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ÖNSÖZ
2013 yılında NEF ve Kentsel Strateji işbirliği ile kurduğumuz Kentsel Vizyon Platformu’nun
vizyon, tasarım ve sosyal etki temaları ile yapmış olduğu programlar ve ürünleri bugün, kamu,
özel sektör ve sivil toplum örgütleri ile tartışılmaya başlanmıştır.
Geçen yıl hazırladığımız, özellikle kentsel dönüşüm projelerinde olası olumsuz etkilerin
önceden tespiti ve etkilerin azaltılması için önerileri kapsayan Sosyal Etki Değerlendirme
(SED) Rehberi bir çok çalışmaya ışık tutan bir kılavuz oldu.
Türkiye’de ilk kez hazırlanan bu rehber, özellikle proje geliştirenler için önemli bir farklılık
anlayışı ortaya koydu. Kartal Belediyesi’nin Doğu Merkez Projesi için SED Raporu hazırlatması,
Avrupa Yatırım Bankası ve Dünya Bankası’nın SED raporları isteme zorunluluğu, yeni bir
sektörün yakın bir zamanda oluşacağının işareti.
Kentsel Vizyon Platformu’nun çalışmalarını yürüttüğü Sanayi Mahallesi’nde yer alan Vizyon
Atölyesi ve hemen yakınında bulunan Seyrantepe Oto Sanayi ile çevresinin hızlı bir dönüşüm
sürecine girmesi, sanayiden ticarete ve karma kullanıma dönüşümü, oto sanayi alanının
dönüşüm zamanının geldiğini göstermekte.
Bölgede, depoların ve sanayi işletmelerinin özellikle tasarım ve sanat atölyelerine dönüşüm
süreci, gençlerin bu alanları sosyal girişim ortamı için kullanmaları ise bilim, teknoloji, tasarım
vb gibi yenilikçi kullanımları ile bölgenin farklılaşmasını sağlamakta.
Bir sosyal sorumluluk anlayışı ile kurulan Vizyon Atölyesi; yakın çevresindeki değişim ve
dönüşüm dinamiklerini yakından takip ederek, özellikle, 1960’lı yıllardan bu yana sanayi
fonksiyonunu yaklaşık 40 yıldır sürdüren bölgenin, yeni yaklaşım ve kullanımlarla dönüşümü
için öneriler geliştirmekte.
Bu önerilerden birincisi, dönüşüm sürecine giren oto sanayinin Sosyal Etki Değerlendirme (SED)
Raporu çalışması. Bu rapor, dönüşüm sürecinde yaşam ve mekana olan olası etkileri önceden
tespit ederek, olumsuz etkilerin azaltılmasına yönelik program ve projeler önermektedir.
Seyrantepe Oto Sanayi Sitesi SED Raporu; geliştirilecek dönüşüm projesinin ilk aşamasında
projeyi etkileyenler ile projeden etkilenenler arasında bir etkileşim ortamı oluşturup, olası
etkileri azaltma çerçevesi ortaya koymakta.
Bir başka deyişle, bu çalışma, İstanbul’un kent merkezinde küçük ölçekli faaliyetlerin
sürdürüldüğü Oto Sanayi Sitesi ve çevresinin fiziksel dönüşümü ve beraberinde getireceği
olası değişimler hakkında bilgi veren bir çerçeve çalışmadır.

Bu rapor, özellikle istihdam alanında fırsatlar yaratarak proje alanında çalışan ve etrafında
yaşayanlar için yeni gelir kaynakları ve kapasite geliştirme olanakları yaratmayı öncelik olarak
görür.
SED raporu beş bölümden oluşmaktadır:
A. SED Yaklaşımı
B. Seyrantepe Oto Sanayi Sitesi
C. Mekansal ve Yaşamsal Göstergeler
D. Etki Değerlendirmesi
E. Etki Yönetim Planı
Raporun A bölümünde, SED çerçevesi ile Oto Sanayi Sitesi özelinde SED’in önemi ve SED
raporu hazırlama adımları,
B bölümünde, sanayinin bugünkü durumu ve geçmişine dair veriler,
C bölümünde ise alanda yapılmış tanımlama çalışması kapsamında alanda gözlemsel
incelemeler ve görüşmeler ile elde edilen veriler,
D bölümünde, proje alanında olası değişimler nedeniyle ortaya çıkması beklenen etkiler ve
öncelikli etkiler,
Son bölümde ise müdahale edilmesi gereken etkiler üzerine hazırlanmış Etki Yönetim Planı
ve Uygulama örnekleri ile öneriler ele alınmıştır.
Bu raporun, İBB, Sarıyer ve Kağıthane Belediyeleri ile olası yatırımcılar ve özellikle sanayi
alanındaki mülk sahipleri ve işletmeciler için değerlendirileceğini umuyoruz.
Ayrıca, Kentsel Vizyon Platformu olarak hazırladığımız ve kamuoyu ile paylaştığımız SED
Rehberinin ardından, ikinci olarak hazırladığımız Seyrantepe Oto Sanayi SED Raporu da örnek
bir çalışma olarak kamuoyunda tartışılmalı.
Saygılarımızla
Erden TİMUR
A.Faruk GÖKSU
Kentsel Vizyon Platformu
Kurucu Ortakları
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1
SED Tanımı
10

S ED TANI M I
Sosyal Etki Değerlendirmesi (SED), kentsel dönüşüm süreçlerinde
projeyi etkileyen ve projeden etkilenenler arasındaki etkileşim
sürecinde ortaya çıkan yaşam ve mekâna ilişkin etkilerin, olası
olumsuz sonuçlarının en aza indirilmesi için gerçekleştirilen kapsamlı
ve katılımcı bir yönetim süreci olarak tanımlanır. Etkileyen ve etkilenen
arasındaki etkileşim sürecinin sosyal ve mekânsal değişime duyarlı
hale getirilmesi için hazırlanan SED raporları, özellikle karar alıcıları
yönlendirmeyi amaçlayan dokümanlar olarak görülür.1
Yürütülmekte olan projeler, yasal düzenlemeler ve kararların hedeflerine
ulaşmakta ne derece başarılı olduğu, toplumda ne gibi değişimlere
sebep olduğu konusu günümüzde hem kararlardan etkilenenler hem
de karar alıcılar ve bu kararları uygulayanlar tarafından daha fazla
sorgulanmaya başlandı. Bu yüzden SED hem kamu yatırımlarında hem
de özel sektör projeleri ve ürünlerinde ortaya çıkan proje, hizmet ya da
ürünün etkisini ölçmek ve değerlendirmek için kullanılabilir.2
SED’in kapsamına giren genel konu başlıkları Yaşam ve Mekan3
kategorileri altında incelenir.
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YAŞAM
SOSYAL PROFİL

KOMŞULUK

BEKLENTİLER

EKONOMİ

Gidenler – Gelenler

Mahalleli – Site Sakini

Algı – Kaygı

Kayıplar – Kazançlar

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

Proje süreçleri
Kaygı ve yalnızlaşma
Güvenlik algısı

Sosyal profil
Nüfus değişimi
Yer değiştirmeler
Hassas gruplar
Kiracılar

Kaynak: SED Rehberi
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Mülkiyet ve paylaşımlar
Nüfus değişimi
Yer değiştirmeye bağlı
gelir kayıpları
Mahalle esnafı
Diğer ekonomik etkiler
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MEKAN
KULLANIMLAR

DOKU

KONUT
TİPOLOJİSİ

İŞYERLERİ

Konut – Karma

Mahalle – Site

Apartman – Site

Dükkan – AVM

Kentsel kullanımlar
Altyapı
İnşaat süreci

Yapılaşma
Kamusal alanlar
Tarihi doku
Çevresel unsurlar

Konut çeşitliliği
Konut yapısı
Konut kalitesi

Dükkan
Atölye – İmalathane
Alışveriş merkezleri

Kaynak: SED Rehberi
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2
10 Soruda
SED Nedir?

16

E TKİ DEĞER L E ND İ RM E S O RU L ARI
İ Çİ N KO NT RO L L İ S T E S İ
4

Etki değerlendirme çalışması, etkilerin mümkünse ortadan kaldırılması
ve olumlu etkilerin artırılmasına yönelik politikalar ve projeler
geliştirilmesi amacıyla hazırlanır. Dolayısıyla değerlendirme yapılırken
etkilere ilişkin “Ne, Kim, Nerede, Nasıl, Ne Zaman, Neden” sorularının
cevapları araştırılmalıdır.
Sosyal Etki Değerlendirmesi ile etkilerin çeşitli yöntemlerle sahada
ayrıntılı analiz edilmesinden sonra, aşağıdaki 10 soruya da cevap
arandığından emin olunmalıdır.
1- Etkinin kapsamı ne?
2- Etki ne ile ilgili?
3- Etki nasıl gerçekleşiyor?
4- Nereleri etkiliyor?
5- Kimi ve neyi etkiliyor?
6- Etki ne zaman gerçekleşiyor?
7- Etki ne?
8- Neden etkiliyor?
9- Etki nasıl yönetilmeli?
10- Etkiler nasıl takip edilmeli?
17

1

Etkinin kapsamı ne?
“Kategorilerin tanımlanması”
o
o

o

o
o

o

2
o
o
o

3
o

o

o
o
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Toplumun öncelik ve
ihtiyaçları tespit edilmeli.
Teorik yaklaşımlar
ve iyi proje örnekleri
incelenmeli.
Öncelikli
değerlendirilmesi
gereken
etkiler belirlenmeli.
Belirlenen etki
kategorileri kapsamında
etkileyenler ve
etkilenenler için kolay
anlaşılabilir ve tutarlı
başlıklar tespit edilmeli.
Doğrudan ve dolaylı
etkiler araştırılmalı.

4

Nereleri etkiliyor?
“Etki alanının belirlenmesi”
o

o

5

Kimi ve neyi etkiliyor?
“Etkilenenlerin tespit edilmesi”

Etki ne ile ilgili?
“Konuların ayrıştırılması”

o

Her kategoriye yönelik
etki konuları belirlenmeli.
Neden o etki konularının
seçildiği açıklanmalı.
Etki konuları “etki ne ile
ilgili?” sorusuna cevap
vermeli.

o

Etki nasıl gerçekleşiyor?
“Durum tespiti yapılması”
Etki konularının
niteliği ile ilgili mevcut
ya da olası durum
açıklanmalı.
Saha ve masa-başı
araştırmalarının
sonuçları açıklanmalı.
Nitel ve nicel veriler
kullanılmalı.
Etki konusu ile
ilgili farklı değişim
süreçleri ve olasılıklar
belirtilmeli.
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Etkilerin hangi
bölgelerde (proje alanı/
yakın çevre/bölgesel)
ortaya çıkacağı
öngörülmeli.
Yalnızca proje alanı
değil; proje alanı yakın
çevresi, ilçe sınırları, il
ve bölge çapında ortaya
çıkan/çıkabilecek etkiler
ayrıştırılmalı.

Projeden etkilenen
insanlar ve varlıklar
tespit edilmeli.
Etkilenen insanlar
ve varlıklar farklı
kategorilere ayrılmalı.
(Yaşayanlar/çalışanlar
gibi)

Etki ne zaman gerçekleşiyor?
“Etki dönemlerinin ayrılması”
o

o

o

Etkilerin gerçekleştiği ya
da gerçekleşmesi beklenen
dönemler incelenmeli.
Etki dönemleri projenin
mevcut aşaması
değerlendirilerek yapılmalı.
Proje kapsamında belirgin
tarih öngörüleri varsa
onlar referans alınmalı
(yasal süreçler, iptaller, vs);
yoksa dönemler niteliksel
olarak (5-10 yıllık süreçler)
incelenmeli.
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Etki ne?
“Etkilerin tarif edilmesi”
o

o

o

o

8

Proje kaynaklı etkilerin
insanlar ve varlıklar
üzerindeki etkiler ortaya
konulmalı.
Etkiler tarif edilirken; kayıpkazanç, zorunlu-gönüllü
yer değiştirme, nüfus
artışı-azalışı, istihdam- iş
fırsatları gibi konularda
artma ya da azalma,
nitelikli-niteliksiz kamusal
hizmetler, bozulan-yeni
oluşan sosyo-ekonomik
ve de mekânsal ilişkiler,
zorluklar-kolaylıklar,
güven-güvensizlik gibi
tanımlar kullanılmalı.
Gerçekleşengerçekleşmekte olangerçekleşme olasılığı olan
etkiler etki dönemleri
dikkate alınarak birbirinden
ayrılmalı.
Etkilerin olumlu-olumsuzne olumlu ne olumsuzhem olumlu hem olumsuz
özellikleri belirtilmeli.

9

Etkiler nasıl yönetilmeli?
“Etki azaltma yönetim stratejilerinin
belirlenmesi”
o
o

10

Etkilerin hafifletilmesi için
öneriler geliştirilmeli.
Olumsuz etkilere yönelik
alınması gereken önlemler
açıklanmalı.

Etkiler nasıl takip edilmeli?
“Sorumlulukların belirlenmesi”
o

o

o

Etki azaltma yönetim
sürecine dair izleme ve
değerlendirme kriterleri
belirlenmeli.
Bu kapsamda farklı
aktörlerin görev ve
sorumlulukları tayin
edilmeli.
Takip süreci zaman
ve yetki ile eş zamanlı
hazırlanmalı.

Neden etkiliyor?
“Etki nedenlerinin açıklanması”
o

o

o

Belirlenen etkilerin
(olası) nedenleri farklı
gerekçeler dikkate alınarak
açıklanmalı.
Nedenler açıklanırken
çapraz sorgulama
yapılmalı.
Nedenler önceliklerine
göre belirlenmeli ve bu
doğrultuda sıralanmalı.

19

3
SED Nasıl
Hazırlanır?
20

S E D BAS AM AK L ARI
Seyrantepe SED Raporu, SED Rehberi’nde bir kentsel dönüşüm
projesinin analizi durumunda takip edilmesi gereken öneriler takip
edilerek hazırlandı. Projenin yaşam ve mekana olan etkilerinin
araştırılması için SED Rehberi’nde önerilen 5T adımları takip edildi.
Üç ay süren çalışmada masa başı araştırmalar, gözlem, mülakat gibi
yöntemlerden faydalanıldı. Böylece 5T basamaklarını takip ederek
yapılan çalışmalar SED raporunun içeriğini oluşturdu.5
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Dönüşüm Alanını
TANIMLAMA

Durum Tespiti

Seçenekleri
TARAMA
Erken Müdahale

Etkileri ve Tepkileri
TAHLİL
Etki ve Tepki Değerlendirme

Süreci
TASARLAMA
Etki Hafifletme

Etkileri ve Süreci
TAKİP

İzleme ve Değerlendirme
Şema 2: Etki Değerlendirme Adımları
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Tanımlama


Çalışmanın amacı



Çalışmanın kapsamı



Proje bilgileri



Proje süreci ve aktörleri



Projenin etki alanı



Projeden etkilenenlerin profili

Tarama


Öngörülen kapasitenin değerlendirilmesi



Projenin yapılabilirliğinin denetimi



Hafifletilmesi mümkün olmayan etkilerin belirlenmesi



Erken çözüm araçlarının sunumu

Tahlil


Etkilerin değerlendirilmesi



Doğrudan etkiler



İkincil ve kümülatif etkiler



Olası etkiler ve tepkiler

Tasarlama


Tarafların sorumlulukları



Katılım planı (katılım araçları ve uzlaşma zemini konuları)



Uygulama takvimi



Eylem planı

Takip


Performans kriterleri



İzleme komitesi



Süreç değerlendirme takvimi



Proje ilerleme raporu

Kaynak: Kentsel Strateji
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4
SED Yöntemleri
24

ETKİ A R A Ş T I RM A YÖ NT E M L E Rİ
Sosyal etkilerin analizi için hem nitel hem de nicel yöntemlerin
kullanılması gerekir. Sosyal etki değerlendirmesi bu sayede; önerilen
proje ya da planların yarattığı değişimlerden halkın bugün ve gelecekte
nasıl etkileneceğini çok yönlü analiz etmeyi amaçlar.

25

Sosyal etki değerlendirmesi; önerilen proje ya da planların yarattığı değişimlerden halkın
bugün ve gelecekte nasıl etkileneceğini çok yönlü analiz etmeyi amaçlar. Bu amaçla sosyal
etkilerin analizi için hem nitel hem de nicel yöntemlerin kullanılması gerekir.

Nicel ve nitel araştırmalar
Kentsel dönüşüm projelerinin SED araştırmasında proje ile sosyo-ekonomik yapıda oluşacak
değişimlerin tahmin edilebilmesi için nicel verilerin elde edilmesi gerekir (Detaylı bilgi için
bkz. Kartal Doğu Merkez Sosyal Etki Değerlendirmesi). Bu amaçla aşağıdaki konu başlıkları
incelenebilir:
•
•
•
•
•
•

Demografik yapı
Konut
Piyasa yapısı
Gelir ve istihdam
Kamu hizmetlerine erişim
Estetik değerler

Projeden kaynaklanan algı ve beklenti değişimlerini incelemek için nitel yöntemler kullanılır.
Bu değişimleri ölçmek sosyo-ekonomik ve fiziksel çevrede meydana gelen nicel değişimleri
ölçmeye oranla daha karmaşık olabilir. Çünkü, etki değerlendirmesi proje alanında hem
halihazırda yaşayanların, hem de gelecekte yaşayacakların toplumsal refah ya da yaşam
kalitesi algısındaki proje kaynaklı değişimleri incelemeyi hedefler.
Daha gerçekçi bir değerlendirme yapmak adına, algı ve beklentilerin ölçülmesi için katılımcı
teknikler kullanılmalıdır. Katılımcı yöntemlerin kullanılabilmesi için pek çok farklı kaynaktan
bilgi toplanması (görsel veriler, önceki araştırmalar, sözlü tarih, arşivler, gözlem vb.), yerel
halk ve uzmanların bilgi ve deneyimlerinden
faydalanılması, saha çalışmalarının yürütülmesi ve daha da önemlisi tutarlı ve güvenilir veriler
elde edilmesi gerekir. Bu anlamda sosyal etki değerlendirmesinde aşağıdaki katılımcı yöntem
ve araçların kullanımı önem kazanır:
•
•
•
•

Gözlem ve görüşmeye dayalı yöntemler
Topluma ve danışmanlığa dayalı yöntemler
Atölye çalışmasına dayalı yöntemler
Analitik araçlar ve diğer araçlar

Kentsel Strateji tarafından geliştirilen yöntemler
SED hazırlama sürecinde Kentsel Strateji tarafından geliştirilen yöntemler; sorunların tespiti,
etkilerin belirlenmesi ve etki derecelerinin ölçülmesi için önemli sonuçlar ortaya koymaktadır.
•
•

Film Atölyesi
Sessiz Yürüyüş

•
•
•
•
•
•

Bina, Sokak, Mahalle
“Mahallemi Seviyorum Çünkü…”
6B Analizi (Uzlaşma Yönetim Basamakları)
BEK Analizi
Beklenti Matrisi
Toplama (+) ve Çıkarma (-) Yöntemi

Sanayi Sitesi SED raporunun hazırlanması için 5T adımlarının izlenmesi sırasında bu yöntemler
arasından masabaşı çalışma ile gözlem ve görüşmeye dayalı yöntemler uygulandı.

Gözlem ve görüşmeye dayalı yöntemler
Gözlem ve görüşmeye dayalı yöntemler, bir sorunun tespiti ya da olası nedenleri hakkında
derinlemesine inceleme yapılmasını sağlar. Böylece, özellikle nitel veriler elde edilerek
araştırmacının bire bir görüşme ve gözlem yoluyla sahayı incelemesi, notlar ve kayıt tutması
ve verilerinin geçerliliğini farklı gruplarla (etkileyen, etkilenen, uzman, yerel örgütlenmeler,
yerel grup liderleri vb.) birlikte test etmesi sağlanır.
Raporun hazırlanmasında gözlem ve görüşme yöntemleri genellikle Tanımlama adımına
dönük olarak, özellikle yaşamsal analizlerin yapılmasında ve aynı zamanda Tahlil kısmında
etkilerin değerlendirilmesinde kullanıldı. Bu kapsamda proje alanı ve çevresinde üç gün
boyunca gözlemler ve esnafla sokak sohbetleri yapıldı. Alan hakkında daha derinlemesine
bilgi edinmek için ise Sanayi Sitesi’nde çalışan altı kişiyle toplam beş açık uçlu görüşme
yapıldı. Görüşmecilerin seçiminde alınan en temel alanda uzun süredir çalışıyor olmalarıydı.
Görüşülen her kişinin 1960’lardan itibaren işletmelerini yürütmekte olmaları en önemli ortak
noktalarıydı.

Masabaşı araştırma
Bu yöntem Tanımlama adımında proje alanına ilişkin mekânsal analizlerin ve projenin
öngördüğü değişimin ortaya konmasında, projeyi etkileyen ve projeden etkilenen aktörlerin
belirlenmesinde kullanıldı.
Diğer yandan, Tarama adımında acil müdahale alanlarını belirlemek için süregelen planlama
yaklaşımı ve katılım araçları incelenerek sürecin devamına dair dersler çıkarıldı. Tasarlama ve
Takip basamağı için ise iyi örnek teşkil eden kentsel dönüşüm projelerindeki öneriler araştırıldı
ve buna göre hedefler geliştirildi.

Sosyal Etkileşim Matrisi

Sanayi Sitesi SED çalışmasının Tasarlama bölümünde, proje etkileri ve proje alanında
iyileştirilmesi düşünülen konular için öneriler ve etki yöntemin eylem planı hazırlandı. Bunun
için Sosyal Etkileşim Matrisi (SEM) (Bkz. Şema 3) ile belirlenen ilkeler benimsenerek programlar
oluşturuldu.
Kentsel Strateji tarafından geliştirilen SEM; bir projeyi etkileyen (yatırımcılar, proje geliştiricileri)
ve projeden etkilenen (yaşayanlar ve çalışanlar) aktörler arasında oluşturulacak etkileşim
ortamları ile, proje kaynaklı negatif etkilerin an aza indirilmesini sağlayan katılımcı ve kapsayıcı
bir süreç yönetimini hedefler. Matris, bu doğrultuda belirlenecek olan ilkeler ve programlar için
takip edilmesi gereken “Kimler, Ne Yapmalı? Nasıl Yapmalı? Neden Yapmalı?” sorularına cevap
niteliği taşıyan, yol gösterici bir çerçeve olarak görülebilir.

PROJE GELİŞTİRENLER
YAPILMALI

ETK
İle
n
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n
ye

Etkin olmalı
Tasarıma katılmalı
Kapasite oluşturmalı
İhtiyaçları ortaklaştırmalı

r

ETK
İle

NE

le
en

Empati kurmalı
Tasarımı çeşitlendirmeli
Kayıpları engellemeli
İş potansiyeli yaratmalı

YAŞAYANLAR VE ÇALIŞANLAR

NASIL

YAPILMALI

YAPILMALI

İ

Etkileşim planı
Tasarım süreci
Katılım araçları
İhtiyaçlar ve işbirliği
Şema 3: Sosyal Etkileşim Matrisi (SEM)

Kaynak: Kentsel Strateji
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ETKİLEYEN VE ETKİLENEN
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K

şim
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NEDEN

SOSYAL ETKİ

Ekonomik seçenekler
Tazmin mekanizmaları
Katılımcı karar alma
İş yaratma

Projeyi ETKİLEYENler

Projeden ETKİLENENler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
Sarıyer Belediyesi
Kağıthane Belediyesi
Yatırımcı

Çalışanlar
Esnaf
Mülk Sahipleri
Bölgede Yaşayanlar
Kiracılar
Kentsel Çevre

Tablo 2: Etkileyenler ve Etkilenenler

İBB: Proje alanının 1/5000 ölçekli nazım imar planını hazırlama ve 1/1000 ölçekli uygulama
planını onaylama sorumluluğu Büyükşehir’e ait.
Kağıthane Belediyesi: Proje alanının güneyinde yer alan küçük bir bölümü sınırları içerisinde
yer alıyor.
Sarıyer Belediyesi: Proje alanının büyük bir kısmı ve içinden geçen yolların büyük bir bölümü
Sarıyer Belediyesi’nin sorumluluğunda.
Yatırımcı: Proje alanında iki adet firma pazarlık süreci içerisinde mülk sahipleri ile görüşmelere
devam ediyor.
Çalışanlar ve Esnaf: Proje alanında çalışanlar ve dükkanı bulunan esnaf projenin başlıca
etkilenen grupları arasında bulunuyor.
Mülk Sahipleri: Proje alanında dükkanı bulunan mülk sahiplerinin çoğunun alanda herhangi bir
ekonomik bir aktivite ile uğraşmadığı yapılan görüşmelerde edinilen bilgiler arasında.
Bölgede yaşayanlar: Huzur, Seyrantepe ve Yeşilce Mahallelerinin proje alanı kenarına yakın
kısımlarında yaşayanları projeden dolaylı olarak etkilenebilecek gruplar arasında yer alıyor.
Alanın yakın çevresinde 2.000’i 18 yaş altı olan yaklaşık 7.500 kişinin yaşadığı tahmin ediliyor.
(Bkz: Şema 5, Proje Alanı ve Yakın Çevresi)
Kiracılar: İşyerlerinin taşınacak olmasından dolayı çoğu kiracı olan işletmelerin masraf ve
zararları göz önüne alınarak tazminat ile desteklenmeleri gerekir.
Kentsel Çevre: Donatı alanları, ağaçlar, sokak hayvanları ve çevreyi oluşturan diğer fiziksel
unsurları kapsar.
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Seyrantepe Oto
Sanayi Sitesi
Proje Alanı
Dünden Bugüne Oto Sanayi Sitesi
Sanayi Sitesinin Yarını
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SARIYER
TEM

SEYRANTEPE
MAHALLESİ

HUZUR MAHALLESİ

1
Proje Alanı
FSM

YEŞİLCE
MAHALLESİ

BEŞİKTAŞ

KAĞITHANE

METRO

SULTAN SELİM
MAHALLESİ

O

METR

BÜS

METRO
E5

Şema 4 Seyrantepe Sanayi Sitesi Konumu
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KÖP
R

ÜSÜ

OTO S ANAY İ S İ T E S İ
İstanbul’un Avrupa Yakası’nda yer alan küçük ölçekli sanayi
merkezlerinden biri olan Seyrantepe Oto Sanayi Sitesi aynı zamanda
Büyükdere Caddesi üzerinde kalan son sanayi alanlarından. Buna
bağlı olarak, proje alanının konumu, çevresiyle olan bağlantıları ve de
Merkezi İş Alanı’nda Büyükdere aksı ile ilişkisi bu bölümde ele alınıyor.
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TEM

SARIYER

HUZUR MAHALLESİ

SEYRANTEPE MAHALLESİ
KAĞITHANE
BEŞİKTAŞ

YEŞİLCE MAHALLESİ
METRO

SANAYİ MAHALLESİ

Şema 4: Seyrantepe Oto Sanayi Sitesi Konumu
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FSM KÖPRÜSÜ

Büyükdere
Caddesi
üzerinde
bulunan
Seyrantepe Oto Sanayi Sitesi, Sarıyer’in Huzur
Mahallesi ile Kağıthane’nin Yeşilce Mahallesi
sınırları içerisinde yer alıyor. Boğaziçi
Köprüsü’ne 6 km ve Fatih Sultan Mehmet
Köprüsü’ne de 5 km uzaklıkta olan bölge,
Yenikapı – Hacıosman metro hattına bitişik bir
konuma sahip. Alan Seyrantepe’ye de özel bir
metro hattı ile doğrudan bağlanıyor.
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3

Şema 5: Proje Alanı ve Yakın Çevresi
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2 1

Proje alanının büyük bir bölümü Sarıyer Belediyesi Huzur Mahallesi sınırları içerisinde yer alan
Seyrantepe Oto Sanayi Sitesi’ni, güneyde ise Kağıthane Belediyesi Yeşilce Mahallesi’nin küçük
bir bölümünü kapsıyor. Ancak, proje alanının dolaylı etkileri daha çok Kağıthane Bölgesi’ndeki
mahalleleri kapsayan geniş bir alana yayılıyor.
Sanayi sitesinin batısını ve güneyini kapsayan yakın çevrede kademeli olarak işyerleri ve yoğun
konut alanları bulunuyor. Bu bölge rapor boyunca “Yakın Çevre” olarak nitelendirilecek olan proje
alanının yaklaşık 500 m’lik çeperini kapsayan alanda yer alıyor. Bu bölümü Sarıyer Belediyesi’ne
bağlı Huzur ve Kağıthane Belediyesi’ne bağlı Yeşilce ve Seyrantepe mahalleleri oluşturuyor. Yakın
çevredeki 2 numaralı bölgede atölyeler ve matbaaların kümelendiği sanayi yapıları bulunmakta
olup, bu alanların batısındaki 3 numaralı bölgede konut alanları görülüyor. (Bkz: Şema 5)
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MASLAK
OTO
SANAYİ
MASLAK PLAZALAR BÖLGESİ

KOLORDU KOMUTANLIĞI
TELEKOM
ARENA

ŞİŞLİ ETFAL
HASTANESİ
İTÜ
AYAZAĞA KAMPÜSÜ

SEYRANTEPE
OTO SANAYİ

HARP
AKADEMİLERİ

SANAYİ
MAHALLESİ

KONUT ALANLARI

KONUT ALANLARI
LEVENT
PLAZALAR BÖLGESİ

LEVENT
PLAZALAR BÖLGESİ

ZİNCİRLİKUYU MEZARLIĞI

GAYRETTEPE
PLAZALAR BÖLGESİ

Şema 6: Maslak Levent Aksı Kullanım Kesitleri
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ZİNCİRLİKUYU
PLAZALAR BÖLGESİ

Proje alanına daha büyük ölçekte baktığımızda; Merkezi İş Alanı’nda (MİA) büyük kullanımların
ortasında Büyükdere aksı üzerinde yer aldığı görülüyor.
Büyükdere hattı çevresi, geniş alana sahip büyük kesitlerden oluşuyor. MİA çevresindeki büyük
ölçekli kullanımlar incelendiğinde Zincirlikuyu, Gayrettepe, Levent ve Maslak Plaza Bölgeleri
finans, pazarlama, reklam gibi sektörlerin kümelendiği plaza bölgeleri bulunuyor. (Bkz: Şema 6)
Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait askeri alanlar, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ayazağa
Yerleşkesi ve Maslak Atatürk Oto Sanayi bu alandaki diğer geniş kullanımları oluşturuyor. Aynı
zamanda aksın batısında yer alan Seyrantepe Oto Sanayi ve eski ismi Sanayi Mahallesi olan
Sultan Selim Mahallesi ile aksın doğusunda yer alan Levent ve 4. Levent konut alanları daha
küçük parseller üzerinde yapılaşmanın olduğu alanları gösteriyor.
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SEYRANTEPE
OTO SANAYİ

Proje alanının içinde olduğu 4. Levent civarı
ile tam ortasında yer aldığı Levent ve Maslak
Plaza Bölgeleri’nde ve çoğu ofis ve bazısı
karma olarak planlanan 57 adet plaza, 7 adet
AVM ve 5 adet hotel hizmet veriyor. Levent
Sanayi Sitesi’nin kenarında da 2 adet plaza
bulunuyor. (Bkz: Şema 7)
Diğer yandan, Büyükdere Caddesi’ni bir kesit
olarak yarıya bölen ve üzerinde Telekom
Arena Stadı bulunan TEM Otoyolu’nun da
üzerinde yer alan Şişli Etfal Hastane bina
inşaatının tamamlanmasıyla da önemli kamu
alanlarının kümelendiği bölgelerden birine
dönüşmesi bekleniyor.

AVM
OTEL
PLAZA

Şema 7: Çevredeki Projeler

Maslak-Levent Aksı

2
Dünden Bugüne
Oto Sanayi Sitesi
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S A NAYİ A LANI NI N D E Ğ İ Ş İ M İ
Seyrantepe Oto Sanayi Sitesi 1950’lerde başlayan değişimi
hem mekansal çeşitlenmeyi hem de fonksiyonların değişimini
içeriyor. Bu amaçla dünden bugüne değişimlerin ele alındığı bu
bölümde Seyrantepe Oto Sanayi Sitesinin geçirdiği değişimler
kronolojik olarak değerlendirildi.
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1950ler

1960lar

1957 yılında temeli zamanın Başbakanı Adnan
Menderes tarafından atılan Levent Oto Sanayi
Sitesi’nin açılışı 1960’ların başında yapıldı. O
dönemde Dolapdere semtinde de yer alan oto
tamirhanelerinin taşınması amacıyla yapılan
sanayi sitesi, ilk aşamada 124 m2, 226 m2, 305
m2 olmak üzere üç farklı büyüklüğe sahipti.
Yüksek tavana sahip bu atölyeler genel olarak
tek katlıydı.

1970ler

1970’li yıllara gelindiğinde artan işletme
sayısına bağlı olarak ihtiyaç duyulan dükkan
büyüklükleri de çeşitlendi ve bölünmeler
ortaya çıkmaya başladı. Dükkanların küçük bir
bölümünün bölünerek kiralanmasıyla oluşan
bu kısımlar daha çok perakende ticaret için
tercih edildi.

1980ler

1990lar

1980’lerde bölünmelerin devam etmesiyle
birlikte birimlerin sayısı dikey yönde de
artmaya başladı. Yeni eklemeler yapan
işletmeler üst katlarına inşa ettikleri yeni
katlar ile depo ve ofis ihtiyacını karşılamaya
çalıştı.
1990’larda yatay ve dikey yönde iyice artan
birimlerle birlikte üst katlara daha fazla
yeni birim inşa edildi. Bu döneme kadar oto
ve ticaret ağırlıklı olan sektörler yeme-içme
ve eğlence alanında yoğunluk kazanmaya
başladı. Ayrıca bu dönemde MİA merkezinin
Esentepe’den Levent’e kayması ve Sanayi
Sitesi’nin Levent ve Maslak’a olan yakın
konumu sebebiyle civarda hizmet sektörüne
dönük kullanımlar da ortaya çıktı.

2000ler

2000’li yıllar ise hizmet sektörünün alanda
daha görünür olduğu ve sektörlerin
çeşitlendiği bir zamanı işaret etmekte. Bu
dönemde açılan iş merkezleri ve ofisler,
reklam alanında hizmet veren ajanslar,
özellikle Büyükdere Caddesi’ndeki bankalar,
yeme-içme mekanları, giyim mağazaları ve
spor salonlarındaki artış sektörel dönüşümün
başlıca göstergeleri arasında. 2009 yılında
metro durağının açılması da bu sürece hız
kazandırıyor.
Sanayi Sitesi’nin bugün geldiği noktada
hala yoğunlukta olan sanayi kimliğini
korumasına rağmen, hizmet sektörünün
ve modernize edilmiş işletmelerin artışının
sitenin ilk kuruluşundan itibaren taleplerin ve
hizmetlerin çeşitlendiğini, dolayısıyla dükkan
büyüklüklerinin de artık büyük farklılıklar
içerdiğini gösteriyor.

3
Oto Sanayi
Sitesinin Yarını
48

S A N AYİ Nİ N D Ö NÜŞ ÜM Ü
Yaklaşık 35.000 m2’lik alanda 40 yıldır faaliyetini aktif olarak
sürdüren, ancak son 15 yıl ise farklı kullanımlar ile dönüşmeye
başlayan sanayi sitesi üretim kimliğini giderek kaybetti. Proje
alanı için hazırlanana imar planında önerilen karma kullanıma
geçiş kararı da bu dönüşümün geleceğini işaret ediyor.
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PROJE ALANI (yollar hariç)

35.660 m

2

İNŞAAT ALANI

82.000 m2
KONUT / İŞYERİ

%50 - %50
KAKS

2,30

SEyraNTEPE oTo SaNayİ SİTESİ KENTSEl
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KULLANIMLAR
KONUT
OFİS
TİCARET

TOPLAM KONUT
ALANI

41.000 m2

TOPLAM OFİS
ALANI

41.000 m2

TOPLAM NÜFUS

7.000 kişi
BEKLENEN
ÇALIŞAN SAYISI

4.000 kişi

BEKLENEN
YAŞAYAN SAYISI

3.000 kişi

DÖNÜŞÜM ProJESİ: ProJE KÜNyESİ
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C
52

Mekansal ve
Yaşamsal
Göstergeler

53

1
Mekan
54

Zemin kattaki büyüklüklerin dağılımına baktığımızda ise 100 m2’den küçük birimlerin sayısının özellikle
proje alanının ortasına yaklaştıkça Barbaros ve Atatürk Caddeleri sırasınca arttığı; diğer yandan birim
büyüklüklerinin alanın kuzey kısmına gidildikçe arttığı görülüyor. Bu tip dükkanlar genellikle oto tamirha-

MEK A NS A L GÖ S T E RG E L E R
Bu bölümde Seyrantepe Oto Sanayi Sitesi kentsel dönüşüm
projesinin etkilerinin anlaşılması açısından proje ile planlanan
değişimler ile proje alanının mekânsal özellikleri ele alınacak.
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A DA Kİ M L İ K K ART L ARI
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Proje Alanı Bileşenleri

Proje Alanı

51.000m2

Yapı Toplam Alanı

33.530m2
Parsel: 178

78.350m2

Toplam Birim: 303

Kentsel Donatılar

Birim Sayısı

Mevcut Yapı Alanı

Cami: 1 (110m2)
Trafo: 1 (60m2)
Park: 1 (450m2)
Açık Alanlar: 16.570m2
Yollar: 14.440m2
Otopark: 1 (380m2)
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Yapıların Taban Alanı Büyüklükleri

Sanayi Sitesi’ndeki 253 adet birimin oturum alanları incelendiğinde, 0 – 100 m2’lik taban
alanının %45’lik dilim ile en çok rastlanan taban alanı büyüklüğü olduğu anlaşılıyor. Geri kalan
yarısının büyük bölümünü 100-200 m2’lik alanlar alırken, 300 m2’den büyük yerlerin sadece
%6’lık alana sahip olduğu görülüyor.
Zemin kattaki büyüklüklerin dağılımına baktığımızda ise 100 m2’den küçük birimlerin sayısının
özellikle proje alanının ortasına yaklaştıkça Barbaros ve Atatürk Caddeleri sırasınca arttığı;
diğer yandan birim büyüklüklerinin alanın kuzey kısmına gidildikçe arttığı görülüyor. Bu tip
dükkanlar genellikle oto tamirhanesi, oto ve makine yedek perakende satışı yapan işletmeler
tarafından kullanılıyor.
Orta büyüklükteki taban alanlarını oluşturan 100 – 300 m2 arasındaki büyüklüklerdeki
dükkanların da kuzey sınırında sıklaştığı ve bu dükkanları genellikle daha büyük oto
tamirhaneleri ve atölyelerden meydana geldiği görülüyor. Bu büyüklükler Büyükdere Caddesi
üzerinde nispeten banka, restoran ve perakende giyim mağazalarına ayrılmış durumda.

300-687 m2
%6
200-300 m2
%14

0-100 m2
%45

100-200 m

2

%35
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BÜ

YÜ

KD

ER

EC

CD.

D.

BARBAR
OS CD.

ATAT
ÜRK

Sanayi Sitesi’nin kuruluşunda 124 m2, 226
m2, 305 m2 olmak üzere üç tür büyüklüğün
bulunduğu ancak zamanla bu birimlerin
bölünme ve birleşme yoluyla değişime
uğradığı biliniyor. Bölünmelerin en çok Atatürk
Caddesi’nin ortasında bulunan parkın etrafında
olması ticari hareketliliğin bu kısımlarda fazla
olabileceğini gösteriyor.

Büyüklükler
0 - 100 m2
100 - 200 m2
200 - 300 m2
+ 300 m2
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Kat Sayısı

Proje alanında bulunan binaların çoğu 1-2
kat yüksekliğinde. Tek katlı binaların bir
kısmı yüksek tavanlı olmakla beraber, 2 katlı
binaların bir kısmı yüksek tavana sahip tek
katlı birimlerin dikey olarak bölünüp yeniden
inşa edilerek yapılmasından oluşuyor.

ER

EC

D.

Tamirhane ve atölyelerin olduğu binalar
genellikle tek katlı olurken, yedek parça
ticaretinin yapıldığı dükkanların kat sayısı
depolama ve ofis ihtiyaçlarına dönük olarak
yaklaşık 2 civarında. İş merkezi, müzikhol
veya üst katın ofis olarak kullanılan binaların
kat sayısı 3 veya 4 kata kadar çıkabiliyor.
Kat sayısının en yüksek olduğu kısım proje
alanının güney sınırında iş merkezlerinin
bulunduğu kısımda yer alıyor.

YÜ

KD

Mülkiyet Durumu

BÜ

Proje alanının tamamı özel mülkiyettedir.
Yapılan görüşmelerde alanda yer alan
işletmelerin çoğunluğunun kiracı olduğu
ifade edilmiştir. Alandaki işletmelerin
çoğunluğu kiracı olması sebebiyle ise mülk
sahibi olan işletmeler azınlıkta kalıyor.

Kat Adedi
1
2
3
+3

Adalar

2755
10 adet yapı adasının bulunduğu proje
alanındaki her bir ada yapısal ve sektörel
olarak farklılıklar gösteriyor.

2756

2757 2758
2759

2760
2762

8660

8659

8663
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Ada: 2755
D

Ahme

t Baym

an Ca

ddesi

C

A
Mend

eres

Cadd

esi

B
Ulub

aş C

adde

nü C

adde

Barbaros

Büy

Caddesi

ükd

si

Cad

t İnö

ere

İsme

des

i

Bey
azıt

Arkan C

Cad

des

addesi

i

si

A

B

Atatü

rk Ca

ddes

i

Günüy Cephesi Görünüşü

B
Eme

Umar Sokak

Doğa Sokak
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Doğu Cephesi Görünüşü
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Kuzey Cephesi Görünüşü

Destegül Sokak

D
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Batı Cephesi Görünüşü
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1 Katlı
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kak

2 Katlı

3 Katlı

4 Katlı ve Üzeri

A

Ada: 2755

Zemin Kat
Kullanımları

Parsel: 30
Birim: 36
İşletme: 33
Boş birim: 3
Cephe uzunluğu: 445 m

%5
%23

%36

%10
%7

%9

%10

İşletmelerin Alansal Dağılımı

Atölye

Oto

Ticaret

Depo

Ofis

Yeme-İçme

Boş

Diğer
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Ada: 2756
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Doğa Sokak
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C

D

Kuzey Cephesi Görünüşü

Destegül Sokak

D
Dike

Batı Cephesi Görünüşü

n So

1 Katlı

64

kak

2 Katlı

3 Katlı

4 Katlı ve Üzeri

A

Ada: 2756

Zemin Kat
Kullanımları

Parsel: 22
Birim: 41
İşletme: 36
Boş birim: 5
Cephe uzunluğu: 373 m

%13

%13

%21

%27

%7
%11

%11

İşletmelerin Alansal Dağılımı

Atölye

Oto

Ticaret

Depo

Ofis

Yeme-İçme

Boş

Diğer
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Ada: 2757
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Eme
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Umar Sokak

Doğa Sokak

kter

C

D

Kuzey Cephesi Görünüşü

Destegül Sokak

D
Dike

A

Batı Cephesi Görünüşü

n So

1 Katlı

66

kak

2 Katlı

3 Katlı

4 Katlı ve Üzeri

Ada: 2757

Zemin Kat
Kullanımları

Parsel: 26
Birim: 37
İşletme: 29
Boş birim: 8
Cephe uzunluğu: 294 m

%11

%23

%6
%10

%51

İşletmelerin Alansal Dağılımı

Atölye

Oto

Ticaret

Depo

Ofis

Yeme-İçme

Boş

Diğer
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Ada: 2758
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Eme
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Doğa Sokak
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C

D

Kuzey Cephesi Görünüşü

Destegül Sokak

D
Dike

1 Katlı

68

A

Batı Cephesi Görünüşü

n So

kak

2 Katlı

3 Katlı

4 Katlı ve Üzeri

Ada: 2758

Zemin Kat
Kullanımları

Parsel: 16
Birim: 29
İşletme: 27
Boş birim: 2
Cephe uzunluğu: 282 m

%15

%9
%7
%7
%4

%33

%19
%6

İşletmelerin Alansal Dağılımı

Atölye

Oto

Ticaret

Depo

Ofis

Yeme-İçme

Boş

Diğer
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Ada: 2759
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Umar Sokak

Doğa Sokak

kter

C

D

Kuzey Cephesi Görünüşü

Destegül Sokak

D
Dike

A

Batı Cephesi Görünüşü

n So

1 Katlı

70

kak

2 Katlı

3 Katlı

4 Katlı ve Üzeri

Ada: 2759

Parsel: 17
Birim: 31
İşletme: 27
Boş birim: 4
Cephe uzunluğu: 297 m

Zemin Kat
Kullanımları

%12

%3
%10
%15

%46

%10

İşletmelerin Alansal Dağılımı

Atölye

Oto

Ticaret

Depo

Ofis

Yeme-İçme

Boş

Diğer
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Ada: 2760
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Kuzey Cephesi Görünüşü

Destegül Sokak

D
Dike

A

Batı Cephesi Görünüşü

n So

1 Katlı

72

kak

2 Katlı

3 Katlı

4 Katlı ve Üzeri

Ada: 2760

Parsel: 21
Birim: 55
İşletme: 45
Boş birim: 10
Cephe uzunluğu: 375 m

%11

%12
%9

Zemin Kat
Kullanımları

%15

%37

%4

%10

İşletmelerin Alansal Dağılımı

Atölye

Oto

Ticaret

Depo

Ofis

Yeme-İçme

Boş

Diğer
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Ada: 2762
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Kuzey Cephesi Görünüşü

Destegül Sokak

D
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Batı Cephesi Görünüşü

n So

1 Katlı

74

kak

2 Katlı

3 Katlı

4 Katlı ve Üzeri

Ada: 2762

Parsel: 38
Birim: 46
İşletme: 43
Boş birim: 3
Cephe uzunluğu: 400 m

%3

%10
%2
%8

%27

%5
Zemin Kat
Kullanımları

%12
%33

İşletmelerin Alansal Dağılımı

Atölye

Oto

Ticaret

Depo

Ofis

Yeme-İçme

Boş

Diğer
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Ada: 8659
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n So

1 Katlı
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4 Katlı ve Üzeri

A

Ada: 8659

Parsel: 2
Birim: 10
İşletme: 9
Boş birim: 1
Cephe uzunluğu: 165 m

%5
%19

%76

Zemin Kat
Kullanımları

Atölye

Oto

İşletmelerin Alansal Dağılımı

Ticaret

Depo

Ofis

Yeme-İçme

Boş

Diğer
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Ada: 8660
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1 Katlı
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2 Katlı
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4 Katlı ve Üzeri

A

Ada: 8660

Parsel: 3
Birim: 12
İşletme: 9
Boş birim: 3
Cephe uzunluğu: 135 m

%6

%19

%13

%25
%38
Zemin Kat
Kullanımları

İşletmelerin Alansal Dağılımı

Atölye

Oto

Ticaret

Depo

Ofis

Yeme-İçme

Boş

Diğer
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Ada: 8663
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A

Ada: 8663

Parsel: 3
Birim: 6
İşletme: 5
Boş birim: 1
Cephe uzunluğu: 158 m

%12

%88

İşletmelerin Alansal Dağılımı
Zemin Kat
Kullanımları

Atölye

Oto

Ticaret

Depo

Ofis

Yeme-İçme

Boş

Diğer

81

82

83

İ Ş LE T M E L E R

Toplam İşletme:

368

Bağımsız İşletmeler:
İş Merkezleri
İçindeki İşletmeler:
Boş:

84

40

263

105

Sektörel Kümelenmeler

Sektörler

Mekansal Dağılım Oranı

Oto

%26

Ofis

%12

Boş

%12

Atölye

%10

Yeme-İçme

%10

Ticaret

%8

Depo
Diğer

%3
%19

Seyrantepe Oto Sanayi Sitesi’nde yer alan işletmeler farklı sektörlere hizmet veriyor. Proje
alanında en geniş dağılıma sahip olan otomobil sektörü iken, en çok yer kaplayan ikinci grupta
ise ofisler, herhangi bir faaliyet göstermeyen boş dükkanlar yer alıyor. Ayrıca %10’luk oranda
atölyeler ve yeme-içme sektöründe faaliyet gösteren işletmeler yer alıyor. Ticaret ve depo gibi
fonksiyonlar da diğer önemli kullanımlar arasında bulunuyor.
Bununla beraber “diğer” kategorisinde değerlendirilen giyim mağazaları, mobilyacı, benzin
istasyonu ve bakkal gibi perakende; kargo ve reklam şirketi, banka, spor salonu gibi hizmet
sektöründeki firmaların ise toplam birim alanın %19’luk bir dilimini kullandığı saptandı.
Çeşitlilik sunan bu sektörlerin oluşturduğu net bir kümelenmeye ise rastlanmadı.
Proje alanında sanayi yapılarının yoğun olarak kümelenmiş olmasına rağmen, tamirhane ve
atölyelerin üretim faaliyetlerinin azaldığı ve boş dükkanların geniş yer kapladığı gözlemlendi.

85

1. Kat Sektörel Dağılımı
Atölye
Oto
Ticaret
Depo
Ofis
Yeme-İçme
Boş
Diğer

Alanın çevresinde, özellikle batı yönünde,
ilerledikçe matbaacılar ve tabela üretimi yapan
dükkanların da sayıca arttığı göze çarpıyor. 1.
katlar genellikle oto sektöründeki dükkanlar,
ticaret ile uğraşan işletmeler, atölyeler ve
lokantalar tarafından kullanılıyor.

2. Kat Sektörel Dağılımı
Atölye
Oto
Ticaret
Depo
Ofis
Yeme-İçme
Boş
Diğer

88

İkinci ve üçüncü katlardaki önemli bir fark ofis
kullanımındaki artış olup, müzikhollerin de
genellikle 2 ve 3. katlarda konumlandığı göze
çarpıyor. Aynı zamanda tüm binayı kullanan
atölyeler de bu katlardaki önemli sektörler
arasında.

89

3. Kat Sektörel Dağılımı
Atölye
Oto
Ticaret
Depo
Ofis
Yeme-İçme
Boş
Diğer

91

İşletme Yapısı
P oje alanında yer alan başlıca sektörlerin dağılımına ve çalışan yapısına bağlı olarak işletme
yapıları çeşitlilik gösteriyor.

Kullanımlar: Oto
Oto
Diğer

Otomotiv:
Sektörlerin mekânsal dağılımına bakıldığında
oto servisi, oto yıkama ve satışı gibi hizmet
veren işletmelerin yanı sıra oto yedek
parça satan işletmeleri de kapsayan oto
sektörünün toplam inşaat alanının %26’sına
sahip olduğu görülüyor. Alanın orta ve
kuzey kısımlarda dağınık olarak yer alan bu
işletmeler, binaların özellikle birinci katında
hizmet veriyor ve nadir de olsa ikinci katı ofis
olarak kullanan işletmeler de bulunuyor.
Bu tip işletmelerde çalışan kişi sayısının 4-5
civarında olduğu tahmin ediliyor.

93

Kullanımlar: Ofis
Ofis
Diğer

94

Ofis:
Sanayi Sitesi’nin ikinci en çok yer kaplayan
sektörünü Maslak-Levent hattında bulunan
iş merkezlerinin artmasıyla burada da ortaya
çıkan ofislerden oluşturuyor. Ofis kategorisi
altında tekil ofis ve yazıhaneler ile birlikte
iş merkezleri ve iş hanları da ele alınıyor.
Alanının %12’sini meydana getiren ofisler
en çok güney kesimdeki iş merkezlerinde ve
Büyükdere Caddesi üzerindeki binaların üst
katlarında yer alıyor.
95

Kullanımlar: Atölye
Atölye
Diğer

Atölye:
Proje alanında metal işleyen veya makine
tamiratı yapılan çok sayıda atölye bulunuyor
ve bu atölyeler toplam mekanın %10’unu
oluşturuyor. Çoğunluğu tek katlı ve orta
büyüklüğe sahip olan bu dükkanlarda 1-2
kişi çalışmakla beraber birkaç kattan veya
yan yana birkaç birimin birleşmesinden
oluşan ortalama 4-5 kişinin çalıştığı daha
büyük atölyeler de bulunuyor.

97

Yeme-İçme:

Kullanımlar: Yeme - İçme
Yeme-İçme
Diğer

Yeme-İçme:
%10’luk dilime sahip olan diğer sektör olan
yeme-içme; esnaf lokantası, büfe, çay ocağı
gibi gündüz kullanılan alanlar ve alanın
ortasına doğru yoğunlaşan akşamları aktif
olan müzikhollerden oluşmakta. Gündüz
kullanımına dönük mekanların çoğunluğu zemin
katlarda faaliyet gösteriyor ve 50 – 100 m2 arası
büyüklüklere sahip. Diğer taraftan, Büyükdere
Caddesi üzerindeki yeme-içme mekanlarının
mekan büyüklüklerinin ve müşteri kapasitesinin
daha çok olduğu, 5-10 kişi aralığında çalışan
sayısına sahip ve modernize edilmiş işletmeler
olduğu görülüyor. Büyükdere Caddesi üzerindeki
işletmelerin diğer bir farkı da çevredeki iş
merkezlerinden gelen müşteri kitlesini de
kapsayabilmesi; bu açıdan bakıldığında alanın
ortasındaki işletmelerden yine ayrışıyorlar. Alan
içindeki işletmelerde çalışan sayısının ortalama 5
kişi olduğu tahmin ediliyor.

99

Kullanımlar: Ticaret
Ticaret
Diğer

Ticaret:
Alana özellik katan sektörlerden bir diğeri
%8’i oluşturan, hırdavat ve makine yedek
parça (rulman, bobinaj vs.) ticareti yapan
ve 2-3 katlı olan bu işletmelerin en önemli
avantajı depo için de alana sahip olması. Bu
tip yerlerde ortalama 2-3 kişinin çalışmakta
olduğu tahmin ediliyor.

101

Kullanımlar: Depo
Depo
Diğer

Depo:
Alanın %3’ünü oluşturan depoların
kullanıcılarının aynı zamanda Sanayi
Sitesi’nde yer alan işletme sahipleri olduğu
gözlemlendi. Alandaki boş birimlerin
çokluğu alandaki işletmelerin mal tedariki ve
depolaması konusunda kolaylık sağlıyor.
103

Kullanımlar: Depo
Boş
Diğer

Boş:
Mânsal

dağılım incelendiğinde göze en
çok çarpan unsur boş yapıların çokluğudur.
Genellikle üst katlardaki birimler boş ve
bakımsız olmakla beraber, kimi binaların
tamamen kullanım dışı olduğu görülüyor.
Sahada yapılan görüşmelerde bu birimlerin
bir kısmında eskiden üretim yapan büyük
atölyelerin bulunduğu ve taşındıktan sonra
boş kaldığı ya da geçici sürelerle farklı
işletmeler tarafından kiralandığı ifade edildi.

P ROJ E DEN E TKİ L E NE N VARL I K L AR
Makine ve Donanım Özellikleri
Tarihi ve Kültürel Yapılar
Doğal Unsurlar

Makine ve Donanım Özellikleri
Yaklaşık 75 adet oto tamirhanesi ve servisinin bulunduğu proje alanında, 22 adet de makine
üretimi ve tamiratı yapan ve metal işleyen atölye bulunuyor. Bu alanlarda torna makineleri ve
büyük kriko aletleri de yer alıyor.

Tarihi ve Kültürel Yapılar
Proje alanının içinde tarihi nitelik taşıyan bir yapı bulunmamakla beraber, alanının güney
sınırının dışında Hamidiye Su Yolu’nun parçası olarak 19. yy’ın sonunda inşa edilmiş Hamidiye
Su Terazisi (Kulesi) yer alıyor. Osmanlı’nın son dönemlerinde şehrin ana su şebekesinin
yetersiz kalmasından ötürü Yıldız Sarayı ve çevresinde ortaya çıkan su sıkıntısına çare olarak
Kemerburgaz’ın güneydoğusundan su getirilmesine karar veriliyor.
Sultan II. Abdülhamid’e referansla“Hamidiye
Suyolu” adı verilen bu tesis ile 20 maslakta
toplanan suların, Yıldız Sarayı ve Beşiktaş
bölgesindeki
126
çeşmeye
dağıtıldığı
biliniyor. Hamidiye Su Terazisi, Cendere
Terfi İstasyonu’ndan basılan suyu yerçekimi
kuvvetiyle 4000 metre mesafedeki Balmumcu
Deposu’na ve oradan da Yıldız Sarayı’na
pompalamaktadır.
Bugün Kağıthane Yeşilce Mahallesi Eski
Büyükdere
Caddesi
kenarında
kalan,
etrafındaki yoğun yapılaşma sebebiyle
görünürlüğünü yitiren ve bazı parçalarının
zarar görmesinden ötürü bakımsız kalan
Hamidiye Su Terazisi yeterince farkındalık
kazanamamış durumda. Ayrıca geçirdiği
fiziksel tahribatlar sonucunda, 1900’lü yılların
başında inşa edildiğinde kulenin üst kısmında
bulunan bölüm bugün mevcut değil. Yine de
kulenin halen çalışır halde olduğu biliniyor.
Önemli bir su yolunun tarihsel mirası olarak
günümüze kalan bu su terazisi, aynı zamanda
dönemin mimarisini yansıtan bir kültürel eser
ve su taşımacılığını gösteren bir mühendislik
örneği olması açısından bugün değerlendirilip
korunması gereken bir yapıdır.

Foto1: 1900 yılında Hamidiye Su Terazisi’nin
durumu

111

112

Kamusal Alan
Bitişik nizam yapılanmanın olduğu Sanayi
Sitesi’nde, aynı zamanda kaldırım alanlarının
kısıtlı olması ve genellikle yol kenarlarının
araçların park etmesi için ayrılmasından
dolayı yeşil doku oldukça kısıtlı bir alana sahip.
Bu sebepten Atatürk Caddesi üzerinde yapı
adalarının arasında açıklık sağlayan park,
alandaki tek yeşil alan olma özelliğine sahip
olup esnaf ve alana aracını tamir ettirmek
için gelen müşteriler için dinlenme imkanı
sağlayan bir kamusal alan.
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2
Yaşam
Zemin kattaki büyüklüklerin dağılımına baktığımızda ise 100 m2’den küçük birimlerin sayısının özellikle
proje alanının ortasına yaklaştıkça Barbaros ve Atatürk Caddeleri sırasınca arttığı; diğer yandan birim
büyüklüklerinin alanın kuzey kısmına gidildikçe arttığı görülüyor. Bu tip dükkanlar genellikle oto tamirha-
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YA Ş A MS A L GÖ S T E RGE L E R
Bu bölümde Seyrantepe Oto Sanayi Sitesi kentsel dönüşüm
projesinin etkilerinin anlaşılması açısından proje alanının
yaşamsal özellikleri sunulacak.
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Çalışanlar
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Proje alanında 1.500 civarında kişinin çalıştığı tahmin ediliyor ve başta oto servisi, yeme-içme, makine
ve metal atölyeleri, perakende ve ofislerde olmak üzere çeşitli sektörlerde çalışan kişiler bulunuyor.
Bu sayının %32’si oto tamirhaneleri ve oto yedek parça dükkanlarında, %21’i ofislerde, %16’sı ise
yeme-içme sektöründe, %11’i sanayi ile alakalı atölye ve ticarethanelerde çalıştığı tahmin ediliyor.
Ayrıca alanda farklı iş kollarında çalışan %20’lik bir kesim bulunuyor.
Ancak, buradaki sanayi işlevlerinin artan kira fiyatları ve daha geniş alan ihtiyacı duyulması gibi
gerekçelerle sanayi sitesinden taşınıyor olması da alandaki mavi yaka çalışanların sayısının azalmasına
neden olan bir etmen olarak değerlendirilebilir. Aynı şekilde tamirhanelerin de eskisine göre çalışma
kapasitelerinin düşmüş olduğu ve çalışan sayısının da bundan dolayı azalmış olduğu çeşitli görüşmeciler
tarafından belirtilen alanla ilgili değişimler arasında bulunuyor.

Oto
Çalışan
Sayısı
(tahmini)

505

Yemeİçme
245

Çalışan
Oranı

%32

%16

Atölyeler

Ticaret

Ofis

Diğer

Toplam

88

78

333

329

1.578

%6

%5

%21

%20

%100

Tablo 5: Çalışanların Sektörlere Göre Dağılımı

“Eski ustaların yanında en
az 10 kişi çalışıyordu. Bu tip
yerler 1980’lerden sonra bitti...
Şimdiki ustalar iki tornavida,
bir penseyle dükkan açıyor.
Hepsi günü kurtarmaya
çalışıyor.”
(Makine Ustası)

Çoğunluğu mavi yaka çalışanların oluşturduğu,
fakat beyaz yaka çalışanları da kapsayan bu
sektörel çeşitlilik alandaki işgücü profillerinin
de farklı yapıya sahip olduğunu işaret ediyor.
Dolayısıyla, çalışanların eğitim durumu, gelir
düzeyi, ikamet ettikleri bölgelerde büyük
farklılıklar olması muhtemel bir durum olarak
düşünülüyor.

Alanda proje ile birlikte hızlı bir şekilde hizmet
sektörüne doğru yaşanması beklenen geçiş,
proje sonrasında alanda artması beklenen beyaz
yaka işgücü artışı ile paralellik gösteriyor. Bu
aynı zamanda proje alanında bulunan mavi yaka
işgücü ve yeme-içme sektöründe çalışanlar için
de yeni fırsatlar sunuyor.

Diğer taraftan, proje alanı kenarında bulunan 2. ve
3. karakter bölgelerindeki (Bkz. Şema 5: Proje Alanı
Yakın Çevresi) işyerlerinde de oto tamirhaneleri
ve yan sanayi kolları, konfeksiyon, metal ve
makine atölyeleri ve lokantalar gibi işletmelerin
olduğu bölgede de mavi yaka işgücü yoğun
olarak bulunuyor. Buradaki işgücü ve işyerleri
projenin inşaat süresince, çevrede yaşayanlar ise
özellikle proje tamamlandığında hayata geçecek
iş kollarından faydalanabilecek birincil gruplar
arasındadır.

Meslekler ve Beceriler
Syantepe Oto Sanayi Sitesi’nde çalışanlar ticaretten tamir ve bakıma, üretimden yemek sektörüne

çeşitli alanlarda istihdam edilen kişilerden oluşuyor. Alanda yaklaşık 1.500 kişi çalışmakta olup
otomobil bakımı ve yedek parçası satan işletmelerin en çok çalışan sayısına sahip yerler arasında
olduğu düşünülüyor. Bunu yeme-içme sektörü, atölyeler ve ticarethaneler takip ediyor. Bu işletmelerde
yıllardır süregelen deneyime sahip ustalar ve ticarethane sahipleri, aşçılar, servis elemanları gibi farklı
uzmanlıklara ve deneyim seviyelerine sahip çalışanlar bulunuyor.

Ustalar:

Sahada yapılan görüşmeler gösteriyor ki; Dolapdere’de tamirhaneleri bulunan ustalarının
1960’larda, yani kuruluşunda, taşındığı bir yer olarak bilinen Levent Oto Sanayi’nin önemi bir
kısmını atölyeler oluşturuyor. Eskisine oranla sayıca daha az olsalar da hala şehir merkezinde
oto tamiri hizmeti sağlayan birikim ve altyapıya sahip ustalar bulunuyor. Motor, elektrik, kaporta
gibi farklı alanlarda deneyim sahibi olan bu ustaların çalıştığı oto tamirhanelerinin yanı sıra 22
metal ve makine atölyesinin bulunduğu alanda önemli deneyime sahip makine ve metal ustası
ile kalfası olduğu tahmin ediliyor. Ancak çalışan sayısının1990’lar itibariyle neredeyse yarıya
düştüğü belirtiliyor.
Bu ustaların arasında sitenin ilk kurulmasından itibaren kendi işletmesinin başında duran
ustalar ile çalıştıkları dükkandan yetişerek ayrılıp kendi dükkanlarını açan ustalar da bulunuyor.

“Benim yetiştirdiğim eleman
rakibim oldu.”
(Ticarethane Sahibi)
Sanayi Sitesi’nde uzun süredir çalışanlarla yapılan görüşmelere göre eski ustaların çoğunun
çocukları aynı mesleği devam ettirmeyi tercih etmediği gibi deneyimli olan ustaların çoğu
dükkanlarını kapatarak ya da emekliye ayrılarak alanı terk ettiler. Çoğu mülk sahibi olan eski
ustalar çocuklarına Levent Oto Sanayi’de mülk sahipliğini miras bıraktılar.

“Burada ya bina sahibi ya da iş
sahibi olursun.”
(Makine Ustası)

Kalfalar ve Çıraklar:

Proje alanındaki atölye ve tamirhanelerde ustanın yardımcısı olarak yetişmiş olan kalfaların
da çalışan profilleri arasında yer aldığı saha çalışmaları sırasında gözlemlendi. Bazı
atölyelerde kalfaların çıraklıktan itibaren ustalarıyla neredeyse 15 senedir birlikte çalıştığı
bilgisi edinildi. Sadece atölyelerde değil makine ve metal sanayi için üretilen yan sanayi
ürünlerinin ticaretini yapan yerlerde de uzun süreli elemanların çalıştığı belirtildi.
Çalışan profiline dair en dikkat çekici unsur ise usta ve kalfanın 3-4 kişi olduğu dükkanlardaki
çırakların yok denecek kadar az olmasıydı. Çırak sayısının gittikçe azalmasının sebebini
işletmeler için çırak yetiştirmenin masraflı ve zorlu olması açıklandığı gibi gençlerin sanayi
alanında çalışmak istememesinin ve bankacılık, hizmet, tekstil gibi yeni sektörlere yönelmek
istemesinin de önemli bir etken olduğundan bahsedildi.

“Artık gençler elini yağa
bulaştırmak istemiyor.”
(İşletme Sahibi)

Aşçılar ve Garsonlar:

Proje alanındaki diğer önemli bir meslek grubu
yeme-içme sektöründe çalışanlar geliyor.
Lokanta, çay ocağı, büfe ve daha çok geceleri
çalışan müzikhollerden oluşan 49 işletmede
yaklaşık 250 kişinin istihdam edildiği tahmin
ediliyor. Bu işletmelerde mutfakta deneyimli
aşçı olarak çalışanlar olduğu gibi deneyimli
ve deneyimsiz servis elemanları da bulunuyor.
Görüşmelerde eski sanayi lokantaları ve
aşçılarının kiraların artmasıyla taşındığı belirtildi.

Esnaf:

Çoğu yedek satış yapan dükkanların işletmecileri
buradaki ticaret akışının da önemli aktörleri
arasında olup alanda aynı zamanda perakende
hizmeti veren bakkal, giyim mağazaları gibi
çeşitli işletmeler de bulunuyor.

Diğer:

Banka, ofisler ve bir kaç reklam ajansında
çalışan beyaz yaka nüfus ile birlikte perakende
giyimde ve tekstil atölyelerinde çalışanlar ile
küçük esnaf alandaki çalışanların %20’lik
kısmını oluşturuyor. Sanayi metro durağının
açılmasıyla burada yoğunlaşmaya başlayan
beyaz yaka iş alanlarında çalışanların eğitim
profili olarak yüksek eğitime sahip oldukları
tahmin ediliyor. Perakende giyim mağazalarında
çalışanlar ve tekstil atölyesi çalışanları ise bu
alanda ileride AVMler ile artması beklenen giyim
mağazalarında istihdam edilebilecek potansiyel
olduğunu gösteriyor.

Yaşayanlar

Proje alanında 2 numaralı bölgede (Bkz. Şema 5: Proje Alanı Yakın Çevresi) konut özelliği taşıyan bir
yapı bulunmamakla beraber, bu alanın batısında bulunan 3 numaralı alan konut özelliği sergiliyor.
İkisi Kağıthane Belediyesi’ne bağlı olan üç mahallenin yaşayanlar için proje önemli bir istihdam alanı
niteliğine sahip.
Proje alanının yakın çevresini oluşturan alanın yaklaşık 500 m’lik çeperinde bulunan 3 mahallede
%27’sinin 18 altı yaş grubuna dahil olduğu 43.586 kişi yaşıyor. Henüz okul çağında olan önemli bir yaş
grubunun gelecek seneler içerisinde ekonomiye aktif olarak katılması bekleniyor.

Yeşilce Mah

Huzur Mah

Huzur Mah

18 yaş ve üzeri

Seyrantepe
Mah
16.452

8.946

6.368

31.766

18 yaş altı

6.142

3.347

2.331

11.820

Toplam

22.594

12.293

8.699

43.586

(TÜİK, 2015)
Konut bölgesi olan ve projeden istihdam alanında etkilenebilecek nüfus kapasitesini oluşturan 3
numaralı bölgede ise yaklaşık 7.500* kişi ve 2.025 civarında 18 yaş altı gencin yaşadığı tahmin ediliyor.
* 15 ha büyüklüğündeki alanın nüfus yoğunluğu olarak 500 kişi/ha temel alındı.

134

Çevredeki
Gelişmeler
Günümüzde Seyrantepe Oto Sanayi Sitesi proje alanı ve yakın çevresinde
hızlı bir değişimi tetikleyen IT, finans, girişimcilik, sosyal girişimcilik,
teknoloji, sanat/zanaat atölyeleri, kafe ve eğlence gibi yenilikçi
sektörlerin ortaya çıktığı görülüyor. Özellikle Büyükdere Caddesi
üzerinde bankacılık, yeme-içme, giyim ve caddenin paralelinde yemeiçme, ofis, matbaa ve reklamcılık gibi sektörlerin bir süredir faaliyet
gösterdiği biliniyor. Ayrıca makina ve otomotiv alanında faaliyet gösteren
bazı atölyelerin de alandan taşınmaya başladığı gözlemleniyor.
Bu gelişmelere paralel olarak, proje alanında ve yakın çevrede bulunan
eski işyeri ve atölyelerin yenilenerek yeni işlevler kazandırıldığı
görülüyor. Henüz bu hareketliliğin yaratacağı büyük çaplı dönüşümler ya
da sektörel kümelenmeler öngörülemese de, sanayinin alanı terk etme
eğilimi, yerine gelen yeni faaliyetler ve buna bağlı yeni kullanıcıların
alana gelmeye başlaması süreci öne çıkıyor. Alandaki boş ya da kiralık
sanayi yapılarının da artması bu dönüşüm potansiyelinin geleceğine
işaret ediyor.
Özellikle Büyükdere Caddesi ve Sanayi metro durağına yakın alanlarda
hızlanan inşaat ve yenileme faaliyetleri, yeni ofislerin, yeme-içme
ve eğlence alanlarının artışı ile yeni kullanıcı grupların alanda artış
göstereceği fikrini destekliyor. Alanın Maslak-Levent aksına yakınlığı
ve merkezi konumu da çevredeki gelişmelerin hızını tetikliyor.

Vizyon Atölyesi:
Kentsel

Vizyon Platformu “kentlerin geleceğini yeniden düşünmek için” Kentsel Strateji ve Nef
ortaklığında 2013 yılında kurulan bir sosyal sorumluluk projesi. 1 yıldır faaliyetlerini Sanayi
Mahallesi nef 09’da bulunan Vizyon Atölyesi’nde sürdüren ekip; vizyon, tasarım ve sosyal etki
temaları altında programlar ve etkinlikler düzenliyor. Platform; kamu, özel sektör ve sivil toplum
işbirliği ile bölge, kent ve mahalle ölçeğinde yeni kent ve planlama yaklaşımları geliştirmeyi
amaçlıyor.

Kolektif House:

Ofis anlayışına farklı bir boyut kazandıran Kolektif House bağımsız çalışan, girişimci ve şirketlere
“yaratıcı, verimli, sosyal ve ekonomik” çalışma alanları sağlıyor. Mekanda ortak veya bireysel
çalışma alanları için üyelik sistemi kullanılıyor. Aynı zamanda konser, söyleşi, tanıtım gibi çeşitli
etkinlikler de düzenlenerek hem ofis kullanıcıları hem de dışarıdan gelen katılımcılar için
sosyalleşme ve ağ oluşturma imkanları sağlanıyor. İlk mekanını 2015’te Seyrantepe Oto Sanayi
Sitesi Beyazıt Caddesi üzerinde açan Kolektif House, 2016 yılı itibariyle Şişhane ve Levent’te de
faaliyet gösteriyor.

Impact Hub Istanbul:

Hub Istanbul farklı alanlardan, benzer değerleri benimseyen ve sosyal farkındalığı
yüksek kurum ve bireylerin bir araya geldiği bir platform (global network, proje desteği, ortak
çalışma ve etkinlik alanları) sunma amacı taşıyor. Uluslararası ağın bir parçası olan Impact
Hub Istanbul, değer katan, sürdürülebilir kalkınmaya ivme kazandıracak, girişimci projeleri
desteklemek, aynı çatı altında buluşturmak ve uluslararası platforma taşımayı hedefliyor. Sosyal
etki ve yenilik odaklı girişimler için topluluk oluşturma, yaratıcı içerik desteği sağlama, fikir
ve girişim oluşturma ve iş modeli geliştirme gibi alanlarda danışmanlık vererek bünyesindeki
üyelerine yer aldığı geniş ağın bir parçası olmayı vadediyor. Eskiden matbaa olarak kullanılan bir
binayı yenileyen ekip, Mayıs 2016 itibariyle Oto Sanayi Sitesi kenarında bulunan Yeşilce Mahallesi
Emirşah Sokak ta faaliyetlerini sürdürecek.

I

Sanat/Zanaat Atölyeleri:

Sanayi Mahallesi ve yakın çevresinde faaliyet gösteren ahşap, resim ve dans atölyelerinin son
dönemde artış gösterdiği gözlemleniyor. Büyük metrekare boş binaların ve depoların alanda
mevcut olması özellikle sanat/zanaat atölyeleri için uygun bir mekan ihtiyacını bu anlamda
karşıladığı tahmin ediliyor. Örneğin Sanayi Mahallesi Sevcen Sokakta yer alan Cümle Kapısı
Ahşap Atölyesi marangozluk eğitimleri veriyor. Emirşah Sokakta yer alan Havana Social House
ise hem bir kafe hem de dans eğitimlerinin verildiği bir merkez olma işlevi görüyor.

Dome:

İçerisinde tasarım, dijital pazarlama, prodüksiyon altyapısı, teknoloji gibi alanlarda inovatif
hizmet sağlayan ofis ve etkinlik alanları bulunan Dome, yeni nesil ofis ve çalışma anlayışına
örnek teşkil ediyor. Mayıs 2016 itibariyle tamamlanan inşaat faaliyetleri sonrasında, alana yeni
taşınacak yenilikçi sektörler ve işletmeler konusunda bu mekanın gelişim süreci de öngörüler
sağlayacak.

D
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Oto Sanayi Dönüşüm
Projesinin Etkileri
SED Çerçevesi
Etki Değerlendirmesi

Öncelikli Etkiler
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1
SED Çerçevesi
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OTO S A NAY İ S E D ÇE RÇE VE S İ
Seyrantepe Oto Sanayi Sitesi konumu, proje süreçleri ve çevresinde
yaratacağı değişimler açısından kapsamlı bir değerlendirmeyi
gerektiriyor. 2014 yılında başlayan proje fikir süreçleri, bugün hak
sahipleriyle yapılan görüşmeler, sözleşme metinlerine yapılan itirazlar
ve anlaşma/pazarlık süreçlerinin devam etmesi şeklinde ilerliyor.
Seyrantepe Oto Sanayi Sitesi için hazırlanan SED raporu; proje
uygulama sürecine geçilmeden önce proje kaynaklı olası olumsuz
etkilerin öngörülmesi, mümkün olanların ortadan kaldırılması,
öncelikli etkilerin tespit edilmesi, hafifletme stratejilerinin belirlenmesi
ve de proje alanı ile yakın çevresine yönelik proje-program önerilerinin
belirlenmesini kapsıyor. Bunun sonucu olarak projenin etki yönetim
planının hazırlanması hedefleniyor.
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Etki Kategorileri:
Etki kategorileri sanayi dönüşüm projelerinin olası etkilerinin değerlendirilmesinde genel çerçeveyi
sunuyor. Bu kategoriler kapsayıcı olması amacıyla genel başlıklardan oluşuyor. Bu amaçla seçilen
kategori başlıkları benzer özellikteki projeler için referans olma amacı taşıyor. Projenin hangi aşamada
(uygulama öncesi, sırası veya sonrasında) olduğuna bağlı olarak bu kategoriler değişkenlik gösterebiliyor;
fakat en genel anlamda proje süreçlerinin yönetimi, yer değiştirme, altyapı ve üst yapı geliştirme, değer,
kimlik, kirlilik ve kamu sağlığı, ulaşım ve erişilebilirlik başlıkları pek çok sanayi dönüşüm projesinde öne
çıkıyor.
Seyrantepe Oto Sanayi Sitesi Kentsel Dönüşüm Projesi’nin etki kategorileri ise; proje yönetimi, sanayi
karakteri, değer, yer değiştirme ve kamu sağlığı olmak üzere beş ana kategoride ele alındı.. Bu kategoriler
birbirleri ile ortak konuları içermeleri ile birlikte Seyrantepe Oto Sanayi Sitesi ve yakın çevresi için öncelikli
olabilecek konu başlıklarını içermeleri ve kapsayıcı olmaları sebebiyle tercih edildi.

Kategori Bileşenleri:
Belirlenen etki kategorilerinin çizdiği genel çerçevenin daha detaylı ele alınması analitik bir etki
değerlendirme yaklaşımı geliştirilmesinde önem teşkil ediyor. Bu aynı zamanda etki değerlendirme
zincirinin (Bkz. A Bölümü: SED Yöntemleri Nelerdir?) hangi bileşenlerden oluştuğu ve proje kaynaklı
etkilerin diğerlerinden (dolaylı etkiler, ikincil etkiler, vb.) ayrıştırılmasını sağlıyor. Böylece proje kaynaklı
müdahalelerin mevcut ve olası etkileri değerlendirilmesi amaçlanıyor.

Etki Konuları:
Proje kaynaklı müdahaleler ve bunların neden olduğu değişimlerin etkileri değerlendirilirken proje
alanının özelliklerini dikkate alan ve öncelikli müdahale alanlarının belirlenmesine yardımcı olan etki
konularının tespit edilmesi gerekir. Bu konular aynı zamanda etki hafifletme stratejilerinin geliştirilmesi
ve etki yönetim planının hazırlanmasında da yol gösterici niteliktedir.

Etki Türleri:
Proje bağlı etkilerin ne tür niteliklere sahip olduğunun anlaşılması için tablolarda renklere dayalı bir dil
kurgulandı. Buna göre üç tür etki bulunuyor ve farklı renklerde gösteriliyor.

ETKİ TÜRLERİ

OLUMLU
OLUMSUZ
NÖTR

146

Etki
kategorileri
PROJE
YÖNETİMİ

Kategori
bileşeni

Etki
konuları

Planlama

Koordinasyon
Tasarım
İşbirlikleri (proje paydaşlığı modeli, temsil ve yetki)
Pazarlık süreçleri

Katılım ve Uzlaşma

Bilgilendirme toplantıları
Bilinçlendirme çalışmaları
Beklentiler
Belirsizlikler

SANAYİ
KARAKTERİ

Miras

Ortak semboller (cepheler, yükseklikler)
Sanayi belleği

Deneyim

Eğitim - üretim ilişkileri
Sosyalleşme
Aidiyet

İmaj

Doku (parsel yapısı, yoğunluk)
Kullanımlar (sanayiden karma kullanıma geçiş)

DEĞER

Gayrimenkul

Ticaret
Arsa
Konut (yakın çevre)

İstihdam

İş ve işgücü
Meslekler ve beceriler

Ticari Canlılık

Sektörler
Sanayi kullanımları
Esnaf

YER
DEĞİŞTİRME

İşyerleri

Mülk sahipleri
Kiracılar

Çalışanlar

Usta - çırak
Mavi yaka - beyaz yaka

KAMU
SAĞLIĞI

İnşaat Süreçleri

Şantiye alanı ve çevresi
Güvenlik
Lojistik

Kirlilik

Toprak ve su kirliliği
Atık yönetimi ve hijyen

Erişilebilirlik

Ulaşım
Kentsel hizmetler

Kentsel Çevre ve Altyapı

Sosyal donatılar
Park ve açık alanlar (doğal peyzaj)
Sokak hayvanları
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2
Etkiler
148

E T Kİ
Seyrantepe Oto Sanayi Sitesi SED çerçevesi kapsamında beş etki
kategorisi belirlendi. Bu kategoriler proje alanı ve yakın çevresinde
proje kaynaklı etkileri kapsamlı olarak ele almayı sağlamaları nedeniyle
seçildi. Buna göre belirlenen etki katogorileri şunlandır: Proje Yönetimi,
Sanayi Karakteri, Değer, Zorunlu Yer Değiştirme ve Kamu Sağlığı.
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1. Proje Yönetimi
Seyrantepe Oto Sanayi Sitesi Kentsel Dönüşüm Projesi, bölgeye çekeceği sosyal ve
ekonomik faaliyetler ve buna bağlı değişimler ile proje süreçlerinin etkili yönetimini
gerektiriyor. Henüz proje aşamasına geçilmemesi bu süreçlere yönelik etkili adımların
atılmasında hala bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Diğer taraftan, özel sektör
girişimiyle başlatılan projede piyasa koşullarında anlaşma yürütülmesi, projeden
doğrudan etkilenen gruplar arasında geleceğe dair belirsizlik ve proje paydaşları
arasında güvensizlik hakim olmasına neden olabiliyor.
Bunun sonucunda pazarlık süreçlerinin uzaması, farklı beklentilerin yönetilememesi,
sağlıklı bir iletişim ve bilgi akışının sağlanamaması gibi sorunlar yaratıyor. Bu
nedenle proje yönetimi kategorisi proje alanında etki değerlendirmesinin çerçevesinin
çizilmesinde önemli bir etken olarak öne çıkıyor.

Etki kategorilerinden ilki olan proje yönetimi şu başlıklar altında incelenecek:
o

Planlama

o

Katılım ve uzlaşma
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Planlama: Proje yönetiminin ilk alt başlığı olan planlama hem mekânsal hem de aktörler arasındaki
ilişkilerin yönetilmesini ele alıyor ve şu bileşenlerden oluşuyor;
ü Koordinasyon; proje paydaşlarının karar alma ve uygulama süreçlerinin koordine edilmesi
ü Tasarım; proje alanı ve çevresi arasındaki ilişkiyi kurgulayan ve yerel ihtiyaçlara duyarlı
olan tasarım unsurlarının belirlenmesi
ü İşbirlikleri; proje paydaşlığı modeli, temsil ve yetki mekanizmalarının işletilmesi
ü Pazarlık süreçleri; etkileyen ve etkilenenler arasında farklı beklentilerin gözetilmesi
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“Planlama”
Öngörülen
Etki Konuları değişim

Etki

Etkilenen

Etki alanı

Etki dönemi

Koordinasyon

Mülk sahipleri ve
proje geliştiriciler
arasında bilgi
akışının sağlanması

Mülk
sahipleri

Proje alanı

Bugün

Karar alma
Projenin
süreçlerinde
benimsenmemesi
belirsizliklerin olması
(yollar, uygulama imar
planı vb.)

Tüm
etkilenenler

Proje alanı

Bugün

Proje takviminin
yapılmaması

Belirsizliklere bağlı
kaygı

Tüm
etkilenenler

Proje alanı

Bugün

Katılımcı tasarım
çalışmalarının
yapılmaması

Projenin
benimsenmemesi

Tüm
etkilenenler

Proje alanı

Proje uygulama
sırası ve
sonrasında

Tüm
etkilenenler

Proje alanı ve
yakın çevresi

Uygulama
sonrası

Proje alanı

Uygulama sırası

Tasarım

Proje paydaşları
arasında
görüşmelerin devam
etmesi

Tasarım ile
ilgili kararların
bilinmemesi

İşbirlikleri

Geliştirilen karma
kullanım projesinin
mevcut alan ve yakın
çevresinden kopuk
olması

Mekânsal ayrışma

İşbirliği ortamının
henüz oluşmaması

Beklentilerin
Mülk
ortaklaştırılamaması sahipleri

Mevcut tasarım
öğelerinin (silüet,
cepheler vb.)
kaybolması

İtirazlar

Pazarlık
süreçleri

Kurumlar arası
iletişimin yetersiz
olması

Koordinasyonsuzluk

Tüm aktörler

Proje alanı

Bugün

Mülk sahipleri
ve kiracıları için
örgütlenme/
dayanışma
mekanizmalarının
bulunmaması

Ortak çıkarların
korunamaması

Tüm
etkilenenler

Proje alanı

BugünW

Mülk sahipleri ve
proje geliştiriciler
arasında pazarlık
süreçlerinin
yürütülmesi

Proje haklarından
faydalanma

Mülk
sahipleri

Proje alanı

Bugün

Buluşmaların
düzensiz ve sistemsiz
olması

Uzlaşma koşullarının Mülk
bilinmemesi
sahipleri

Proje alanı

Bugün

Kiracıların anlaşma
sürecinde yer
almaması

Kiracıların sürece
itiraz etmesi

Proje alanı

Bugün

Tüm etkilenen
tarafların temsil
ve yetki sahibi
olmaması

Kiracılar

Kiracıların karar
alma, bilgilenme,
anlaşma
süreçlerinde yer
almaması
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Katılım ve Uzlaşma: Proje yönetiminin ikinci alt başlığı olan katılım ve uzlaşma projenin etkileyen ve
etkilenen aktörleri arasındaki bilgi akışı, iletişim ve geri bildirim süreçlerinin işleyişini ifade ediyor.
Katılım ve uzlaşma etki konuları ise şu bileşenlerden oluşuyor;
ü Bilgilendirme toplantıları; etkileyen ve etkilenen aktörler arasında bilgi alışının sağlanması
ü Bilinçlendirme çalışmaları; farklı aktörlerin projenin yaratacağı değişimler, süreçteki
rolleri ve yasal hakları gibi konularda farkındalık kazanması
ü Beklentiler; farklı beklentilerin ortaklaştırılması
ü Belirsizlikler; proje süreçlerindeki belirsizliklerin ve gerekçelerinin tespit edilmesi
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“Katılım Öngörülen değişim
Uzlaşma”
Etki Konuları

Etki

Etkilenen

Etki alanı

Etki dönemi

Bilgilendirme

Proje geliştiriciler tarafından
mülk sahipleri için
bilgilendirme toplantıları
yapılması

Bilgi akışının
sağlanması

Mülk sahipleri

Proje alanı

Bugün

Kiracılara yönelik
bilgilendirme yapılmaması

Belirsizlik ve kaygı

Kiracılar

Proje alanı ve
yakın çevresi

Bugün

Tüm
etkilenenler

Proje alanı ve
akın çevresi

Bugün –
Uygulama
aşaması

İtirazlar

Bilinçlendirme

Beklentiler

Belirsizlikler

Proje alanı ve yakın
çevresinde proje süreçleri
ve etkileri hakkında
bilinçlendirme çalışmaları
yapılmaması

Projenin
benimsenmemesi

Farklı beklentilerin
ortaklaştırılamaması

Anlaşma süreçlerinin Tüm aktörler
uzaması

Proje alanı

Bugün

Sosyal ve mekânsal
beklentilerin
değerlendirilmemesi

Anlaşmazlıklar

Etkilenenler

Proje alanı

Bugün

Kapsamlı ve sistematik bir
katılım ve uzlaşma sürecinin
baştan planlanmaması

Dönüşüm kararının
benimsenmemesi

Tüm aktörler

Proje alanı

Bugün

Proje takviminin bilinmemesi Karar alamama

Mülk sahipleri,
kiracılar

Proje alanı

Bugün

Projeyle ilgili kararların
etkilenenlerle en baştan
görüşülmemesi

Tüm
etkilenenler

Proje alanı

Bugün, Proje
uygulama
sırasında

Projenin olumlu ve
olumsuz etkilerinin
bilinmemesi

Spekülasyonlar ve
söylentiler
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2. Sanayi Karakteri
Bölgede1960’larda açılışı yapılan tek katlı dükkanların zamanla mekânsal
bölünmeler ve ticari faaliyetlerin çeşitlenmesi ile birlikte önemli değişimler
geçirdiği biliniyor. 1980-90’lar ile birlikte ise giderek artan kat çıkmalar ve
bölünmeler sebebiyle sanayi üretimi dışındaki ticari faaliyetler de (mal alım
satımı-ithalat, yeme-içme) artmaya başlıyor. Finans sektörüne yönelik ofislerin alanda ve yakın çevresinde artışı ise 2000’lerde gözlemleniyor.

Sanayinin karakterinde köklü değişimlerin yaşandığı bu süreç bölgede çalışanların yaşam deneyimleri ve hikayelerinin aktarılması, sanayi belleğinin
kent kültüründe görünür/bilinir kılınması ve kentsel dönüşümün özellikle
proje alanı ve yakın çevrede yaratacağı köklü değişimler hakkında farkındalık
kazanılması adına önem taşıyor.

Diğer taraftan proje ile birlikte farklı kullanımlara hitap etme, kentsel çevre kalitesini geliştirme, kentsel belleği canlandıracak projeler geliştirme ve
proje alanı yakın çevresi ile daha entegre bir yapı oluşturma gibi fırsatlar da
ortaya çıkıyor. Örneğin, proje alanının hemen sınırında bulunan fakat bölgedeki yapılaşma ve araç yoğunluğu arasında sıkışan Hamidiye Su Terazisi’nin
(Detaylar için Bkz. Bölüm C: Mekan) kültürel miras değerinin tekrar ortaya çıkarılması ve bölgenin farklı dönemlerde ortaya çıkan kentsel hafızasının canlı
tutulması yönünde projeler geliştirilmesi alanın karakteri hakkında farkındalığın artmasını sağlayabilir.

Bu unsurlar dikkate alınarak, etki kategorilerinden ikincisi olan sanayi karakteri şu başlıklar altında incelenecek:
o

Miras

o

Deneyim

o

İmaj
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Miras; proje alanının dün, bugün ve yarınını ele alan ve bu dönemler arasındaki devamlılık ya da
kopmalara işaret eden miras aynı zamanda mekanın belleğini oluşturan sosyo-kültürel ve fiziksel
unsurlara dikkat çekiyor. Bu başlık şu bileşenlerden oluşuyor:
ü Ortak semboller; bölgede çalışan, hizmet alan ve yakın çevrede yaşayan kişilerin ortak
benimsedikleri mekânsal referans noktaları (silüet, cepheler, yükseklikler, sembol yapılar,
sosyalleşme alanları vb.)
ü Sanayi belleği; sanayi faaliyetlerine bağlı olarak gelişen bölgenin, zamanla sosyo-ekonomik ve
mekânsal değişimler yaşamasına bağlı olarak mekanın soyut değerlerinin öne çıkması

“Miras”
Etki Konuları

Öngörülen
değişim

Etki

Etkilenen

Ortak semboller

Proje alanının

Mekan algısını

Tüm

tamamen yıkılıp

oluşturan ortak

etkilenenler

baştan yapılması

sembollerin

Etki alanı

Etki
dönemi

Proje alanı

Proje uygulama
sırası - sonrası

yitirilmesi
Sembolik değere

Mekanın bugünü

Tüm

sahip unsurların

ve yarını arasındaki

etkilenenler

(cepheler,

devamlılığın

avlu, silüet,

kopması

Proje alanı

Proje uygulama
sonrası

sokak dokusu)
korunmaması
Proje alanının

Bakımsızlık ve

sınırında fakat

çevresindeki

proje alanı dışında

yapılaşma nedeniyle

kalan Hamidiye Su

halihazırda kötü

Terazisi’nin inşaat

durumda olan

süreçlerinden

yapının inşaat

olumsuz etkilenme

süreçlerinde artan

riski

trafik ve sarsıntılar

Kentsel çevre

Proje alanı

Proje uygulama

yakın çevresi

sonrası

nedeniyle zarar
görmesi
Sanayi belleği

Sanayi

Sanayi faaliyetlerine

Tüm

Proje alanı ve

Proje uygulama

faaliyetlerinin

bağlı ilişkilerin

etkilenenler

yakın çevresi

sonrası

alandan taşınması

alanda kaybolması
Mevcut ilişkilerin bir Çalışanlar
kısmının yeni alanda
da sürdürülmesi
beklentisi
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Proje alanı

Proje uygulama
sırası ve sonrası

Deneyim; mekanın deneyimi üretim yöntemleri ve buna bağlı şekillenen ilişkiler, bilgi birikimi ve bu
birikimin aktarılması, sosyalleşmeyi sağlayan karşılaşmalar ve paylaşımlar, aidiyet duygusu konularını
ifade ediyor. Deneyim etki konusu ise şu bileşenlerden oluşuyor:
ü Eğitim - üretim ilişkileri: usta - çırak ilişkisine dayalı gelişen sanayi üretim faaliyetleri
ü Sosyalleşme; kentteki farklı sosyo - ekonomik ilişkilerin bölgede kümelendiği karşılaşmalar ve
paylaşımlar
ü Aidiyet; bir yer, grup, inanç ya da anlayışa dahil olma(ma)yı belirleyen motivasyonlar

“Deneyim”
Etki Konuları

Öngörülen
değişim

Etki

Etkilenen

Etki alanı

Etki dönemi

Eğitim - üretim
ilişkileri

Sanayiye yönelik
üretim yöntemleri,
bilgi ve birikimi
besleyecek
faaliyetlerin ortadan
kalkması

Usta - çırak
ilişkisinin kopması

Çalışanlar

Proje alanı

Uygulama sonrası

Sosyalleşme

Sanayi Sitesi’ne özgü
kamusal alanların
(park, kaldırımlar, çay
ocakları) yeni projede
karşılık bulmaması

Kamusal alanda
yeni sosyalleşme
biçimlerinin ortaya
çıkması

Tüm
etkilenenler

Proje alanı

Uygulama sırası ve
sonrasında

Kamusal alanların
ticari işletme alanları
ile sınırlı kalması

Çeşitli sosyal
profillerin birbirleri
ile karşılaşma
imkanlarının
olmaması

Tüm
etkilenenler

Proje bölgesi

Uygulama
sonrasında

Nitelikli alanların
artmasıyla alana
İstanbul’un diğer
bölgelerinden de
gelecek ziyaretçilerin
artması

Sosyalleşme
alanlarının
çeşitlenmesi

Tüm
etkilenenler

Proje alanı

Uygulama
sonrasında

Alanın tamamen
yıkılarak yeni
karma kullanımlara
dönüştürülmesi

Yeni geleceklerin
bölgeye dair aidiyet
geliştirmesi

Tüm
etkilenenler

Proje alanı

Uygulama sonrası

Sanayiye bağlı
mevcut aidiyet
unsurlarının
ortadan kalkması

Tüm
etkilenenler

Proje alanı

Uygulama sonrası

Aidiyet
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İmaj; sanayi karakteri etki kategorisinin sonuncu alt başlığı olan imaj, bir kent parçasının veya
bütününün tarihi, sosyal, kültürel, fonksiyonel ve fiziksel değerlerinin oluşturduğu zihinsel kodları ifade
ediyor. İmaj etki konusu şu bileşenlerden oluşuyor:
ü Doku; bina, sokak, mahalle düzeyinde ortaya çıkan mekânsal kodlar
ü Kullanımlar; bir alanın içermesine izin verilen fonksiyonlarına göre resmi olarak tanımlanması

“İmaj”
Etki Konuları

Öngörülen
değişim

Etki

Etkilenen

Etki
alanı

Etki dönemi

Doku

Küçük
parsellerdeki 1-2
katlı yapıların
birleştirilerek geniş
parsellerde yüksek
katlı yapılara
dönüşmesi

Yoğunlukların
artması

Tüm
etkilenenler

Proje
alanı

Uygulama sonrası

Kentsel dokunun
tamamen
değişmesi

Tüm
etkilenenler

Proje
alanı

Uygulama sonrası

Yeni oluşacak
Bütünleşik olmayan Kentsel çevre
parsel dokusunun
kentsel dokuların
kentteki diğer
ortaya çıkması
kullanımlara
entegre edilmemesi

Proje
alanı ve
yakın
çevresi

Uygulama sonrası

Karma kullanıma
geçilmesi

Kullanımlar
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Kentsel çeşitliliğin
artması

Tüm
etkilenenler

Proje
alanı

Uygulama sonrası

Kullanıcı grupların
çeşitlenmesi

Tüm
etkilenenler

Proje
alanı

Uygulama sonrası
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3. DEĞER
Projenin getirdiği mekânsal değişim ile birlikte ekonomik değer de
yaratılacak; fakat yaratılan bu değerin proje alanında çalışanlar ve yakın
çevrede yaşayanların ekonomik koşullarına ve yaşam standartlarına
yansıması da oldukça önemli. Bu nedenle, yaratılan değer kadar bu
değerin proje alanı ve çevresi göz önünde bulundurulduğunda nasıl
dağılacağı da projenin başarı göstergelerinden birini oluşturacak.
Seyrantepe Oto Sanayi Sitesi Kentsel Dönüşüm Projesi alanında
yaratılacak ekonomik değer beklentisi; sanayiden karma kullanıma
geçiş süreciyle birlikte, gayrimenkul değer artışları, yeni ekonomiler,
yeni istihdam kolları, yeni işgücü yapısı, ticari kullanımların değişimi
ve buna bağlı ekonomik canlanma yaratılmasına dayanıyor.
Fakat projenin ekonomik değer artışı beklentileri ve kent ekonomisinin
gerçekleri arasında dengenin daha kapsamlı değerlendirilmesinin
önemi de ortaya çıkıyor. Kent merkezinde kalan sanayi alanlarındaki
dönüşüm süreçlerinin gayrimenkul geliştirme açısından sunduğu
potansiyellerinin, yatırımcıların karar almalarında ve kentteki yeni
gelişme akslarının belirlenmesinde önemli rol oynadığı biliniyor.
Bu açıdan kısa vadedeki değişimlerin etkileri kadar orta ve uzun
vadedeki etkilerin de göz önünde bulundurulması gerekiyor.
Diğer yandan projenin sunacağı istihdam imkanlarının çevrede
yaşayanlar için de fırsatlar sunması bekleniyor. Örneğin, bugün
projenin etki alanına giren mahallelerde 18 yaşın altındaki nüfusu
oluşturan yaklaşık 2000 kişi gelecekteki ekonomik faaliyetler için
eğitilebilecek önemli bir işgücü potansiyeli sunuyor. (Bkz. Tablo 1:
Sanayi Sitesi Çevresindeki Mahalle Nüfusları)
Değer etki kategorisi;
o

Gayrimenkul

o

İstihdam

o

Ticari canlılık

başlıkları altında ele alınacak.
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Gayrimenkul; değer etki kategorisinin ilk alt başlığı olan gayrimenkul ticaret, arsa ve konut değerlerindeki olası değişimleri ifade ediyor:

ü Ticaret; mevcut atölye ve iş yerlerinin geçirdiği değişimler ve yerlerine geçmesi beklenen ticari
kullanımlar
ü Arsa; proje alanının yatırımcı için sunduğu fırsatlar
ü Konut; proje alanı yakın çevresinde konut piyasasının kısa ve uzun vadede geçirdiği değişimler
(yıkımlar, değer artışı, yapılaşma, vs.)
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“Gayrimenkul”
Etki Konuları

Öngörülen
değişim

Etki

Etkilenen

Etki alanı

Etki dönemi

Ticaret

Kiracıların iş
yerlerinin sayıca
fazla olması

Alandaki ticari
faaliyetlerin
çeşitlilik
kazanması

Kiracılar

Proje alanı

Bugün

Projedeki ticari
faaliyetlerin AVM
ve ofislere yönelik
tasarlanması

Mevcut
işletmelerin
projede yer
almaması

Kiracılar
ve mülk
sahipleri

Proje alanı

Proje uygulama
sonrası

Yeni ticari
kullanımlar

Kullanıcı
gruplarının
çeşitlenmesi

Tüm
etkilenenler

Proje alanı

Proje uygulama
sonrası

Alan içerisindeki Gelir kayıplarının
geçici kiralık
azalması
işletmelerde artış
beklentisi

Mülk
sahipleri

Proje alanı

Proje uygulama
sırasında

Arsa

Boş arsalara
olan taleplerin
artması

Arsa fiyatlarının
artması

Mülk
sahipleri

Yakın çevre

Proje süresi ve
sonrasında

Konut (yakın çevre)

İşyerleri
sayısında ve
çalışan kişi
yoğunluğunda
artış sebebiyle
çevredeki konut
talebinin artması

Kira fiyatlarında
artış

Kiracılar

Yakın çevre ve
bölge

Proje sonrasında

İstihdam; bir ekonomik modeldeki sermaye birikimi, işgücü yapısı ve işyerlerinin kurumsal yapılanması
istihdamı belirleyen unsurlar arasında yer alır. Üretim için gerekli olan araç ve teknolojilerin altyapısı
ise istihdam edilecek işgücünde aranan nitelikleri ortaya koyar. Buna göre, değer etki kategorisi altında
ele alınan istihdam şu bileşenlerden oluşuyor:
ü İş ve işgücü; özellikle küresel yarışabilirliğin arttığı günümüzde gerekli bilgi, teknolojik altyapı
ve finans mekanizmalarının iş yapısı ve işgücü kapasitesinde neden olduğu niceliksel değişimler
ü Meslek ve beceriler; ekonomik yeniden yapılanmaların ve yeni teknolojik altyapının istihdamın
çeşitli iş kollarında yarattığı niteliksel değişimler

“İstihdam”
Etki Konuları

Öngörülen
değişim

Etki

Etkilenen

Etki alanı Etki dönemi

İş ve işgücü

Sanayi üretimine
bağlı iş alanlarının
kent merkezinden
taşınması

Kent merkezindeki
sanayi alanları
üzerinde kentsel
dönüşüm baskısının
artması

Çalışanlar ve
işyerleri

İstanbul

Bugün

Sanayiye bağlı
işgücü talebinin
proje alanında
azalması

Sanayi
çalışanlarının iş ve
gelir kayıpları

Çalışanlar

Proje alanı

Proje uygulama
sırası ve sonrası

İnşaat sektörüne
yönelik işgücü
talebinin artması

İş olanakları

Çalışanlar

Proje alanı

Proje uygulama
sırası ve sonrası

Geçici işgücü
taleplerinin
kalıcı istihdam
sağlamaması

Güvencesiz çalışma
koşulları

Çalışanlar

Proje alanı

Proje uygulama
sonrası

İşgücü
potansiyelinin
yüksek olması

Geçici-kalıcı
iş taleplerinin
yakın çevreden
karşılanabilmesi

Proje
geliştirenler
ve çalışanlar

Proje alanı

Bugün ve proje
uygulama
sırasında

Sanayi
üretiminde usta
- çırak ilişkisinin
zayıflaması

İşyerinin
taşınmasından
sonra artan işsiz
kalma riski

Çalışanlar

Proje alanı

Proje uygulama
sonrası

Alandaki usta
ve çırakların
istihdam
alanlarının
azalması

İş ve beceri kayıpları Çalışanlar

Proje alanı

Proje uygulama
sırası-sonrası

Çevredeki
mesleki beceri
potansiyelinin
yüksek olması

Projenin
ihtiyaçlarına
yönelik etkin işgücü
becerisi sağlama
potansiyeli

Proje alanı
ve yakın
çevre

Bugün

Meslek ve beceriler

Çalışanlar
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Ticari Canlılık; kentsel dönüşüm süreçlerinde proje alanının geçirdiği mekânsal ve altyapı değişimleri
kadar alanda işsizliğin azaltılması ve toplumsal refah seviyesinin artırılması gibi etkileri de dikkate
alınmalı; fakat bu etkiler genellikle ikinci planda kalıyor ve hatta göz ardı ediliyor.
Seyrantepe Oto Sanayi Sitesi’nin dönüşüm süreçlerinde bu nedenle mevcut ticari canlılığın ne yönde
etkileneceği konusunun da altı çiziliyor. Ticari canlılık etki kategorisi şu bileşenlerden oluşuyor:
ü Sektörler; proje alanındaki ticari yapının dönüşümü ve faaliyetlerin değişimi
ü Sanayi kullanımları; proje alanındaki atölye ve işyerlerinin kısa ve uzun vadeli değişimi
ü Esnaf; küçük ölçekli işletmelere yönelik hizmet ve ticari faaliyetler sağlayan esnafın durumuna
dair belirsizlikler

“Ticari Canlılık” Öngörülen
Etki Konuları
değişim

Etki

Etkilenen

Sektörler

Makina ve otomotiv

Yeni sektörlerin

Tüm

sanayine bağlı

alanda faaliyet

etkilenenler

sektörlerdeki ticari

göstermesi

Etki alanı

Etki
dönemi

Proje alanı

Bugün, Proje
uygulama
sonrasında

faaliyetlerin azalması
Atölyelerin yerini

Tüm

yeni iş yerlerinin

etkilenenler

Proje alanı

Uygulama sonrası

Proje alanı

Bugün

Proje alanı

Proje uygulama

alması
Sanayi kullanımları

Esnaf

Sanayi kullanımlarının İş ve gelir

İş yerleri ve

azalması

kayıpları

çalışanlar

Yeme-içme gibi

Gelir kayıpları

hizmet sağlayan

Mülk sahipleri,
kiracılar

öncesi

esnafın işlerinin
azalması
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Çevredeki esnafın

Maddi kazanç

Mülk sahipleri,

işlerinin artması

sağlama

kiracılar

Yakın çevre

Proje uygulama
sırası
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4. YER DEĞİŞTİRME
Sanayi alanlarının yer değiştirmesi değişen ekonomik koşullar ve
üretim süreçleri, teknolojik gelişmeler, çevre duyarlılığının artması,
hızlı kentleşme ve kent merkezinde artan arazi ihtiyacı gibi nedenlerle
ortaya çıkabiliyor.

Seyrantepe Oto Sanayi Sitesi kentsel dönüşüm projesi de İstanbul’un
finans merkezi olan Büyükdere Caddesi’ne oldukça yakın bir noktada
yer alıyor. Alanda yapılan gözlemler küçük parsellerde ve kendi içinde
bölünmüş olan pek çok küçük ve orta çaplı işletmenin varlığını ortaya
çıkarıyor. İşletmelerin yaklaşık %45’i 100 m2’den daha dar taban alanına
sahip dükkanlarda faaliyet gösteriyor. Diğer taraftan bu işletmelerin
pek çoğunun kiracı olması da zorunlu yer değiştirme sorununa işaret
ediyor.

Yer değiştirmeye bağlı değişimlerin etkileri şu başlıklar dikkate alınarak
incelenecek:

o

İşyerleri

o

Çalışanlar
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İşyerleri; küçük ve orta ölçekli işletmelerin proje alanından taşınmasına bağlı kayıp ve kazançları, ve
faaliyetleri hakkında geleceğine dair beklentileri bu başlıkta ele alınıyor. İş yerleri ise şu bileşenlerden
oluşuyor:
ü Mülk sahipleri; proje alanındaki işyerlerinin mülkiyet sahipleri
ü Kiracılar; proje alanında çoğunluğu oluşturduğu gözlemlenen kiracı iş yerleri

“İşyerleri”
Öngörülen
Etki Konuları değişim

Etki

Etkilenen

Etki alanı

Etki dönemi

Mülk sahipleri

Proje geliştirme

Proje geliştiriciler

Tüm

Proje alanı

Bugün

süreçlerinin katılımcı

ve mülk sahipleri

etkilenenler

planlanmaması

arasında sözleşmeler

Proje alanı

Bugün

Bugün

üzerinde uzlaşı
sağlanamaması
Mülk sahiplerinin

Mülk

mekânsal

sahipleri

beklentilerinin
dikkate alınmaması
Sanayinin kent

Kent merkezindeki

Tüm

Proje alanı ve

merkezinden

sanayi yapıları

etkilenenler

Bölge

taşınması kararları

üzerinde kentsel

Proje alanı

dönüşüm baskısının
artması
Sanayi yapılarının

Mülkiyet değerlerinin

Mülk

yerini karma

artması

sahipleri

Proje uygulama
sonrasında

kullanımların alması
Kiracılar

Kiracıların proje karar Taleplerin projeye
süreçlerinde yer

Kiracılar

Proje alanı

yansımaması

Proje uygulama
sırasında

almaması
Sanayi üretimine

Kiracıların taşınmaya

bağlı iş alanlarının

bağlı kayıpları

Kiracılar

Proje alanı

Proje uygulama
sırasında

kent merkezinden
taşınması
Ödenebilir işyeri
bulma zorlukları
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Gelir kayıpları

Kiracılar

Bölge

Proje uygulama
sonrasında

Çalışanlar; proje alanında çalışan yaklaşık 1.500 kişinin durumunun kentsel dönüşüm projesinden
nasıl etkileneceğinin ele alınması oldukça önemli. Sanayide çalışan pek çok kişinin yeni oluşturulacak
karma kullanım alanındaki istihdam kollarına entegrasyonu, kayıplarının tazmini ve kapasite geliştirme
programları ile yeni yaşamlarına uyumları konusunda desteklenmesi gerekiyor. Çalışanlar üzerindeki
olumsuz etkiler şu başlıklar altında ele alınacak:
ü U ta - çırak ilişkisi; sanayi faaliyetlerinin yürütülmesini sağlayan eğitim-üretim ilişkilerinin bütünü
ü Mavi yaka-beyaz yaka; proje alanında sanayi faaliyetlerinin azalması ve reklamcılık, bankacılık,
yeme-içme gibi yeni hizmet sektörlerinin artmasına bağlı olarak yeniden şekillenen işgücü yapısı

“Çalışanlar” Öngörülen
Etki Konuları değişim

Etki

Etkilenen

Etki alanı

Usta-çırak

Usta ve çıraklar

İş ve beceri

Çalışanlar

Proje alanı

arasında süregelen

kayıpları

Etki dönemi
Bugün, Proje uygulama
sırası

eğitim - üretim
ilişkisinin kopması
Mavi yaka-beyaz

Mavi yaka iş gücü

yaka

talebinin azalması

İş kayıpları

Çalışanlar

Proje alanı

Beyaz yaka işgücüne

Yeni iş kollarının

Çalışanlar

Proje alanı ve

Bugün-Proje uygulama

yönelik iş alanlarının

ortaya çıkması

yakın çevre

sonrası

artması

Bugün-proje uygulama
sırası
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5. KAMU SAĞLIĞI
Kamu sağlığı toplumun fiziksel, zihinsel ve ruhsal sağlığını ve refahını
geliştirmeye yönelik faaliyet ve tesislerin bütününü ifade eder. Bu konuda proje
kaynaklı ortaya çıkması beklenen etkiler özellikle proje uygulama süreçlerine
geçildiğinde öne çıkıyor.

Boşalan sanayi alanlarında yeni projeler geliştirirken kamu sağlığını etkileyen
en önemli faktörler sanayiye bağlı oluşmuş kirliliğin ortadan kaldırılması
ve de inşaat süreçlerinde çevresel kirliliğe neden olan etmenler olarak
ortaya çıkıyor. İlki maliyeti yüksek olan bertaraf işlemlerini gerektirdiğinden
yatırımcının oluşabilecek ekstra maliyetleri göz önünde bulundurması
önem taşıyor. İnşaat süreçlerindeki kirlilik ise gerekli önlemler alındığı
takdirde kamu sağlığı üzerindeki etkilerinin minimuma indirilmesi daha
kolay olabilecek süreçleri ifade ediyor. Her iki konuda da projeden etkilenen
tarafların önceden bilgilendirilmesi ve alınacak tedbirler konusunda düzenli
bilgi akışı, uzman desteği ve şikayet mekanizmalarının işletilmesi olumsuz
etkilerin hafifletilmesinde etkin olunmasını sağlayabiliyor.

Yukarıda bahsedilen konular ışığında, etki kategorilerinden sonuncusu olan
kamu sağlığı şu başlıklar altında ele alınacak:
o

İnşaat süreçleri

o

Kirlilik

o

Erişilebilirlik

o

Kentsel çevre ve altyapı
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İnşaat süreçleri; inşaat faaliyetleri ve şantiye alanındaki çalışmalar nedeniyle proje alanında çalışan ve
yakın çevrede yaşayanların yaşam kalitesini ve sağlık koşullarını olumsuz etkileyebilecek toz, duman,
titreşim vb. inşaat faaliyetleri bu başlıkta ele alınacak.
ü Şantiye; inşaatların uzun bir sürece dayalı olması ve geniş bir alanda yapılması nedeniyle
şantiye alanındaki faaliyetlerin yaşam ve mekan üzerindeki olası olumsuz etkiler
ü Güvenlik; boşalan yapıların ve inşaat süresince yürütülen faaliyetlerin neden olabileceği
güvenlik riskleri (yangın, elektrik kaçağı, sarsıntı, ışıklandırma problemleri vb.)
ü Lojistik; inşaat alanına ve inşaat alanından dışarı taşınan mal, ürün ve hizmetlerin yaratacağı
taşımacılık faaliyetlerinin bölgede neden olabileceği olası olumsuz etkiler
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“İnşaat
Öngörülen
süreçleri”
değişim
Etki Konuları

Etki

Etkilenen

Etki alanı

Etki
dönemi

Şantiye

Çevredeki
yapıların risk
altında olması

Yakın çevrede
yaşayanlar,
kentsel çevre

Proje alanı ve
yakın çevresi

Proje
uygulama
süreçleri

Toz, duman, gürültü Yaşam kalitesinin
kirliliği
azalması

Yakın çevrede
yaşayanlar,
kentsel çevre

Proje alanı ve
yakın çevresi

Proje
uygulama
süreçleri

İnşaat süreçlerinde
geçici veya kalıcı
olarak kapanan
yollar

Erişilebilirliğin
kısıtlanması

Yakın çevrede
yaşayanlar,
kentsel çevre

Proje alanı ve
yakın çevresi

Proje
uygulama
süreçleri

Çevre
bağlantılarında
trafiğin artması

Yakın çevrede
yaşayanlar,
kentsel çevre

Proje alanı ve
yakın çevresi

Proje
uygulama
süreçleri

Sarsıntılar

Eski ve köhne
yapıların tehlike
oluşturması

Yakın çevrede
yaşayanlar,
kentsel çevre

Yakın çevre

Proje
uygulama
süreçleri

Güvenlik

Sanayi alanının
tasfiye edilmesi
sonucu alanın
köhneleşmesi
ve sokakların
ıssızlaşması

Güvenlik algısının
değişimi (suç
artışı, riskler, vb.)

Yaşayanlar,
kentsel çevre

Proje alanı
yakın çevresi

Proje
uygulama
süreçleri

Lojistik

Moloz, atıklar,
yeni mal ve inşaat
ürünlerinin
taşınması

Artan trafik
yoğunluğu

Yaşayanlar,
çalışanlar ve
kentsel çevre

Proje alanı ve
yakın çevresi

Proje
uygulama
süresince

İnşaat nedeniyle
artan sarsıntılar

Yaya ulaşımında
erişilebilirlik
sorunlarının
ortaya çıkması

Kirlilik; sanayi faaliyetleri kaynaklı toprak ve su kirliliğinin bertaraf edilmesi sanayi alanlarının
dönüşümü sürecindeki en önemli konulardan biri. Seyrantepe Oto Sanayi Sitesi bu anlamda küçük
bir alanda ve fabrika gibi büyük ölçekli üretim yerleri proje alanında yer almıyor. Bu durum kirliliğe
bağlı riskleri azaltsa da makina ve otomotiv sanayisine bağlı atölyelerde gerçekleştirilen küçük ölçekli
üretimlerin de toprak ve su kirliliğine neden olup olmadığının incelenmesini ve gerekirse bertaraf
işlemleri konusunda gerekli çalışmaların yapılmasının önemini ortaya çıkarıyor. Ayrıca inşaat süreçleri
de toprak ve yeraltı sularının kirliliği konusunda yeni riskler ortaya çıkarıyor.
ü Toprak ve su kirliliği; mevcut sanayi faaliyetleri ve proje uygulama süreçlerindeki inşaat
faaliyetlerinin toprak ve yeraltı suları üzerinde yarattığı olumsuz etkiler
ü Atık yönetimi ve hijyen; sanayi işletmelerinin taşınması sürecinin yönetilmesi
“Kirlilik”
Etki Konuları

Öngörülen
değişim

Etki

Etkilenen

Etki alanı

Etki

Toprak ve su
kirliliği

İnşaat
faaliyetlerinin
başlaması

Toprak ve yeraltı
sularının kirlenme riski

Yaşayanlar,
çalışanlar,
kentsel çevre

Proje alanı
yakın çevresi

Proje uygulama
süreci

Atık yönetimi ve
hijyen

Boşaltılan yapılardan çıkan atıklar

Sızıntı ve kirlilik
riski

Yaşayanlar,
çalışanlar,
kentsel çevre

Proje alanı ve
yakın çevresi

Proje uygulama
süreci

dönemi

Erişilebilirlik; proje uygulama süreçleri ve sonrasında alana erişimi kısıtlayan faktörlerin
göz önünde bulundurularak yaşam kalitesinin olumsuz yönde etkilenmesine neden olacak
etkenlere karşı önlemlerin alınmasını gerektiriyor. Özellikle artan ulaşım faaliyetleri ve kentsel
hizmetlerin geçici de olsa kısıtlanması riski bu konularda uygulama süreçlerine geçmeden
önce önlemler alınmasını gerekli kılıyor.
ü Ulaşım; proje alan ve yakın çevresi arasındaki ulaşım ilişkilerinin düzenlenmesi
ü Kentsel hizmetler; proje uygulama ve sonrası süreçlerde kentsel hizmet kalitesinin değişimi ve
bu hizmetlere erişebilen sosyal profilin değişimi
“Erişilebilirlik”
Etki Konuları

Öngörülen
değişim

Etki

Etkilenen

Etki alanı

Ulaşım

Şantiye alanı
ve yakın
çevresinin ulaşım
bağlantılarının
kesilmesi

Çevrede artan
trafik yoğunluğu

Yaşayanlar, ça- Proje alanı
lışanlar, kentsel yakın çevresi
çevre

Proje uygulama
süreci

Kentsel hizmetler

Proje alanının üst
gelir gruplarının
kentsel hizmet ihtiyaçlarına yönelik
dönüşmesi

Düşük ve orta
gelir gruplarının
hizmetlere erişim
kapasitesinin azalması (yeme-içme,
eğlenme)

Çalışanlar,
kentsel çevre

Proje uygulama
sonrasında

Proje alanı

Etki dönemi
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Kentsel çevre ve altyapı; alt ve üst yapının bütüncül planlanması, çevreye duyarlı ve kaliteli bir çevre
yaratılmasının proje ile yaratılması beklenen olumlu etkiler arasında olacağı tahmin ediliyor.
ü Sosyal donatılar; sosyal - kültürel tesisler, sağlık hizmetleri, spor ve eğitim alanlar
ü Park ve açık alanlar; farklı ölçeklerde ve farklı grupların erişimine açık kamusal alanlar, avlular
ü Sokak hayvanları; proje süresince sokak hayvanları üzerindeki olası olumsuz etkiler

“Kentsel
çevre ve
altyapı”

Etki Konuları
Sosyal
donatılar

Öngörülen
değişim

Etki

Sosyalkültürel tesis
kapasitesinin
geliştirilmesi

Kültür - sanat
faaliyetlerinin
alanda artması

Etkilenen

Etki alanı

Etki
dönemi

Park ve açık
alanlar

Park ve açık
Sosyalleşme
alanların artması imkanlarının
artması

Sokak
hayvanları

Artan inşaat
faaliyetlerinin
sokak
hayvanlarının
barınma ve
beslenme
alanlarını
kısıtlaması

Sokak
hayvanlarının
yaşamsal
risklerinin
artması

İstanbullular

Bölge

Proje uygulama
sonrasında

İstanbullular

Proje alanı,
Bölge

Proje uygulama
sonrasında

Proje alanı

Proje uygulama
süreçleri

PROJE YÖNETİMİ;
• Kamu kurumları, özel sektör ve hak sahipleri arasındaki koordinasyonu ve işbirliği süreçlerini temin
edecek şemsiye rolü üstlenebilecek bir proje yönetim birimi kurulmalı.
• Süreç şeffaf olarak yürütülmeli.
• Proje yönetim sürekliliğini sağlayacak kurumsal altyapı oluşturulmalı.
• Plan ve uygulama süreçlerinde etkileyen ve etkilenen gruplar katılım çalışmalarına en baştan dahil
edilmeli. Buna göre bir etkileşim planı yapılmalı.
• Proje alanı ve yakın çevresini dikkate alarak ilgili belediyeler arasında ortak çalışma yürütülmeli.
• Projenin kentsel tasarım süreçleri farklı görüş ve önerileri kapsayacak şekilde katılımcı bir yaklaşımla
ve temel ilkeleri üzerinde anlaşılmış bir şekilde bir tasarım kodları rehberine aktarılmalı.
• Kamusal alanların tasarımı için rehberler yapılmalı.
• Proje alanında çalışanlar ve yakın çevrede yaşayanlar / çalışanlara yönelik bilgilendirme çalışmaları
yapılmalı.
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SANAYİ KARAKTERİ;
• Sanayi karakteri, sosyo-ekonomik yapının çeşitliliği, kaybolan meslek ve beceriler ve çeşitli grupları
aidiyetleri dikkate alınmalı.
• Proje alanda çalışanlar ve yakın çevrede çalışanlar/yaşayanlar ile gelecekte alanı kullanacaklar
(yaşayanlar, çalışanlar, ziyaretçiler) arasında sosyal ve mekânsal ayrışmaya neden olmamalı.
• Projenin benimsenmesi yönünde katılımcı çalıştaylar ve gerekli durumlarda tasarımda revizyonlar
yapılmalı.
DEĞER;
• Mülk sahiplerinin (iş yerleri) proje uygulama süreçlerinde yaşayacağı maddi kayıplar tazmin edilmeli.
• Öncelikle alanda çalışanlar için yeni ekonomiye entegrasyonu sağlayacak kapasite geliştirme, iş ve
girişim programları geliştirilmeli.
• Kiracı işyerlerinin artan kiralar veya zorunlu yer değiştirme nedeniyle ortaya çıkan kayıpları tazmin
edilmeli.
• Meslek ve beceri kayıplarına yönelik “yeni ekonomiye entegrasyon” modelleri geliştirilmeli.
• Bölgede çalışan ancak kalifiye olmayan çalışanların yeni iş kollarına entegrasyonu sağlanmalı.
• İş değiştirme, mevcut ekonomik yapının modernizasyonu ve girişimcilik gibi alanlarda işyerlerine
teşvikler sunulmalı.

YER DEĞİŞTİRME;
• Çalışanlar karar alma sürecine dahil edilmeli.
• Kiracıların zorunlu yer değiştirme sürecindeki kayıpları dikkate alınmalı.
• Sektörel değişim için uygun iş geliştirme ve istihdam programları yürütülmeli.
• Taşınma planları hazırlanmalı.
• Hak sahipleri yönelik örgütlenme mekanizmaları desteklenmeli.
• Belirlenecek sektörlerde yeni sanayi alanları için alternatif yer önerileri sunulmalı.
• Taşınma yardımları sağlanmalı.

KAMU SAĞLIĞI;
• Sanayiye bağlı kirlilik ve riskler ortadan kaldırılmalı.
• İnşaat süresince hizmetlere erişimin kısıtlanmasına neden olacak faktörler minimuma indirilmeli.
• Alt-üst yapı geliştirme süreçlerinde yenilikçi ve çevreye duyarlı teknolojiler teşvik edilmeli.
• İnşaat sürecinin yönetilmesi, çevresiyle ilişkilerinin koordine edilmesi, güvenlik ve erişilebilirliğe
yönelik riskler önceden tespit edilerek ortadan kaldırılmalı.
• İşçi güvenliği konusunda maksimum önlemler alınmalı.
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3
Öncelikli Etkiler
Önceki bölümde açıklanan etki değerlendirme çerçevesi ışığında olumlu,
olumsuz ve nötr (proje karar süreçlerini etkilemeyen) etkiler ortaya kondu.
Bu bölümde ise etki değerlendirmesinde öne çıkan ve acil müdahale
gerektiren etki konuları açıklanacak. Buna dayanarak, son bölümde
sunulacak etki yönetim planı öncelikli etki alanlarında ele alınan olumsuz
etkilerin -mümkünse ortadan kaldırılması, değilse- hafifletilmesi için “ne
hazırlanmalı? kapsam ne olmalı? hangi araçlar kullanılmalı?” sorularının
yanıtlarını verecek.
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Öncelikli
Etki
Konuları
1

İşbirliği

İstihdam

2

3

4

5

6

7

Planlama

Zorunlu Yer
Değiştirme

Tasarım

Kentsel Çevre

Şantiye

Olumlu Etki

Olumsuz Etki

Fırsatlar

Uzlaşma eksikliği

-Kurumlar arası (belediye, özel sektör, kooperatif,
etkilenenler) uzlaşma imkanları
- Ortak çıkarların korunması

- Koordinasyonsuzluk
- Uzlaşma sağlanamaması
- Bilgilendirme ve iletişim eksikliği
- Anlaşma süreçlerinin uzaması

Yeni iş alanları

Kayıplar

- Karma kullanıma yönelik geliştirilen projedeki
ofis, AVM ile hizmet sektörünün yeni iş talepleri
- Yeni mesleki beceriler (bilişim, finans, teknoloji,
reklam-pazarlama, vb.)
- Yerel ve bölgesel ölçekte iş ve mesleki beceri
geliştirme potansiyeli
- Yatırımcının işgücü ihtiyacını yerelden karşılama
kapasitesi
- Yerel işletmelerin ticari faaliyetlerinde artış
beklentisi
- Genç istihdamına yönelik iş fırsatlarının artması

- Sanayide iş kayıpları
- Usta-çırak ilişkisine dayalı eğitim ve istihdam kollarının
kaybolması
- Meslek ve beceri kayıpları
- Sanayiye yönelik eğitim-üretim-istihdam ilişkisinin
kopması

Açık alanların artması

Bütünleşmeme

- Yürünebilirlik
- Trafiğin düzenlenmesi
- Yaya erişiminin artması
- Sosyal donatıların artması
- Sokakların genişlemesi

- Katılım eksikliği
- Karar süreçlerinin uzaması
- Mekânsal ayrışma Sanayide iş kayıpları
-Planlama ilkeleri üzerinde uzlaşı sağlanmaması

Artı değer

Gelir kayıpları

- Gayrimenkul değerlerinin artması
- Sanayinin taşınmasıyla çevre kalitesinin artacağı
beklentisi

- Kiracıların zorunlu yer değiştirmesi
- Alternatif alanların gösterilmemesine bağlı yeni alan
bulma sorunları
- İnşaat süresince iş kayıpları
- Çevrede artış gösteren AVM, ofis, hotel doygunluğuna
bağlı talep yetersizliği riski

Karma kullanım

Ortak sembollerin (cepheler, silüet, avlular, ağaçlar, vb.)
yok olması

- Kullanımların çeşitlenmesi
- Kullanıcı grupların (yaşayan, çalışan, ziyaretçi)
çeşitlenmesi
- Sanayiye bağlı çevre kirliliğinin azalması
- Altyapı kalitesinin geliştirilmesi

- Projenin etkilenenlerce benimsememe riski
- Mevcut mekânsal referans noktalarının (silüet, yükseklik,
avlulu ortak alan, sokaklar, ağaçlar) kaybolması
- Mekânsal belleğin yok olması
- Yeni projede yoğunluğun aşırı artışı

Çeşitlilik

Ayrışma

- Açık/kapalı ortak kullanım alanlarının m2 olarak
artması
- Farklı yaş, meslek ve cinsiyet grubundan kullanıcıların geleceği beklentisi
- Sosyal-kültürel faaliyet alanlarının artması ve
çeşitlenmesi
- Gece-gündüz canlılığının artması beklentisi
- Proje alanında araç trafiğinin azalması beklentisi
- Kentsel çevre kalitesinin artması

- Mevcut park alanının ve ağaçların kaybı
- Çalışanların kapı önü sosyalleşme alanlarının kaybı
-Farklı gelir gruplarının mekânsal ayrışma riski
- Üst gelir gruplarının mekânsal taleplerinin kentsel çevreyi
şekillendirmesi
- Hizmetlere erişim maliyetlerinin artması

İnşaat sektöründe iş yaratma

İnşaat sürecindeki riskler

- İnşaat alanında geçici iş yaratma
- Yenilikçi yapı teknolojilerin kullanımına bağlı
sektörel canlanma fırsatları (yenilenebilir enerjiler,
yeni inşaat teknolojileri vb.)
- Alan ve yakın çevresindeki işgücü potansiyeli

- Proje alanı/yakın çevresinde güvenlik, kirlilik, gürültü
sorunları
- Yaya ve araç ulaşımının kısıtlanması
- Kamu sağlığına yönelik riskler
- Proje alanı kenarında bulunan tarihi miras yapısının
(Hamidiye Su Terazisi) inşaat bağlı sarsıntılardan etkilenmesi riski
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E
180

Etki Yönetim
Planı
İşbirliği
İstihdam
Planlama
Zorunlu Yer Değiştirme
Tasarım
Kentsel Çevre
Şantiye
Öneriler
181

1
Etki Yönetimi
Konuları
182

E TKİ YÖ NE T İ M İ
Bu bölümde etki hafifletme ve sürecin yönetimi için stratejiler, önerilen
müdahalelerin gerekçeleri ve beklenen sonuçları, süreçte yer alması
beklenen aktörler ve sorumlulukları ile uluslar arası deneyimlerden
edinilen bilgilere dayanarak proje alanına yönelik öneriler geliştirilecek.
Böylece öncelikli etki konularının detaylı inceleneceği bu bölümde projenin
olası olumsuz etkilerinin hafifletilmesi ve olumlu etkilerin geliştirilmesinde
kullanılabilecek araç ve öneriler ortaya konulacak.
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Tasarım

PLANLAMA

İSTİHDAM

İş & Girişim
Programı

Mekansal
Strateji
Şeması

Kodları

Kültürel Strateji ve
Sosyal İçerme Planı

ŞANTİYE

TASARIM

İŞBİRLİĞİ
ZORUNLU YER
DEĞİŞTİRME

Yer
Değiştirme
Eylem
Planı

KENTSEL
ÇEVRE
184

Paydaş
Katılımı
ve İşbirliği
Protokolü

Çevresel ve
Sosyal Yönetim
Sistemi (ÇSYS)

Öncelikli Etki
Konuları

Ne hazırlanmalı?

1. İşbirliği

Kapsam

Araç

Kiracı-Mülk Sahibi Örgütlenme Modeli
Paydaş Katılımı ve
İşbirliği Protokolü

Uzlaşma Yönetimi

Proje Ortaklık
Modeli

Proje Tanıtım Programı
2. İstihdam

Öncelikli İşe Alım Programı
İş & Girişim
Programı

İş Fuarı
Mesleki Beceri Geliştirme Programı

Etki Atölyesi

Girişimcilik Programı
3. Planlama

Bütünleşme Senaryoları
Mekansal Strateji
Şeması

Mekansal Şemalar

Mekansal Planlama
Şeması

Planlama İlkeleri
4. Zorunlu Yer
Değiştirme

Taşınma Programı
Yer Değiştirme
Eylem Planı

Kiracı Koruma Programı
İmar Hakları Transferi

Kayıp Tazmin
Komitesi

Becayiş Alanı
5. Tasarım

Mekânsal Stratejik Tasarım Rehberi
Tasarım Kodları

Katılımcı Tasarım Çalıştayı (Charette)

Sosyal Etki
Tasarım Rehberi

Tasarım İlkeleri
6. Kentsel Çevre

Sosyal-Kültürel Projeler
Kültürel Strateji ve
Sosyal İçerme Planı

Kamusal Alan Fikir-Tasarım Yarışmaları
Kamusal Alana Eşit Erişim Stratejileri

Kültürel ve Sosyal
Strateji Geliştirme
Kurulu

Hamidiye Su Terazisi Koruma ve
İyileştirme Çalışması
7. Şantiye

Güvenli Ulaşım Rotaları
İnşaat Bilgilendirme Programları
Çevresel ve Sosyal
Yönetim Sistemi
(ÇSYS)

Afet Yönetim Planı

Yatırımcı SED
Raporları

Risk Azaltma Eylem Planı
Kirlilik Bertaraf Çalışmaları
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1. İŞBİRLİĞİ
Ne hazırlanmalı?

“PAYDAŞ KATILIMI VE İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ”

Kapsam:
o

Kiracı-Mülk Sahibi Örgütlenme Modeli

o

Uzlaşma Yönetimi

o

Proje Tanıtım Programı

Araç:

o Proje Ortaklık Modeli (Bkz. Örnek Uygulamalar
1-2)
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HEDEFLER

PERFORMANS
KRİTERLERİ

AKTÖRLER&
POTANSİYEL
ORTAKLIKLAR

ü Koordinasyon

ü Örgütlenme modeli ü Proje geliştirenler

ü Ortak çıkarların
korunması

ü Anlaşma metni
üzerinde uzlaşma

ü Düzenli bilgi akışı ve
iletişim

ü Proje takvimi

ü Güven ortamı
ü Uzlaşma
ü Karar alma
süreçlerine katılım

ü İletişim planı
ü Proje tanıtım
materyalleri

ZAMAN DİLİMİ

ü Mülk sahipleri

ü Tüm
aşamalarda

ü Kiracılar
ü Kooperatif
ü İlgili belediyeler
ü Uzmanlar

ü Çalıştaylar

ü Uzlaşma yöneticisi

ü

ü STKlar

ü Yetki paylaşımı
ü Projenin devamlılığı
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2. İSTİHDAM
Ne hazırlanmalı?

“İŞ & GİRİŞİM PROGRAMI”

Kapsam:
o

Öncelikli İşe Alım Programı

o

İş Fuarı

o

Mesleki Beceri Geliştirme Programı

o

Girişimcilik Programı

Araç:

o (Sosyal) Etki Atölyesi (Bkz. Örnek Uygulamalar
3-4-5)
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HEDEFLER

ü Yatırımcıların
ihtiyaçlarına yönelik
etkin işgücü sağlama

PERFORMANS
KRİTERLERİ

AKTÖRLER&

ü Etki Atölyesinin
kurulması

ü Proje geliştirenler

ü Sertifika
programları
ü Sanayide iş
kayıplarına yönelik
tazmin mekanizmaları ü Katılım oranı
(yerel-bölgeİstanbul)
ü Mesleki beceri
kazandırma
ü Eğitimler
ü Eğitim çalışmaları
ü Geçici-kalıcı iş
yaratma
ü Yerel işgücü
potansiyelinden
ü Öncelikli işe alım
yararlanma
kotası
ü Yerel ekonomiyi
ü Danışmanlık
güçlendirme
hizmeti
ü Eğitim-istihdam
ü İstihdam edilen kişi
bağını güçlendirme
sayısı
ü Etkilenenlere öncelik
ü Geçici-kalıcı iş
sağlanması
yaratma
ü Proje alanı ve
ü Sosyal girişimcilik
yakın çevresinde
projeleri geliştirme
bütünleşme sağlama

ZAMAN DİLİMİ

POTANSİYEL
ORTAKLIKLAR

ü Usta-çıraklar

ü Tüm
aşamalarda

ü Yatırımcılar
ü İlgili belediyeler
ü Üniversiteler
ü Sosyal girişimciler
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3. PLANLAMA
Ne hazırlanmalı?

“MEKANSAL STRATEJİ ŞEMASI”

Kapsam:
o

Bütünleşme Senaryoları

o

Mekansal Şemalar

o

Planlama İlkeleri

Araç:

o Mekansal Planlama Şeması (Bkz. Mekansal
Şemalar)
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HEDEFLER

PERFORMANS
KRİTERLERİ

AKTÖRLER&

ü Katılımcı planlama

ü Çalıştaylar

ü İBB

ü Bütünleşme
senaryoları

ü Raporlar

ü Kağıthane Belediyesi

ü Katılımcı sayısı

ü Sarıyer Belediyesi

ü İşbirlikleri

ü Mülk sahipleri

ü Uygulama projeleri

ü Proje geliştirenler

ü Kimlik
ü Performans
bütünlüğü

ZAMAN DİLİMİ

POTANSİYEL
ORTAKLIKLAR
ü Uygulama
öncesi

ü Planlama ilkeleri
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4. ZORUNLU YER DEĞİŞTİRME
Ne hazırlanmalı?

“YER DEĞİŞTİRME EYLEM PLANI” (Bkz. Örnek Uygulamalar 6)

Kapsam:
o

Taşınma Programı

o

Kiracı Koruma Programı

o

Becayiş Alanı

Araç:

o Kayıp Tazmin Komitesi
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HEDEFLER

ü Kayıpların tazmin
edilmesi
ü Alternatif alan
gösterme
ü Minimum yer
değiştirme

PERFORMANS
KRİTERLERİ

AKTÖRLER&

ü Kayıp Tazmin
Komitesinin
kurulması

ü Proje geliştirenler

ü Taşınma Planı

ü Mülk sahipleri

POTANSİYEL
ORTAKLIKLAR

ü İlgili belediyeler

ZAMAN
DİLİMİ

ü Uygulama
öncesi

ü Piyasa araştırması

ü Kiracı haklarını
koruma
ü Kiracıları karar alma
süreçlerine dahil etme
ü Alternatif alanların
gösterilmesi
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5. TASARIM
Ne hazırlanmalı?

“TASARIM KODLARI”

Kapsam:
o

Mekânsal Stratejik Tasarım Rehberi

o

Katılımcı Tasarım Çalıştayları

o

Tasarım İlkeleri

Araç:

o Sosyal Etki Tasarımı (Bkz. Örnek Uygulamalar 7)
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HEDEFLER

PERFORMANS
KRİTERLERİ

AKTÖRLER&

ü Katılımcı planlama

ü Katılım oranı

ü Proje geliştirenler

ü Uzlaşma

ü Çalıştaylar

ü Etkilenenler

ü Kayıpları azaltma

ü Yarışmalar

ü Tasarım ofisleri

ü Benimsenebilir proje

ü Tasarım ilkeleri

ü Üniversiteler

ü Bilgilendirme

ZAMAN DİLİMİ

POTANSİYEL
ORTAKLIKLAR
ü Uygulama
öncesi

ü Uzmanlar

ü Bilinçlendirme
ü Mekanın hafızasını
sürdürme
ü Aidiyet
ü Entegrasyon
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6. KENTSEL ÇEVRE
Ne hazırlanmalı?

“KÜLTÜREL STRATEJİ VE SOSYAL İÇERME PLANI”

Kapsam:
o

Sosyal - Kültürel Projeler

o

Kamusal Alan Fikir-Tasarım Yarışmaları

o

Kamusal Alana Eşit Erişim Stratejileri

o

Hamidiye Su Terazisi Koruma ve İyileştirme Çalışması

Araç:

o Kültürel ve Sosyal Strateji Geliştirme
Kurulu
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HEDEFLER

PERFORMANS
KRİTERLERİ

AKTÖRLER&

ü Kentsel canlanma

ü Katılım oranı

ü Proje geliştirenler

ü Kentsel hizmetlere
eşit erişim

ü Yarışma

ü Projeden etkilenenler

ü Uygulanan projeler

ü İlgili belediyeler

ü Kullanıcı grupların
çeşitlenmesi

ü Tasarım ofisleri

ü Sosyal içerme
ü Bütünleşme
ü Kültürel miras
koruma ve farkındalık
yaratma

ü Sosyal ve kültürel
faaliyetler

ZAMAN DİLİMİ

POTANSİYEL
ORTAKLIKLAR
ü Uygulama
öncesi

ü STKlar

ü Katılım çalışmaları
ü Aidiyet
ü Yaşam kalitesini
artırma
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o
•

7. ŞANTİYE
Ne hazırlanmalı?

“ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM SİSTEMİ”

Kapsam:
o

Güvenli Ulaşım Rotaları

o

İnşaat Bilgilendirme Programları

o

Afet Yönetim Planı

o

Kirlilik Bertaraf Önlemleri (Bkz. Örnek Uygulamalar 8)

o

Risk Azaltma Eylem Planı (Bkz. Örnek Uygulamalar 9)

Araç:

o Yatırımcı SED Raporları
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HEDEFLER

ü İş yaratma
ü Kirlilik azaltma

PERFORMANS
KRİTERLERİ

AKTÖRLER&

ü Bilgilendirme
dokümanları

ü Proje geliştirenler

ü Destek-şikayet
ü İnşaata bağlı riskleri
mekanizmalarının takibi
ortadan kaldırma
ü Fikir projeleri
ü Çevrede
ü İstihdam edilen kişi sayısı
yaşayanların
güvenliğini sağlama

ZAMAN DİLİMİ

POTANSİYEL
ORTAKLIKLAR

ü Projeden
etkilenenler

ü Uygulama
süresince

ü Bakanlıklar
ü Uzmanlar

ü Kamu sağlığını
koruma
ü Çalışan güvenliği
ü Kurumlar arası
iletişim
ü Erişilebilirlik
ü Denetim
mekanizmaları
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2
Öneriler
200

A
MEK A NS AL Ş E M AL AR
SED raporunun son bölümde sunulan etki yönetim planı öncelikli etki
alanlarında ortaya konulan olumsuz etkilerin -mümkünse ortadan
kaldırılması, değilse- hafifletilmesi için “kullanılacak yaklaşımları, araçları,
ve uygulama örneklerini açıklıyor. Bu bölümde ise planlama etki konusu
altında incelenen bütünleşme senaryoları ile planlama ilkelerine yönelik
öneriler sunuluyor.

201

MEVCUT DURUM

202

MEVCUT ULAŞIM

203

MERİ İMAR PLANI

204

TANIMLANAN ALAN

205

SORUN

206

RİSK

207

GRİD VE RİNGLER İLE BÜTÜNLEŞME

208

BÜYÜKDERE-MAHALLE BÜTÜNLEŞMESİ SAĞLANMALI

209

BÖLGELEME

Farklı karakteristik bölgeler tanımlanmalı

ULAŞIM

ADALAR; YENİ İMAR ADALARI TASARLANMALI

Yeni imar adaları tasarlanmalı

YEŞİL GRİD KURGULANMALI

KAMUSAL ODAKLAR YARATILMALI

KAMUSAL ALANLAR

B
YA Ş A M ATÖ LY E S İ
Amaç;
İŞİMİZ; İŞ v GİRİŞİM ortakları yaratmak üzere kamu ve özel sektör işbirliği
içinde kapasite arttırma programları geliştirmek.
İŞ için Eğitim,
GİRİŞİM için Kapasite,
İŞİMİZ için Etki,
İŞİMİZ; ETKİ ortamları yaratarak İş sağlamak.
İŞ;
Ekonomik Kalkınma
GİRİŞİM; Toplumsal Gelişme
GELİŞİM; Kapasite Yaratma
İŞİMİZ; İhtiyaçları Karşılama
Yaşam Atölyesi; iş yaratma odaklı program ve projelerin geliştirildiği,
mahalle ve mahallelilerin yaşama dair beklentilerinin tartışıldığı, önceliklerin
program ve projelere dönüştürüldüğü bir ortam.
Yaşam Atölyesinin temel ilkesi kentsel dönüşüm projelerinin sosyal
etkilerinin minimuma indirilmesine katkı sağlamaktır.
Yaşam Atölyesinde dönüşüm projelerinin gelişimi sürecinde;
-ETKİleyen; Proje Geliştirenler
-ETKİlenen; Yaşayanlar ve Çalışanlar
-ETKİleşim; Etkileyen ve Etkilenenler
-ETKİ; Yaşama dair herşey
İşbirliği; Yatırımcılar ve Belediyeler
Hedef Kitle;
-İşsizler
-Öğrenciler
-İşini değiştirmek isteyenler
-Girişimci olmak isteyenler

Kap a s ite Arttırm a P rogra mla r ı
Örnek kentsel dönüşüm projelerinde, bölgede yaşayan halkın iş gücüne katılım kapasitesinin
artırılması için programlar bulunur. Bu programlar mesleki eğitim, dil ve yetenek geliştirmeye
yönelik eğitimler, girişimcilik destekleri, küçük ölçekli üretim teşviki, örgütlenme ve katılıma
yönelik geliştiriliyor. Projenin özelliği de dikkate alınarak yenilik ve yaratıcılık üzerine de
programlar düşünülmeli.
Proje alanlarında yaşayanların, proje tamamlandıktan sonra bölgede gelişecek olan turizm,
sağlık, ticaret vb. hizmet sektörlerinde ya da geliştirilmesi planlanan diğer sektörlerde
istihdam edilmesi gerekliliği; projeyle birlikte öne çıkan bir diğer konu. Bu amaçla, projenin ilk
aşamalarından itibaren mesleki eğitimi ve kapasite artırma programları düzenlenmeli ve bu
programlara katılıp sertifika almaya hak kazananlara iş bulma konusunda öncelik tanınmalı.
Projede yer alan özel sektör ve kamu aktörleri, proje sonrası yaratılması hedeflenen istihdam
oranlarını ve buna yönelik politikalarını belirlerken mevcut yerel işgücü yapısını ve gelecek işgücü
potansiyellerini dikkate almalı ve bu işgücünün yeni iş alanlarına entegrasyonu konusunda
gerçekçi ve somut hedefler belirlemeli.
Seyrantepe Oto Sanayi ve yakın çevresinin sanayiden hizmet sektörüne geçiş hedefi dikkate
alındığında, sanayi sektöründe çalışan mevcut mavi yakalı işgücü arasından ihtiyaç duyanların ya
da talep edenlerin hizmet sektörüne geçişine yönelik kapasite artırma programlarına katılımının
sağlanması büyük önem taşıyor. Ayrıca, sanayi sektörünün yer değiştirmesiyle kaybolan iş
alanlarının yerine geçmesi beklenen sektörlerde çalışabilecek kişilerin kapasiteleri eğitimlerle
artırılmalı. İşsizler, eğitimine devam eden ve iş arayacak gençler, engelliler ve kadınlar gibi
farklı sosyal kesimlerin meslek edinme, girişimcilik, fon bulma gibi konularda kapasitelerini
geliştirmeye yönelik programların proje paydaşları tarafından desteklenmesi sağlanmalı.
Bu amaçla, Sanayi mahallesi ve çevresinde işsizliği azaltma konusunda kamu-özel sektör
işbirliklerinin geliştirilmesi, Belediye destekli yetenek ve kapasite geliştirme programlarının
yürütülmesi, turizm-otelcilik sertifika programlarının gerçekleştirilmesi, okul programları
(meslek lisesi öğrencilerine yönelik) aracılığıyla uygulamalı eğitim imkânlarının proje
alanında sağlanması ve sektör değiştirmek isteyen veya ilk defa iş hayatına atılacakların
cesaretlendirilmesine yönelik projeler geliştirilmeli.
Ayrıca, yerel girişimciliğin özendirilmesi amacıyla kamu kurumları, ticaret odaları, bakanlıklar
ve Avrupa Birliği gibi kurumların desteğiyle de projeler geliştirilebilir ve fon bulunması yönünde
destek sağlanabilir. Bu amaçla, bölgede kadın istihdamına yönelik sektörlerin tespit edilmesi
(geri dönüşüm, turizm-hizmet, vb.), gençlere yönelik iş alanlarının belirlenmesi, kredi ve fon
desteği sağlanması, yeni iş ve istihdam alanlarının tespit edilmesi ve geri dönüşüm gibi yenilikçi
teknolojiler ve AR-GE gerektiren sektörlerde kadın ve genç girişimciliğini geliştirmeye yönelik
çalışmalar yapılabilir.

Önce l i kl i İşe Alım P rogra mla r ı
Kentsel dönüşüm proje alanlarında yaratılacak işlere bölgede yaşayanların erişilebilmesinin
diğer bir yolu yatırımcıların kotalar ya da teşvikler yoluyla proje alanında yaşayan veya çalışan
kişileri istihdam etmelerinden oluşur. Bu yöntem dünyanın pek çok şehrinde uygulanmaktadır.
Projenin bir model olarak yaygınlaşması ve örnek olabilmesi için başta proje alanı ve yakın
çevresinde yaşayan düşük gelirliler olmak üzere bölgede yaşayan ve çalışan tüm kesim bu
programlardan yararlanmalı.
Öncelikli işe alım programları, proje alanında ve yakın çevresinde yaşayan ve iş ihtiyacı olan
mahallelilerin projede öncelikli olarak istihdam edilmelerini ve bu yolla yerel ekonominin
güçlenmesini hedefleyen programları kapsar. Geliştirilecek öncelikli işe alım programları ile
geçici ve/veya kalıcı, tam ve/veya yarı zamanlı güvenceli iş imkanları yaratılabilir.
Bu programlar ile; proje alanı ve yakın çevresinde kadın ve gençlere yönelik istihdam kotası
uygulanması, işsizliğinin tespitine yönelik araştırmalar yapılarak bu araştırmaların belgelenmesi,
yerel işgücü kapasitesinin belirlenerek projedeki işgücünün (en az %30) proje alanından
sağlanması, projede sunulması planlanan geçici ve kalıcı istihdam kotasının belirlenmesi ve
belediye-özel sektör işbirliği ile proje alanında işe alım ofislerinin kurulması hedeflenebilir.
Bu programlar kapsamında inşaat süresince iş yaratmaya ek olarak, proje alanında istihdam
edilen kişilerin bir kısmının proje sonrasında da kalıcı olarak istihdam edilmesi hedeflenmeli.
Böylece, proje alanında inşaat süresince ihtiyaç duyulan vasıflı ve vasıfsız işgücü ihtiyacının
karşılanmasında proje alanında çalışanlara öncelik tanınarak proje alanında iş arayanlar
işverenlerle buluşturulmalı ve bölgede yeni, kalıcı iş imkânları yaratılmalı. Ayrıca, geçici ve
kalıcı istihdam yaratma kapasitesinin belirlenmesi sürecinde, proje alanı ve yakın çevresinde
iş güvenliği ve işçi sağlığı kurallarına dikkat edilmesi de önem kazanıyor. Bu amaçla proje
alanında işe alım ofislerinin kurulması ve proje geliştiricilerin kendi şirketlerinde ‘Öncelikli İşe
Alım Departmanları’ kurmaları sağlanabilir.

C
ÖR NE K UYG U L AM AL AR
Önceki bölümde açıklanan etki değerlendirme çerçevesi ışığında olumlu,
olumsuz ve nötr (proje karar süreçlerini etkilemeyen) etkiler ortaya kondu.
Bu bölümde ise etki değerlendirmesinde öne çıkan ve acil müdahale
gerektiren etki konuları açıklanacak. Buna dayanarak, son bölümde
sunulacak etki yönetim planı öncelikli etki alanlarında ele alınan olumsuz
etkilerin -mümkünse ortadan kaldırılması, değilse- hafifletilmesi için “ne
hazırlanmalı? kapsam ne olmalı? hangi araçlar kullanılmalı?” sorularının
yanıtlarını verecek.

1. Paddington Geliştirme Vakfı (PGV), Londra
2. Nine Elms Kentsel Dönüşüm Projesi, Londra
3. Ulusal İnşaat Beceri Geliştirme Okulu, Londra
4. Entra 21, Latin Amerika ve Karayipler
5. Kings Cross Construction Skills Center
6. Yer Değiştirme Eylem Planı
7.Sosyal Etki Tasarımı (SET)
8.Kirlilik Bertarafı İşlemleri
9. Şantiye Alanı ve Yakın Çevresi için Risklerin Azaltımı

1. Paddington Geliştirme Vakfı (PGV), Londra

Vakıf, Paddington’daki dönüşüm projesinin etrafında İş Geliştirme Projesi kurarak
proje imajını geliştirmeyi, yerel istihdam fırsatlarından yararlanmayı ve projeyi daha
geniş bir çevreye tanıtmayı amaçlıyor.
PGV bu kapsamda; çevre, girişimler ve istihdam olmak üzere üç konuda fon sağlıyor
ve programlar düzenliyor. İstihdam ayağını ise vakıfın alt birimi olan PGV Westworks
organize ediyor.
PGV Westworks’ün hizmetleri arasında yerel halktan iş arayanlar için birebir
danışmanlık desteği sunmak, staj ve çıraklık imkanı sağlamak, iş başvurularında
danışanı yönlendirmek ve iş görüşmelerini hazırlamak bulunuyor. Westworks ayrıca
bölgede ikamet eden kişilerin katılabileceği iş fuarları düzenliyor.
Kurum bugüne kadar 47 start-up desteği sundu, 1.000 kişinin işe, 1.500 kişinin staj
ve çıraklığa yerleştirilmesini sağladı ve 1 senede 100 kadının yeme-içme sektörüne
girmesine yardımcı oldu.

Şimdiden
yüzlerce
kişinin aradıkları
işi bulmalarına
yardımcı olduk.
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19-65 yaş aralığındaki kişilere açık.

Paddington Geliştirme Vakfı (PGV), Londra, 1997Neden Dönüşüm projesi etrafında İş Geliştirme Bölgesi kurarak proje imajını geliştirmek, yerel
istihdam fırsatlarını değerlendirmek ve projeyi tanıtmak.
Nasıl PGV; çevre, girişimler ve istihdam olmak üzere üç konuda fon sağlıyor ve programlar
düzenliyor. PGV Westworks istihdam ayağını organize ediyor.

BİREBİR DANIŞMAN

BECERİ GELİŞİMİ

DONANIM

MAHALLELİ
ARASINDA İŞ
ARAYANLAR İÇİN
BİREBİR DANIŞMAN
İLE KİŞİSEL DESTEK
SAĞLAMAK.

STAJ, ÇIRAKLIK
EĞİTİMLERİ
BECERİLERİ
ARTTIRARAK İŞE
YERLEŞTİRMEK.

İŞ BAŞVURULARINDA
DANIŞANI
YÖNLENDİRMEK VE İŞ
GÖRÜŞMELERİNE
HAZIRLAMAK.

47
start-up desteği.

İŞ FUARI
BÖLGEDE İKAMET
EDEN KİŞİLERİN
KATILABİLECEĞİ İŞ
FUARLARI
DÜZENLEMEK.

1.000 1.500 100
işe yerleştirme.

staj ve çıraklık.

kadının 1 senede
yeme-içme sektörüne
girişi.

www.pdt.org.uk
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2. Nine Elms Kentsel Dönüşüm Projesi, Londra

Nine Elms Vauxhall kentsel dönüşüm alanından sorumlu Strateji Heyeti, dönüşüm
alanının yerel halk ve yerel işletmeler için de fırsat sağlamasını amaçlıyor. Bunun için
proje ortakları ile İstihdam, Eğitim ve Girişim sözleşmesi imzalayarak ortak hedefleri
ve vaatleri belirliyor.
Bu kapsamda yerel firmaları rekabet ortamına hazırlayacak beceriler konusunda
yetiştirmek, eğitim programı ve işe yerleştirme imkanı sağlamak, iş ilanı açılmadan
48 saat önce mahalleliye duyurmak ve mahalleliye özel işe alım günleri düzenlemek,
inşaat becerileri sertifikası alan kişilere Nine Elms’teki tüm şantiyelerde çalışma
imtiyazı sunmak gibi hizmetler sunuyor.
Kurum 20 yılda 22.000 iş yaratma vaadinde bulunmuş olup, 2012-2016 arasında 6.000
inşaat işi, geri kalanını ise 2017-2022 arasında gerçekleştirmeyi planlıyor.
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Nine Elms Vauxhall Strateji Heyeti, Londra
Neden Nine Elms Vauxhall Strateji Heyeti, dönüşüm alanının yerel halk ve yerel işletmeler için
de fırsat sağlamasını bekliyor.
Nasıl Proje ortakları ile İstihdam, Eğitim ve Girişim sözleşmesi ile hedeﬂer ve vaatler
belirleniyor.

BECERİ GELİŞİMİ
EĞİTİM PROGRAMI VE İŞE
YERLEŞTİRME HİZMETİ
SUNMAK. AYNI ZAMANDA
YEREL FİRMALARI
REKABET ORTAMINA
HAZIRLAYACAK
BECERİLER KONUSUNDA
YETİŞTİRMEK.

6.000
2012-2016 arasında yaratılması
beklenen inşaat işi

MAHALLELİYE ÖNCELİK
İŞ İLANI AÇILMADAN
48 SAAT ÖNCE
MAHALLELİYE
DUYURMAK VE
MAHALLELİYE ÖZEL
İŞE ALIM GÜNLERİ
DÜZENLEMEK.

16.000
2017-2022 arasında yaratılması
beklenen inşaat işi

SERTİFİKA
İNŞAAT
BECERİLERİ
SERTİFİKASI ALAN
KİŞİLERE NİNE
ELMS’TEKİ TÜM
ŞANTİYELERDE
ÇALIŞMA ÖNCELİĞİ
SUNMAK.

1.000
inşaat ve mühendislik
alanlarında yaratılması
beklenen staj imkanı

www.nineelmslondon.com
www.yourlocalguardian.com
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3. Ulusal İnşaat Beceri Geliştirme Okulu, Londra

İnşaat projelerinde yatırımcı ve müteahhit firmanın ihtiyaçları doğrultusunda
eleman yetiştirmeyi hedefleyen okulun, müteahhit firmanın işgücüne talebine dayalı
yaklaşımı olması kurumu farklı kılıyor.
“Proje Beceri Koordinatörü” görevi verilen kişi işgücü talebini belirliyor ve buna dayalı
eğitim modülleri geliştiriyor, aynı zamanda mezun olan kişilerin işe yerleştirilmesine
aracılık ediyor. Tüm etkinliklerin organizasyonu, tüm hibe ve fonların eğitim
programları için yönetilmesi gibi sorumluluklar da koordinatöre ait oluyor.
King’s Cross Central projesi özelinde de çalışan okul, bu projede 1.700 yeni iş imkanı
sundu, 225 göçmen işçinin adaptasyonunu sağladı ve 188 liderlik ve idarecilik eğitimi
verdi.
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Ulusal İnşaat Beceri Geliştirme Okulu, İngiltere
Neden İnşaat projelerinde yatırımcı ve müteahhit ﬁrmanın ihtiyaçları doğrultusunda eleman
yetiştirmek.
Nasıl Müşterinin işgücü talebine dayalı yaklaşım ile proje bazlı eğitim modülleri
çerçevesinde gerekli becerilerin geliştirilmesi ve işe yerleştirilmesi projeye özel “Proje
Beceri Koordinatörü” tarafından sağlanıyor.

BECERİ ENVANTERİ

BECERİ GELİŞİMİ

KOORDİNASYON

KAYNAK YÖNETİMİ

PROJEDE İHTİYAÇ
DUYULAN
BECERİLERİ
BELİRLEMEK.

ÇIRAKLIK, BECERİ
GELİŞTİRME, İŞE
ALIM PROGRAMI VE
HAYAT BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEK.

TÜM ETKİNLİKLERİ
ORGANİZE ETMEK.

TÜM HİBE VE
FONLARI EĞİTİM
PROGRAMLARI
İÇİN HESAPLI BİR
ŞEKİLDE
YÖNETMEK.

1.700
King’s Cross Dönüşüm Projesi’nde
yeni iş imkanı.

225
King’s Cross Projesi’nde göçmen
işçinin adaptasyonu.

188
Liderlik ve idarecilik eğitimi.
www.seddon.co.uk
achitectming.wordpress.com
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4. Entra 21, Latin Amerika ve Karayipler

Yoksul gençleri bilişim teknolojileri alanında mesleki ve hayat becerileri eğitimi
vererek işgücü pazarında güçlü kılmayı amaçlayan bu programda, Amerika Kıtası
Kalkınma Bankası, yerel kuruluşlar ve Nokia, Microsoft, Merrill Lynch gibi ortaklar
bir araya gelerek 17 milyon dolarlık bütçe oluşturuldu.
Toplanan fon sayesinde işe yerleştirme stratejisinin olduğu sivil toplum örgütlerinin
projelerinde 7-8 aylık eğitim ve staj programları düzenlendi; katılımcıların teknik
becerileri, hayat bilgisi ve insan ilişkileri geliştirildi ve yerel iş ve staj imkanları
sağlandı.
Proje 10 yılda 135.000 gencin işe yerleşimini sağladı.
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ENTRA 21 Latin Amerika ve Karayipler, 2001-11
Neden Yoksul gençleri bilişim teknolojileri alanında mesleki ve hayat becerileri eğitimi vererek
işgücü pazarında güçlü kılmak.
Nasıl Uluslar Arası Gençlik Vakfı’nın yürüttüğü programda Amerika Kıtası Kalkınma Bankası,
yerel kuruluşlar ve Nokia, Microsoft, Merrill Lynch gibi ortaklar bir araya gelerek 17
milyon dolarlık bütçe oluşturuldu.

EĞİTİM PROGRAMI
İŞE YERLEŞTİRME
STRATEJİSİ OLAN YEREL
STK’LARIN GELİŞTİRDİKLERİ PROJELERDE 7-8
AYLIK EĞİTİM VE STAJ
PROGRAMLARI DÜZENLEMEK.

135.000
Gence 10 yılda ulaşıldı.

BECERİ GELİŞİMİ

İSTİHDAM

TEKNİK BECERİLERİ,
HAYAT BİLGİSİNİ VE
İNSAN İLİŞKİLERİNİ
GELİŞTİRMEK.

YEREL İŞLETMELERDE
STAJ VE İŞE
YERLEŞTİRMEK.

%90
Kursu tamamladı.

%85
Tam zamanlı işe girdi.
www.iyfnet.org
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5. Kings Cross Construction Skills Center

Londra’nın Camden bölgesindeki büyük çaplı dönüşüm projesinde (tren istasyonu) yerel
halka istihdam sağlamak ve inşaat sektöründe ihtiyaç duyulan becerilerin öncelikle
projeden etkilenen gruplar arasından sağlanması amaçlanır. Proje kapsamında
kamu ve özel sektör işbirliği ile 2 milyon sterlin üzerinde yatırım yapılmıştır. Böylece
King’s Cross’ta kurulan mesleki beceri merkezinde özellikle gençlerin mesleki beceri
kazanmaları, inşaat sektöründe iş imkanları elde etmeleri ve sektörün ihtyiyaçlarına
yönelik becerilerin gençlere kazandırılması amaçlanır. Tüm proje paydaşlarının bu
merkezle işbirliği yapmayı kabul etmesi sayesinde bugüne kadar 700 kişiye çıraklık
eğitimi verilmiş ve 375 kişiye de sektörde ihtiyaç duyulan becerileri elde ettiklerini
belgeleyen sertifika eğitimleri verilmiştir. Böylece hem kısa vadeli hem de uzun vadeli
iş imkanları yaratılması hedeflenmiştir. Ayrıca, proje alanı çevresinde (Camden ve
Islington) yaşayan halka İnşaat sektörünün çeşitli alanlarında çıraklık, eğitim, kariyer
danışmanlığı ve deneyim kazanma fırsatları sunulması sayesinde proje alanı ve yakın
çevresinde ekonomik bütünleşme sağlanıyor.
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King’s Cross, İngiltere, 2004
Neden Londra’nın Camden bölgesindeki büyük çaplı dönüşüm projesinde (tren istasyonu)
yerel halka istihdam sağlamak için.
Nasıl Proje alanı çevresinde (Camden ve Islington) yaşayan halka İnşaat sektörünün çeşitli
alanlarında çıraklık, eğitim, kariyer danışmanlığı ve deneyim kazanma fırsatları sunarak.

PROJE ALANI
YAKIN ÇEVRESİ
CAMDEN VE ISLINGTON’DA
YAŞAYANLAR PROGRAMLARA
ÖNCELİKLİ OLARAK ALINIYOR.

EĞİTİM
İNŞAAT SEKTÖRÜNDE
ÇALIŞMAK İSTEYENLERE
TEKNİK EĞİTİM İMKANLARI
SUNULUYOR. AYRICA PROJE
ALANINA OKUL GEZİLERİ
DÜZENLENİYOR VE
ÖĞRENCİLER İÇİN DÖNEMLK
UYGULAMALI EĞİTİM İÇERİĞİ
HAZIRLANIYOR.

ÇIRAKLIK
İNŞAAT SEKTÖRÜNDE
ÇALIŞMAK İSTEYEN KİŞİLERE
(ÖZELLİKLE İŞSİZ GENÇLER)
ÇIRAKLIK İMKANI SAĞLANIYOR.

KARİYER DANIŞMANLIĞI
PROJE ALANINDA KURULAN
KARİYER DANIŞMANLIK
MERKEZİ YEREL HALKA PROJE
SÜRESİ VE SONRASI İÇİN KALICI
İSTİHDAM SAĞLAMAYA
YÖNELİK DANIŞMANLIK
HİZMETİ VERİYOR.

2000 >5000 3500 1200
kişiye sağlık ve güvenlik
konusunda hizmet kartı verildi.

’den fazla kişi eğitim aldı.

kişi inşaat sektöründe deneyim
elde ederek gerekli becerileri
kazandı.

kişi sektörde iş edindi.
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6. Yer Değiştirme Eylem Planı

Yer Değiştirme Eylem Planları (YEP) kentsel dönüşüm projelerinde kamulaştırma,
yola terk, kullanımların değişimi gibi nedenlerle zorunlu yer değiştirmesi beklenen
nüfusun (konut/işyeri) haklarının gözetilmesi, kayıplarının tazmin edilmesi,
bilgilendirilmesi, taşınmalardan kaynaklanacak zararların giderilmesi için
hazırlanır.
Türkiye’de zorunlu yeniden yerleşimden kaçınılması veya sosyal etkilerinin
minimuma indirilmesine ilişkin bir yaptırım uygulanmıyor. Yeniden yerleşim
faaliyetleri arazi elde etme veya kamulaştırma işlemleri kanunları kapsamında ele
alınıyor.
Seyrantepe Oto Sanayi Sitesi Kentsel Dönüşüm Projesi ile mevcut alanda bulunan
iş yerleri ve atölyelerin zorunlu yer değiştirmesi bekleniyor. Bu nedenle işyerlerinin
taşınmasından doğacak zararların giderilmesi için YEP hazırlanmalı. YEP
işyerlerinin detaylı taşınma programını, arazi takasını (becayiş alanı), imar hakkı
transferi seçeneklerini ve kayıp tazmin mekanizmalarını içermeli.
İşyeri taşınma programı şunları kapsamalı:
Analiz
Örgütlenme
İşbirliği
Alternatif Alan Tespiti
Taşınma Stratejileri Geliştirme
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7.Sosyal Etki Tasarımı (SET)

Kentsel dönüşüm projelerinin yaşam ve mekan üzerinde yaratacağı olumsuz etkilerin
hafifletilmesi için yürütülmesi gereken kapsamlı ve katılımcı bir yönetim sürecinin
yürütülmesini hedefler.
Bu kapsamda;
Sorunları Keşfederek Araştırma Süreci
Empati Kuran Uzlaşmacı Katılım Süreci
Çözüm Üreten Stratejik Tasarım Süreci
olmak üzere 3 temel süreç kurgulanır.
Sosyal Etki Tasarımı (SET); kentsel dönüşüm projelerinin olası olumsuz etkilerinin
önceden tespit edilmesi ve bu etkileri hafifletmeyi sağlayacak tasarım ilkelerinin
katılımcı yöntemlerle belirlenmesi için mahalleliler (etkilenenler), proje geliştiriciler
(etkileyenler) ve tasarımcıların bir araya gelmesini sağlar. Olumsuz etkileri minimuma
indirmek için geliştirilen katılımcı tasarım süreçleri ile mahallelilerin bugünkü yaşam
dinamikleri ve geleceğe dair beklentileri doğru analiz edilmelidir. SET tasarım projeleri
hazırlanırken halkın alışkanlıkları, istek ve beklentileri, yaşadıkları mekânsal çevrenin
özellikleri ve yerel karakteristiklerin dikkate alınmasını, gidenler ve gelenler arasında
denge sağlanmasını ve ekonomik alternatiflerin üretilmesini sağlayacak unsurların
belirlenmesini hedefler.
SET süreci, ‘Araştırma’,‘Katılım’ ve ‘Tasarım’ olmak üzere üç aşamada yürütülür.
Proje kararı alındığı andan itibaren başlatılmalıdır; çünkü sosyal etkiler ve mahalleli
arasındaki etkileşimler de bu süreçten itibaren ortaya çıkar.
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8.Kirlilik Bertarafı İşlemleri
Sanayi Alanlarındaki Kirlilik ve Azaltma işlemleri

Sanayi alanlarının hepsi kirlenmiş olmak zorunda değildir; ve aynı zamanda tüm
kirlenmiş alanlar da önceden geliştirilmiş sanayi arazileri olmak zorunda değildir.
Örneğin bir sanayi alanının yakın çevresindeki hava, toprak ya da su kaynakları da bu
kirlilikten etkilenmiş olabilir.
Geçmişte sanayi alanlarında geliştirilen projelerde toprak kirliliği ve atık yönetimi ile
ilgili alınması gereken lisanslar yatırımcılara belirliliği yüksek bir süreç sağlamaktaydı.
Arazi hazırlığına yönelik geliştirilen bu yaklaşıma ‘dig and dump’ yani “kazmak ve
yığmak” denilmekteydi ve yatırımcılar için uygun maliyetli bir proje geliştirme imkanı
olarak öne çıkmaktaydı.
Kurumsal düzenleyiciler tarafından da problem oluşturmayan bir metod olarak
değerlendirilen bu düzenlemelerin, zamanla aslında maliyet açısından en etkili yöntem
olmadığı anlaşıldı. Özellikle “Atık Yönetimi Çerçevesi”1 yürürlüğe girdiğinden beri
kirlenmiş toprağın ön işlemden geçirilmesine yönelik zorunluluklar, yeni metodların
da ortaya çıkmasını sağladı. (Örnek: kirliliğin azaltılması için toprak dolgusu yapılması
veya etkilenen toprağın yoğunluğunu değiştirmeye yönelik yapılan işlemler)
Toprak Kirliliğine Yönelik Risklerin Yönetimi2

Kirlilik; arazinin ve toprağın durumuna dair bir dizi koşula bağlı olarak tanımlanır.
Bu koşullar; çeşitli yollarla ortaya çıkan maddelerin yükselme seviyesi, eski sanayi
kullanımları, atıkların bertaraf edilmesi, kazalar, dökülmeler/saçılmalar, hava
tortulanması/çökelme (aerial deposition) veya yer değiştirme olarak ifade edilebilir.
Teknik engeller ve aynı zamanda olası yüksek maliyetler geçmişin zararlarının toptan
ortadan kaldırılması ya da temizlenmesi açısından genellikle uygulanabilirliği ve
gerçekçiliği olmayan seçenekler anlamına gelmektedir. Bunun yerine çözümler,
kirlenme risklerini tanımlamaya ve onlarla mücadele etmeye yönelik kalıcı yaklaşımlar
içermelidir.
Kirlenmiş alanlara yapılması gereken müdahaleler belirlenirken şunlara dikkat
edilmelidir:
●
●
●
1
2
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Alandaki madde miktarı ya da seviyesi (herhangi karışım etkisi de dahil)
Atıkların iletilme kanalı (kirleticilerin mevcut olduğu granül ya da kil toprak
veya su)
Kirleticilerin yoğunluğunu ve işi yürütme süresini azaltmayı sağlamanın
maliyeti

the Waste Framework Directive
http://publications.environment-agency.gov.uk

●
●

Ölçek ekonomileri, bitkilerin uygunluğu ve elverişliliği ve seçilen ekipmanların
kullanıma uygunluğu
Uzun vadede yerleşim alanlarındaki kirleticilerin veya bunların sonucunda ortaya çıkan
atıkların yönetimi

İyileştirme teknikleri ve yöntemleri aşağıdaki kategorilere ayrılmaktadır:
1. Toprak veya sudan kirletici maddeleri fiziksel yollarla ayıran teknikler
2. Kirletici maddeleri dönüştüren ya da daha az toksik/zehirli forma doğru mineralleştiren
biyolojik yöntemler
3. Zehirli bileşenleri yok eden, sabitleyen ya da etkisizleştiren kimyasal yöntemler
4. Kirletici maddelerin hareketliliği engelleyen ya da sabitleyen, fakat zehirlilik seviyesini
ortadan kaldırmayan, katılaştırma teknikleri
5. Kirleticileri yok eden veya yayılmalarına sebep olan kanallardan ayıran termal teknikler

Diğer Yöntemler:
1. GELİŞTİRİLMİŞ DOĞAL SÖNDÜRME/HAFİFLETME (Enhanced Natural Attenuation-ENA)
2. BİYOLOJİK İYİLEŞTİRME (Biyosağaltım) TEKNİĞİ (Bioremediation)
3. GEÇİRGEN REAKTİF BARİYERLER (Permeable Reactive Barriers-PRB)
4. TOPRAĞI HAVALANDIRMA (Soil Vapour Extraction)
5. TOPRAĞI YIKAMA (Soil Washing)
6. STABİLİZASYON ve KATILAŞTIRMA
7. TERMAL DESORPSİYON (Yüzeyden Salma)
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9. Şantiye Alanı ve Yakın Çevresi için Risklerin Azaltımı
Büyük çaplı inşaat projelerinin uygulama süreçlerinin yaşam ve mekan üzerindeki olumsuz
etkilerini azaltmak için yöntem ve stratejilerin geliştirilmesi sürecin sağlıklı işlemesi açısından
oldukça önemli. İnşaat sürecinin uzunluğuna bağlı olarak da bu konuda alınması gereken
önlemlerin kapsamı da genişliyor.
Seyrantepe Oto Sanayi Sitesi Kentsel Dönüşüm Projesi’nde inşaat süreçlerine ne zaman
geçileceği henüz kesinleşmese de inşaat süreçleri boyunca ortaya çıkabilecek riskleri azaltma
konusunda alınması gereken önlemler şimdiden planlanmalı. İnşaat alanında çalışanlar ve
yakın çevrede yaşayanlar/çalışanların sağlığını korumak, can ve mal güvenliğini sağlamak
üzere alınması gereken önlemler önceden tasarlanmalı, yerel halk riskler ve alınan önlemler
konusunda bilgilendirilmesi ve kurumlar arasında olumsuz etkileri (trafik, gürültü, hava
kirliliği, sarsıntılar, afet ve kazalar, stres, kaygı, vb) hafifletme konusundaki temel kriterler
üzerinde uzlaşı sağlanmalı.
Bu amaçla belediyeler, inşaat faaliyetleri olan firmalara yönelik denetleme mekanizmaları
ve cezai yaptırımları uygulamalı, olumsuz etkilere yol açan unsurların ortadan kaldırılması
yönünde tüm önlemlerin alındığından emin olmalı. Örneğin; hafta içi çalışma saatleri dışında
veya hafta sonları ile tatil günlerinde çevrede yaşayanları/çalışanları olumsuz etkileyecek
faaliyetler halkın huzur ve güvenliği dikkate alınarak planlanmalı ve buna yönelik standartlar
geliştirilmeli. Ayrıca halkın talep ve şikayetlerini iletebileceği şikayet mekanizmaları işletilmeli.
Bu amaçla ele alınması gereken konular şöyle özetlenebilir:
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Denetleme ve gözetim mekanizmaları



Şikayet mekanizmaları



Sağlık ve güvenlik planlaması



Risk analizi



Sorumluluk ve yetki paylaşımı



Trafik ve yaya rotaları



Güvenli ulaşım planlaması



Araçlar ve teslimlerin düzenlenmesi



Acil eylem planlaması



Bilinçlendirme çalışmaları



Çalışanların eğitilmesi

Örneğin; The Hartford, “Protecting the Public During Construction” (2010) çalışması bu konuda
izlenmesi gereken adımları ortaya koyan bir çalışmadır. İnşaat süresince halkı koruma konusunda dikkat edilmesi gereken unsurlar ise; tehlike analizi, sorumluluklar, ayırma yöntemi,
trafik ve yaya rotaları, araçlar ve teslimler, tesisler, denetim ve gözetim, özel operasyonlar, acil
eylem, eğitimler ve risk transferi başlıkları altında ele alınır.

İNŞAAT SÜRESİNCE ALINACAK ÖNLEMLER

TÜM İNŞAAT AŞAMALARINDA HALKIN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMA KILAVUZU
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