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irişg
NEDEN Stratejik Plan?

Stratejik Planlar; kentlerin yada projelerin içinde bulunduğu durum 
ile ulaşılması istenen durum arasındaki yolu tarif eden, bu gelişime 
yönelik amaçları, hedefleri ve yöntemleri ortaya koyan dokümanlardır. 

Stratejik planlama yaklaşımı, bütüncül ve ortak hedeflere 
ulaşılmasını amaçlar. Bu nedenle, öncelikli konuların belirlenerek, 
doğru zamanlama ile çözüme yönelik hareket edebilme kabiliyeti 
geliştirilmesini sağlar.

Stratejik planlar,  katılım, süreç ve eylem odaklı ve esnek 
dokümanlardır. İmar planları ya da proje uygulamaları için temel 
kararları içermeli,  projeden etkilenen taraflara yol gösterici ve 
bilgilendirici olmalıdır. Yaşam odaklı, yerel ekonomik gelişmeyi teşvik 
eden, çevresel ve kültürel değerlerin korunduğu yenileme projeleri için 
stratejik planlama yaklaşımı önemlidir. 

Stratejik planlar; “neredeyiz”, “nerede olmak istiyoruz”, “belirlenen yere nasıl ulaşırız” gibi temel soruların yanıtlarını 
içermektedir.

Stratejik plan sistematiği, planlamanın karar süreçlerinde katılımı zorunlu kılarken, yaşam alanlarının yeniden 
tasarlanmasında  tarafların söz sahibi olmalarını sağlamaktadır. Bu nedenle, ortak değerlerin bir vizyon etrafında 
ele alınması, ortaya konulan stratejik hedeflerin taraflarca benimsenmesi ve stratejik iletişim yönetiminin doğru 
yapılması gerekmektedir. Bu yeni planlama ve yönetim anlayışı çerçevesinde;

- İnsan ve vizyon odaklı kentsel gelişme,
- Yerel ekonominin canlandırılması,
- Çevre ve kültür değerlerinin korunması,
- Planlama ve altyapı ilişki sistemi,
- Kamu ve yerel yönetimlerle, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin işbirliği,
- Eşitlik fırsatlarının yaratılması,
- Disiplinlerarası çalışma ortamlarının sağlanması,
- Proje yönetimi

gibi konular, stratejik planların hazırlanmasında önem kazanmaktadır.

Stratejik Planlar, projelerin geleceğini yönlendiren ortak vizyon, kapsamlı stratejiler, program ve eylem alanları 
bütünüdür. Potansiyelleri kullanmada ve öncelikleri gerçekleştirmede önemli bir araçtır. Ekonomik, sosyal vb. 
değişimlere tepki vererek vizyon ve hedeflerin gerçekleştirilmesi için yeni strateji ve eylem alanlarını tanımlar.

Proje çevresi ile birlikte, hedefleri ve kentin istenilen geleceğe ulaşması için gereken gelişim çerçevesini tanımlar.

Projeyi iç ve dış potansiyel ve fırsatları kapsamında analiz ederek yarışabilirlik avantajı sağlamak için gerekli çerçeveyi 
ortaya koyar. Böylece kent, yeni gelişen trendlere, yaklaşımlara, itici güçlere, fırsatlara, stratejik plan ile geliştirilen 
vizyon çerçevesinde karşılık verebilir.
Paydaşların deneyimlerine, sezgilerine, fikirlerine dayanarak bir diyalog süreci içinde ortak vizyon oluşturulur. Dinamik 
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ve sürekli olarak kendi kendini tahlil etme sürecine dayandığından kente odaklanılmasını sağlar.

Proje yönetimi, sivil ve özel sektörler için rehber niteliğindedir. Yatırımcılar, ulusal ve uluslararası şirketler 
için, kentin orta ve uzun vadeli hedefleri için bir bilgi kaynağıdır. Ulusal ve uluslararası finansal kaynaklara ve 
fonlara başvurmada önemli bir dokümandır.

Kamu ve özel sektörler için öncelikli yatırım alanlarını belirlemede etkin bir başvuru kaynağıdır ve sektörel 
koordinasyon açısından önemlidir.

Büyükşehir belediyeleri ve ilçe belediyeleri arasında bir iletişim ve eşgüdüm aracıdır. İlçe belediyelerine kendi 
yerel gelişme planlarını hazırlamaları için bir kavramsal çerçeve sunar.

Geniş katılımı sağlayarak, ortak vizyon çerçevesinde benimsenebilir bir plan üretilmesini sağlar. Uzlaşmaya 
dayanmaktadır.

Yerelin katılımı amacı ile hazırlandığından gerçek ihtiyaç ve beklentilere yönelik stratejileri yansıtır. Kentteki 
farklı aktörlerin beklenti ve eylemlerini koordine ederek, potansiyellerin kentin gelişimi için yönlendirilmesine 
yardımcı olur. Bölgesel gelişimde işbirlikleri kurmada önemli bir araçtır.

Kamu - özel - yerel işbirlikleri ile ortak projeler geliştirmek için önemli bir altlıktır.

Mekânsal gelişim için stratejik çerçeve sunar. Kent gelişimi ile kültürel ve doğal çevrenin korunması arasında 
önemli bir denge kurar.

Proje mekansal, toplumsal ve ekonomik sorunların büyüklüğü karşısında yeni çözüm önerilerinin 
geliştirilmesi için kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin bir arada çalışma pratiğini hayata geçirmelidir. 
Bu birliktelik, kentin birikim, bereket, becerileri, yeni bir bakış, büyüme dinamikleri ve tarafların beklentileri 
dikkate alınarak kurgulanmalıdır.

Artık kentlerimizde, rekabet avantajı ve farkındalık sağlayacak bir proje için değil, kent için birikimileri 
birleştiren ve fırsat yaratan stratejiler ortaya konulmalıdır. Ancak bu sayede kent kendi gelecek kurgusunu 
gerçekleştirme imkanı elde edebilir.

NASIL Bir İçerik ile Hazırlandı?
Perşembe Pazarı Stratejik Planı anlama, planlama ve tasarlama temel başlıkları ile stratejik plan sistematiği 
dikkate alınarak hazırlandı. Kültürel miras özelliği ve stratejik konumu ile farklılıkları olan Perşembe Pazarı 
Projesinin stratejik planında “neredeyiz”, “nerede olmak istiyoruz”, “belirlenen yere nasıl ulaşırız” sorularının 
yanıtları “anlama”, “planlama” ve “tasarlama” başlıkları içinde yer almaktadır.
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nlamaa
Geçmişin derinliklerinde, çok katmanlı bir değere sahip 
Perşembe Pazarı için geliştirilecek projenin en önemli 
değeri diğer projelerden farklı olmasıdır.

Proje geliştirme sürecinde dün, bugün ve yarın dilimi 
içinde tüm somut ve somut olmayan değerler dikkate 
alınmalıdır. Geçmişi ve bugünü anlamak, gelecek 
stratejilerinin zenginliğini ve farklılığını ortaya 
çıkaracaktır.

Anlama bölümünün temel amacı geçmiş değerlerini, 
geleceğin tasarımında kullanılmasıdır.

KÜLTÜREL MİRAS;
Yaşam ve Mekan

BİLİNENİ YENİDEN KEŞFETMEK; 
Dünün Keşifleri; Geleceğin Değerleri

ESKİ İZLER, YENİ ÇİZGİLER; 
Dünün İzleri; Geleceğin Kurgusu

DÜN, BUGÜN, YARIN; 
Geçmişin Yaşamı, Geleceğin Tasarımı

STRATEJİK ANALİZLER;
Kurgunun Temelleri

DENEYİM TRANSFERİ;
İyi Örnekler, İyi Ortaklıklar
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KÜLTÜREL MİRAS; 
Yaşam ve Mekân
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Kültürel Mirası Anlama

UNESCO ilkeleri
UNESCO’nun kültür alanındaki çalışmaları; dünya mirası, kültürel eserler, somut olmayan kültürel miras, 
kültürel ifade ve yaratıcı endüstriler, kültür politikaları ve kültürlerarası diyalog alt başlıkları üzerinden 
sürdürülmektedir.

1-) Kültürel mirasın korunması: 1972’de yayınlanan Dünya Kültür ve Doğal Mirasını Koruma 
Konvansiyonu’na taraf olan devletler kendi sınırları içindeki tüm kültürel ve doğal miras varlıklarının 
envanterini yapıp onları tanımlamak, muhafaza etmek, korumak, sunmak ve gereken tüm yasal, idari, bilimsel 
ve teknik önlemleri alarak bu değerleri en iyi şekilde gelecek nesillere aktarmakla yükümlüdür.

2-) İnsan odaklı kalkınma:UNESCO, arkasında güçlü bir kültür bileşeni olmayan hiçbir kalkınma çeşidinin 
sürdürülebilir olmayacağı görüşüyle hareket ederek, kültürler arasında karşılıklı anlayış ve diyaloğa dayanan 
insan merkezli bir yaklaşım hedefler ve bu temeller üzerine oturtulan bir kalkınma anlayışının sürdürülebilir 
olabileceğini savunur.

3-) Katılım: UNESCO, kültürel ve doğal miras varlıklarının tanıtılması, korunması ve yönetimi konusunda 
kolektif bir bilincin geliştirilebilmesi için farklı toplumsal kesimlerin karar ve uygulama süreçlerine katılımının 
söz konusu miras varlıklarının yaşatılması açısından hayati olduğunu savunur ve katılım süreçlerinin 
örgütlenmesini teşvik eder.

4-) Kültürel çeşitliliğin korunması: UNESCO Genel Konferansı tarafından 2005 yılında kabul edilen 
Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesi, kültürel zenginliklerden yararlanarak 
kültür endüstrisi alanında yeni üretimler yapmayı ve bu yolla kültürel çeşitliliğin korumasını teşvik etmeyi 
amaçlar.

5-) Değer yaratmak: UNESCO yerel düzeyde kültürel mal ve hizmetlerin yaratılması, üretilmesi, dağıtım ve 
yararlanılmasını güçlendirmeyi hedefler. Yaratıcı endüstriler aracılığıyla üretilen mal ve hizmetlerin, kentsel 
mekanların kültürel ve insani değerlerini artırması teşvik edilir.

Kimlik
Kentsel alanları diğer bölgelerden ayıran mekânsal ve kültürel özelliklere kimlik adı verilir.  Kent kimliği, var 
olan ayırt edici özelliklerin toplamı olarak değil, anlamlı ve dengeli biçimde bir araya gelmesi ile oluşur.  Bu 
denge kentin ortak kimliğini 4 temel unsur ile oluşturur: kültürel miras, sosyal yaşamın karakteri, doğal ve 
topografik özellikler ve mekânsal özelliklerdir. Bu unsurlar içinde kültürel miras diğer unsurlara basamak 
teşkil ederek başta turizm olmak üzere ürettiği ekonomik değerler ile diğer unsurları da besler. Proje 
alanlarının kimliği tarihsel birikimi dikkate alan kültürel miras odaklı yaklaşımlar ile uyumlu kullanımların ve 
mekanların tasarlanması ile oluşur.  

Kültür 
Kent kültürü, toplumsal yaşam ile mekan arasındaki ilişkinin geçmişten geleceğe taşınan unsurdur. Geçmişin 
belleği ve gelenekleri mekânsal dönüşümün geleceğine dair ipuçlarını oluşturur. Kültürün yalnızca korunması 
değil aynı zamanda gelişmesinin sağlanması için tasarım, öğrenme ve yaratıcılık ile buluşturularak yeniliklerin 
oluşturulması için olanaklar sağlanması gerekir. Güncel turizm odaklı proje yaklaşımları, kültürel mirasın 
korunması ve yaratıcı endüstrilerin geliştirilmesi ile oluşturulmalıdır. 

Kültürel miraslar bir toplumun ve kentin tarihsel geçmişinin bir kuşaktan diğerine aktarılmasını mümkün 
kılan ortak mülklerdir. Toplumun tarihin akışı içerisindeki yerini ve yaşadığı değişimleri kavramasını mümkün 
kılarlar. Bu nedenle de kolektif kimlik ve hafızanın yitirilmemesi için kültürel mirasların korunması hayati bir 
önem taşır. Kültürel mirasların korunması aynı toplum içerisinde birlikte yaşayan farklı kültürel kimliklerin 
karşılıklı olarak birbirlerini daha iyi anlamalarına katkı sağlar ve toplumsal uyumu güçlendirir. 

Günümüz dünyasında kültürel miraslar şehirlerin ekonomik gelişimi ve refahına önemli katkılar sağlar. 
Kültürel mirasların korunmasına yönelik tasarlanan projelerin başarısı yerel kültürel kimliklerin tarihsel 
birikimlerini dikkate almasına bağlıdır. Dünyadaki başarılı örneklerin de gösterdiği üzere, yerel toplulukların 
kimlikleriyle uyumlu bir şekilde yenilenen kültürel miraslar başta turizm etkinlikleri olmak üzere önemli 
ekonomik değerler üretir. Turizm sektörüne bağlı istihdam olanakları yaratmanın yanı sıra, mimarlık, tasarım, 
medya gibi yaratıcı endüstriler ve diğer finans yatırımları için çekici hale getirir.

Karakter
Bir mekanın karakteri orada yer alan aktiviteler ve günlük kullanımın yanı sıra, yapılı çevre, mimari üslup, 
yollar, bitkiler, cepheler gibi fiziksel unsurlardan oluşur. Kentsel yenileme projelerinden mevcut karakterin 
ana unsurlarının değerlendirilmesi temel alınmalıdır. Bir bölgenin karakterinin korunarak yenilenmesi, 
kültürün devamlılığını sağlayarak, projelerin benimsenmesini sağlar. 

Renk
Renkler görsel algının ve çevresel deneyimin temel 
elemanlarıdır. Doğal ve insan yapımı çevrenin 
renkleri arasındaki ilişki, ışık ve gölge oyunları, 
görsel belleği oluşturur. Kentsel projelerde, proje 
alanının renk paletinin çıkarılması ve bu paletin ana 
unsurlarına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Katmanlaşma
Kentler tarih içinde farklı dönemlerde gelişmiş 
olan mekânsal özelliklerin ve toplumsal yaşamların 
üst üste gelmesiyle oluşur. Bu özellikler tarihsel, 
kültürel ve toplumsal katmanların bir arada 
görülmesini sağlar. Bu katmanlar yalnızca binaların 
ve açık alanların özelliklerinde değil, aynı zamanda 
iç içe geçen farklı gündelik yaşam pratiklerinde de 
görülür. Katmanların görünür kılınması ve birbirine 
geçmiş özelliklerinin korunarak öne çıkarılması, 
kent kültürünün yaşatılması açısından önemlidir. 

Sokak Hayatı
Sokaklar kamusal alanla özel alanın kesişim 
alanlarıdır. 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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1540 ile 1550 yılları arasında yapılmıştır. Kervansaray, halk arasında 
Kurşunlu Han olarak anılmaktadır. İki katlı, revaklı bir avlu çevresinde 
odalardan oluşan bir hanın günümüzdeki durumu daha çok yay ve 
tel imalatını ve dağıtımını yapan işçi ve tüccarların bulunduğu bir 
işlevdir. Şu anki bir çok film ve diziye ev sahipliği yapmış han, kültür 
endüstrileri açısından önemli bir potansiyele sahiptir.

1453-1481 yıllarında bölgede inşa edilen en büyük ticaret yapısı olan 
bedesten, Ayasofya vakfına gelir getirmesi amacıyla yapılmıştır. 
Değerli eşya satan çarşı anlamına gelen bedesten günümüzde iş 
aletleri ve hırdavat satışı yapan dükkanlar tarafından kullnılmaktadır.
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Haliç kıyısında ter alan cami, Kanuni Sultan Süleyman’ın hem 
arkadaşı hem de sadrazamı Pargalı İbrahim tarafından 1536 yılında 
yaptırılmış. Sultan 2. Mahmut zamanında ihya edilmiştir. Cami 
defalarca yangın geçirmiş ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında da yangında 
zarar görünce şimdiki haliyle yenilenmiştir. En son 1990 yılında 
onarılan caminin alt kotunda birçok sektörden dükkan bulunur.

Yelkenciler Hanı, 19. yüzyılda yelken bezi üretildiği için bu isimle 
anlmaktadır. İhsan Oktay Anar’ın ilk Romanı Pusulu Kıtalar Atlası’nın  
başkahramı Bünyamin, babası Uzun  İhsan Efendi ve dayısı Arap 
İhsan ile birlikte Yelkenciler Hanı’ın bitişiğindeki evde oturur. 
Han günümüzde fazlaca harap haldedir. Dış cepheleri çevreleyen 
dükkanlar hanın içine dair bilgi vermemektedir.
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Sahil boyunca Yunus Dede Türbesi’nin aksında bulunan YahyaPaşa 
Çeşmesi kesme taştan, lale devri üslubunda yapılmış, küp gövdeli bir 
meydan ve iskele çeşmesidir. Günümüzde üzeri otlarla kaplı, saçağı 
haraptır. Denize bakan cephe üzerindeki saçak konsolların bir kısmı 
sağlamdır.

Sahile paralel yüründüğünde farkedilmesi zor olan  anıtsal yapılardan 
bir Yunus Dede Türbesi’dir. Bu zorluk türbe yapısının boyutundan çok 
etrafındaki belirsizlikten kaynaklanmaktadır.
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Sokollu Mehmet Paşa Cami, Atatürk köprüsü’nün Galata ayağının 
dibinde , Azapkapı semtinde yer alan camidir. Mimar Sinan tarafından  
1578’de Sokollu Mehmet Paşa adına yapılmıştır. Selimiye Cami stilinde 
yapılmış olan caminin altı mahzendir. Denize yakın camiler içinde  
sağlam temellidir. Giriş kapısı köprü tarafında olup caddeden gelinen  
bir patikadan dönülerek girilen cami yeni köprü yapımının ardından 
görüntü olarak kesilmiş ve restorasyonu devam etmektedir.

1732 yılında Azapkapı Çeşme Meydanı’nda Sokollu Camisi’nin 
arkasındadır. Rokoko tarzındaki 3 pencere, bir sebil ve iki çeşmeden 
oluşan, İstanbulûn kimliğine tanıklık eden önemli kentsel yapılar 
arsında yer almaktadır. Çeşme uzun yıllardır bakımsızlığa terk 
edilmiş, bu süreç içinde de süslemeleri çalınmış olup geçirdiği 
hasarlar bakımından diğer anıtsal yapılara göre özgünlüğünü 
korumaktadır.

Sokollu Mehmet Paşa Cami
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BİLİNENİ YENİDEN 
KEŞFETMEK; 

Dünün Keşifleri; 
Geleceğin Değerleri
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KÜLTÜR
Kültür ölümsüz bir organizmadır.

Zaman içerisinde nasıl bir değişime uğrarsa uğrasın, 
bir biçimiyle mutlaka varlığını sürdürecektir. 

Çünkü kültür çoktan aktarılmış ve hissedilmiştir.
Amacımız tarihe bir çentik atmaktır.

Çekilmemiş fotoğraf kareleri------

Öyle bir dünya ki burası, bazı fotoğraflar çekilmemiş
Öyle sinematografik bir atmosfer ki 

çekilmemiş nice filmlere ev sahipliği yapıyor.
Çünkü yaşanmış her şey  havada asılı

İnsana dair ve sahici
Bu yüzden de bunca yıl ayakta kalmış ve kalmaya da devam edecek.

Vizörlerin kaydedemediklerini, görüntüleyemediklerini yani ardımızda 
bıraktığımız herşeyi tehayyül etme görevi düşüyorbize.

Çünkü biz İstanbul'un misafirleri, nasıl geçmişten bize aktarılanları 
duyumsuyor ve biliyorsak, bizden sonraki misafirler de yaşadıkları 

dünyanın yaşanmışlıklarını bilmeli.
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SESLER

bir pazar senfonisi-----

Perşembe Pazarı'ndan yükselen mırıltılara kulak verince
 Bir zaman tünelinin içinde yoğun ve yorucu bir yolculuk 

görünür
Kaç asırdır İstanbul'un nefes aldığı bu coğrafyada

Kim bilir kaç kişi buraya ayak basmış
Kimbilir ne pazarlıklar yapılmıştır

Ne çok insan, ne çok ses ve nefes...
Kaç nesile kaç bin aileye ev sahipliği yapmıştır bu mekan

Birbirinden farklı bir sürü ayak sesini içine çekmiştir...
Her ayak sesi başka bir hikayenin şifresidir

Tüm bu sesler hayatta kalma uğraşının sesleridir
Bu yüzden her dükkandan yükselen ses farklı bir yankıdır

Acaba hangi şarkılar söylenmiştir burada? 
Hangi naralar atılmıştır?

Tezgahta dizili her ürünün kendine özgü bir sesi vardır
Bir çivinin çekiçle ya da tornavidayla birlikte çıkardıkları 

sesleri düşünün. Sonra Ezan sesini, martıların çığlıklarını ve 
dükkan kepenklerini ekleyin.

Dinleyince nasıl bir melodi yükselir!
İşte bu yüzden de Perşembe Pazarı'nın rutin sesleri, 

duymasını bilenler için bir pazar senfonisidir.
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ESKİ İZLER, 
YENİ ÇİZGİLER; 

Dünün İzleri; 
Geleceğin Kurgusu
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Perşembe Pazarı çok kısıtlı bir alanda, (Galata ve sahil arası) tarih içinde üst 
üste yığılarak gelişmiştir. Her bakış açısı, Galata'nın eğimli topoğrafyasının 
yardımı ile, farklı dönemler,  işlevler ve malzemelerden oluşan bir kompozisyon 
sergilemektedir. Perşemba Pazarı’nı bitmiş bir son ürün veya tek tek korunacak 
ayrı binalar ve anıtlar yerine, zamanın farklı katmanlarını barındıran bir doku 
olarak düşünmek gerekir.

TARİH KATMANLARI
Perşembe Pazarı, İstanbul'un en eski bölgelerinden Galata'ya komşu bir liman 
bölgesi olduğu için, İstanbul'un uzun tarihine tanıklık etmiş ve bu tarihin izlerini 
yan yana ve üst üste katmanlar olarak taşımaktadır. Eski bir Bizans kilisesinden 
dönüştürülmüş Arap Camii'nin avlusundan bakıldığında, ahşap bir Osmanlı 
Konağı ile 80'lerden kalma betonarme bir yapı yanyana görülür, fakat ahşap 
yapının balkonlarında son model televizyon antenleri yer almaktadır. 

YAPI KATMANLARI
Perşembe Pazarı yüzey alanı olarak çok geniş bir alana oturmasa da, yoğunluğu 
son derece yüksek olduğu için, yatay olarak yayılamayan kullanımlar yükselmiş 
ve birçok farklı tarih döneminden yapı, katmanlar halinde birbiri üzerine inşa 
edilmiştir. Tek bir bakış açısı, çok farklı dönemlerden yapıları, uyumsuz bir 
bütünlük ve özgün bir kompozisyon içerisinde sergilemektedir. 

HAYATIN KATMANLARI
Perşembe Pazarı’nın kullanıcıları zaman içerisinde yaşam çevrelerini ihtiyaçlarına 
göre şekillendirmiş ve değiştirmiştir. Bu kullanıcılardan bâzıları dükkanına 
sığamayan esnaf, kat çıkan ev sahibi, bir duvar üzerini yuva yapan bir kedi, bir 
ağaç kovuğundan çıkan incir ağacı veya gelişimine tanıklık etiiğimiz teknolojidir. 
Her ne kadar bu yapılaşma ve eklerini, modern kentçilik anlayışımızda olumsuz 
olarak görsek de, Perşembe Pazarı özelinde hayatın üstüste yarattığı katmanlar, 
bölgenin yapılı çevresinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir.

KATMANLAŞMA

Perşembe Pazarı çok kısıtlı bir alanda, (Galata ve sahil arası) tarih içinde üst 
üste yığılarak gelişmiştir. Her bakış açısı, Galata'nın eğimli topoğrafyasının 
yardımı ile, farklı dönemler,  işlevler ve malzemelerden oluşan bir kompozisyon 
sergilemektedir. Perşemba Pazarı’nı bitmiş bir son ürün veya tek tek korunacak 
ayrı binalar ve anıtlar yerine, zamanın farklı katmanlarını barındıran bir doku 
olarak düşünmek gerekir.

TARİH KATMANLARI
Perşembe Pazarı, İstanbul'un en eski bölgelerinden Galata'ya komşu bir liman 
bölgesi olduğu için, İstanbul'un uzun tarihine tanıklık etmiş ve bu tarihin izlerini 
yan yana ve üst üste katmanlar olarak taşımaktadır. Eski bir Bizans kilisesinden 
dönüştürülmüş Arap Camii'nin avlusundan bakıldığında, ahşap bir Osmanlı 
Konağı ile 80'lerden kalma betonarme bir yapı yanyana görülür, fakat ahşap 
yapının balkonlarında son model televizyon antenleri yer almaktadır. 

YAPI KATMANLARI
Perşembe Pazarı yüzey alanı olarak çok geniş bir alana oturmasa da, yoğunluğu 
son derece yüksek olduğu için, yatay olarak yayılamayan kullanımlar yükselmiş 
ve birçok farklı tarih döneminden yapı, katmanlar halinde birbiri üzerine inşa 
edilmiştir. Tek bir bakış açısı, çok farklı dönemlerden yapıları, uyumsuz bir 
bütünlük ve özgün bir kompozisyon içerisinde sergilemektedir. 

HAYATIN KATMANLARI
Perşembe Pazarı’nın kullanıcıları zaman içerisinde yaşam çevrelerini ihtiyaçlarına 
göre şekillendirmiş ve değiştirmiştir. Bu kullanıcılardan bâzıları dükkanına 
sığamayan esnaf, kat çıkan ev sahibi, bir duvar üzerini yuva yapan bir kedi, bir 
ağaç kovuğundan çıkan incir ağacı veya gelişimine tanıklık etiiğimiz teknolojidir. 
Her ne kadar bu yapılaşma ve eklerini, modern kentçilik anlayışımızda olumsuz 
olarak görsek de, Perşembe Pazarı özelinde hayatın üstüste yarattığı katmanlar, 
bölgenin yapılı çevresinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir.

KATMANLAŞMA

Güncel Müdahale

Tarihi Yapı
Reklam Eki

Güncel Müdahale

Güncelleme

Güncel Müdahale

Güncel Müdahale

Tarihi Yapı

Güncelleme

Reklam Eki

Güncel Müdahale

Güncel Müdahale

Tasarlanmış Yeşil Doku

Tasarlanmış Yeşil Doku

Yabani Yeşil Doku

Yabani Yeşil Doku

Yabani Yeşil Doku
Modern Yapı

Modern Yapı

Modern Yapı

Tarihi Yapı

Tarihi Yapı

Güncel Müdahale

Tarihi Yapı
Reklam Eki

Güncel Müdahale

Güncelleme

Güncel Müdahale

Güncel Müdahale

Tarihi Yapı

Güncelleme

Reklam Eki

Güncel Müdahale

Güncel Müdahale

Tasarlanmış Yeşil Doku

Tasarlanmış Yeşil Doku

Yabani Yeşil Doku

Yabani Yeşil Doku

Yabani Yeşil Doku
Modern Yapı

Modern Yapı

Modern Yapı

Tarihi Yapı

Tarihi Yapı



38 39

SOKAK HAYATI
PERŞEMBE PAZARI’NIN HAYATI
Perşembe Pazarı’nın ilk göze çarpan özelliği sokaklarında yaşanan, kaotik ve hiç 
durmadan devam eden hayattır. Bu sokak hayatı, son derece özelleşmiş ve 
karmaşık ilişkiler barındıran bir ağdır. Perşembe Pazarı kimi için iş bağlantıları, 
kimi için günlük arkadaşlık ilişkileri, kimileri içinse malzeme almak için uğranan, 
aradıkları herşeyi barındıran bir bölgedir. 

Tarih boyunca, esnaf ve lokal iş ağları tarafından kullanılan bölgenin belki de 
korumaya değer en önemli özelliği yapılarının ötesinde bu yapılı çevrenin 
çerçevelediği hayattır. 

Yapılı çevre bu kadar karmaşık ve canlı bir sokak hayatının devamlılığında nasıl 
bir rol oynamaktadır?

SÜREKLİLİK
Perşembe Pazarı’nın uzun ve dar sokaklardan oluşan yapısı, plan düzleminde 
kesintisiz devam eden bir ağ tanımlamaktadır. İş ve sosyal hayatın bu ağın her 
köşesine kesintisiz olarak nüfuz etmiş olması, bölgenin bütünlüğünü 
sağlamakta ve farklı alanlarda yoğunlaşmış özel işletmelerin birbirleri içine 
girmelerine izin vermektedir. Perşembe Pazarı’nın özdeşleştiği tek bir meydan 
veya mekan yoktur, Perşembe Pazarı geleneksel çarşı yapılanmasının benzeri bir 
süreklilik sergiler. 

CEPHELER
Bölgede esnafın ve kullanıcıların zemin katları ve yapı cephelerini (vitrinleri) 
kullanım biçimleri, kayda değerdir. Yapılar zemin katlarında detaylanmakta, 
sokaktan geçen bir kişiye bütün içeriğini sunmak üzere açılmaktadır. Bu 
yürüyen ziyaretçi için bir ilgi odağı, oyalanma veya aradığını bulma fırsatı 
yaratırken, dükkanların da sokak ile sürekliliğini sağlamaktadır. Bir dükkanın 
nerede bittiğini, sokağın nerede başladığını anlamak zorlaşmaktadır. Bu 
yaklaşıma ilk görüşte, dağınıklık olarak bakılabilse de, her vitrinin açılarak ve 
sokağa taşarak, sokakla bütünleşmesi, bölgenin yürünebilirliğini, çeşitliliğini ve 
kendine özgü iş yapma ve yaşama biçimini pekiştirmektedir. 

Kürekçiler Kapısı Sokak

Karde
şim Sokak
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yeşil alanlar 2

1

Tersane Caddesi Üzerinde Perşembe Pazarı Otobüs Durağı Arkasında Bulunan Yeşil Alan (1)

Haliç Metro Köprüsünden Karaköy Parkına Bakış (2)

AÇIK ALAN VE PEYZAJ
Perşembe pazarı kıyı şeridi boyunca büyük bir park mevcuttur. Bu 
açık alan potansiyeli en önemli bir değerdir. (2 numaralı alan)

Perşembe pazarında bulunan bir diğer mini-park ise Tersane 
Caddesi üzerinde bulunan yeşil alandır.
(1 numaralı alan)

Günümüzde aktif olarak kullanılamayan açık alanlar ve alan içi  
mini-parklar kültürel miras alanının yenilenmesi ve canlandırılması 

için önemli fırsatlar sunacak potansiyeli taşımaktadır.
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 Makaracılar Caddesi

İmajlarda var olan bir mekanı tanımlamak için ortalama bir insan gözü hizası baz alınmıştır. Bireylerin mekanı algılama yöntemlerinden olan fotoğraflama kullanılarak 
Karaköy’in günlük ortamından kareler ile bireylerin mekanı algıladıkları şekilde tamamladıkları özgün çizim yetileri ile tamamladıkları imajlar oluşturulmuştur.

istanbul’un en eski ticaret merkezlerinden biridir Perşembe Pazarı . Bu ticaret merkezi zamanla çeşitlenerek harmanlanmıştır. Perşembe Pazarı günümüzde geçici 
işlevler ile farklı iş yaşamları sunmaktadır. İşlevlerin farklılığı ve değişkenliği özellikle sokak ve yapı düzenini etkilemektedir.

Yerel esnaf genellikle yapıların zemin katlarını kullanırken; yapı cepheleri ile sokakların ilişlilerinde çeşitlilik sunmaktadır.
Örneğin Yemenciler caddesi, Makaracılar caddesi bu sokak-cephe ilişki bakımından birçok kesit sunmaktadır.

Tornacılar ve hırdavatçılar ile çevrili bir alanda tarihi yapı cepheleriyle çevrili bir otopark göze çarpıyor. Sırtını Kurşunlu Han’a vermiş, sarmaşıklarla çevrili bir alan. Her 
bir bitki adeta tairihn izlerini taşıyan cepheleri koruyor. (Kuyumcular Hanı yanı otopark)

Yemenciler Caddesi

Kuyumcular Hanı yanı Otopark
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Kurşunlu Han 
(Rüstem Paşa Hanı)

Tersane Caddesinden Arap Cami’ye Bakış

Adı eski kurşun çatısından gelen Kurşunlu Han aslen beş kapılıyış. Ancak yapının dört kapısı çevresini saran 
yapılar yüzünden kapatılmış.  Hana güzellik katan bir başka öge, avlunun üzerini boydan boya örten asmalar.
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Zindan Sokak

Yelkenciler Caddesi

Alanda büyük ve küçük olmak üzere 8 adet otopark bulunmaktadır. Yelkenciler caddesinde 
bulunan tarihi yapıların önündeki alan da bu otoparklardan biri olarak kullanılmaktadır.

Bir üretim merkezi olan Perşembe Pazarı’nda zemin kat kullanımını bina bazında genelde 
ticaret fonksiyonlu, üst katlara baktığımızda ise büro, depolardır. Zindan sokaktan yapılan 
çizim de bunlardan biridir.
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Geçmişin Yaşamı, 
Geleceğin Tasarımı

DÜN, BUGÜN, YARIN; 
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GEÇİŞ/BAĞLANTI
Eminönü ve Karaköy kıyıları, zaman içinde kullanım olarak birbirinden ayrışmış olsa da 

aslında yakın tarihte sıklıkla birlikte kullanılan iki mekandır. Bugünkü ayrışmanın birkaç 

sebebi olduğu düşünülmektedir; bunlardan en baskın olanı kıyı hattına yapılan dolgu 

alan ve üzerine inşa edilen yeni yapıların, tarihi birlikteliği, görsel devamlılığı bozması ve 

en işlek kullanılan caddelerin deniz kıyısından uzaklaşmasına sebep olması olarak 

gözlemlenmiştir. Kıyı çizgisinin eski haline getirilimesi mümkün olmasa da, en azından 

dolgu alanının aşamalı olarak yapılardan arındırılarak yeşil ve kamusal alan haline 

getirilmesi, iki kıyının işlek sahil caddeleri arasındaki görsel bağlantıyı tekrar kuracağı 

için bile geçişi tekrar oluşturmaya yarar sağlayacaktır. 

GÖRSEL GEÇİŞLER
Arap Camii, ve çevresine ait bulunan tarihi bir fotoğraf kullanılarak yapılan görselleştirmede, bugünkü durumdan farklı 

olarak sokak perspektifinde Camii’nin daha baskın bir şekilde görüldüğü anlaşılmaktadır. 

Camii’nin karşı kıyıdan görülebilmesi konusu, mevcut sokak kurgusuna dair başka bir yapılanmayı da gün yüzüne 

çıkarır; ana sokaklar ve caddeler genel olarak kıyı şeridine paralel ilerlemektedir, bu durumda da kıyı tarafında bir sıra 

daha yapılaşma yapıldığında deniz ile olan görsel geçiş/bağlantı koparılmaktadır. Dikey geçişler bu durumda önem 

kazanır; Arap Camii ve benzer odak noktalarını denizle bağlayacak dikey geçişler, hem tarihi vistalar yaratacak, hem de 

denizle olan ilişkinin tekrar kurulmasını sağlayacaktır.
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KARŞI YAKA
Karaköy yakasındaki endüstriyel aktivite ile Eminönü tarafındaki ticari yaşam, şu anda 

birbirinden kopuk görünse de eski fotoğraflar incelendiğinde geçmişte iki kıyı arasında 

sürekli çalışan kayıklar ve balıkçı tekneleri ile, köprünün sadece yayalara açık olduğu 

dönemdeki yoğun yaya geçişi ile daha iç içe geçmiş durumda olduğu gözlenmektedir. 

Şu an kullanıcı profili bile birbirinden oldukça farklılaşmış görünen iki yakayı tekrar 

birleştirmek, Eminönü tarafındaki ticari aktiviteyi, ticari mekanları kullanan insanları, ofis 

çalışanlarını Karaköy’e getirmek önemlidir. İki yakadaki hayatın tekrar birbirinin içine 

sızmasının organik bir dönüşüm başlatacağı düşünülmektedir.
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PAZAR
Perşembe Pazarı, pek çok fonksiyonu ve mekansal kullanımı bir arada bulunduran organik bir yapıdır. Farklı ürün çeşitleri satan 

farklı dükkanlar, iç ve dış mekanları farklı şekillerde kullanır; örneğin bazı dükkanlar sergileme ünitlerini yapının tamamen 

içerisinde tutarken, bazıları tüm kaldırımı işgal edecek şekilde dışarı taşar. Yaya yollarını tamamen kesintiye uğratacak, veya 

yayaların aralarından geçmesine izin verecek şekilde ürün sergileyen pek çok dükkan göze çarpmaktadır. Bu ürünler yer yer 

sokağın iki cephesi arasında gerilmiş iplere asılarak sokak üzerinde bir nevi örtü dahi oluşturur. Pazar içerisinde yer alan kafe 

ve restoranlar da sokak ile farklı ilişkiler kurar; bazıları tamamen kendi içinde çalışırken bazı kafeler küçük alanlı dükkanlarda 

sokak yemeği/ayakta yemek yeme tarzında çalışır. Benzer şekilde bazı restoranlar da kaldırıma koyduğu masalarla iç 

mekanlarını sokağa genişletir. Bu tür yapısal kurgulara ek olarak pazarda bolca sokak satıcısına da rastlanmaktadır. Sokak 

satıcılarının ürün gamı da yiyecek, sebze, hırdavat, elektronik aletler gibi farklı grupları kapsayacak şekilde geniştir. Bu 

organik yapılanmanın yarattığı kaotik yapı, düzensizliğe sebep olmasına rağmen pazarı canlı tutan en büyük özelliklerinden 

biri de olabilir, bu nedenle pazarın ruhunu korurken göz önünde bulundurulmalıdır.
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Kurgunun Temelleri

STRATEJİK ANALİZLER 
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Galata Port

Haliç Port 

Perşembe
 Pazarı

SENARYO
11.2 ha

1.2 km

Otel
Ticaret
Müze

Han
Kruvaziyer Limanı
Karma Kullanım

Ticaret   Turizm
Ulaşım   Kültür

30 ha

1.5 km

Kültür-Tic.-Otel Kompleks
İdari Hizmet
Askeri Alan
Mezarlık

Cami
Park

Kültürel Tesis

Ticaret
Turizm
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Haliç Metro Durağı

Karaköy Tramvay Durağı

Karaköy Otobüs Durağı

Azapkapı Otobüs Durağı

Perşembe Pazarı Otobüs Durağı

Karaköy Motor İskelesi

galataport

haliç port

iki proje arası

unkapanı k
öprüsü

ga
la

ta
 k

öp
rü

sü

iki köprü ara
sı

nd
a

İKİ PROJE ARASI

İKİ KÖPRÜ ARASI

HARİTALAR
80 araç

18 araç

30 araç

55 araç
40 araç

14 araç 20 araç

20 araç
40 araç

Otopark Alanları

OTOPARK ALANLARI ULAŞIM

Ka
rde

şim
 So

ka
k

Kuyumcu Tahir S
okak

Kürekçiler Kapısı Sokak

Fermeniciler Sokak

Tersane Caddesi

İmalat

Hırdavat

Makine&Teçhizat

Gemi Malzemeleri

Sektörlerin Yoğunlaştığı Yerler

SEKTÖREL KÜMELENME
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Yeşil Doku

Türk okulu

Buğulu Hamam

Nişancı Mescidi

Kürkçükapı Karakolu

Saliha Sultan Mektebi

Azapkapı Arastası

Mehmet Ali Paşa Mektebii

Kayıp Tescilli Yapılar

Kayıp Anıtsal Yapılar

Kayıp Sivil Mimari Örnekleri 

açık alanlar

dolu alanlar

kıyı kara bağlantıları

kıyı kara bağlantıları

kıyı kara bağlantıları

kıyı kara bağlantıları

AÇIK ve DOLU ALANLAR

TESCİLLİ ANITSAL YAPILAR

TESCİLLİ KAYIP ANITSAL YAPILAR

TESCİLLİ SMÖ YAPILAR

TESCİLLİ KAYIP SMÖ YAPILAR

TESCİLLİ KAYIP SUR KAPILARI

TESCİLLİ KAYIP GALATA SURLARI

Küçük Kapı

Yağ Kapanı Kapısı

Balık Pazarı Kapısı

Kürkçü Kapısı

Arap Camii

TESCİLLİ YAPILARKAYIP TESCİLLİ YAPILAR YEŞİL DOKU

kayıp 
galata 
surlar

Arap Camii

Fatih Çarşısı

Rüstem Paşa Hanı

Makbul İbrahim Paşa Camii

Yağ Kapanı Kapısı

Kürkçü Kapısı

Küçük Kapısı

Balık Pazarı Kapısı
Karaköy Kapısı

Galata Kulesi

ESKİ İZLER

1940

2016

ESKİ-YENİ DOKU

hanlar
bölgesi

iskele
meydan

metro
meydan

açık alan 
park

BÖLGELER
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Sokullu
Mehmet Paşa

Camii
Saliha Sultan

Çeşmesi Yunus Dede
Türbesi Yelkenciler

Han
Galata

Bedesteni
Yağkapanı

Camii
Kurşunlu

HanYahya Paşa
Çeşmesi

Küçük

Küçük-Orta

Orta

Orta-Büyük

Büyük

LineerKöşeAda
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KAT KULLANIMLARI
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ADA DOKUSU

55

Yapılaşmış Ada 
    Büyüklüğü

Proje Alanı 
Büyüküğü Yapı Sayısı

Mevcut 
Tescilli Yapı

Birim Sayısı

Alanın %26,6’ sı

2
23.945m2

90.000m90.000m

Yapılaşmış Alan

2
16.439m

Yapı  Alanı

2
42.479m

313

812

122
Parsel Sayısı

 Mülkiyet

  853

 Hissedar Sayısı

766 

1526

Hisse Sayısı

54

ADA DOKUSU

Yapılaşmış Ada
Boş Ada
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Ada 
1119

Ada 
1120

Ada 
1121

Ada 
1122

Ada 
1123

Ada 
1124

Ada 
1125

2

Ada 
1130

Ada 
1133

Yapılaşmış Ada
    Büyüklüğü

Yapı Sayısı

Tescilli Yapı

Birim Sayısı

Alanın %0,003’ü

2
 287m

Taban Alanı

2
   110m

Toplam Yapı Alanı

2
  356m

3 5

1
 Mülkiyet

  8
 Toplam Hissedar

Parsel Sayısı 

9

7 Hisse İBB
7 Hisse Şahıs

14 Hisse Toplam

Yapılaşmış Ada 
    Büyüklüğü

Yapı Sayısı

Tescilli Yapı

Birim Sayısı

Alanın %0,033’

2
2.964m

Taban Alanı

2
2.433m

Toplam Yapı Alanı

2
7.488m

61 99

39
 Mülkiyet

  134
 Toplam Hissedar

Parsel Sayısı 

61

27 Hisse İBB
153 Hisse Şahıs
180 Hisse Toplam

Yapılaşmış Ada
     Büyüklüğü

Yapı Sayısı

Tescilli Yapı

Birim Sayısı

Alanın %0,003’ü

2
294m

Taban Alanı

2

 294m

Toplam Yapı Alanı

2
 732m

1 16

1
 Mülkiyet

  40
 Toplam Hissedar

Parsel Sayısı 

20

5 Hisse Vakıf

40 Hisse Şahıs
1 Hisse Maliye

46 Hisse Toplam

Yapılaşmış Ada 
    Büyüklüğü

Yapı Sayısı

Tescilli Yapı

Birim Sayısı

Alanın %0,022’si

2
320m

Taban Alanı

2

 320m

İnşaat Alanı

2
 1.373m

6 24

1
 Mülkiyet

   7
 Toplam Hissedar

Parsel Sayısı 

4

6 Hisse Şahıs
1 Hisse Maliye

7 Hisse Toplam

Yapılaşmış Ada 
    Büyüklüğü

Yapı Sayısı

Tescilli Yapı

Birim Sayısı

Alanın %0,008’i

2
718m

Taban Alanı

2

 718m

Toplam Yapı Alanı

2
 1.409m

1 19

1
 Mülkiyet

  29
 Toplam Hissedar

Parsel Sayısı 

103

34 Hisse Şahıs
87 Hisse Vakıf

121 Hisse Toplam

Yapılaşmış Ada
   Büyüklüğü

Yapı Sayısı

Tescilli Yapı

Birim Sayısı

Alanın %0,054’ü

2
4.849m

Taban Alanı

2

4.071m

Toplam Yapı Alanı

2
8.590m

35 227

18
 Mülkiyet

135
 Toplam Hissedar

Parsel Sayısı 

92

21 Hisse İBB

173 Hisse Şahıs
2 Hisse Maliye

201 Hisse Toplam

5 Hisse Vakıf

Yapılaşmış Ada 
     Büyüklüğü

Yapı Sayısı

Tescilli Yapı

Birim Sayısı

Alanın %0,006’sı

2
555m

Taban Alanı

2
549m

Toplam Yapı Alanı

2
2.371m

18 63

6
 Mülkiyet

  60
 Toplam Hissedar

Parsel Sayısı 

18

4 Hisse İBB
129 Hisse Şahıs
133 Hisse Toplam

Yapılaşmış Ada 
    Büyüklüğü

Yapı Sayısı

Tescilli Yapı

Birim Sayısı

Alanın %0,005’sı

2
434m

Taban Alanı

2
431m

Toplam Yapı Alanı

2
2.042m

9 29

5
 Mülkiyet

  34
 Toplam Hissedar

Parsel Sayısı 

9

37 Hisse Şahıs

37 Hisse Toplam

 Mülkiyet

  29
 Toplam Hissedar

Ada Büyüklüğü

Yapı Sayısı

Tescilli Yapı

Birim Sayısı

Alanın %0,009’u

2
833m

Taban Alanı

2
810m

Toplam Yapı Alanı

2
4.715m

12 31

7
Parsel Sayısı 

12

3 Hisse İBB

27 Hisse Şahıs
3 Hisse Maliye

33 Hisse Toplam

Yapılaşmış Ada 
    Büyüklüğü Yapı Sayısı Tescilli Yapı

Birim Sayısı

Alanın %26,6’

2
23.945m

Taban Alanı

2
16.439m

Yapı  Alanı

2
51.251m

258

812

110
Parsel Sayısı

 Mülkiyet

TO
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AM

  853

 Hissedar Sayısı

536 

1526

Hisse Sayısı
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Ada 
1491

Ada 
1493

Ada 
1495

Ada 
1506

2

Yapı Sayısı

Tescilli Yapı

Birim Sayısı

Alanın %0,022’si

2
1.950m

Taban Alanı

2

 1.740m
2

 4.180m

36 60

10

Yapılaşmış Ada
    Büyüklüğü Toplam Yapı Alanı

 Mülkiyet

  155
 Toplam Hissedar

Parsel Sayısı 

64

30 Hisse İBB
173 Hisse Şahıs
203 Hisse Toplam

Yapı Sayısı

Tescilli Yapı

Birim Sayısı

Alanın %0,007’si

2
663m

Taban Alanı

2
  295m

2
  443m

6 5

5

Yapılaşmış Ada
    Büyüklüğü Toplam Yapı Alanı

 Mülkiyet

  4
 Toplam Hissedar

Parsel Sayısı 

9

14 Hisse İBB

 2 Hisse Şahıs
1 Hisse Maliye

17 Hisse Toplam

2

Yapı Sayısı

Tescilli Yapı

Birim Sayısı

Alanın %0,005’i

2
456m

Taban Alanı

2
  415m   1285m

12 21

1

Yapılaşmış Ada
    Büyüklüğü Toplam Yapı Alanı

 Mülkiyet

  29
 Toplam Hissedar

Parsel Sayısı 

15

5 Hisse İBB
28 Hisse Şahıs
33 Hisse Toplam

Yapı Sayısı

Tescilli Yapı

Birim Sayısı

Alanın %0,004’ü

2
320m

Taban Alanı

2
  252m

2
  619m

8 13

4

Yapılaşmış Ada
    Büyüklüğü Toplam Yapı Alanı

 Mülkiyet

  12
 Toplam Hissedar

Parsel Sayısı 

9

6 Hisse İBB
13 Hisse Şahıs
19 Hisse Toplam

Yapı Sayısı

Tescilli Yapı

Birim Sayısı

Alanın %0,018’ü

2
1.598m

Taban Alanı

2

 735m
2

1.691m

10 23

 4

Yapılaşmış Ada
    Büyüklüğü Toplam Yapı Alanı

 Mülkiyet

  22
 Toplam Hissedar

Parsel Sayısı 

20

9 Hisse İBB

31 Hisse Şahıs
1 Hisse Maliye

41 Hisse Toplam

Yapı Sayısı

Tescilli Yapı

Birim Sayısı

Alanın %0,003’ü

2
 259m

Taban Alanı

2
  155m

2
  296m

5 10

 0

Yapılaşmış Ada
    Büyüklüğü Toplam Yapı Alanı

 Mülkiyet

  5
 Toplam Hissedar

Parsel Sayısı 

7

4 Hisse İBB

1 Hisse Şahıs
1 Hisse Maliye

33 Hisse Toplam
2 Hisse Vakıf

Yapı Sayısı

Tescilli Yapı

Birim Sayısı

Alanın %0,007’sit

2
 660m

Taban Alanı

2
 532 m

2
2.572m

7 45

0

Yapılaşmış Ada
    Büyüklüğü Toplam Yapı Alanı

 Mülkiyet

  19
 Toplam Hissedar

Parsel Sayısı 

9

3 Hisse İBB
55 Hisse Şahıs

58 Hisse Toplam

Yapı Sayısı

Tescilli Yapı

Birim Sayısı

Alanın %0,005’si

2
 407m

Taban Alanı

2
   51m

2
  201m

2 2

0

Yapılaşmış Ada
    Büyüklüğü Toplam Yapı Alanı

 Mülkiyet

  2
 Toplam Hissedar

Parsel Sayısı 

4

4 Hisse İBB
1 Hisse Şahıs
5 Hisse Toplam

Yapı Sayısı

Tescilli Yapı

Birim Sayısı

Alanın %0,005’si

2
 400m

Taban Alanı

2
  360m

2
3.234m

4 18

0

Yapılaşmış Ada
    Büyüklüğü Toplam Yapı Alanı

 Mülkiyet

  10
 Toplam Hissedar

Parsel Sayısı 

5

2 Hisse İBB
14 Hisse Şahıs
16 Hisse Toplam

Yapı Sayısı

Tescilli Yapı

Birim Sayısı

Alanın %0,006’si

2
 552m

Taban Alanı

2
  400m

2
1.207m

3 9

0

Yapılaşmış Ada
    Büyüklüğü Toplam Yapı Alanı

 Mülkiyet

  5
 Toplam Hissedar

Parsel Sayısı 

5

3 Hisse İBB
5 Hisse Şahıs
8 Hisse Toplam

Yapı Sayısı

Tescilli Yapı

Birim Sayısı

Alanın %0,006’si

2
 573m

Taban Alanı

2
  280m

2
1.617m

5 33

0

Yapılaşmış Ada
    Büyüklüğü Toplam Yapı Alanı

 Mülkiyet

  21
 Toplam Hissedar

Parsel Sayısı 

9

5 Hisse İBB
69 Hisse Şahıs
74 Hisse Toplam

Ada 
1508

2

Yapılaşmış Ada
   Büyüklüğü

Yapı Sayısı

Tescilli Yapı

Birim Sayısı
Alanın %0,054’ü

2
4.853m

Taban Alanı

2

  1.302m

Toplam Yapı Alanı

2
4.830m

14 60

 7

 Mülkiyet

  94
 Toplam Hissedar

Parsel Sayısı 

49

131 Hisse İBB

113 Hisse Şahıs
3 Hisse Vakıf

247 Hisse Toplam

Ada 
1497

Ada 
1499

Ada 
1501

Ada 
1502

Ada 
1503

Ada 
1504

Ada 
1505
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DENEYİM TRANSFERİ; 
İyi Örnekler, 
İyi Ortaklıklar

Yönetim Modeli:
Ortaklık: Arazi ve Mülk Sahipleri + Özel Yatırımcılar
Görev ve yetkileri:
-Gayrimenkul satın almak
-Devletle anlaşmalı bir şekilde bölge içindeki altyapı 
yatırımlarını finanse etmek ve uygulanmasını 
sağlamak
-Onaylı mastırplan doğrultusunda Beyrut şehir 
merkezinin yeniden inşa edilmesini sağlamak

SOLİDERE; 
Beyrut Kent Merkezi (Lübnan)

Lübnan İç Savaşı’nda yıkılan Beyrut kent merkezinin 
planlama ve yeniden inşasını içeren Solidere 
projesi 1994 yılında başlamıştır. Arazi ve mülk 
sahipleri ile özel yatırımcıların ortak yönetimi 
tarafından yürütülen proje bir kamu-özel sektör 
işbirliğidir. Solidere projesinin ana hedefi Beyrut 
kent merkezinin ekonomik olarak canlandırılmasıdır. 
Ayrıca mülkiyet sorunlarının çözülmesi ve Beyrut’un 
hala en önemli problemlerinden bir olan çevresel 
kirlilik sorunun azaltılması da projenin amaçları 
arasındadır. -Mevcut yapıları yeniden inşa etmek ya da restore 

etmek
-Binaları ya da parselleri satmak, kiralamak ya da 
kullanmak
-Sahil dolgu alanını gerçekleştirmek
-Gayrimenkulleri Beyrut Borsası’nda satılabilir 
menkullere dönüştürmek
-Borsadaki hisselerin yüzde 10’una kadarını satın 
almak
-Yeni sorumluluklar: telekomünikasyon 

Ana Temalar:
-Tarihi koruma
-Çevre temizliği
-Arkeolojik koruma ve entegrasyon
-Çarşının yeniden inşası
-Kamusal peyzaj
-Kamusal alanlar

Tasarım Öncelikleri:
-Cephe özellikleri ve çekme mesafelerinin tasarımı
-Yaya dolaşımının teşvik edilmesi/ trafik kontrolü
-Çevre temizliği
-Yer döşemeleri ve ışıklandırma
-Sokak mobilyaları ve işaretlerinin tasarımı

Artılar - Eksiler
+ Uzun vadeli işbirliği modeli
+ Tasarım ve inşaat kalitesi
- Toplumsal katılımın olmaması
- Kentlilerin beklenti ve ihtiyaçlarının dikkate 
alınmaması
- Piyasa odaklı kentsel geliştirme
- Ticaret odaklı kamusal alanlar
- Kullanılmayan kamusal alanlar
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WYNYARD 
QUARTER; 
Auckland Şehir Merkezi 
(Yeni Zelanda)
Wynyard Quarter, Auckland limanında faal olan 
petro-kimya endüstrisinin taşınmasıyla birlikte 
liman ve çevresinin yeniden inşasını içeren Auckland 
Su Kenarı kentsel yenileme projesinin en büyük 
etabıdır. Liman bölgesinin ticari olarak yeniden 
canlandırılmasını hedefleyen proje aynı zamanda 
petro-kimya endüstrisinin yıllar içinde neden 
olduğu organik atık sorununu çözebilmek için 
gündeme gelmiştir. Liman bölgesinden sorumlu 
bir kalkınma ajansı ile arazi ve mülk sahiplerinin 
ortaklığıyla yürütülen proje 2013 yılında başlamış 
ve aşamalı olarak 25 yıllık bir zaman zarfında 
tamamlanacaktır. Doğa ve kent uyumunu merkezine 
alan tasarımıyla önemli ödüllere layık bulunan 
Wynyard Quarter projesindeki uzun vadeli işbirliği 
modeli, kamusal alanların oranı ve erişilebilirliği ile 
deniz ve insanları bütünleştiren plan projenin güçlü 
yönlerini oluşturmaktadır.

Yönetim Modeli:
Ortaklık: Auckland Su Kenarı Kalkınma Ajansı ve Mülk 
Sahipleri 

Görev ve yetkileri: 
-Mastırplanın hazırlanması ve gerekli plan 
değişikliklerinin uygulanması
-Kamusal altyapı projelerinin finanse edilmesi ve 
hayata geçirilmesi
-Özel sektör yatırımlarının denetimi

-Mevcut gayrimenkullerin yeniden inşası için 
ortaklıklar kurulması
-Kira sözleşmelerinin hazırlanması
-Yeni ticari anlaşmaların yapılması
-Kamusal alanlardaki etkinliklerin yönetimi
-Pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi, projenin 
topluma tanıtılması
-Bölge içindeki marinaların işletilmesi
-Telekomünikasyon operasyonlarının yürütülmesi
-Hissedarlar ve bölge halkının sürece katılımının 
sağlanması

Temalar:
-Kültürel çeşitlilik
-Doğa ve kent uyumunun sağlanması
-Kamusal alanlar
-Bağlantılar
-Sahil düzenlemesi
-Kent bahçeleri
-Kültür-sanat

Tasarım öncelikleri:
-Farklı yenilikçi yöntemlerle liman bölgesindeki su 
kalitesinin geliştirilmesi
-Biyoçeşitliliğin korunması ve bölgenin daha da fazla 
yeşillendirilmesi
-Toplu taşımanın yaygınlaştırılması

-Yaya dolaşımı ve bisiklet kullanımının teşvik 
edilmesi
-İklim değişikliği ve doğal afet risklerine uygun yapı 
tasarımı

Kullanımlar:
Toplam alan: 45 hektar
Ticari alan: 48.000 metrekare
Konut alanı: 500-600 apartman (?)
650 kişilik tiyatro salonu
5 yıldızlı otel
Kentsel parklar
Sinema ve sergi salonu
Doğal park alanı
Çocuklar için yüzme havuzu ve oyun alanları
Yürüme ve bisiklet yolları
Tarihi tramvay yolu
Mevsimlik bostanlar

Artılar - Eksiler
(+) Uzun vadeli dönüşüm işbirliği modeli
(+) Doğa ve kent uyumunu merkezine alan bir 
tasarım anlayışı
(+) Kamusal alanların oranı ve kullanım kolaylığı 
(erişilebilirlik)
(+) Deniz ve insanları bütünleştiren bir kentsel plan

KOP VAN ZUİD; 
Rotterdam Şehir Merkezi (Hollanda)

Rotterdam şehrinin eski finans ve endüstri merkezi 
olan liman bölgesinin planlama ve yeniden inşasını 
içeren Kop van Zuid projesi 1993 yılında başlamıştır. 
Liman bölgesinin yer değiştirmesiyle birlikte 
kentin güney bölgesi ekonomik açıdan gerilemiş 
ve kent merkeziyle bağları zayıflamıştır. Kop van 
Zuid projesi bir yandan boş liman bölgesini canlı 
bir kentsel bölge haline getirmeyi amaçlamakta, 
öte yandan da kentin güney bölgesinin merkeze 
entegrasyonu hedeflemektedir. Kop Van Zuid 
projesinin diğer önemli amacı ise hizmet sektörü 
merkezli ekonomik olanakların yaratılmasıdır. 
Rotterdam Kent Konseyi’ne bağlı Rotterdam 
Geliştirme Şirketi ile farklı kamu kurumlarının  
ortaklığıyla yürütülen projenin en güçlü yanları 
önerdiği ekonomik kalkınma modeli ile kentsel 
kimliğin yeniden inşasına yapılan vurgudur. Yerel 
toplulukların etkili bir şekilde bilgilendirilmesine 
rağmen katılımın istenen düzeyde olmaması ve 
ekonomik büyüme hedeflerine ulaşılamaması ise 
projenin zayıf yanlarını oluşturur.

Yönetim Modeli:
Rotterdam Belediyesi + Rotterdam Geliştirme Şirketi 
+ Rotterdam Liman İşletmesi
Görev ve yetkileri: 
-Mastırplanın hazırlanması ve gerekli plan 
değişikliklerinin uygulanması
-Projenin hayata geçirilmesi için gerekli finansal 
kaynakların temini
-Kamusal altyapı projelerinin finanse edilmesi ve 
hayata geçirilmesi
-Arazi satışları ve özel sektör yatırımlarının 
yürütülmesi

-Projenin yeni etapları için ortaklıklar kurulması
-Pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi, projenin 
topluma tanıtılması

Temalar:
-Şehir merkeziyle bütünleşme
-İşsizliğin azaltılması
-Göçmenlerin şehre ve ekonomiye entegrasyonu
-Farklı gelir gruplarına yönelik konut
-Eğitim olanaklarının geliştirilmesi
-Altyapı yatırımları
-Kültür-sanat alanları

Tasarım öncelikleri:
-Kaliteli ve kolay ulaşılabilir toplu taşıma
-Konut üretiminde kamu ve özel sektör dengesi 
-“Ortak yüzeyler”: Bisiklet yolları, geniş kaldırımlar, 
ağaçlandırma, sahilin yaya kullanımına açılması
-Kültürel mirasın korunması
-Park sorununun çok katlı ve yeraltındaki 
otoparklarla çözülmesi

Kullanımlar:
Toplam alan: 125 hektar
Ofis alanları: 400.000 metrekare
Ticari alan: 35.0000 metrekare
Konut alanı: 5300 konut
Eğitim ve etkinlik alanları: 30.000 metrekare
İki devlet üniversitesi (10.000 öğrenci)
Tiyatro salonu
Kamu kurumları
Ulusal Film ve Fotoğraf Enstitüsü

Artılar – Eksiler
(+) Uzun vadeli dönüşüm ve kamu kurumları 
arasındaki işbirliği modeli 
(+) Ekonomik kalkınma
(+) Yerel toplulukların etkili ve yaygın bir şekilde 
bilgilendirilmesi
(+) Dezavantajlı ve düşük gelirli kesimlerle sağlanan 
olanaklar 
(+) Kentsel kimliğin yeniden inşası

(-) Toplumsal katılımın beklenen oranda olmaması
(-) Beklenen ekonomik büyüme hedefine 
ulaşılamaması
(-) Farklı kültürel ve etnik grupların 
entegrasyonunda eksiklikler
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COVENT GARDEN;
Londra (İngiltere)

PERTH KÜLTÜR 
MERKEZİ;
Perth (Avustralya)

Londra’nın en büyük sebze, meyve ve çiçek 
satış alanı olarak 1974’te faaliyete geçen Covent 
Garden pazar yeri kentsel yenileme projesi 
2015 yılında başlamıştır ve beş yıllık bir zaman 
zarfında tamamlanması planlanmaktadır. Covent 
Garden, İngiltere Tarım Bakanlığı bünyesinde 
kurulan Covent Garden Hal İşletmesi adlı şirket 
tarafından yönetilmektedir. Kentsel yenileme 
projesinin planlama aşaması şirket tarafından 
finanse edilirken, projenin geri kalan etapları özel 
yatırımcıların katkılarıyla tamamlanacaktır. Projenin 
ana hedefi, Londra’nın merkezi planında “Fırsatlar 
Bölgesi” olarak tanımlanan bölge içerisinde kalan 
Covent Garden ve çevresinin ekonomik olarak 
canlandırılmasıdır. Bölgenin ticaret ve finans 
sektörü için bir çekim merkezine dönüştürülmesi 
hedeflenmektedir. Bu çerçevede Covent Garden 
pazar yeri taşınmadan yenilenecektir. Ayrıca, 
projenin diğer hedefi proje çerçevesinde yapımı 
planlanan yüksek katlı binalar ile çok sayıda konut 
üretilmesidir.

Yönetim Modeli:
Projeyi yürüten: Covent Garden Hal İşletmesi+ Özel 
Yatırımcılar

Görev ve yetkileri: 
- Mastırplanın hazırlanması ve gerekli plan 
değişikliklerinin uygulanması
- Projenin hayata geçirilmesi için gerekli finansal 
kaynakların temini
- Kamusal altyapı projelerinin finanse edilmesi ve 

hayata geçirilmesi
- Arazi satışları ve özel sektör yatırımlarının 
yürütülmesi
- Projenin yeni etapları için ortaklıklar kurulması
- Pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi, projenin 
topluma tanıtılması

Temalar:
- Ekonomik büyüme ve canlanma
- Yeni iş olanaklarının yaratılması
- Farklı gelir gruplarını da içerecek konut üretimi
- Kamusal alanlar
- Altyapı yatırımları
- Kültür-sanat alanları
- Spor alanları

Kullanımlar:

Toplam alan: 8 hektar
Proje alanı: 325.000 metrekare
Ticari alan: 135.000 metrekare
Etkinlik alanları: 100.000 metrekare
Konut alanı: 3000 konut

Etkinlikler:
- Çiçek pazarı
- Ekim alanları ve topluluk bahçeleri
- Futbol sahası
- Alışveriş merkezi

irilmesi, projenin topluma tanıtılması

Artılar – Eksiler
(+) Kalıcı bir yerinde dönüşüm modeli
(+) Kamu ve özel sektör işbirliği
(+)Ekonomik kalkınma
(+) Farklı gelirli kesimlerine barınma olanakları 
(-) Piyasa odaklı kentsel gelişme 
(-) Ticaret odaklı kamusal alanlar

Perth Metropolitan Canlandırma Kurumu, 2008 
yılında Perth’in şehir merkezinde, kültürel yapıların 
yer aldığı bölgedeki kamusal alanları canlandırarak, 
kültürel etkinliklerin birbirleriyle bağlantısını 
güçlendirmeyi hedefledi. Yapıların çoğunun kültürel 
miras kapsamında değerlendirildiği bölgede, cephe 
ve çevre düzenlemeleri gerçekleştirildi. Yalnızca 
açık alanlara odaklanılarak, kısa sürede doğrudan 
uygulamaya geçildi. “Daha Hafif, Daha Hızlı, Daha 

Ucuz” adı verilen bu yaklaşımla bölgedeki halkla 
birlikte, farklı düşüncelerin kısa zamanda hayat 
geçtiği görüldü. Bu da sosyal etkileşim, farklı 
etkinlik alanları ve çeşitliliğin ortaya çıkmasına 
sebep oldu. 

Bu kapsamda bölgede 3 önemli açık alan odağı 
oluşturuldu:

1- Kent bostanı: Daha önce kullanılmayan bir 
otopark alanının üstünde, yenilebilir bitkilerin 
yetiştirildiği, küçük bahçeler ve çevrelerinde oturma 
alanları, kamusal sanat öğeleri yer alıyor.

2- Oyun alanı: Çocuklar için tasarlanmış oyun 
alanı içinde mevsime göre farklı oyun öğeleri 
yerleştiriliyor. Çevresinde amfi şeklinde oturma 
alanları, yeme-içme standtları ve film gösterimleri 
için büyük ekran yer aLıyor. 
3- Sulak alan: Küçük bir gölet çevresinde bölgede 
var olan hayvan ve bitki türlerinin yer aldığı 
bir dinlenme ve etkinlik alanı. Ayrıca konser ve 
etkinlikler için bir sahne ve karşısında 500 kişilik 
oturma alanları bulunuyor. 

Perth Metropolitan Canlandırma Kurumu, bu açık 
alanlarda yer alacak etkinlikleri koordine etmek 
için bir birim oluşturdu. Bu bölgenin 4 mevsim 
kullanılması için konser, sanat festivalleri,  gençler 
ve çocuklar için sanat eğitimleri ve yenilikçi 
etkinlikler organize ediyor. Şehrin her yerinden 
kültürel ve sanatsal etkinlik yapmak isteyenler için 
ise olanak sağlıyor. 

Bu düzenleme ile çevredeki kültür endüstrisi 
çalışanları, sanatçılar ve tasarımcıların 
kamusal alanla daha fazla ilgilendiği ve onun 
oluşturulmasında ve geliştirilmesinde etkin 
rol oynadığı, bölgenin tüm kentli tarafından 
sahiplenildiği, çevredeki yapıların ise kullanımının 
arttığı ve canlı ve dinamik bir kamusal yaşam 
oluşturulduğu görüldü.
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M.Ö. 1. yy’dan beri ticaretin yer aldığı bu pazar yeri yıllar içinde farklı ölçekteki dükkan ve satıcıların yer aldığı 
bir alan olmuş. 1995 yılında bölgede yer alan esnaf örgütleri, bölgenin yenilenmesi için bir mimari yarışma 
düzenlediler. Hedefleri bölgenin karakterini değiştirerek, yalnızca toptancıların değil sıradan halkın alışveriş 
için geleceği bir çekim merkezi haline getirmekti. 5 yıllık stratejik planlama ve analiz çalışmalarına paralel 
olarak yenileme için fon oluşturuldu. Tasarım yaklaşımı ise, tescilli yapıları hassasiyet göstererek korumak, 
mevcut sokak dokusunu algılanabilir kılmak, bölgedeki narin sosyal yapıyı bozacak aceleci ve büyük ölçekli 
müdahalelerden kaçınmak oldu. Zaman içinde bölgeye yeni yeme içme tesisleri yapıldı. Ayrıca haftalık etkinlik 
programları ile yalnızca ticari alış-veriş değil, kültürel etkileşim için de olanak sağlanıyor. Kurumsal web-
sitesinde bölgeden alınacak malzemelerle yapılacak yemek tarifleri, esnaf bilgileri, bölgenin tarihi, hakkında 
çıkan yazılar ve etkinlik programları yer alıyor. 

Eski bir kargo iskelesinin ticari kullanımların 
geliştirilmesine yönelik olarak tasarlanmasına 
ilişkin 2008 yılında geliştirilen projeye, bölgede 
yaşayanlar tarafından itiraz edilmesi sonucu 
katılımcı ortamda yeni bir mastırplan hazırlandı. 
Bu plana göre, deniz kenarının park olarak 
düzenlenmesine karar verildi ve fon oluşturma 
süreci başlatıldı. Bu süreç uzun zaman 
gerektirdiğinden, yeniden düzenlenme öncesinde 
park alanının bölge sakinlerince kullanımı için 
çevrede yer alan sanatçılar, STK’lar ve Park Bahçeler 
Müdürlüğü işbirliği ile geçici park alanı oluşturdular. 
2013 yılında kullanıma açılan bölgede tasarımcılar 
ve sanatçılarla bölgenin kullanıcıları biraraya 
gelerek geçici tesisler ve etkinlikler tasarlamaya 
başladılar. Ailelerin ve çocukların kullanımına 
uygun oyun alanları, spor ve sanat aktiviteleri 
düzenlediler. Her yıl bahar aylarında taraflar bir 
araya gelerek yeni bir tasarım ve etkinlik programı 
yapıyorlar. Bu şekilde inşaat tamamlanana kadar 
geçecek süre içinde parkın spor, dinlenme ve 
eğlence amaçlı olarak etkin kullanımı ve kentli 
tarafından benimsenmesi sağlanıyor. 

Bolonya’nın merkezinde, en önemli tarihi 
meydanlarından birinde yer alan eski bir kapalı 
pazar yapısının dönüştürülerek  gençler ve 
tasarımcılar için bir merkez haline getirilmiştir. 
Merkezin alt katında herkese açık bir kütüphane 
ve kafeterya bulunuyor. Ücretsiz wi-fi hizmeti ile 
öğrencilerin çalışması ve vakit geçirmesi için ortam 
sağlanmış oluyor. 

Üst katlarında ise, Bolonya’nın planlaması ve 
tasarımı ile ilgili etkinlikler ve toplantıların 
yapıldığı alanlar ve sergi alanları yer alıyor. Belediye 

Borough Market;
Londra (İngiltere)

Urban Center Di Bologna;
Bolonya (İtalya)

Path to 
Pier 42;
New York (ABD) öncülüğünde oluşturulan bu kurum, şehrin 

canlandırılmasında etkin rol oynayan kurum ve 
kuruluşların temsilcilerinden oluşan bir komite 
tarafından yönetiliyor.  Vatandaşlar, kamu ve özel 
sektörün temsilcileri, STK’lar burada bir araya 
gelerek, fikir alışverişinde bulunabiliyor. Ayrıca 
atölye çalışmaları, sabit ve değişen sergiler, 
seminerler ve laboratuvar etkinlikleri yapılıyor. Ana 
tema olarak Bolonya’nın dönüşümü ve tanıtımı ele 
alınmış olsa da diğer eğitim ve tasarım aktiviteleri 
için de alan sağlanabiliyor. 
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Ortaklık: Mülk Sahipleri + Özel Yatırımcılar’ın ortaklığı 
ile bir proje geliştirme şirketi biçiminde olmuştur.

Şirketin görev ve yetkileri:

-Gayrimenkul satın almak
-Devletle anlaşmalı bir şekilde bölge içindeki 
altyapı yatırımlarını finanse etmek ve 
uygulanmasını sağlamak
-Onaylı mastırplan doğrultusunda Beyrut şehir 
merkezinin yeniden inşa edilmesini sağlamak
-Mevcut yapıları yeniden inşa etmek ya da 
restore etmek
-Binaları ya da parselleri satmak, kiralamak ya 
da kullanmak
-Sahil dolgu alanını gerçekleştirmek
-Gayrimenkullerin Beyrut Borsası’nda satılabilir 
menkullere dönüştürmek
-Borsa’daki hisselerin yüzde 10’una kadarını 
satın almak
-Yeni sorumluluklar: telekomünikasyon

Ortaklık 1; Beyrut- 
Solidere Projesi

Ortaklık; Kurumsal yapı, arsa sahiplerinden gerek 
belediye gerekse şahıslar ve girişimcinin kamu ve 
özel sektör işbirliği ile bir  araya geldikleri bir şirket 
örgütlenmesi biçiminde olmuştur. 

Kamu ve özel sektör işbirliği, bir proje yönetimi 
(Project management) yada arazi geliştirme (land 
development) şirketi yaklaşımı ile sağlanmıştır. 
Şirketin, yönetim ve denetim kurullarında ise 
projenin uygulanmasından sorumlu belediye 
bürokratları ile mülk sahiplerinin temsilcileri 
bulunmuştur.

Böyle bir yapı, özellikle, şahısların, temsilcileri 
aracılığı ile karar süreçlerine katılımını ve alınan 
kararlardan doğrudan temsilcileri aracılığı ile 
haberdar olmalarını sağlamıştır.

Ortaklık 2; Portakal 
Çiçeği Vadisi Projesi

Ortaklık 3; 
Paddington, Londra

Organizasyon modeli:

Süreç iki temel yapı tarafından yönetildi:

Paddington Dönüşüm Ortaklığı (Paddington Waterside 
Partnership-PWP): Yatırımları yönlendirmeyi, 
yatırımcılar ile geliştiricileri bir araya getirmeyi, yerel 
ihtiyaçlara cevap vermeyi, süreci kolaylaştırmayı ve 
yaratılan etkiyi kalıcı kılmayı amaçlayan bir kuruluş 
olarak ortaya çıktı. Fayda gözetmeyen bir şirket 
olarak PWP’nin, çeşitli ayırt edici özelliklere sahip 
olduğu görülür:

• 13 farklı gelişim şeması,
• Farklı mülkiyet sahipleri,
• Bağımsız geliştirme ve bütçe araçları,
• Paydaşlar tarafından belirlenen ilkeler,
• Gönüllülük anlayışı,
• Proje büyüklüğü, proje geliştirici, personel 
sayısı ve kullanılan taban alanına göre değişen 
üyelik dereceleri.

Paddington Kalkınma Vakfı (Paddington Development 
Trust): Projenin sosyal dönüşüm ayağını oluşturan 
vakıf yerel halk tarafından kuruldu ve 10 yıl içinde 
25 milyon Pound değerinde bir bütçeye sahip oldu. 
PDT’nin 4 temel amacı bulunuyor:

• Faydaları halkla paylaşmak,
• Yerel halk için yeni imkanlar yaratmak,
• Finansal yeterliliği sağlamak,
• Alan içinde yaşayan tüm topluluklar için eşit 
olanaklar yaratmak.

Ortaklık 4; 
22@Barselona

Organizasyon modeli:

22@Barcelona Şirketi: Belediye tarafından kurulan 
özel şirket projeyi bele diye adına yürütüyor ve 
finanse ediyor. Ağ tipi organizasyon yapısı ile 
yönetiliyor.

22@Barcelona İş Derneği ve 22@Network Ağları: Bu 
mekanizmalar, şirketler arasında ağ kurulması, 
sermaye riskine erişim, finansal yardımlardan 
haberdar olma ve şirketlerin küreselleşmesine 
yardımcı olmak amacına yönelik çalışıyor.

22@Districte Digital ve 22@Eğitim Projesi: Şirketler, 
kurumlar ve alandaki sosyal organizasyonlar 
arasında beceri geliştirme ve yaşam kalitesini 
arttırma amaçlı işbirlikleri yapılıyor.

Araçlar:

• Proje alanının %47’sini kaplayan, stratejik olarak 
önem arz eden yerleri kamu yatırımlarına ayırmak,

- Şirket temsilinin, belediye, arsa 
hissedarları ve proje uygulama konusunda 
deneyimi olan girişimci tarafından olması,. 
böylelikle, özellikle hissedarların, temsilcileri 
aracılığıyla karar süreçlerine katılmaları,
- Şirketin yönetim ve denetim kurulunda, 
projeden sorumlu belediye bürokratları ile 
girişimci ve şahısların temsilcilerinin bulunması,
- Vadide yaratılan değerin, puanlama 
sistemi ile hissedarlara, arsa payları oranında 
dağıtılması ve seçme önceliğinin en küçük hisse 
sahibinden başlamak üzere şahısların olması,
- Belediyenin, vadide yaratılacak değerden, 
proje yatırımları dışında pay almaması. 
böylelikle, vadide yaratılacak yeşil alanda, kentin 
kullanımına açık rekreasyon işlevlerin daha 
fazla olması gibi konular tartışılmış ve karara 
bağlanmıştır.

• Yüksek kalitede altyapının sağlanması için 180 
milyon Euro yatırım gerektiren altyapı planını 
hazırlamak
• Altyapı maliyetinin %30’unun kamu hizmetleri 
şirketleri ve %70’inin mülk sahipleri tarafından 
karşılanmasını sağlamak,

• Projede çalışma ve yaşama alanlarından oluşan 
karma kullanım özelliğini sunarak konut-iş 
dengesini garantilemek,

• Mülk sahipleri tarafından verilen arsaları kamu 
kullanımına (%10’unu 7@ isimli yatırım alanları 
için, %10’unu açık yeşil alan için) ayırmak,
• Kamu yatırımı olarak üniversiteler, teknoloji 
ve yenilik merkezleri, laboratuvarlar, AR-GE 
merkezlerinden oluşan 7@ hizmetlerini tanıtmak,

• Medya, enerji, bioteknoloji, bilgi ve iletişim 
teknolojileri ve tasarım olmak üzere 5 tema 
belirlemek,

• Genel bir kentsel plan yerine, her parsele ve 
aktiviteye göre tasarlanan, belediyenin onayından 
sonra uygulanan ve belirlenen kurallar çerçevesinde 
firmaların geliştirdiği bireysel tasarılara izin vermek,

• 2.0 emsalden 2.2-2.7 ve 3.0 emsale kadar 
kademeli artışını sağlamak (inşaat hakkının 
tamamını kullanmak isteyen mülk sahipleri 
yapacakları kullanımın %20 ’sini @ faaliyetlerine 
ayırır, sosyal konut inşaatı yaptıranlar emsal 
hakkında 2.7’den 3.0’a yükseltir).

Araçlar:

• ‘Geliştirici Forumu’ bünyesinde projedeki 
gelişmeler hakkında bilgilendirme ve tanıtım
yapmak,

• Halk Forumu aracılığıyla yüklenici-sivil toplum-
okullar-yerel yardım kurumları ve halk arasında 
bağ kurmak,

• İş bulma hizmeti ile istihdam arayan yerel halk 
için proje kapasitesini değerlendirmek,

• Şirketlerin sosyal sorumluluk projelerinin 
alanda gerçekleştirilmesi için aracı olmak,

• ‘İş Geliştirme Bölgesi’ sayesinde bölgenin 
büyük ölçekli projeler için daha çekici, güvenli, 
yeşil olacağı imajını yaratmak.
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ÖRNEKLERDEN ALINAN 10 DERS

İMAJ VE 
DUYGU

FARKLILIK
TEMALARI

PLANLAMA 
STRATEJİLERİ

SÜREÇ
TASARIMI

KAMUSAL 
ALAN

VİZYON VE
STRATEJİLER

ORTAK 
AKIL

YENİLİKÇİ
ARAÇLAR

SOSYAL VE 
KÜLTÜREL ETKİ

UYGULAMA 
STRATEJİLERİ

Kentin değerlerinin görünür kılınması, kentte 
yaşayanların aidiyet duygusunu geliştirir ve 
ziyaretçilerin ilgisini çeker. Kentin tarihi önemi 
üzerine gücü bir imaj yaratılmalıdır. Kent imajını 
destekleyen buluşturan mekânlar için kamusal 
alanların geliştirilmesine odaklanılmalıdır. Kentin 
özgün ve kendine has kimliğinin göstergelerinden 
olan kent dokusu ve mimarisinin korunması temel 
koşul olarak benimsenmeli.

Günümüzde kentlerin ve projelerin gelecek 
stratejilerinin  belirlenmesinde temalar önemlidir. 
Kültürel miras, yaratıcı endüstri,  ekonomik büyüme, 
sanat, tasarım gibi öncelikli temalar projeleri 
farklılaştırmaktadır. Farklılık yaratan temalar 
özellikle katma değer yaratmaktadır.

Tarihi ve kültürel miras alanında geliştirilecek  
planlama stratejilerinin temel öncelikleri 
bütünleşme,  koruma, yaşatma ve kalkınma olmalı. 
Günümüzde, mekânsal gelişme strateji çerçeveleri 
karar alma süreçlerinin  tasarımını ortaya koyar.

Kapsamlı ve özellikli  projeler için kültürel mirası 
koruma,  çevreye duyarlı ‘insan mekan’, ‘yaşam- iş’, 
ilişkisini kuran ‘tasarım ilkeleri’ ve ‘tasarım rehberi’ 
hazırlanmaktadır. Tasarım yalnızca mekan tasarımı 
olarak değil, yönetim modeli, bütçe, sosyal etki vb 
gibi proje süreçlerinin tasarımını içermektedir.

Günümüzde kültür endüstrileri ve turizm odaklı 
kullanım ve etkinlik senaryoları özellikle kamusal 
alanların katma değerlerini artırmaktadır. Açık 
alan ve kültürel miras  yapılarının birbirleri ile 
sistematik bir senaryo ile bütünleştirilmesi farklılılık 
yaratmaktadır.

Geleceğin yeniden kurgulanması için  stratejik 
planlarda kentsel ve sektörel vizyonların  ortak vizyon 
haline getirilmesi projelerin planlanması  sürecinde 
en önemli adımıdır. Günümüzde, yarışabilirlik  
ölçütünü dikkate aldığımızda ise stratejik vizyon 
oluşturmanın önemi ortaya çıkmaktadır. 

Kamu, özel ve sivil sektörlerin bir arada proje 
üretebilme ve uygulayabilme kapasiteleri 
geliştirilmelidir. Farklı sektörlerin birbirlerini 
destekleyerek geliştirmeleri ve birlikte iş yapabilme 
becerilerinin artması, tüm tarafların kazanımını 
arttıracaktır.

Kamu kullanımlarını artırmak ve kültürel mirası 
korumak için  fon yaratmak üzere sağlamak üzere 
‘kademeli imar bonusu’ ve  ‘imar hakkı transferi’ 
yöntemleri özellikle koruma projelerinde  kaynak 
yaratan ve eşitlik sunan önemli araçlardır.

Kültürel mirasın yoğun olduğu projelerde mekan ve 
yaşama olan  olası etkilerin saptanması ve etkiyi 
azaltacak çözümlerin geliştirilmesi için sosyal ve 
kültürel etki değerlendirmeleri çalışmaları yapılmalı. 

Özellikle UNESCO ve ICOMOS gibi kültürel miras 
koruma kurumlarının  temel ilkeleri dikkate 
alındığında etki değerlendirme çalışmaları ayrı bir 
önem kazanmaktadır.

Kamu, özel ve sivil sektörlerin bir arada proje 
üretebilme ve uygulayabilme kapasiteleri 
geliştirilmelidir. Farklı sektörlerin birbirlerini 
destekleyerek geliştirmeleri ve birlikte iş yapabilme 
becerilerinin artması, tüm tarafların kazanımını 
arttıracaktır. Uygulama stratejileri gelişen durumlara 
karşı esnek olmalı.
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lanlamap Proje alanı için farklı tarihlerde farklı 
ölçeklerde planlar hazırlanmış ve kararlar 
alınmıştır. 

TEMA VE STRATEJİLER

VİZYON’A DOĞRU 

MEKANSAL GELİŞME STRATEJİSİ

STRATEJİK  VE TAKTİK ÇERÇEVE

PROJE GELİŞTİRME KURGUSU
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HİKAYE ANLATIMI; 
Geçmişten Geleceğe

EMA VE 
STRATEJİLER; 

Kent ve projelerin hikâyesi,onların kimliğini oluşturur. 
Hikâyeler geçmişten gelen değerleri ve birikimi geleceğe 
taşır. Bir bölgede yaşamış olan kişiler, gelenekler, 
üretim çeşitleri, zanaat, önemli tarihsel olaylar ve 
önemli yapılar o bölgenin hikâyesinin bir parçasıdır. 
Bu hikâyenin anlaşılır ve okunur olması bölgenin 
sahiplenilmesini ve yaşatılmasını sağlar. 

Kentsel mekanların kültürel, ticari ve sembolik 
değerlerinin artırılmasında rekabet avantajı 
yaratabilmek hayati bir öneme sahiptir. Bilgi ekonomisi 
olarak da tanımlanan ve yeni teknolojilerle beslenen 
ekonomik etkinliklerin kentlerin kültürel ve tarihsel 
miraslarıyla buluşmalarını sağlayan yaratıcı endüstriler, 
kentsel büyüme ve yenileme stratejileri içerisinde Dünya 
ölçeğinde önem kazanmaktadır.

Projelerin değeri kültürel, ekonomik ve sosyal 
kazanımların hem bölgedeki mülk sahipleri, hem 
yaşayanlar ve kullanıcılar hem de ziyaretçiler 
tarafından paylaşılması, beklentilerin ortaklaştırılması 
ile gerçekleşir. Kentsel yenileme, yalnızca gayrimenkul 
geliştirme değil aynı zamanda sosyal, mekânsal ve 
ekonomik iyileştirmeleri de içerir. 

Kültürel miras özelliği olan mekanların tasarımında 
geçmişin izleri, geleceğin çizgilerinde etkin olmalıdır. 
Tarihi yapıların korunması kadar önemli ve öncelikli 
adım kentsel dokunun da korunmasıdır. Mekânın 
yeniden yaratılmasında uyum, denge, his, ses, renk 
vb gibi yaşama dair kavramlar sosyal etkiye duyarlı 
tasarım ilkeleri olmalıdır.

DEĞER YARATMA; 
Canlanan Mekanlar
 

YARATICILIK VE TURİZM; 
Dinamik Yaşam

MEKÂN YARATMA; 
Yaşam için Mekân

Farklılıkların Farklılaştırılması
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2
DEĞER YARATMA; Canlanan Mekanlar

Perşembe Pazarı’nın mevcut değeri kent merkezinde ve Haliç kenarında yer alması, tarihi yarım adaya 
karşıdan bakması ve ticari canlılık ile oluşmuş. Yaya dolaşımına kapalı alanlar ve özelleşmiş üretim 
bölgelerinin yer alması nedeniyle yeterince kullanılamıyor ve ziyaretçi dolaşımı için uygun bir çevre 
oluşturmuyor. Perşembe Pazarı’nda projeden etkilenenlerin ve projeyi etkileyenlerin beklentilerinin ortak bir 
noktada buluşması ve ortak değerlerin arttırılması mekânsal yenilemenin yanı sıra, yoğun yapılaşma yerine 
nitelikli mekânlar yaratılarak mevcut değerlerin ortaya çıkarılması ve canlılığın sağlanması ile gerçekleşebilir.

Değer yaratma; yalnızca gayrimenkul odaklı proje geliştirme ile değil, aynı zamanda açık alanların farklı 
kullanımları ile katma değer yaratacak proje ve etkinlik basamakları ile olmalı.

Günümüzde açık alanların katma değerlerini arttıracak yeni temalar ve kullanımlar Perşembe Pazarı için 
öncelikli stratejiler olmalı.

CADDE

ÇEŞİTLİLİK
KIYI

AÇIK ALAN

ETKİNLİK

ana cadde, kodlar, 
dükkanlar

kullanım çeşitliliği, ticaret- konut- 
turizm-ofis mavi, yeşil, geçiş, 

ses, kuş, manzara

yeşil alanlar, 
meydanlar, nişler

eğitim, sanat, atölyeler, 
eğlence, su sporları

1
HİKAYE ANLATIMI; Geçmişten Geleceğe

Perşembe Pazarı’nın hikâyesini anlatmak için, buranın tarihsel arka planını, geçmişten gelen kültürel 
çeşitliliğini ve canlılığını somut sembollere, haritalara ve gündelik yaşamına aktarmak, kamusal yapılar ve 
alanlarla bu öyküyü aktarmak gerekir. Bugün İstanbul’un önde gelen sanayi girişimcilerininbir kısmı Perşembe 
Pazarı ve çevresinde doğdu ve büyüdü. Liman bölgesi olması nedeniyle 19. yüzyılın başlarından itibaren birçok 
farklı ticari etkinliğin merkezi olan Perşembe Pazarı, tarihi boyunca farklı kültür ve kimliklere de ev sahipliği 
yaptı. Bugün makine, inşaat ve gemicilikle ilgili malzemelerin satıldığı bir yer olmanın yanı sıra balık pazarı ve 
lokantaları ile yaşayan bir bölge. 

Perşembe Pazarının kentsel dokusunun yenilenmesi bu bölgenin geçmişten gelen canlılığı ile gelecekte yer 
alacak işlevler arasında bütünlük kurmayı gerektirir. Bu bütünlük geçmişten gelen hikâyenin geleceği de içine 
alacak şekilde yeniden yazılması ve aktarılması ile sağlanmalı. Perşembe Pazarı hikayesi geçmişin izlerini 
taşımalı, günümüzün Haliç ve Galata Port Projeleri arasındaki köprü olma misyonunu dikkate almalı.

ENVANTER

PAZAR

İNFO

İZLER

SEMBOL

dil, yemek kültürü, gelenekler, 
zanaat türleri, bitkiler, cephe 
özellikleri, ürünler

balık pazarı, çeşitlilik, 
etkinlik, yerel ürünler

kitapçık, harita, 
pano, işaretler

surlar, doku, meydanlar, 
arkeoloji, köprü

müze, kamusal 
sanat, tarihi yapılar

3
YARATICILIK ve TURİZM; Dinamik Yaşam

Perşembe Pazarı gibi köklü tarihsel mirasa sahip 
bir kentsel mekanın yenilenmesi sürecinde yaratıcı 
endüstriler, uluslararası ve yerel ziyaretçiler için 
yeni bir çekim alanı oluşturulmasına katkıda 
bulunabilir. Proje alanı tasarım ve turizm gibi güçlü 
sektörler açısından bir cazibe merkezi haline 
getirebilir. Özellikle bölgenin tersanelerle birlikte 
gelişmiş zanaat kültürü, yatçılık ve gemicilikle ilgili 
tasarım sektörleri ile birlikte değerlendirilmeli.

Turizmin çeşitlenmesinde yaratıcılık konularını 
içeren atölyeler gibi buluşma ortamlarının 
yaratacağı çarpan etkisi yaşamın farklılaşmasını 
tetikliyecektir.

ATÖLYE

LOKANTA

BUTİK

ROTA

PAZAR

yaratıcılık merkezi, ortak 
ofisler, üretim alanları, 
yat tasarımı

yeme-içme tesisleri, 
gastronomi, balık-ekmek

küçük ölçekli oteller, 
işletmeler

Karaköy rotası- 
kayıkla karşı kıyı 

Deneyimleme, 
alışveriş, sergi alanları

4
MEKAN YARATMA;Yaşam için Mekanlar

Mevcut dokunun sunduğu olanaklar ve izler 
referans alınarak, bölgede vakit geçirmeyi keyifli 
hale getirecek tasarımlar geliştirilmeli. Kolay, 
güvenli, canlı bir sokak yaşamı oluşturulmalı. 

Yaşam için tasarlanacak mekanlar ve kullanımlar, 
geçmişin izleri ile geleceğin yeni çizgilerini taşımalı.

Cadde, sokak ve kıyı yaşamının canlı olması ve 
mevcut yapı dokusunun yaşam ile bütünleştirilmesi 
tasarımın öncelikli ilkesi olmalı.

GÖLGE

SOKAK

HİS

SU KENARI

DOKU

asmalar, sarmaşıklar, 
ağaçlar 

sokak yaşamının canlı 
kılınması için ticaret 

aidiyet, duygu, bellek

manzara noktaları, oturma yerleri 

mevcut dokunun izleri, 
cepheler, yükseklikler 
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İZYON’A DOĞRU;

ULAŞIM ODAĞI’ndan “

”
KÜLTÜREL ODAĞA dönüşen

PERŞEMBE 
PAZARI

Kamusal; Dikkat çekici tasarımı, mimarisi, kültürel 
etkinlikleri ile kentin tarihsel kimliğinin öne çıktığı kamusal bir 
Perşembe Pazarı.

•Miras
•Kaliteli kentsel tasarım ve mimari
•İnsan dostu kamusal alanlar
•Denize erişim
•Eğlence ve kültürel etkinlikler

Ortak Değerler, 
Ortak Gelecek, 
Ortak Çözüm
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Çevre dostu; Atık üretmeyen, ürettiklerini
dönüştüren, limandaki ekosistemi  kirletmeyen, iklim değişikliğine 
duyarlı tasarlanmış çevre dostu bir Perşembe Pazarı.

•Sürdürülebilir yaklaşım
•Liderlik
•Atık kontrolü
•Enerji verimliliği
•Su kalitesi
•Yağmur suyu

Yenilikçi; Katma değeri yüksek yatırımlar ile yaratıcı 
endüstrilerin hayat bulacağı yenilikçi bir Perşembe Pazarı.

•Ekonomik gelişme ve turizm
•Yaratıcı endüstriler
•Yat tasarımı
•Ofis mekanları
•Üretim mekanları

Ulaşılabilir; Rahatlıkla ulaşılabilen, kentle iç içe, her 
türlü iletişim olanağını sağlayan ulaşılabilir bir Perşembe Pazarı.

•Gelişkin ve erişilebilir toplu taşıma
•Tarihi yarımadaya denizden ulaşım
•Örnek altyapı

Yaşanabilir; Güvenli, farklılıklara açık ve çoğulcu, misafirperver, 
yerel hizmetlere erişimin kolay olduğu yaşanabilir bir Perşembe Pazarı.

•Hareketli, akışkan, dinamik ve samimi
•Karma kullanım
•Toplumsal altyapı

Algılanabilir; Kültürel mirasın algılandığı, açık ve kapalı 
alanın  denge içinde tasarlandığı ve insanlar için mekanların yaratıldığı 
algılanabilir, kavranabilir bir Perşembe Pazarı.

•Açık alan katma değeri
•Silüet
•Canlı mekanlar
•His
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Perşembe Pazarı’nın yenilenmesi sürecinde mekânsal müdahale, proje tema ve stratejileri 
çerçevesinde yapı stoğunun iyileştirilmesinin yanısıra, tarihi değerlerin korunarak, canlı bir 
ticari ve kamusal yaşam oluşturulmasını hedefler. 

Mekansal Gelişme Stratejisi; kentsel büyümeye yön verme ve yönetme gibi konularda me-
kânsal kullanım talepleri arasında denge kurulması ve daha detaylı politikalar geliştirilme-
si için mantıksal gelişim rotasını/haritasını ortaya koyar. Karar alma surecinde yapılması 
gerekenleri etaplandırarak süreci tanımlar. 

Mekânsal Gelişme Stratejisi; 
• Geçmişteki mekânsal dengesizliklerin düzeltilmesi ve entegrasyonu
• Büyüme yönü
• Ana dolaşım rotaları 
• Doğal ve yapılı çevrenin korunması
• Özel gelişme alanları
• Korumaya değer alanlar
• Belli arazi kullanımlarının teşvik veya sakınımını gerektiren alanların tanımlanması 
• Yoğunluğu artırılması veya azaltılması gereken alanların tanımlanması
konularında tanımlayıcı ve yön göstericidir. 

Mekânsal Gelişme Stratejisi ile müdahale alanlarını açıklayan “Anatomi” ve mev-
cut durumu geleceğe taşıyacak bileşenleri içeren “Kısıtlar/Fırsatlar” tanımlanarak, bir 
sonraki adım olan Stratejik ve Taktik Çerçeve’nin altyapısı oluşturulur. 

Tarihi yarımadaya bakan Haliç Kıyıları, proje alanının 
kamusal kullanıma açık en önemli bölümünü 
oluşturduğundan bu bölgedeki açık alanların korunması 
ve canlandırılması, erişilebilirliğinin arttırılması gerekli. 
Su kenarında etkinlik ve günlük kullanım olanaklarının 
arttırılacağı geçici düzenlemelere olanak sağlanması, 
peyzaj ve kent mobilyalarının tasarımı öncelikli olmalı.

Su Kenarına Müdahale
Kamusal Alanlara Müdahale

Dokuya  Müdahale
Yaya Dolaşımına Müdahale

Mevcut doku gerek depreme karşı güvenlik, gerekse 
yapı niteliğinin güncel ihtiyaçlara cevap vermemesi 
nedeniyle yenilenmeli. Bu yenileme sürecinde tarihi izlere 
hassasiyet gösterilmeli, sivil mimari unsurlar dikkate 
alınmalı. Yapı yüksekliklerine, cephe özelliklerine ve sokak 
dokusuna ilişkin özgün değerler korunmalı.  Denizden, 
köprülerden ve karşı kıyıdan bakıldığında görülen 
çevresiyle uyumlu renk ve siluet değerleri muhafaza 
edilmeli. 

Su kenarı dışında, bölgenin sokak dokusu, tarihi 
yapıların avluları, nişler ve meydanların kamusal niteliği 
arttırılmalı. Giriş çıkışlar kolaylaştırılmalı, otopark gibi 
engelleyici kullanımlar ve görüntü kirliliği yaratan 
tabelalar temizlenmeli, erişilebilir zemin düzenlemeleri 
tasarlanmalı. Geçici yapılar ve etkinlikler için uygun 
mekanlar yaratılmalı. Hanlar, camiler ve çeşmelerin 
görünürlüğü arttırılarak kamusal kullanımlarla 
desteklenmeli. Balık pazarı gibi tüm kentlilerin belleğinde 
yaşayan kullanımlar yeme-içme tesisleri ile desteklenerek 
yeniden tasarlanmalı. 

Kuzey’de Galata Kulesi ve Bankalar Caddesi gerek turizm açısından 
gerekse yaratıcı endüstriler açısından önemli alanlar. Karaköy 
Meydanı, iskeleler ve Unkapanı köprüsü ise toplu taşıma açısından 
İstanbul ölçeğinde odaklardır. Bu alanlarla yaya ilişkisinin 
güçlendirilmesi, Tersane caddesi kesitinin yeniden düzenlenmesi 
ve Galata Köprüsü’ne erişimin arttırılması, bölgeye giriş-çıkışları 
kolaylaştırarak, erişilebilirliği arttıracaktır. Diğer yandan, zemin 
düzenlemelerinin, toplu taşıma duraklarının ve karşıdan karşıya 
geçişlerin tasarlanarak, güvenli ve engelsiz hale getirilmesi gerekli. 

EKANSAL GELİŞME 
STRATEJİSİ 
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Anıtsal yapılar
Perşembe Pazarı 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 uyumlu olarak 
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. 

Kısıtlar/Fırsatlar

Arkeoloji
Galata kulesi, Azapkapı ve Tophane üçgeni içinde yer alan Galata bölgesi, 4. Yy’da Bizans  İmparator’u I. 
Constantinus zamanında yaptırılan 2 metre kalınlığında ve 2 bin 800 metre uzunluğunda surlar içinde 
kalıyordu ve hendeklerle çevriliydi. Bu surlar 13. Yy’da yıkılsa da yer altında bazı kalıntılara hala ulaşmak 
mümkün. 14. Yy’da Ceneviz kolonileri surları yeniden geliştirdi, surlar zaman içinde yer yer yıkılmış olsa da 
19. yy’a kadar korundu. En kapsamlı yıkım  19. Yy’ın ikinci yarısında bugünkü Beyoğlu Belediyesi’ne karşılık 
gelen 6. Daire tarafından gerçekleştirildi. Surların izleri halen gerek sokak dokusunda, gerekse yer yer kalan 
sur kalıntılarında izlenebiliyor. Perşembe Pazarı’nın Azapkapı kısmında sur kalıntılarını görmek mümkün, bu 
kalıntılar Şişhane’ye doğru uzanıyor. Bu bölgedeki sur izlerinin dikkate alınması ve arkeolojik çalışmaların 
devam ettirilmesi proje alanının kimliği açısından ve çevresiyle bütünleşmesi açısından çok önemli.

Sivil mimarlık
Yapı kalitesi çoğunlukla düşük olsa da, yapıların 
boyutları, birbiri ile ilişkisi, çeşitliliği, cephe 
özellikleri ve kullanım çeşitliliği proje alanın 
mekânsal kimliğini oluşturuyor.  Bu kimliğin 
sivil mimari unsurlar olarak değerlendirilerek 
korunması projenin sahiplenilmesini ve bu 
yapılaşmanın oluşturduğu kamusal alan sisteminin 
sürdürülmesini sağlayacak.

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

Hisseli Mülkiyet
Proje alanında toplam 536 küçük ve hisseli mülkiyet 
bulunuyor. Hisseli mülkiyet yapısı, beklentilerin 
farklılaşması nedeniyle yenileme projelerinde 
uzlaşma ve projelendirme süreçlerini engelleyici 
olabilir. Ancak hisseli mülkiyet yapısı bölgede 
oluşmuş olan yapı ve kullanım çeşitliliğinin de 
temel sebeplerinden biridir. Mülk sahiplerinin 
farklılaşan beklentilerinin dikkate alınması, kamu 
mülkiyetlerinin  tüm alanın değerini arttırmaya 
yönelik kullanılması gerekli.  
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TRATEJİK VE 

Kentler ve projelerin yeniden kurgulanması sürecinde strateji ve taktik 
kavramlarının önemi daha da artacaktır. Mekânsal Gelişim Stratejisinin 
iki önemli bileşeni strateji ve taktik, yani söylem ve eylem öncelikli 
planlama yaklaşımı tartışmaya açılmalı.

Taktik ÇerçeveStratejik Çerçeve
“Ne yapılmalı?” temel sorusunun yanıtının arandığı 
stratejik çerçeve; 3 temel strateji ile kurgulanmalı. 

Mekansal, ekonomik ve toplumsal bileşenleri ile 
bütüncül planlama ilkelerinin belirlenmesi stratejik 
çerçevenin amacıdır.

Değer; Bölgeleme ve Bütünleşme
Str.1; Farklılıkların etkileşimi ile katma değer 
yaratılması.
Kavramlar; Çeşitlilik, etkileşim, potansiyel

Düzen; Ulaşım ve Ulaşılabilirlik
Str.2; Kamusal alanlara eşit ve kolay 
ulaşılabilirliğin kurgulanması.
Kavramlar; Hareketlilik, süreklilik, kümelenme

Denge; Ekonomi ve Ekoloji 
Str.3; Yaşam/Yapılaşma kapasitesinin ekonomi ve 
ekoloji dengesi ile sağlanması.
Kavramlar; Eşik, kapasite, kalkınma

“Nasıl Yapılmalı?” temel sorusunun yanıtının 
arandığı taktik çerçeve ise; 3 temel önerinin 
uygulama aracı ile gerçekleşmeli.

Mekan ve yaşam kalitesinin artırılması için 
uygulama önerileri geliştirilmesi taktiksel 
çerçevenin temel amacıdır.

Omurga; Akslar ve Odaklar
Str.1; Stratejik akslar ve üzerinde farklılaşan 
tematik odaklar oluşturulması.
Kavramlar; Tema, yoğunluk, yükseklik

Ring; Bağlantılar ve Donatılar
Str.2; Ulaşılabilir standartlara kolay bağlantılar ile 
ulaşılması.
Kavramlar; Ulaşım, kamusal alan, standartlar

Ağ; İlişkiler ve İzler
Str.3; Sektörler ve kullanımlar arası işbirliğinin 
fırsatlarının çıkarılması.
Kavramlar; Üretim, doğal miras, yeni ekonomiler

AKTİK ÇERÇEVE
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Bölgeleme; 4 Bölge, 2 Kenar
4 farklı karakteristik bölge proje alanını doğal, kültürel ve ekonomik olarak  ayırmaktadır. Bunlar, Sokollu Mehmed Paşa Camii ve metro durağı etrafındaki geniş açık alanlar, kıyı kesiminde 

açık alanlar ve cadde üzeri ticaretin yer aldığı bir bölge, tarihi mirasın ve ticari aktivitenin en yoğun olduğu hanlar bölgesi ile iskeleler, tramvay, tünel ve otobüs duraklarının bulunduğu 
Karaköy Meydanı’dır. Ancak, bu bölgelerin her biri kendi içine dönük olup birbirleri ile iletişimi düşük seviyededir.

Kıyı ve Tersane Caddesi ve ilintili sokaklar ise hem rekreasyon hem de ticari faaliyetlerin yoğunlaştığı önemli kenarlardır. Planlama ilkelerinin geliştirilmesinde kıyıya paralel ve dikey 
bölgelerin kendi içindeki ve birbirleri ile olan dinamikleri değer yaratma için önemlidir.

Bütünleşme;  2 Köprü, İki Odak
Bu 4 bölge doğrusal bir şekilde birbirine bağlanmalıdır. Yani, iki köprü arasındaki proje alanı köprü bacaklarındaki odaklar ile bütünleştirilmeli. Böylelikle, özellikle ticari aktivitenin durgun 

olduğu ve işlevsiz kalan açık alanların canlanması ve köhnemekten kurtarılması ve özellikle Karaköy meydanı ve hanlar bölgesinde yoğunlaşan değerin Perşembe Pazarına yayılması 
sağlanmalıdır.

Ekoloji; Kültürel Peyzaj, Su
Perşembe Pazarı, kentin en özgün doğal izlerinden biri olan Haliç’e paralel uzanmaktadır. Haliç’teki kıyı kullanımları ise bu kıyı hattının ekolojik değerlerini yansıtmaktan uzaktır. Perşembe 

Pazarı yakın çevresinde Haliç’in doğal izinin en çok korunabildiği ve kamuya açık kullanımlara olanak sağlayan bir konumda bulunmaktadır.

Su ve açık alan projenin en önemli değeridir. Bu değeri, gayrimenkul geliştirme değerleri ile çok dengeli kullanmalıdır. Projenin gayrimenkul ekonomik değeri, ekolojik ve kültürel 
değerleri dikkate almadan tasarlanır ise, var olan değer iyi kullanılmamış olacaktır.

O nedenle, gayrimenkul geliştirme değeri ile açık alan değerlendirme değeri arasında dengeyi kuracak tasarım ve finansman yaklaşımları geliştirmelidir.

Ekonomi; Pazar;  Yaratıcı Turizm,  Ticaret, Etkinlik
Perşembe Pazarı’nın iki yanında kentsel ölçekte iki önemli ekonomik odak gelişmektedir. Bunlar Haliç Port ve Galataport’tur. Bu iki projenin arasında yer alan Perşembe Pazarı için bu 

alandaki ekonomik faaliyetten beslenen aynı zamanda kıyı kullanımlarını kentlilerle buluşturan bir kentsel tasarım sağlanmalıdır.

Her iki port projesinde yer alan kullanımların Perşembe Pazarında geliştirilecek proje kullanımları ile yarışmaması için ‘kapasite ve yarışabilirlik’ analizi yapılmalıdır. Perşembe pazarının 
diğer proje alanlarına göre stratejik konumu, kültürel miras çeşitliliği ve mülkiye yapısının karakteri de dikkate alınarak proje hikayesi yazılmalıdır.

-

Ulaşım; Beşi Bir Yerde; Metro, Tramvay, Araç, Vapur, Motor

Perşembe Pazarı, otobüs, metro, tramvay, tünel, vapur ve motor olmak üzere farklı ulaşım olanaklarını barındırmaktadır. Bu anlamda kentin en ulaşılabilir noktalarından birinde yer 
almaktadır. Özellikle Karaköy Meydanı etrafında toplu taşımadan kaynaklanan yoğun bir hareketlilik vardır. Bu fırsatı proje alanı içi ile entegre edecek ring sistemleri kurgulanmalıdır. 

Ulaşım, yaya ve bisiklet ulaşımı ile yeniden tasarlanmalıdır. Özellikle metro durağı ve Karaköy Meydanı’nda bulunan yaya hareketliliğinin Perşembe Pazarı’na nüfus etmesi ve bu alanların 
canlandırılması önem kazanmaktadır. Bu sebeple Azapkapı ve Karaköy’deki bu iki odağın birbirine yayalar açısından daha kolay ulaşılabilir olması sağlanmalıdır.

Ulaşabilirlik; Kültürel Miras,  Kamusal Mekan
Ulaşım düzeninin proje alanı ile birlikte yeniden kurgulanması sosyal ve ekonomik faaliyetlere ulaşabilirliliği de artıracaktır.  Proje alanının kültürel miras alanı olması, pek çok geçmiş izi 

taşıması, özellikle arkeolojik derinliklere ulaşabilirliği için de fırsat sağlamalıdır. Arkeoloji ve günümüze ulaşan kültürel miras yapılarının kamusal mekan olarak kullanılması, bu alana pek 
çok kişinin ulaşabilirliliğini de sağlayacaktır.

 

Koridor;   3 Koridor; Kıyı, Sokak, Cadde
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.

Kullanım; 3 Tema; Kültür, Ticaret, Sanat
Canlandırma koridoru üzerinde bulunduğu bölgenin karakterine uygun odaklar yaratılmalıdır. Özellikle 4 farklı bölgenin mevcut ve potansiyel kullanımını yansıtan meydan (yaya hareketliliği), hanlar 
(tarihi miras ve ticaret), park (açık ve kamusal alanlar) ile cami (İbadet ve erişim) gibi kullanımlar desteklenmelidir. Ana omurga, kültür, sanat ve ticaret temaları, Tersane caddesi ticaret, ofis otel vb 
kullanımlar, kıyı koridoru ise daha çok yaratıcı kültür ve turizm temalarını içeren kullanımlarla tasarlanmalıdır.

İzler; Kültür, Ekonomi, Arkeopark
Perşembe Pazarı’nın, kendi içindeki ve çevresindeki kültürel, tarihi ve doğal izleri değerlendirerek yeniden işlevlendirilmesi önerilmiştir. Bunun için doğusunda ve  batısındaki karma kullanımlı 
port projeleri ve Galata’daki kültürel değerleri kıyı hattı ile buluşturacak Park (kamusal açık alanlar) Pazar (ticaret ve hizmet) ve İskele (ulaşım) olmak üzere çok odaklı bir alan olarak tasarlanmıştır.

İlişkiler; Bu yaka, Karşı Yaka,  İki Arada; Haliç Port- Galata Port
Perşembe Pazarı çevresindeki odaklar ile yakın çevresindeki projeler ile ilişkileri destekleyen bir kurgu ile tasarlanmalıdır. Haliç’in karşı yakası, Galata Port ve Haliç Port projeleri arasında Haliç 
kıyısı ve Tersane caddesi ile buluşan ana aksların proje alanı içinde değerin aktarılması için çevresel, ekonomik ve kültürel izlerin birbiriyle kesiştiği yer olarak Canlandırma Koridoru öne 
çıkmaktadır ve yatay olarak tüm bu ilişki ağını besleyen bir aks olarak desteklenmelidir.

Dolaşım; Odaklar, Bağlantılar, Hareketlilik
Azapkapı ve Karaköy arasındaki dolaşımı kolaylaştırmak için Perşembe Pazarı’nın içinden geçen iki ring önerilmiştir. Kıyı Ringi, sahildeki kamusal ve açık kullanımlar ile Canlandırma Koridoru 
boyunca uzanırken yol ringi Tersane Caddesi ile Canlandırma Koridoru boyunca uzanmaktadır. Böylelikle Perşembe Pazarındaki kullanıcıların yatay olarak Azapkapı-Karaköy hattında dikey olarak 
ise Tersane Caddesi ile Haliç kıyısı arsında dolaşımı sağlanacaktır.

Odaklar arasındaki bağlantılar hem yaya hareketliliğini hem de ticari ve kültürel hareketliliği artıracaktır.

Donatı; Açık Alan, Kültür Turizmi, İbadet
Ringler üzerinde farklı karakterde donatılar sağlanarak hem alanını kamusal hizmetleri hem de yerel ekonomik faaliyetlerin desteklenmesi sağlanacaktır. Hem yerel kullanıcılar hem de 
ziyaretçilere dönük faaliyet gösterecek ibadet, turizm, rekreasyon vb gibi kullanımlara  ulaşımlarını sağlayacaktır. Donatı alanlarını ulaşım pazar, ticaret, iskele ve meydan donatıları 
desteklenmelidir.

NE 
yapmalı?

NASIL 
yapmalı?

DEĞER 
Yaratmalı

DÜZEN
Kurmalı

DENGE
Sağlanmalı

OMURGA
Yaratarak

RİNG
Oluşturarak

AĞ
Kurgulayarak

  



108 109

NASIL YAPMALI?

TAKTİK ÇERÇEVE

RİNG AĞ

MEYDAN

PARK HAN

CAMİ

CANLANDIRMA KORİDORU

TERSANE CADDESİ

SAHİL

YOL RİNGİ

KIYI RİNGİ

TURİZM

MEYDAN

TASARIM

ULAŞIM

REKREASYON

PAZAR
İSKELE

TİCARET

İBADET

KORİDORLAR

KULLANIMLAR

DOLAŞIM

DONATI

İZLER

İLİŞKİLER

ARAP CAMİİ

GALATA KULESİ

ŞİŞHANEHALİÇ PORT

GALATAPORT

ARAP CAMİİ

PAZAR

PARK

İSKELE

GALATA KULESİ

ŞİŞHANEHALİÇ PORT

GALATAPORT

OMURGA

ST
RA

TEJ
İK 

ÇE
RÇ

EV
E

NE YAPMALI?

DÜZEN DENGEDEĞER

HALİÇ PORT

GALATAPORT

HALİÇ

BÖLGELEME

BÜTÜNLEŞME ULAŞILABİLİRLİK

ULAŞIM EKOLOJİ

EKONOMİ

YELKENCİLER

HANLAR

METRO

TÜNEL

VAPURTRAMVAY

YARATILMALI KURULMALI SAĞLANMALI YARATARAK OLUŞTURARAK KURGULAYARAK

MEYDAN

PARK HAN

Camii

HALİÇ PORT

GALATAPORT

HALİÇ

CANLANDIRMA KORİDORU

TERSANE CADDESİ

SAHİL

YOL RİNGİ

KIYI RİNGİ

TURİZM

MEYDAN

TASARIM

ULAŞIM

REKREASYON

PAZAR
İSKELE

TİCARET

İBADET

Bölgeleme; 4 Bölge, 2 Kenar

DEĞER DÜZEN DENGE OMURGA RİNG AĞ

Bütünleşme;  2 Köprü, İki Odak Ulaşabilirlik; Kültürel Miras,  Kamusal Mekan

Ulaşım; Beşi Bir Yerde; Metro, Tramvay,
 Araç, Vapur, Motor

Ekoloji; Kültürel Peyzaj, Su

Ekonomi; Pazar;  Yaratıcı Turizm,  Ticaret, Etkinlik

Koridor;   3 Koridor; Kıyı, Sokak, Cadde

Kullanım; 3 Tema; Kültür, Ticaret, Sanat

Dolaşım; Odaklar, Bağlantılar, Hareketlilik

Donatı; Açık Alan, Kültür Turizmi, İbadet

İzler; Kültür, Ekonomi, Arkeopark

İlişkiler; Bu yaka, Karşı Yaka,  
İki Arada; Haliç Port- Galata Port

AÇIK ALAN

METRO
MEYDAN

İSKELE
MEYDAN

HANLAR

ARAP CAMİİ

GALATA KULESİ

ŞİŞHANEHALİÇ PORT

GALATAPORT

ARAP CAMİİ

PAZAR

PARK

İSKELE

GALATA KULESİ

ŞİŞHANEHALİÇ PORT

GALATAPORT

METRO

TÜNEL

VAPURTRAMVAY



110 111

1-Ada Ada; Kentsel Yenileme

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. 

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. 

PROJE GELİŞTİRME 
KURGUSU; YAŞAYAN PROJE

Mekansal Gelişme Stratejisi ile Stratejik ve Taktik Çerçeve ortaya Perşembe 
Pazarı için ‘Proje Geliştirme Kurgusu’ ortaya koyar.

Tüm başarılı projelerin arakasında iyi bir hikaye anlatımı (story telling), 
senaryo  yada proje kurgusu vardır. 

Planlama, proje hazırlama, mülkiyetin toplulaştırılması, uzlaşma, proje 
finansmanı sağlama, kültürel mirası koruma, proje yönetimi, uygulama 
araçları,vb gibi çok karmaşık boyutları olan Perşembe Pazarı Proje 
Geliştirme Kurgusu kapsamlı, bütüncül ve etaplanabilir olmalı.

Yaşayan mekanlar için proje geliştirme kurgusunun temel yaklaşımı ise 
Yaşayan Proje olmalı.

Yaşayan Proje geliştirme için;

- Ada Ada; Kentsel Yenileme ve
- Adım Adım; Kentsel Canlandırma

yaklaşımları entegre, esnek ve ekonomik bir biçimde kullanılmalı.
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Yemeniciler Cad.

Yemeniciler Cad.

Yemeniciler Cad.

Gümrük Han

Gümrük Han

Gümrük Han

Ada Ada; 
Kentsel Yenileme

Adım Adım ;
Kentsel Canlandırma

1.Canlandırma Senaryosu; Kültür Öncelikli Canlandırma
2.Stratejik Adım; Adım Adım Canlandırma Koridoru
3.Uzlaşma; Sokak Bazında, Yapı Bazında
4.Yönetim Modeli; Etaplama Bazında
5.Finansman; Öncelikli Kamu Finansmanı 
6.Planlama; Koridor Bazında
7.Tasarım; Sokak Sağlıklaştırma
8.Öncelikli Temalar; Kültür, Etkinlik, Yaratıcı Turizm
9.Katma Değer; Açık Alan ve Kültürel Miras Değerlendirme
10.Araştırma; Sosyal ve Kültürel Etki Değerlendirme Raporu

1.Yenileme Senaryosu; Piyasa Öncelikli Yenileme
2.Stratejik Adım; Ada Ada Proje Geliştirme
3.Uzlaşma; Proje Bazında, Ada Bazında
4.Yönetim Modeli; Proje Bazında, Ada Ada
5.Finansman;Öncelikli Piyasa Finansmanı 
6.Planlama; Bölge Bazında
7.Tasarım; Avan Proje
8.Öncelikli Temalar; Ticaret, Ofis, Turizm
9.Katma Değer; Gayrimenkul Geliştirme
10.Araştırma; En İyi ve Etkin Kullanım Analizi

+ Hanları ve sivil mimarlık yapılarını kurtarma ve kullanma
+ Adım adım değer yaratma
+ Plan iptal riskinin minimize olması
+ Kültür odaklı canlandırma

- Kamu finansman gerekliliği
- Sürecin uzun olması
- Kamulaştırma maliyeti

-  Uzlaşma zorluğu
-  Plan iptal riskleri
-  Piyasa riski

+ Tek elden proje geliştirme
+ Piyasa koşullarında finansman sağlama
+ Uzlaşmaya dayalı proje geliştirme
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KENTSEL YENİLEME TASARIM İLKELERİ

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. 

TASARIM İLKELERİNE DOĞRU

ADA
PARÇA BÜTÜN AMORF

SOKAK
PARALEL IZGARA ÇIKMAZ

AVLULU BİTİŞİK TEK
YAPI

Kenarları bakımından kare oran-
lara yakın olarak tekrar eden ya-
pı adalarıdır.

Kenarları oranı bakımından büyük ve
tek parçada hizasında birden fazla ya-
pı adasına denk bütün adalardır.

Bütün veya parçalı halde temel geometrik
formlara benzerlik kurmayan amorf yapılı
yapı adalarıdır.

Birbirine paralel olarak yapı adaları
boyunca uzanan cadde ve kıyı şeridi-
ni içeren hatlardır.

Yapı adaları çeperleri boyunca devam eden
ara sokakların iç ana cadde üstünde kesiş-
meleriyle kurulan ızgara düzendir.

Yapılar ve han girişleri ile biten çıkmaz
sokak tipolojisidir. Trafik dışında alt kültür
bakımından çeşitli kullanımları mevcuttur.

İç avluya sahip olan genellikle revaklı
ve üst teraslı anıtsal yapıların dahil
olduğu yapı tipolojisidir.

Cadde ve sokak boyunca devam sıklaşıp
seyrelerek devam eden bitişik nizam ve
farklı kat yüksekliklerinde yapılardır.

Cadde ve sokak üstünde birden fazla yapının
alanını tek kütle ile kaplayan yapı tipidir.
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MEYDAN

GALATA BEDESTENİ

KURŞUNLU HAN

HAFİF STRÜKTÜR

SOKAK KAFESİ

ALTERNATİF ULAŞIM ARAÇLARI

YAYALAŞTIRMA 
DÜZENLEMELERİ

ARA SOKAKLARDA
ETKİNLİK ALANLARI

SOKAK ETKİNLİKLERİ

SAHİL BAĞLANTISI

HAFİF STRÜKTÜR

GÖLGE 
ELEMANLARI
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TASARIM KODLARI

PARÇA BÜTÜNTARİH

BAĞLANTILAR DEVAMLILIKDOKU

ÖLÇEK

ESKİ YENİ İZLER YAPI ELEMANLARIYAPI

SOKAĞIN SÜREKLİLİĞİ NİŞ / MEYDANCIKSOKAK 

Perşembe Pazarı hayat dolu sokakları ve hiç durmayan temposu ile, İstanbul’un özgün semtlerinden biridir. Çalışmamız, bu semti özgün 
kılan nitelikleri ayrıştırarak bunların geleceğe taşınabilmesi için gerekli anlayışı oluşturmaya çalışmaktadır. Geliştirilen anlayış sayesinde, 
Perşembe Pazarı’nın özgün özellikleri geliştirilerek, günümüzde kullanımı, stratejik öneminin çok altında kalmış bölgeleride 
İstanbulluların günlük hayatına katmayı hedeflemektedir. 

Bölgenin en ilginç özelliği, zaman içerisinde eklenerek inşa edilmiş, katmanlaşmış ve küçük birimlerin bir araya gelmesinden oluşmasıdır. 
Bölgeye yapılacak herhangi bir müdahale, bu küçük ölçekli müdahalelerin sokak hayatına olan olumlu etkilerini anlayarak, parçadan yola 
çıkarak bütüne gitmelidir. 

Bu bölümde, Perşembe Pazarının, mahalle, sokak ve yapı ölçeğinde önce varolan izleri sürülecek ve bu izler küçük ve hafif müdahalelerle 
geleceğe taşınacaktır. 

•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

TASARIM İLKELERİNE DOĞRU
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Metro Çıkışı
Tarihi Çeşme

Makbul İbrahim 
Paşa Camii

Arap Camii

Bölgenin varolan odak noktaları işaretlendiği zaman, Metro yönünde yoğunluğun çok azaldığı ve bu bölgenin 
İstanbulluların günlük hayatlarının dışında kalmış sadece bir işleve aşırı özelleşmiş olduğu görülmektedir. 

Her ne kadar bu özelleşme, bölge esnafının zaman içerisinde oluşturduğu bir tercih olsada, sahil koridoru ve 
Metro istasyonu civarının bu durumdan çok olumsuz etkilendiği gözlemlenmektedir. 

Perşembe Pazarı, Tramvay, Motor, Metro ve Otobüs  ile veya yayan olarak çok rahat bir şekilde 
ulaşılabilmektedir. Tarihi yarım adaya bağlantı sağlayan iki önemli aksın arasında kalmıştır, ayrıca Karaköy 

ve Galata arasında da bir geçiş niteliği taşımaktadır. Ancak günümüzdeki kullanımı bu durumu 
yansıtmamaktadır. Bölgenin içerisinde dışarıdan gelecek kullanıcılara hitap eden kullanımlar çok kısıtlıdır ve 

genellikle bölgenin çeperlerine yerleşmiştir.   

DOKU

Tersane Caddesi
Ticari Koridor

Kıyı Koridoru

Tünel

Tramvay Durağı

Motor İskelesi
Balıkçılar

Hırdavatçılar
Çarşısı

Bankalar Caddesi
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Metro Çıkışı
Tarihi Çeşme

Kurşunlu Han

Kuyumcular HanıMeydancık

Meydancık

Meydancık

Meydancık

Galata Be-
densteni

Makbul İbrahim 
Paşa Camii

Arap Camii

Etkileşim 
Odağı

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 bağlanıtları, varolan dokunun 
boşluklarını değerlendirerek gerçekleştirdiği için, yapılan müdahale kısıtlıdır ve hafiftir. 

 Koridorun üç önmli odağı, Balıkçıların yanında yer alacak Pazar Yeri, Kurşunlu Han ve kentsel bir mekan olan 
Etkileşim Odağıdır. Bu üç nokta canlandırma koridorunun başlangıç odakları olarak kullanıcak ve Perşembe 

Pazarı’nın günlük hayata katılması bu odaklardan yayılarak gerçekleşecektir. Ancak, Perşembe Pazarı’nın 
günlük hayatımıza katılması için, kullanıcıların ihtiyaçlarını karşıladıkları, dışarıdan gelen kullanıcıya hitap 

eden işlevlere ve mekanlara da ihtiyacı vardır. Canlandırma koridoru üzerine yerleştirilen niş ve 
meydancıkları bu işlevlerin yer aldığı yerel bağlantıları sağlayacaktır.  

BAĞLANTILAR

Tersane Caddesi
Ticari Aks

Kıyı Koridoru

Canlandırma Koridoru

Tünel

Tramvay Durağı

Motor İskelesi

PazarBalıkçılar

Kurşunlu Han

Kuyumcular Hanı

Meydancık

Niş Niş

Bankalar Caddesi

Makbul İbrahim 
Paşa Camii

Hırdavatçılar
Çarşısı
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Metro Çıkışı

Tarihi Çeşme

Kurşunlu Han
Kuyumcular Hanı

Meydancık

Meydancık

Meydancık

Meydancık

Galata Be-
densteni

Makbul İbrahim 
Paşa Camii

Arap Camii

Etkinlik Alanı

Merdiven

Ticari

Niş

Merdiven

İskele
İskele

Perşembe Pazarı’nın sahip olduğu en önemli özelliklerden birisi kıyı koridoruna olan yakınlığıdır. Ancak 
günümüzde Çarşı, kıyı ve park alanı bağımsız bölgeler olarak çalışmakta, özellikle kıyıda kamusal açıklıkların 

bulunduğu alanlar değerlendirilememektedir. Bunun en önemli nedeni, bu 3 çok değerli noktaların 
bağlantılarını ve devamlılığını sağlayacak yoğunluğu barındırmamasıdır. 

Canlandırma koridorunun, etki alanı genişleyerek ve  yayılarak, Perşembe Pazarı’nın kalabalığını ve yeni 
kullanıcılarını sahile ile buluşturarak, Tersane caddesi ile kıyı koridoru arasında devamlı bir süreklilik 

yaratacaktır. 

DEVAMLILIK

Tersane Caddesi
Ticari Aks

Kıyı Koridoru

Canlandırma Koridoru

Tünel

Tramvay Durağı

Motor İskelesi

Pazar
Balıkçılar

Kurşunlu Han
Kuyumcular Hanı

Meydancık

Niş Niş

Hırdavatçılar
Çarşısı

Bankalar Caddesi

Makbul İbrahim 
Paşa Camii

İskele

Ticari
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Sokakların canlılığı ve çeşitliliği Perşembe Pazarı’nın en özgün özelliklerinden biridir. Tek tek yapılardan 
ziyade, bölgenin geleceğe taşınması gereken değeri, bu hayattır. Bölgenin canlandırılması da, bu hayatı 
oluşturan fiziksel etmenlerin analizi ile başlamalıdır.

Zemin katta; dükkanların sokağa taşması, cephelerdeki vitrin dışı boş alanları sergi elemanları ile 
doldurması, farklı hizalarda yerleştirilen etmenler ile, sokaktan geçen yayalara hitap etmesi, bölgenin 
yürünebilirliğini arttırmaktadır. Cephelerin özellikle zemin katta yoğunluğu Perşemba Pazarı’nın sağlıklı ve 
çalışan bir mahalle olduğunun göstergesidir. 

SOKAK
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Perşembe Pazarı’nın sokak dokusunun devamlılığı kentsel hafızanın devamlılığı açısından  önemlidir. Ancak, 
nispeten düşük gelirli esnafın, zaman içerisinde, genellikle özensizce yaptığı eklemeler, bir araya geldiği 
zaman çok düzensiz bir yığın etkisi yaratmaktadır ve korumaya değer olanın ne olduğu bulanıklaşmaktadır. 
Fakat, Yapılmış olan müdahalelerin ihtiyaçlar doğrultusunda yapılmış olduğu kabulü, bize yapılı çevrenin 
kullanıcıya sunmakta zorlandığı etmenlerin izini sürmemize izin vermektedir.  

Kürekçiler Kapısı Sokak’taki herhangi bir yapı adasının analizi bize, mahalle hayatını olumlu etkileyen fiziksel 
etmenleri vermektedir. Kullanıcıların ve vitrinin güneşten korunmasını sağlayan  tenteler, farklı kotlarda ve 
düzende dükkan dışında sergileme düzenekleri, sokağın yapısından gelen küçük boşluk ve aralıkların sosyal 
mekanlara dönüşmesi, bölgenin sosyal karakterini oluşturan mekansal özelliklerdir.

İnceleme sonucu elde edilen olumlu veya olumsuz elemanlar, büyük ölçüde yapılara yapılmış olan hafif 
müdahaleler ve eklerdir. Bu müdahalelerin, yine hafif dokunuşlarla kontrol altına alınıp düzenlenmesi 
mümkündür. 

SOKAĞIN SÜREKLİLİĞİ
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NİŞ / MEYDANCIK
MEYDANCIK

Mevcut meydanların niteliksiz yapı ve eklerden temizlenerek canlandırma koridorunun nirengi noktaları haline getirilmesi. Böylece, bunun gibi meydanlar 
canlandırma koridorunun ana buluşma ve dağılma noktalarını oluşuturacaktır.

NİŞ / MEYDANCIK
MEYDANCIK

Mevcut meydanların niteliksiz yapı ve eklerden temizlenerek canlandırma koridorunun nirengi noktaları haline getirilmesi. Böylece, bunun gibi meydanlar 
canlandırma koridorunun ana buluşma ve dağılma noktalarını oluşuturacaktır.

Yeni yapılacak binalarda geri çekilmeler yapılması ile köşelerin daha etkin kullanılması, ikincil akslarin canlandırma koridoruna daha güçlü şekilde 
bağlanmasını sağlayacaktır. köşelerden yapılacak çekilmeler açik alan kullanımları ile desteklenerek değerlendirilecektir.

KÖŞE / DÖRTYOL
Yeni yapılacak binalarda geri çekilmeler yapılması ile köşelerin daha etkin kullanılması, ikincil akslarin canlandırma koridoruna daha güçlü şekilde 
bağlanmasını sağlayacaktır. köşelerden yapılacak çekilmeler açik alan kullanımları ile desteklenerek değerlendirilecektir.

KÖŞE / DÖRTYOL

Sürekliliği olmayan sokakların uçları ve bitişik nizamda nitelikli binalarin cephesi olan boşluklarin; sokak devamlılığını bozmayan duraklama noktaları haline 
dönüştürülecektir.

NİŞ
Sürekliliği olmayan sokakların uçları ve bitişik nizamda nitelikli binalarin cephesi olan boşluklarin; sokak devamlılığını bozmayan duraklama noktaları haline 
dönüştürülecektir.

NİŞ

Mevcut hanların canlandırma koridorunun parçası olarak düşünülüp, ayni zamanda da işlevlerinin güncellenerek çeşitli temalar çerçevesinde merkezler 
haline getirilecektir. Mevcut halde tıkalı durumdaki bu alanlar, canlandırma koridorunun akışına açılacaktır. Böylece; yaya akışında süreklilik sağlanırken 
hanlar da yaya trafiği ile beslenecektir.

AVLU

Mevcut hanların canlandırma koridorunun parçası olarak düşünülüp, ayni zamanda da işlevlerinin güncellenerek çeşitli temalar çerçevesinde merkezler 
haline getirilecektir. Mevcut halde tıkalı durumdaki bu alanlar, canlandırma koridorunun akışına açılacaktır. Böylece; yaya akışında süreklilik sağlanırken 
hanlar da yaya trafiği ile beslenecektir.

AVLU
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YAPI
Hem güncel ihtiyaçları karşılamak hem de eski izleri korumak açısından 
değerlendirildiğinde, yeni binalarda yapı elemanları da bütün kadar önemlidir.

yeşil peyzaj öğeleri kullanılarak dükkanlar ile sokak arasında 
ara bölgeler olşturulabilir.

önceden düzenlenmiş işgaliye paylaıi ile dükkanlarin 
canlandırma koridoruna katılmasını sağlarken akışın sürekliliği 

sağlanabilir.

mevcut cumbalı dokunun korunması eski izlerin korunmasına 
örnek olabileceği gibi, zemin katta da korunaklı alanlar 

oluşturulabilir.

canlandırma koridorunun güneye bakan cephelerinde, konforlu 
alanlar oluşturmak amacıyla, parçalı olarak güneş kırıcı 

elemanlar kullanılabilir.

ESKİ YENİ İZLER
Mevcut yapılarda bulunan elemanların yeniden işlevlendirilerek korun-
ması, kısmi müdahalelerde yeni çizgilerin eski izlerle uyumlu olmasını 
sağlar. Canlandırma koridorunda mevcut olan dükkan tipolojisi ve ölçeği, 
yeni yapılacak eklerde de korunarak yeniden düşünülebilir.

Anıtsal yapıların üzerine gelen niteliksiz eklerin 
kaldırılarak görülür hale getirilmesi

Mevcut yapıların cephelerindeki eklerin uzaklaştırılması, 
tabelaların düzenlenmesi ve cephelerin bölgede 
kullanılmış renkler tespit edilerek belirlenecek palet 
doğrultusunda boyanması

Sokak ve parsellerde yapılacak müdahalelerde ortaya 
çıkan uygun alanlarda bitki kullanımı ile yayalar ve ticari 
alanların açık alanları için gölgelik cazip alanlar 
oluşturulması

Sokaklarda araç trafiği ve park durumunun yeniden 
düzenlenerek yaya dolaşımının teşvik edilmesi, zemin kat 
ticari kullanımlar için uygun açık alanlar düzenlenmesi
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Pazar Yeri, Perşembe Pazarı’nın en kalabalık ve canlı meydanının kullanıcının günlük hayatına katılabilmesi amacı ile 
kurgulanmıştır. Günümüzde otopark olarak kullanılan bu alan, mahalle giriş kapısı niteliği taşıma ve Canlandırma 
Koridoru’nun başlangıç noktası olma potansiyeline sahiptir.

Pazar Yeri, gerek Perşembe Pazarı kullanıcılarının, gerekse çevredeki mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarını gidermek için 
uğrayacağı bir odak noktası olacaktır. Farklı günlerde değişen programı ile Pazar Yeri haftanın farklı ve saatlerinde 
kullanıcıları Perşembe Pazarı’na çekecek bir odak olarak kurgulanmıştır. 
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asarlamat Projenin çok boyutlu olması, farklı tasarım konu ve 
süreçlerini gündeme getirmektedir. Proje; yalnızca 
mekan tasarımının dışında öncelikli olarak süreç 
tasarımını ele alan bir yaklaşımla geliştirilmeli. 

Süreç tasarımları yönetim tasarımından, kentsel 
tasarıma kadar proje geliştirme aşamalarının tüm 
aşamalarını kapsamalı. Her bir konunun süreç tasarımı 
başta mülk sahipleri olmak üzere projeden doğrudan ve 
dolaylı etkilenen taraflarla birlikte yapılmalı.

Stratejik planda önerilen 10 süreç tasarımı birbirleri 
ile entegre olması, projenin belirlenen süre içinde 
gerçekleşmesini hızlandıracaktır.

YÖNETİM MODELİ TASARIMI

UZLAŞMA YÖNETİM TASARIMI

SOSYAL ETKİ TASARIMI

HUKUK MÜHENDİSLİĞİ TASARIMI

BÜTÇE TASARIMI

İLETİŞİM TASARIMI

TAŞINMA PROGRAMI TASARIMI

İNŞAAT SÜREÇ TASARIMI

KAMUSAL ALAN TASARIMI

KENTSEL TASARIM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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1Perşembe Pazarı gibi orta ölçekli ve orta vadeli geliştirme sürecini kapsayan, 
uzlaşmaya dayalı projelerde yönetim modeli tasarlanmalı.

Proje; kamu, özel ve sivil işbirliği modeli ile geliştirilmeli.  Taraflar arası işbirliği konuları önceden 
belirlenmeli ve taraflar arasında işbirliği ortamları yaratılmalı.

Ulusal ve uluslararası proje geliştirme yaklaşım ve örgütlenme biçimlerine baktığımızda kendimize özgü 
yeni proje yönetim yaklaşımları geliştirilmeli.

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 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.

YÖNETİM MODELİ TASARIMI

YENİ YÖNETİM MODELİ ?

BİR MODEL ?

PROJE GELİŞTİRME MODELİ

N
e

N
ed

en
N

a
sı

l

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) yanısıra 
‘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 arazilerinin 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.

2Projeden doğrudan ve dolaylı etkilenen taraflar ile geniş katılımlı uzlaşma süreci 
tasarlanmalı.

Proje geliştirmede geniş katılımlı uzlaşma kültürünün oluşması  ve katılım seviyesinin artırılarak doğru 
projenin zamanında gerçekleşmesi için uzlaşma yönetimi önemli bir bileşendir. Günümüzde, çok aktörlü 
taraflarla uzlaşma sağlanmadan geliştirilen projelerde gerilim vardır. Gerilimin azaltılması, uygulanabilir 
ve yaygınlaşabilir bir örnek yaratılması için uzlaşma yönetim süreci iyi tasarlanmalı. 

Uzlaşma süreç tasarımı bilgilendirme, bilinçlendirme, buluşma, beklenti, belirsizlik ve benimseme 6B 
basamakları dikkate alınarak yapılmalıdır.

UZLAŞMA YÖNETİM TASARIMI

UZLAŞMA YÖNETİMİ  ?

BİR SÜREÇ  ?
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Bilgilendirme sürecinde, taraflardan özellikle 
mülk sahibi ve çalışanların proje ile ilgili her bilgiyi 
zamanında almalı. Proje kararları ve yasal belgeler 
taraflarla paylaşılmalı.

-Proje Senaryosu
-Planlama Süreçleri
-Tasarım İlkeleri
-Yasal Süreç
-Piyasa Koşulları
-Kısıtlar ve Fırsatlar
-Diğer

Bilinçlendirme özellikle projeden doğrudan 
etkilenen  mülk sahibi, kiracı yada işletmecilerin 
proje alanının kültürel miras değeri, gelecek 
kurgusu hakkında kapasite oluşturulması sürecidir. 

-Kültürel Miras
-Katma Değer
-İşbirliği ve Ortaklık
-Katılımcı Planlama
-Yasal Haklar
-Diğer

Buluşma ise projeden doğrudan ve dolaylı 
etkilenen tarafları bir araya getirme ortamlarıdır. 
Bireysel ve kurumsal toplantılar, çalıştaylar ile 
tarafların; projenin tasarım sürecinden, uygulama 
sürecine kadar karar alma süreçlerinde yer almaları 
sağlanmalı.

-Belediye, yatırımcı, mülk sahipleri
-Proje geliştiricileri, bürokrasi, mülk sahipleri
-Belediye, koruma kurulları
-Kiracı, mülk sahipleri, belediye
-İşletmeciler, esnaflar, mülk sahipleri, belediye
-Sivil toplum örgütleri, belediye
-Gayrimenkul ve finans yatırımcıları, belediye, 
mülk sahipleri

arasında olmalı.

Beklenti,  projeden etkilenenler taraflar ile kentin 
projeden beklediği önceliklerdir. Öncelikler, kültürel 
miras alanında kültürel varlıkların korunması 
olmalı, ancak, özellikle mülk sahipleri ile çalışanlar 
ve işletmecileri de içeren bireysel ve toplumsal 
çıkarların dengelendiği bir yaklaşım olmalı.

-Eşit yapılanma hakları
-Planlama sürecinin hızlı olması
-Paylaşım Oranları
-Bürokratik zorluklar
-Katılım düzeyi
-İş Yaratma
-Kayıpların Tazmini
-Yeni ekonomiler
-Diğer

Belirsizlik, uzun proje geliştirme sürecinde, 
zamanında kararların alınmaması yada 
uygulamaların gecikmesi durumunda özellikle mülk 
sahipleri ile işletmeler ve çalışanlar için kayıplar, 
kültürel miras için ise korumama ve yaşatamama 
gibi öncelikleri kapsar.

-Uzlaşma ilkeleri
-Paylaşım oranları
-Bürokratik süreçler
-Ekonomik kriz
-İtiraz ve onay süreçleri
-Diğer

konulardaki belirsizlikler proje geliştirmenin 
önünde büyük engellerdir. Belirsizliklerin ortadan 
kaldırılması için işbirliği yapılmalı, katılımı 
sağlanmalı, proje yönetimi oluşturulmalı, proje 
izleme ve değerlendirme kriterleri oluşturulmalı.

Benimseme ise uzlaşma yönetiminin son 
ve en önemli basamağıdır. Eğer, uzlaşma 
süreci iyi tasarlanır ise proje geliştirme 
süreci iyi ve katılımcı yönetilir ise benimseme 
seviyesi yüksek olur.

-Proje geliştirme yaklaşımı
-Hedefler ve öncelikler
-Katılım yöntemleri
-Uzlaşma ilkeleri
-Sosyal Etki Değerlendirme
-Kültürel Mirası Koruma
-Diğer
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3Perşembe Pazarı Projesinin mekan ve yaşama olan olası olumsuz etkilerini tespit 
etmek için Sosyal Etki Değerlendirme (SED) süreci tasarlanmalı.

Kültürel miras alanı özelliğinin yanısıra, ticari yaşam 
özelliği de bulunan Perşembe Pazarı için geliştirilecek 
projeden etkilenecek varlıklar ve insanların olumsuz 
etkilere karşı korunmasına yönelik program ve projeler 
geliştirilmeli. Sosyal ve kültürel etkiler önceden 
belirlenmeli ve olası etkileriz azaltılması için çözüm 
önerileri geliştirilmeli.

SED süreci; 5. Adımda hazırlanmalı.

1. Adım; Dönüşüm alanını TANIMLAMA; durum tespiti 
2. Adım; Seçenekleri TARAMA; erken müdahale
3. Adım; Etki ve tepkileri TAHLİL; değerlendirme
4. Adım; Süreci TASARLAMA; etki hafifletme 
5. Adım; Etki ve süreci TAKİP; izleme ve değerlendirme 

SOSYAL ETKİ TASARIMI

SOSYAL ETKİ ?

BİR SÜREÇ ?
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4Tüm tarafların haklarının korunması ve uzlaşma zemininin oluşturularak, projenin 
sağlıklı ve hızlı işlemesi sağlanabilir. Bunun için Perşembe Pazarı’nda hukuk 
mühendisliği tasarımı yapılarak, tüm proje adımları için işlevsel hale getirilmeli.

Hukuk mühendisliği, bilgi sistemleri kullanılarak hukuki süreç ve süreçlerin etkin, etkili ve hızlı ilerlemesi 
için yapılan çalışmalardır. Kentsel projelerde yapılan  çalışmaların mevzuatlara uygunluğu ile ilgili sorunlar, 
yenilenen mevzuatlara uyum sağlamama, hak kaybına yol açan uygulamalar ve olası senaryoların göz ardı 
edilmesinden dolayı mahkeme süreçleri uzamakta ve projelerin uygulanması yıllar sürebilmektedir. 

Bu da hem kentsel mekanın kullanımı açısından sıkıntılar yaratmakta hem de proje ile ilgili aktörlerin 
uzun süren mağduriyetlerine sebep olmaktadır. Bu yüzden, planlama, proje geliştirme ve uygulama 
sırasında, aktörlerin haklarının korunması, yasal mevzuatlara uygun hareket edilmesi, olası hak 
kayıplarının değerlendirilmesi ve projeden etkilenen ve etkileyenlerin yasal bilgiye kolay erişiminin 
sağlanması önemlidir. 

Yenileme ve canlandırma süreçlerinde, projeden etkilenenlerin ve projeyi  etkileyenlerin planlama ve proje 
geliştirmeye ilişkin yasal süreçler ve sahip oldukları haklara ilişkin bilgi sahibi olmaları ve hukuki niteliği 
olan dokümanların hazırlanırken olası senaryoların dikkate alınarak gerekli çalışmaların koordineli şekilde 
yapılmalı.

Proje sürecinin başından itibaren, hukuki süreçler

Yasa havuzu: Herkesin ulaşılabileceği, internet ortamından kolayca ulaşılabilen ilgili mevzuata ilişkin bilgi 
sisteminin ve veri tabanının oluşturulmalı.

-Planlama mevzuatı ve herkesi ilgilendiren maddelerin kolay anlatımı,
-Mülkiyet haklarına ilişkin yasalar ve dikkat edilmesi gerek konular,
-Sözleşme hukukuna ilişkin yasalar ve dikkat edilmesi gerek konular,
-Yeni yasal düzenlemelerin takibi.

Otomasyon: Tüm aktör grupları için ortak veya tekrarlayan süreçlerin otomatize edilerek, zaman kaybının 
minimize edilmeli.

-Örnek sözleşme metinleri,
-Örnek dilekçe ve evraklar,

HUKUK MÜHENDİSLİĞİ 
TASARIMI

HUKUK MÜHENDİSLİĞİ ?

BİR YAKLAŞIM ?
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Önlem: Sonradan doğacak hukuki sorunlar 
azaltılmalı.

-Projede yasal olarak belirsiz ve planlama 
açısından çelişkili ve çatışmalı konularla 
ilgili hukuki değerlendirmeler ve olasılıklar 
değerlendirilmeli,
-Proje sürecinde gerçekleşebilecek 
anlaşmazlıklar ve çatışmalara ilişkin senaryo 
analizleri ve olası çözüm önerileri geliştirilmeli,
-Risk unsurlarının önceden belirlenerek, dikkat 
edilmesi gereken konularla ilgili yönergeler 
tasarlanmalı,
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Yenileme yasası kapsamında bir proje geliştirmek için aşağıdaki aşamalar gerçekleştirilmelidir.

-10.000 m2 den az olmamak üzere ilgili idare (belediye-İl özel idaresi) tarafından yenileme alanı ilan 
edilir,

-Yenileme alanı Bakanlar Kurulu tarafından onaylanır,

-Belediye, Mülk Sahipleri ile bilgilendirme toplantısı yapar,

-Belediye projeyi kendi yapabileceği gibi TOKİ ya da ihale yoluyla özel sektöre yaptırabilir,

-Parsel bazında değer tespitleri yapılır,

-Avan Projeler hazırlanır ve Yenileme Kurulu tarafından onaylanır,

-Mülk sahipleri ile uzlaşma toplantıları gerçekleştirilir,

-Uzlaşma sağlanmayan mülk sahiplerinin hisseleri kamulaştırılır.

5366 sayılı yasa ve yönetmeliği aşağıdaki konuları ele almaktadır.

-Yenileme alanları olarak belirlenen bölgelerde il özel idaresi ve belediye tarafından hazırlanan veya 
hazırlatılan yenileme projeleri ve uygulamaları ilgili il özel idareleri ve belediyeler eliyle yapılır veya kamu 
kurum ve kuruluşları veya gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine yaptırılarak uygulanır. Bu alanlarda Toplu 
Konut İdaresi ile ortak uygulama yapılabileceği gibi, Toplu Konut İdaresine de uygulama yaptırılabilir.

-Yenileme alanlarında yenileme projelerinin uygulanması sırasında tabiî afet riski taşıdığı Bayındırlık 
ve İskan Bakanlığınca belirlenen bölgelerde gerekli tedbirleri almak üzere il özel idareleri ve belediyeler 
yenileme projelerinde tasfiye de dahil olmak üzere gerekli düzenlemeleri yapabilir, yasaklar koyabilir. Bu 
konudaki esas ve usûller yönetmelikte belirlenir.

-Uygulama esnasında her türlü kontrol, denetim ve takip işlemleri, ilgili il özel idaresi ve belediyece 
yapılır veya yaptırılarak sonuçlandırılır. Yenileme alanlarındaki uygulamalar her türlü vergi, resim, harç ve 
ücretlerden muaftır. 

-Yenileme projelerini onaylamak üzere 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 51 inci 
maddesine göre gerektiği kadar Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu oluşturulur. 

-Yenileme alanlarında yapılacak uygulamalarda her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, 4734 sayılı 
Kamu İhale Kanunu hükümlerinden muaftır.

-Yenileme projeleri, uygulama alanı içerisinde bulunan taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının rölöve, 
restitüsyon, restorasyon projeleri ile onarılacak veya yeniden inşa edilecek yapıların imar mevzuatında 
öngörülen projelerinden oluşur.

-İl özel idaresi ve belediye, yenileme alanı ilan edilen yerlerdeki taşınmazlar üzerinde, her türlü yapılaşma, 
kullanım ve işletme konularında proje tamamlanıncaya kadar geçici kısıtlamalar uygulayabilir.

-Yenileme alanlarında bulunan yapıların boşaltılması, yıkımı ve kamulaştırılmasında anlaşma yolu esastır. 

-Anlaşma sağlanamayan hallerde gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmazlar 
ilgili il özel idaresi ve belediye tarafından kamulaştırılabilir. Bu Kanun uyarınca yapılacak kamulaştırmalar 
2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki iskân projelerinin 
gerçekleştirilmesi amaçlı kamulaştırma sayılır. 

YENİLEME YASASI (5366)

-Tapuda mülkiyet hanesi açık olan taşınmazlar 
ile varisi belli olmayan, kayyım tayin edilmiş, 
ihtilaflı, davalı ve üzerinde her türlü mülkiyet 
ve mülkiyetin gayri aynî hak tesis edilmiş olan 
taşınmazlar için de aynı madde hükümlerine 
göre kamulaştırma işlemleri yürütülür. 

-Kamulaştırma işlemlerinin yürütülmesinde 
il özel idareleri ve belediyeler veraset ilamı 
çıkarttırmaya, kayyım tayin ettirmeye veya 
tapuda kayıtlı son malike göre işlem yapmaya 
yetkilidir.
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5Yenileme sürecinin zamanında ve planlandığı gibi gerçekleşmesi için proje 
etaplarına uygun olarak bütçe oluşturulmalı, farklı senaryolara uygun kaynak 
oluşturma mekanizmaları gerekli esneklikleri içerecek şekilde tasarlanmalı. 

Yenileme süreçleri, değişen piyasa dinamiklerine göre mali sebeplerden dolayı beklenilen sürede 
ve şekilde gerçekleşemeyebilir. Ayrıca yeterince kamusal yatırımın yapılamaması, projenin 
sahiplenilmemesine ve beklenen ilgiyi görmemesine neden olabilir. Bu tür riskler hem yatırımcıyı, hem 
mülk sahibini hem de bölgenin kullanıcılarını maddi ve manevi olarak zor duruma sokabilir. Projenin 
sağlıklı işlemesi için kısa, orta ve uzun vadeli proje maliyetlerinin, kamusal harcamalar da dikkate 
alınarak hesaplanması, olası satış ve piyasa risklerinin değerlendirilmesi ve finansman kaynaklarının 
çeşitlendirilmeli.

Gayrimenkul sertifikası; belirli bir gayrimenkul 
projesini gerçekleştirmeyi üstlenenler tarafından, 
inşa edilecek veya edilmekte olan gayrimenkul 
projelerinin finansmanında kullanılmak üzere ihraç 
edilen menkul kıymetler.

SPK tarafından 5 Temmuz 2013 tarihinde çıkarılan 
ve 3 Ağustos 2016 tarihinde yapılan yönetmelik 
değişikliği ile 6306 sayılı yasa da kapsama 
alınmıştır.

İHT yöntemi kültürel miras alanlarının korunması için 
fon yaratılması ve  proje alanında bulunan yüksek 
yapıların haklarının bir bölümünün başka alanlara 
transferini sağlayan bir yarar sağlar.

Gündemde olan yasa taslağı ile İmar Hakları Transferi 
Sertifikası da Perşembe Pazarı ve benzer projelerde 
kullanılabilir.

Perşembe Pazarı Proje yatırımlarını geliştirmek 
üzere İBB tarafından kurulacak gayrimenkül 
geliştirme şirketi; mülk sahipleri ile ‘kat karşılığı’, 
‘hasılat paylaşımı’ yönetemleri ile anlaşarak piyasa 
koşullarında proje finansmanı yaratabilir.

İBB şirkete  aynı sermaye koyarak ilk yatırım 
bütçesini oluşturur ve gelir bütçesine paralel olarak 
proje finans gereksinimini tasarlar.

En iyi arazi kullanım çalışması
Bölgede yapılacak yatırımların niteliğine uygun olarak, kısa, orta ve uzun vadede hangi kullanımların yer 
almasının uygun olacağına dair senaryoların oluşturularak olası getiriler hesaplanmalı. 

Senaryo değerlendirilmesi
Stratejik plan ve en iyi arazi kullanım çalışmalarında önerilen senaryolar değerlendirilerek, optimum proje 
geliştirme yaklaşımı belirlenmeli, bu senaryonun kamu ve özel sektör maliyetleri orta ve uzun vadeli 
olmak üzere hesaplanmalı.
Fizibilite çalışması
Benimsenen senaryoya göre,;

-proje giderleri, 
-altyapı giderleri, 
-restorasyon maliyeti,
-kamulaştırma maliyetleri,
-sosyal yatırım maliyetleri,
-inşaat maliyetleri 

değerlendirilerek, kamu ve özel sektör paylaşımları belirlenmeli, yıllık gider tabloları oluşturulmalıdır. 
Maliyetlerin geri dönüşü için piyasa riskleri ortaya konulmalı.
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. 

BÜTÇE TASARIMI

BÜTÇE TASARIMI ?

FİNANSMAN 
SEÇENEKLERİ

2) GAYRİMENKUL 
SERTİFİKASI

3) İMAR HAKLARI
TRANSFERİ (İHT)

1) GAYRİMENKUL 
GELİŞTİRME

BİR BÜTÇE ?
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	 ARSA	
SAHİBİ	

İHRAÇCI	
	

GAYRİMENKUL	
SERTİFİKASI	

Gerçek	
ve	tüzel	
kişiler	

Anonim	
şirketler	
Kamu	
kurum	ve	
kuruluşları	

GAYRİMENKUL	
PROJESİ	

	

Alan	birimini	
temsil	eden	
nominal	değere	
eşit	menkul	
kıymet	

İTFA	
DEĞERİ	

Konut	ve	ticari	 Alan	birim	satış	fiyatına	göre	
belirlenen	gayrimenkul	
sertifikası	fiyatı	

YATIRIMCILAR	 İHRAÇCI	 S	
P	
K	

BORSA	 Değerlendirme	

ASLİ	
EDİM	

	

TALİ	
EDİM	

	

Proje	bitim	
tarihinden	önce	

- Tapuda	devir	(satış	vaadi	sözleşmesi)	
- Sertifikalar	asli	edim	yerine	getirilinceye	

kadar	itfa	bedeli	yatırımcıya	ödeninceye	
kadar	yetkili	kuruluş	nezninde	bloke	
edilir.	

- İlk	gün;	sertifikanın	borsada	işlem	
görme	tarihi	

- Asgari;	proje	bitiş	tarihinden	10	işgünü	
olacak	şekilde,	ihraçcı	tarafından	
belirlenir.	

Yatırımcı;	
- Gayrimenkul	sertifikasını	ihraçcının	

hesabına	aktarır.	
- Gerekirse	şerefiye	öder.	
İhraçcı;	
- Mülkiyet	devri	
- Aynı	bağımsız	bölüm	talebi	halinde	

ihraç	belgesinde	şartlar	yazılmalı	
	
	

Proje	bitim	
tarihinden	sonra	

- Asli	edim	talebine	başvurmayanlar,	
proje	bitiş	tarihi	itibariyle	tali	edimi	
kabul	etmiş	sayılır.	

- Satış	değerinin	en	az	%5	
büyüklüğünde	bir	proje	

- Süre	5	yıl	
- Özkaynaklar	toplamının	

ödenmiş	ve	çıkarılmış	
sermayesinin	yüksek	
olması	

- Banka	garantisi	
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76Perşembe Pazarı için geliştirilecek projenin kamuoyu, mülk sahipleri ve 
kullanıcılar tarafından benimsenmesi ve sahiplenilmesi için iletişim süreçleri 
tasarlanmalı. 

Kamuoyunun olumlu desteğini almak projenin başarısı açısından önemlidir. Doğru iletişim tasarımı 
toplumsal destek ve işbirliğinin oluşturulmasını kolaylaştırır. Projenin hikayesinin ilgili aktörlerle 
birlikte oluşturulması ve aktarılması hem projeye ilişkin olumlu algı oluşturulmasını hem de yeni 
kullanım alanları için talep oluşturulmasını sağlar. 

İLETİŞİM TASARIMI

İLETİŞİM TASARIMI?

N
e

N
ed

en

Projenin bölgenin geleceği ve mülk sahipleri ile esnaf için, tüm tarafların ortaklaştığı bir umut ve gurur 
hissi oluşturması sağlayan bir iletişim stratejisi geliştirilmeli.

Bellek veri tabanının oluşturulması
Görsel, işitsel verilerin toplanması, kişilerin bölgedeki üretim ve deneyimlerine ilişkin hikayelerinin 
kaydedilmesi, tarihi görsel ve yazılı kaynaklar toplanmalı.

Mesajların belirlenmesi 
Proje alanının kimliğini oluşturmak için verilecek ana mesajın, proje alanı ve çevresini kullanan 
insanlarla yapılacak niteliksel ve niceliksel analizler kullanılarak belirlenmeli.

Görsel iletişim tasarımı
Logo,  işaretlendirme, pano, harita gibi proje alanına ilişkin görsel ve yazılı malzemeler tasarlanmalı.
Etkinlik tasarımı
Proje alanındaki canlandırma süreçlerinin etap etap olacağı dikkate alınarak, farklı periyotlarda 
yapılmak üzere eğlence, kültür-sanat etkinliklerinin organize edilmesi ve bunların proje kimliği ile 
uyumlu olarak tasarlanmalı.

İnternet sitesi tasarımı
Projeyle ilgili internet sitesinin aktif hale getirilerek, interaktif olarak kullanılabilecek şekilde 
tasarlanmalı.

BİR YAKLAŞIM ?

N
a

sı
l

Yerdeğiştirme ve tasarım süreçlerindeki  
kayıpların tanzim edilmesi gerekli 
konuların tespiti ve çözümü önerilerinin  
geliştirilmesi için yer değiştirme eylem 
planı hazırlanmalı.

Proje alanında faaliyet gösteren özellikle 
işyerleri için zorunlu yada dolaylı 
yer değiştirme risklerini azaltan bir 
yaklaşım geliştirilmeli. Yer değiştirme 
ve taşınma süreçlerindeki kayıpların ve 
tazmin edilmesi gerekli konuların tespit 
edilerek geliştiriciler ve kamu ile işbirliği 
ile ortadan kaldırılmasını içeren bir 
eylem planı tasarlanmalı.

YER 
DEĞİŞTİRME 
EYLEM PLANI 
TASARIMI

N
e

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, DMP’de özellikle yolların açılması sırasında 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 yada 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 yada proje öncesi mevcut durumunun 
korunmasına yönelik çalışmalar yapılmalı.

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.

İşyeri Taşınma 
Programı

Yer değiştirme ve taşınma süreçlerindeki kayıpların ve tazmin edilmesi gerekli konuların tespit edilerek 
proje geliştiricileri ve kamu ile işbirliği ortadan kaldırılması için öneriler geliştirilmeli.

EYLEM PLANI?

BİR YAKLAŞIM ?
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ed

en
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8Uzun döneme yayılan inşaat sürecinin sağlıklı işlemesi, bölgeyi kullananların ve 
inşaat süresince çalışanların can ve mal güvenliğinin sağlanması için inşaat süreci 
tasarlanarak, yatırımcıların uyması gereken kurallar ve yaptırımlar belirlenmeli. 

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 SÜREÇ TASARIMI 

BİR SÜREÇ ?

N
e

İnşaat sahaları can güvenliği açısından hem inşaat çalışanları hem de kullanıcılar açısından önemli 
riskler oluşturur. Diğer yandan inşaat süresince ortaya çıkan trafik, gürültü, hava kirliliği gibi durumlar 
bölgeyi kullananlar üzerinde stres ve rahatsızlığa sebep olabilir. Bu sorunlara karşı gerekli önlemlerin 
alınmasının sağlanmasının yanı sıra, inşaat süreçlerinin tasarlanarak yatırımcılar yönlendirilmeli ve 
denetlenmeli.

İNŞAAT SÜREÇ TASARIMI ?

N
ed

en
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-İnşaat nedeniyle gece oluşan karanlık 
bölgelerin aydınlatılmalı,
-İnşaat süreci ile ilgili bilgilendirme panoları 
tasarlanmalı,
-Afet riskine karşı önlem alınmalı.

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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9Perşembe Pazarı’nın yeniden canlandırılması için öncelikli olarak kamusal alanların 
tasarlanması gerekmektedir. Kültür ve turizm odaklı bir kamusal alan sistemi, 
ahtapot bacağı gibi tüm Perşembe Pazarı’nı sararak, canlı ve sürekli bir kentsel 
yaşam oluşmasını sağlayacaktır. Bu süreç yalnızca mekânsal tasarımı değil aynı 
zamanda etkinliklerin de organize edilmesini gerektirir. Kamusal alan tasarımının, 
inşaat süreci başlamadan uygulanmaya başlaması, bölgeye olan ilgiyi arttıracaktır.  

Kamusal Alan Senaryosu
Perşembe Pazarı’nın kamusal alanlarına ilişkin ortak bir senaryo hazırlanmalı, bu senaryoya uygun olarak 
farklı özellikte proje alanları oluşturulmalı. Perşembe pazarının kendine özgü kimliği, kültür endüstrileri 
ve turizm odaklı kullanım ve etkinlik senaryoları ile desteklenerek geliştirilmeli, farklı özellikteki açık 
ve kamusal alanlar birbirilerine bağlı bir sistem olarak işlemelidir. Perşembe Pazarı’nın kamusal alan 
senaryosu aşağıdaki kriterler dikkate alınarak hazırlanmalı;

-Kültür endüstrileri çalışanlarının, gençlerin ve tasarımcıların bölgeyle kalıcı ilişki içinde olması 
sağlanmalı
-Perşembe Pazarı’nın kimliğinin korunması ve tanıtımının sağlanması öncelikli olmalı
-Tüm kullanıcı gruplarına hitap edecek etkinlik, oyun, spor, alış-veriş, yeme-içme ve dinlenme 
alanlarının proje alanında anlamlı bir şekilde dağıtılması
-Herkesin erişimine uygun olacak şekilde zemin düzenlemeleri ve toplu taşıma bağlantıları 
tasarlanmalı
-Herkes için güvenli bir ortam sağlanmalı
-Bakımına özen gösterilmeli
-Peyzaj düzenlemelerinde aşırı tasarımdan kaçınılmalı
-Peyzaj tasarımında sabit unsurlarla, değişken unsurlar arasında denge sağlanmalı
-Kullanıcıların beklenti, talep, müdahale ve ihtiyaçlarını dikkate almalı

Öncelikli Projeler
Perşembe Pazarı’nın canlandırılmasında tetikleyici rol oynayacak 4 ana proje geliştirilmeli. 

Etkileşim Alanı; Azapkapı Camii ve surların olduğu bölüm açık etkinlik alanı olarak tasarlanmalı. Perşembe 
Pazarının kentle bütünleşmesi ve toplumun farklı kesimlerinin ilgi odağı haline gelebilmesi için bu 

KAMUSAL ALAN TASARIMI

BİR MODEL ?

N
e

Perşembe Pazarı’nda kamusal alanların tasarlanarak farklı toplumsal grupların ilgisini çekecek 
aktivitelerin yer almasının sağlanması, hem İstanbulluların hem de dışardan gelen ziyaretçilerin projeyi 
benimsemesini sağlayacak, hem de bölgeyi kısa sürede bir çekim noktası haline getirecektir. 

KAMUSAL ALAN ?
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ed
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alanın etkileşim temasıyla yeniden tasarlanması 
gerekir. Tasarımcılar ve kültür endüstrileri 
çalışanları ile gençleri ve çocukları bir araya 
getirecek bu alanın mekânsal tasarımının ve 
etkinlik tasarımının katılımcı ortamlarda yapılması, 
bölgenin benimsenmesini sağlayacaktır. Bu alanın 
tasarımında aşağıdaki kriterler dikkate alınmalı:

-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

Pazar Alanı; Perşembe Pazarı’nın pazar faaliyetlerinin 
korunması, proje alanının kimliğinin sürdürülmesi 
ve canlılık sağlanması açısından önemlidir. Balık 
pazarının yanı sıra, organik ürün satıcıları ve 
çiçekçiler gibi ürün çeşitlenmesini sağlayacak 
unsurlar eklenmelidir. Pazar kullanımlarının yeme-
içme, dinlenme ve etkinlik alanları ile desteklenmesi 
yaşayan bir ticaret alanı oluşturulması 
sağlayacaktır. Bu alanın tasarlanmasında aşağıdaki 
konular dikkate alınmalı:

-Mevcut sokak dokusunu pazarın kontrollü 
bir şekilde genişlemesine olanak sağlayacak 
şekilde tasarlamak
-Haftanın belirli günlerine özel, özelleşmiş pazar 
kurulmasını teşvik etmek (Örneğin Perşembe 
Günleri Organik Pazar kurulması)
-Belirli zamanlarda etkinlikler düzenlemek 
(Örneğin, balık sezonu açıldığında Balık Festivali 
etkinliği yapmak)

-Bölgeden alınacak malzemelerle yapılacak 
yemek tarifleri oluşturmak
-Bölgedeki pazar esnafının ürünlerini ve yeme-
içme tesislerini tanıtacak çalışmalar yapmak
-Kurumsal web-sitesi hazırlanarak yemek 
tarifleri, esnaf bilgileri, bölgenin tarihi, bölge 
hakkında çıkan yazılar ve etkinlik programlarını 
duyurmak. 

Kurşunlu Han; Kurşunlu Han, gerekli yenileme ve 
restorasyon çalışmaları yapılarak hem belediyenin 
hem de bölgedeki kültür endüstrileri çalışanlarının 
ve öğrencilerin kullanımına uygun olarak yeniden 
tasarlanmalı. Bir odak noktası olarak tasarlanacak 
olan bu alan, hem gençlerin bölgeye olan ilgisini 
arttıracak, hem de belediye ile sivil toplum 
arasındaki ilişkileri güçlendirecek bir alan olarak 
kurgulanmalı. Kurşunlu Han Tasarım Merkezi 
olarak yeniden tasarlanırken aşağıdaki kullanımlar 
sağlanmalı:

-Perşembe Pazarı’na ilişkin belediyelerin 
koordinasyonunda oluşturulacak tasarım ve 
yönetim birimleri ile sergi alanları,
-Tasarımcılar ve kültür endüstrileri çalışanları 
için paylaşımlı ofis ve çalışma alanı olanakları,
-Öğrenciler için çalışma alanı, kafeterya ve 
ücretsiz wi-fi,
-Toplantı odaları.

Kıyı; Kıyı kullanımı, su sporları ve çocuklar için 
yenilikçi oyun alanları ile desteklenmeli. Yeşil alan 
özelliği korunarak geliştirilmeli, her yaş grubundan 
kullanıcı için dinlenme olanakları  sağlanmalı. Kıyı 
kullanımları tasarlanırken aşağıdaki konular dikkate 
alınmalı:

-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

10Projenin etaplar halinde bütüncül ve katılımcı bir yaklaşım ile geliştirilmesi için 
Kentsel Tasarım Rehberi hazırlanmalı.

Kültürel miras alanı özelliği baskın olan proje alanında tasarım ilkeleri ve yapılaşma kodları farklı bir 
içerikle hazırlanmalı. Yapıların uyumu, sokakların canlandırılması, kentsel dokunun korunması ve kıyı ve 
açık alan kullanımı için temel tasarım ilkeleri olmalı. 

Kentsel tasarım rehberi hazırlama sürecinde kültürel mirasın korunması konusunda UNESCO, ICOMOS gibi 
kuruluşların yenileme ve canlandırma için önerilen temel ilkeler dikkate alınmalı.

KENTSEL TASARIM

BİR İÇERİK ?

N
e

Geçmişin izleri ile yarının çizgilerini bir uyum içinde ele alan tasarım ilkeleri ve yapılaşma kodlarının 
katılımcı ortamlarda belirlenmesi için hazırlanacak tasarım rehberi;  proje alanının tarihsel ve kültürel 
kimlik ve karakter ögelerini dikkate almalı. 

KENTSEL TASARIM ?

N
ed

en
N

a
sı

l

Örnek Tasarım Kodları

1.Uyumlu Bina
-Yükseklik
-Cephede farklılaşma
-Boklarda kırılma
-Geçişler ve Pasajlar
-Geri Çekme
-Zemin Ticaret 
-Malzeme
-Diğer Yönlendirici İlkeler 

2.Yaşayan Sokak
-Sokak kesitleri
-Çekme mesafeleri
-Kaldırım genişlikleri
-Bina oturumu
-Otoparklar ( yol ve avlu )

3.Kentsel Doku 
-Koridorlar
-Nişler
-Odaklar
-Avlular
-Kamusal alanlar 
-Yarı kamusal alanlar
-Otoparklar

4 .Kıyı Kullanımı
-Su kenarı
-İskeleler
-Peyzaj
-Etkileşim Alanları
- Pazar Alanı 
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Stratejik planda belirtilen programların uygulanma 
süreçlerin takip edilmesi, uygulanıp uygulanmadığının 
kontrol edilmesi gerekir. Yapılan kontrol ve 
değerlendirmelere göre gerekli durumlarda Stratejik 
Plan kararlarında ve program içeriklerinde revizyonlar 
yapılabilir ve karşılaşılan sorunlara çözümler 
geliştirilebilir. Bunun için stratejik planın Tasarlama 
bölümünde belirtilen çalışmalar hazırlanırken 
aşağıdaki konular dikkate alınmalıdır:

Stratejik Plan Koordinasyon Biriminin (SPKB) 
oluşturulması;

Stratejik planın uygulanması için, Tasarlama bölümünde oluşturulan 
programların hazırlanması ve koordinasyonunun belirli bir ekip 
tarafından sağlanması gerekir. Belediye bünyesinde kurulacak bu 
ekip, belirlenen çalışmaların oluşturulması ve izlenmesi sürecinde 
koordinasyonu sağlayacaktır. 

Stratejik Plan uygulama etaplarının belirlenmesi;
SPKB tarafından programların önceliklerine ve zamanlamasına 
göre bir takvim hazırlanmalı ve kısa ve orta vadeli kazanımlar 
belirlenerek etaplama yapılmalı. 

Performans kriterlerinin belirlenmesi;
Her bir program için, proje sürecinde takip edilmesi gereken temel 
kriterler için kontrol listesi oluşturulmalı. Bu kontrol listesi Stratejik 
Plan’da belirlenen öncelikler ve prensipler dikkate alınarak tespit 
edilmeli ve uygulayıcılar tarafından benimsenmesi sağlanmalıdır.

Kurumların görev tanımının yapılması;
Programları uygulayacak kurumlar ve sorumluluklar belirlenmeli, 
programlar yetkili ve sorumlu kişiler tarafından onaylanmalı ve 
uygulama sürekliliği garanti edilmelidir. Eğer gerekli bulunursa, 
kurumların kapasitesine yönelik çalışma da yapılabilir.

İzleme komitesinin oluşturulması;
Programların nasıl uygulandığını ve performans kriterlerini 
değerlendirmek üzere konusunda göre bağımsız uzmanlardan ve 
bölgedeki etkilenen aktörlerin temsilcilerinden oluşan izleme komitesi 
oluşturulmalı. İzleme komitesi Proje İlerleme Raporları hazırlayarak 
bunu projeden etkilenen aktörlerle paylaşmalı. 

Değerlendirme takviminin hazırlanması;
Belirli aralıklarla toplantılar düzenlenerek, stratejik planda 
belirlenen program ve çalışmaların değerlendirilmesi gerekmektedir. 
Bu değerlendirme hem masa başı çalışmalarına hem de sahada 
yapılan inceleme ve gözlemlere dayanmalıdır. Bunun için 
değerlendirme takvimi hazırlanarak İzleme Komitesinin çalışma 
dönemleri belirlenmeli. 

ızleme
Revizyon çalışmalarının 
yapılması;

Belirlenen takvime göre 
hazırlanacak İlerleme 
Raporları ve değişen 
ekonomik, sosyal ve çevresel 
koşullar dikkate alınarak 
Stratejik Plan’da belirlenen 
programlar ve uygulama 
takvimlerinde revizyonlar 
yapılabilir. Bu revizyonlar 
SPKB tarafından ilgili 
kurumlarla birlikte yapılmalı, 
projeden etkilenenlerin katılımı 
sağlanmalıdır. 

İletişim mekanizmasının 
oluşturulması;

İzleme komitesi ile projeden 
etkilenenler arasında iletişim 
sağlayacak bir yapı oluşturulur. 
Yasal yetkiler hakkında 
bilgilendirme sağlanır. Proje 
İlerleme raporları ve plan ve 
program revizyonları projeden 
etkilenenlerin katılımı ile 
yapılır. 

ı.
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YOL HARİTASI
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Bilgilendirme
Bilinçlendirme
Buluşma
Beklenti
Belirsizlik
Benimseme

Tanımlama
Tarama
Tahlil
Tasarlama
Takip

Finansman Modeli
Piyasa Koşulları
Fizibilite Çalışması
Best-use
Risk Yönetim Planı

Bellek Veri Tabanı
Mesaj
Görsel İletişim
Etkinlik Tasarımı
İnternet Sitesi

İş Yeri Taşınma 
Programı

Risk Analizi
Sağlık ve Güvenlik
Denetleme

Tasarım İlkeleri
Yapı Kodları

Açık Alan
Kıyı
Peyzaj

Yasa Havuzu
Otamasyon
Önlem
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Tel: 0212 252 02 77
E-mail: info@kentselstrateji.com

www.kentselstrateji.com


