerlerde 
kullanılmaktadır. İHT yönteminin başarısı, hakların 
transfer edildiği bölgenin mevcut proje alanına yakın 
olmasına bağlıdır.

Bu yöntemin temel amacı; kent içinde ve çevresinde 
özellikle tarihi alanlar, tarım arazileri ve yeşil alanların 
korunmasıdır. İHT ile arsa sahipleri kendi istekleriyle 
mülkiyet üzerinde var olması gereken imar hakkını 
kullanmayıp, bu hakkı yerel yönetimlerle işbirliği 
içinde, serbest piyasa koşullarında bir başka projede 
kullanılmak üzere menkul kıymet hakkına çevirmesidir.

İHT modeli ile arsanın yerine imar haklarının alım 
satımı söz konusudur. Böylece arsasını korumak 
isteyen kişiler, başka bir proje kapsamında yatırımcının 
yoğunluk artış talebini karşılamak üzere, imar haklarını 
piyasa koşullarında yatırımcılara satmaktadır. Ayrıca, 
yerel yönetimler tarafından oluşturulan İHT bankası 
aracılığıyla bir havuz oluşturulması yöntemi de tercih 
edilebilmektedir. Bu yöntemde yatırımcılar arsa 
sahipleri ile anlaşma yoluna giderek talebini karşılamak 
yerine, İHT bankası ile oluşturulan havuzdan yoğunluk 
artışı taleplerini karşılamaktadırlar.

İHT programının başarılı olması için:

• Taşınmazın korunacağı bölgenin tasarımı 
(gönderen bölge),

• Gelişecek bölgenin tasarımı (alan bölge),

• İHT havuzunun hukuki yönünün geliştirilmesi,

• İHT’nin işleyiş prosedürü,

şeklinde dört konu önem kazanmaktadır.

İmar Hakları Transferi yöntemi özellikle silüete giren 
yüksek yapıların yıkılması ve sivil mimarlık yapılarının 
korunması için kullanılabilir.
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