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Ö ns öz
Pa r l a y a n Y ı l dı z Ka r t a l

Kartal İstanbul’un parlayan yıldızı. Kartal’ı düşleyerek, düşünerek dönüştürüyoruz.
Kartal, potansiyellerini fırsata çevirmek için Yeni(den) Kartal düşü ile kentsel
dönüşümün fiziksel, sosyal ve ekonomik boyutunu yani Kartal’da yaşayan ve
çalışanları düşünerek dönüşüyor.
Düşümüz Yeni(den) Kartal. Düşümüzü, birlikte gerçekleştiriyoruz. Kartal’da
yaşayan, çalışan ve yatırım yapan herkes ve her kesimle program ve projelerini
paylaşarak, herkesin ve her kesimin düşünce ve beklentilerini alarak yeni kent modeli
oluşturuyoruz.
Kartal’ın geleneksel merkezini dönüştürüyor, aynı zamanda, İstanbul’un Anadolu
yakasının doğu merkezini Kartal’da yaratıyoruz. Batı Merkez Projesi (BMP) ve Doğu
Merkez Projesi (DMP) Kartal ve Kartallıların iki önemli vizyon projesi. Her iki merkezin
15 dakika yürüme mesafesi içinde yer alması, iki merkezin birlikte dönüştürülmesi ve
bütünleşmesi eş zamanlı stratejilerin geliştirilmesini gerektiriyor.
On yıldır gündemde olan DMP’nin yeniden düşünüyoruz.
Yeniden düşünüyoruz, çünkü;
• Sosyal Etkileri çıkarıyoruz.
• Bütünleşme sağlıyoruz.
• Kapasiteyi ölçüyoruz.
• Tasarım, Araştırma, Katılım yoluyla (TAK) çözüm geliştiriyoruz.
DMP, İstanbul’un en büyük eski sanayi alanlarından birinin İstanbul ve Kartal’ın
yeni merkez alanına dönüşümü projesi. Geçmişte bölgedeki sanayici mülk sahipleri
ile başlatılan proje sürecine, “yerinde” ve “birlikte” dönüşüm düşüncesiyle konut
alanlarında yaşayanların beklenti ve taleplerini ekledik. Burada oluşacak değerin
mülk sahiplerine teslim edilmesinin yolunu açtık.

Türkiye’de bir ilk olarak DMP’nin Sosyal Etki Değerlendirme (SED) raporunu
hazırladık. Bu rapor ile projenin “mekân” ve “yaşam” üzerindeki etkisini tespit
ettik ve geleceği yönlendirecek eylem planları için program ve proje önerileri
hazırladık.
SED çalışması ile amacımız, DMP’nin dününden ders çıkarıp, bugünden etkileri
tespit edip, yarın için çözümler geliştirmek. Bir başka deyişle, projenin, geleceğe
olan etkilerini anlamak ve Doğu Merkez’i yaşayanlarla ve çalışanlarla “Yeniden
Düşünmek”.
Doğu Merkez Projesi, SED Raporu; yaşayanlar ve çalışanlarla özel sektör ve sivil
toplum örgütlerinin görüş ve önerileri dikkate alınarak hazırlandı. SED Raporu
altı ay süre ile tartışmaya açılacak, geniş kesimin görüşleri ve önerileri bu süreç
içinde alınacak ve rapor son haline getirilecektir. Böylelikle, DMP’nin olası
olumsuz etkilerini azaltmak üzere taraflara işbirliği çağrısı yapacağız.
Türkiye’de bir kentsel dönüşüm projesi için ilk kez hazırlanan SED Raporu, karar
vericilere ve proje geliştiricilerine örnek olacaktır. SED Raporunun hazırlanmasını
destekleyen Kartallı Yatırımcılara teşekkür ederim. Bu ilk örnek rapor ve raporda
önerilenler, belediyeler ve özel sektör tarafından dikkate alınacaktır.
Saygılarımla,
Op. Dr. Altınok ÖZ
Kartal Belediye Başkanı

Giriş
Etkileşimin Gücü

SED raporunda;
“SED Yaklaşımı” bölümünde, SED çalışmasının teorik arka planı, yöntemi ve
çalışma süreci anlatıldı.

Doğu Merkez Projesi (DMP), 2005 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
Kartal Belediyesi ve Sanayici Mülk Sahipleri arasında başlayan işbirliği süreci
ile Kartal’da sanayiden hizmet sektörüne dönüşümü sağlamak amacıyla
geliştirildi. 2009’dan beri ise Kartal Belediyesi Kartallıların beklentilerini
proje süreçlerine entegre etme çalışmalarını sürdürüyor.
Bugün gelinen noktada, taraflar arasında uzlaşma ile plan çalışmaları devam
ediyor. Bu süreçte proje alanında “yaşayan” ve “çalışan”ların projeden nasıl
etkileneceğinin belirlenmesi ve projenin olumsuz etkilerinin azaltılması,
olumlu etkilerinin ise geliştirilmesi için eylem planları hazırlanması
gerekliliği önem kazanıyor.

“Kartal Doğu Merkez; Dün, Bugün, Yarın” bölümünde, Kartal Doğu Merkez Proje
sürecinin geçmişi ile ilgili genel bilgiler, proje alanındaki bugünkü “yaşam” ve
“mekânın” özellikleri ve projenin gelecek öngörüleri anlatıldı.
“Projenin Dünü” bölümünde, proje alanının ve sürecinin geçmişi
araştırıldı, geçmiş deneyimlerden dersler çıkarıldı.
“Projenin Bugünü” bölümünde, proje alanının içinde bulunduğu durum
tespit edildi, yaşanmış olan sürecin “yaşam” ve “mekânı” nasıl etkilediği
analiz edildi ve alınması gereken acil önlemler belirlendi.
“Projenin Yarını” bölümünde, proje alanında öngörülen gelişme
olasılıkları değerlendirildi ve planlanan gelişmenin ortaya çıkaracağı
etkilere ilişkin öngörüler geliştirildi. Böylece, etkilerin yönetimine ilişkin
eylem planı oluşturuldu.

Hedefimiz, yakında uygulamasına başlanacak olan DMP’nin bu bölgenin
yaşayan, çalışan nüfusu ve mülk sahiplerine etkisiyle, yakın çevreye ve
Kartal’a olan etkisini anlamak ve olumsuz etkileri azaltarak, olumlu etkileri
güçlendirmektir. Bu hedef ışığında hazırlanan raporda, projenin bugüne
kadar olan etkileri, uygulama süreci ve sonrasındaki etkileri birlikte
değerlendirildi. Çalışma kapsamında aile, iş ve mahalle yaşantısının değişimi,
yeni harcamalar ve mali kayıplar ile proje süreçlerindeki belirsizliklerin
oluşturduğu endişeler ortaya konularak; hassas grupların önceliklerinin
dikkate alındığı, halkın gereksinimlerine ve sosyal bütünleşme ilkelerine
uygun stratejiler geliştirildi.

“Doğu Merkez Projesi’nin Etkileri” bölümünde değerlendirme çerçevesi belirlenerek
5 ana kategoride etkiler ayrıntısıyla ortaya kondu ve öncelikli etkiler tespit edildi.

Projenin “mekân” ve “yaşam” üzerinde bugün sahip olduğu ve yarın sahip
olacağı etkiler ortaya konarak, olumlu etkilerin artırılması ve olumsuz
etkilerin giderilmesi için DMP’den etkilenenler ve DMP’yi etkileyenlerin
sorumlulukları belirlendi.

İlk kez Kartal Belediyesi tarafından, bir örnek niteliğinde hazırlatılan SED Raporu,
DMP’nin geleceği için tüm tarafları etkileşim sürecine dahil edecek ve olumsuz
etkilerin azaltılması için önemli fırsatlar sunacaktır. Kartal Belediye Başkanı Sn.
Altınok ÖZ’e Kartal Doğu Merkez SED raporunu bizlere hazırlattığı için teşekkür
ederim.

“Doğu Merkez’i Yeniden Düşünmek” bölümünde ise proje, Kartal DMP’nin tüm
Kartal için olumlu etkiler oluşturması için yeniden ele alınarak tarafların yürüteceği
program ve proje paketleri sunuldu.

Saygılarımızla,
A. Faruk Göksu
Kentsel Strateji Kurucu Ortağı
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Ne di r ?
Kentsel dönüşüm süreci yalnızca mekânsal değil, sosyal ve ekonomik boyutlarıyla
da ele alınmalı. Dönüşüm süreçlerinde yapılaşma, paylaşım, proje finansmanı
ve yönetimi kadar; mekân ve yaşama ilişkin ihtiyaçlar, iş ve eğitim olanakları,
çevre kalitesi ve kamu sağlığı gibi konular da öne çıkmalı. Bu nedenle, proje ile
ilgili paydaşların proje süreçlerine katılımı ve uzlaşma ortamı sağlanması kentsel
dönüşümün temel ilkelerinden olmalı.
Kentsel dönüşüm nedir?
“Kentsel dönüşüm, gayrimenkul geliştirme değildir. Gayrimenkul geliştirme
piyasa güçleriyle olur. Kentsel dönüşüm ise kamu desteğine gereksinim duyulan,
ekonomik ve sosyal boyutu da içeren bir eylemler bütünüdür”.1
“Kentsel dönüşüm, değişmesi düşünülen alanın ekonomik, fiziksel, sosyal
ve çevresel durumunun kalıcı olarak iyileştirilmesini ve kentsel problemlerin
çözümünü hedefleyen kapsamlı vizyon ve eylemler bütünüdür.”2
Kartal Doğu Merkez Projesi’nin geliştirildiği alan büyük oranda bir ‘Sanayi
Dönüşüm Alanı’ niteliğine sahip. Bu noktada sanayi alanlarında gerçekleşen
kentsel dönüşüm süreçlerinin kendine özgü hassasiyetler taşıdığını vurgulamak
gerekiyor.

bölgenin ekonomik, mekânsal ve sosyal değerini yeniden canlandırmak üzere
geliştirilmeye başlandı. 2000’lerden bu yana tüm Avrupa’da terk edilmiş sanayi
alanlarının dönüşüm potansiyellerinin değerlendirilmesi hız kazandı.
Sanayi alanlarının dönüşümünde en önemli nokta, ekonomik canlanmanın sağlanıp
sağlanamayacağı sorusu olarak karşımıza çıkıyor. Sanayi sektörünün gitmesiyle
ekonomik faaliyetlerde azalma görüldüğünden, bu dönüşüm alanlarının birincil
önceliği ekonomik canlılığı yeniden sağlamak olmalı. Dolayısıyla sanayi alanının
dönüşmesi ile geliştirilecek alanlar yeni iş potansiyelleri oluşturmalı ve işgücü için
yeni kapasiteler yaratmalı.
Sanayi alanlarında diğer bir öncelikli konu ise, sanayi tesislerinin bıraktığı kirlilik.
Terk edilmiş sanayi alanları, özellikle İskandinavya, Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde
“kirlenmiş araziler” olarak tanımlanıyor. Dolayısıyla, kirlenmiş su ve toprağın
temizlenmesi büyük önem taşıyor.
Özetle, mahalle ya da sanayi odaklı oluşundan bağımsız olarak, tüm kentsel dönüşüm
süreçlerinin;
• Yeni kentsel işlevler
• Ekonomik canlılık
• Çevre duyarlılığı

Sanayi alanı dönüşümü nedir?

• Sosyal bütünleşme

Sanayi alanı dönüşümü, ‘Kahverengi Alanlar’ (Brownfields) olarak tanımlanan;
eskiyen ve kullanımı azalan sanayi bölgelerindeki yapıların tasfiye edilerek bu
alanlara yeni işlevler kazandırılmasını sağlayan dönüşüm anlayışıdır.

• Katılımcı planlama
ilkeleri çerçevesinde;
• “Etkileyenler” ve “etkilenenler” arasındaki “etkileşimi” artıran,

Kahverengi Alanlar3 ;

• “Mekân” ve “yaşam” üzerine etkileri öngörüp dikkate alan,

• Alanın ve çevresinin geçmiş kullanımlarından etkilenen,
• Terk edilmiş ya da yetersiz kullanılan,

• “Yaşayanlar” ve “çalışanlar” için fırsatlar sunan
yaklaşımlarla ele alınması gerekiyor.

• Gerçek veya algılanan kirlilik problemlerine sahip olan,
• Yeniden işlevsel olması için müdahaleler gereken
kentsel alanlar olarak tanımlanıyor. (Bkz. Ek 1: Kahverengi Alan Tanımlamaları)
Sanayi alanlarına dair dönüşüm yaklaşımları, 1970’lerden sonra özellikle İngiltere,
Fransa gibi ülkelerde sanayi girişimlerinin çeşitli sebeplerle terk ettiği şehirlerde
1 C. Brown, “10 Ways To Define Regeneration”

[Çevrimiçi]: http://www.building.co.uk/10-ways-to-define-regeneration/3062794.article [Erişim: 8.7.2015].

2 P. Roberts., H. Sykes. “Urban Regeneration; a Handbook”, Sage, 2000.

Sosyal Etki Değerlendirme yaklaşımının benimsenmesi, ülkemizde kentsel dönüşüm
projelerinin mekânsal, sosyal ve ekonomik etkilerinin belirlenmesi, değerlendirilmesi
ve proje geliştirme sürecine dâhil edilmesi için vazgeçilmez bir koşul. Bu yaklaşımla,
projeyi etkileyen ve projeden etkilenen tarafların beklenti ve talepleri ortaya konulmalı
ve empati ortamı oluşturularak katılımcı bir proje yönetim modeli tasarlanmalı.
DMP’nin vaatlerinin gerçekleşmesi, diğer projelerden farklı ve öncü bir rol üstlenmesi,
ancak sosyal etkilerin değerlendirilmesi ve tüm tarafların etkin olacağı eylem
programlarının oluşturulması ile mümkün.

3 Sustainable Brownfield Regeneration CABERNET Network Report (Avrupa Kahverengi
Alanlar ve Ekonomik Canlandırma Ağı Eylem Grubu) içinde “Definitions of ‘brownfield’ land
in European nations based on the responses of members of the CLARINET and CABERNET networks”
University of Nottingham, 2006. [Çevrimiçi]: http://www.cabernet.org.uk/resourcefs/427.pdf [Erişim: 21.8.2015].
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bölüm 1.1

Sosyal Etki

?
Bu bölümde ‘Sosyal Etki Değerlendirmesi’ kavramının tanımı
yapılacak, SED raporunun nasıl hazırlanacağına ilişkin yaklaşım ve
yöntemler açıklanacak ve son olarak Doğu Merkez SED sürecinin
nasıl ele alındığı ve hangi aşamalardan geçildiği aktarılacak.

Değerlendirmesi

S E D Ne dir ?

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.4
Yürütülmekte olan projeler, yasal düzenlemeler ve kararların hedeflerine
ulaşmakta ne derece başarılı olduğu ve toplumda ne gibi değişimlere sebep
olduğu konusu, günümüzde hem kararlardan etkilenenler hem de karar
alıcılar ve bu kararları uygulayanlar tarafından daha fazla sorgulanmaya
başlandı. Bu yüzden SED hem kamu yatırımlarında, hem özel sektör
projeleri ve ürünlerinde ortaya çıkan proje, hizmet ya da ürünün etkisini
ölçmek ve değerlendirmek için kullanılabilir.

4 A. F. Göksu. “10 Soruda SED”, Kentsel Vizyon Platformu, İstanbul, 2014.
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E t k i l e r ; Ya ş a m ve M e ka n

Ya ş a m

Mek ân

Sosyal Profil Değişimi:

Komşuluk Değişimi:

Beklenti Değişimi:

Ekonomik Değişim:

Kullanımların Değişimi:

Dokunun Değişimi:

Konut Tipolojisin Değişimi:

İşyerlerinin Değişimi:

GİDENLER-GELENLER

MAHALLELİ-SİTE SAKİNİ

ALGI-KAYGI

KAYIPLAR-KAZANÇLAR

KONUT-KARMA

MAHALLE-SİTE

APARTMAN-BLOK

DÜKKAN-AVM

• Sosyal profil

• Mahalle kimliği

• Proje süreçleri

• Mülkiyet ve paylaşımlar

• Kentsel kullanımlar

• Yapılaşma

• Konut çeşitliliği

• Dükkan

• Nüfus değişimi

• Komşuluk ilişkileri

• Kaygı ve yalnızlaşma

• Nüfus değişimi

• Altyapı

• Kamusal alanlar

• Konut yapısı

• Atölye-İmalathane

• Artan yer değiştirmeler

• Sosyal dayanışma ve

• Güvenlik algısı

• Yer değiştirmeye bağlı

• İnşaat süreci

• Tarihi doku

• Konut kalitesi

• Alışveriş mekanları

• Hassas grupların durumu
• Kiracıların durumu

örgütlenme

gelir kayıpları

• Apartman ve sokak

• Mahalle esnafının

kültürü

durumu

• Diğer ekonomik etkiler

Kaynak: Etkiler, SED Rehberi
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S o s ya l E t k i l e ş i m M a t r i s i ( S E M )

S E D İ l ke l e r i

SED çalışması, Sosyal Etkileşim Matrisi (SEM) ile belirlenen ilkeler ve
programlar çerçevesinde oluşturulmalı. Kentsel Strateji tarafından geliştirilen
SEM; bir projeyi etkileyen (yatırımcılar, proje geliştiricileri) ve projeden
etkilenen (yaşayanlar ve çalışanlar) aktörler arasında oluşturulacak etkileşim
ortamları ile, proje kaynaklı negatif etkilerin an aza indirilmesini sağlayan
katılımcı ve kapsayıcı bir süreç yönetimini hedefleyerek hazırlandı. 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.

Dönüşümün farklı yönlerinin anlaşılması yoluyla projenin olumlu
etkilerini artırmak ve olumsuz etkilerini azaltmak için belirlenen SED
ilkeleri, SED çalışmalarının gerekçesini oluşturur.

YAŞAYANLAR VE ÇALIŞANLAR

NE
E mpati kurmalı
YAPILMALI?
T asarımı çeşitlendirmeli
ET K
le r
K ayıpları engellemeli
İ le
n
e
n
İ ş potansiyeli yaratmalı y

E tkin olmalı
T asarıma katılmalı
K apasite oluşturmalı
İ htiyaçları ortaklaştırmalı

le r

ET K

en

İ le

PROJE GELİŞTİRENLER

NASIL
YAPILMALI?

ET

SOSYAL ETKİ

Kaynak: Kentsel Strateji

Kİ

E tkileşim planı
T asarım süreci
K atılım araçları
İ htiyaçlar ve işbirliği

İ

ETKİLEYEN VE ETKİLENEN

K

l

ET

im
eş

NEDEN
YAPILMALI?

E konomik seçenekler
T azmin mekanizmaları
K atılımcı karar alma
İ ş yaratma
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SED ilkeleri;

S osyal projelerle hassas grupların ihtiyaçlarına cevap vermek,
O lumsuz etkileri önceden tespit etmek ve tedbirler almak,
S osyal etkiye duyarlı tasarım programları geliştirmek,
Y aşam ve mekâna olan etkileri tüm yönleri ile ortaya koymak,
A fet riskine duyarlı proje süreçleri ile güvenli yaşam alanları oluşturmak,
L okal örgütlenmeler ile çözümler geliştirmek,
E konomik seçenekler ile yer değişimini en aza indirmek,
T azmin mekanizmaları ile mali kayıpları azaltmak,
K atılımcı yöntemlerle karar almak,
İ ş yaratma ortamlarıyla gelir iyileştirmek
olarak sıralanabilir.
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ETKİleyenler; gücün paylaşımı

ETKİlenenler; yerelin gücü

ETKİleşim; işbirliğinin gücü

ETKİ; gücün yönetimi

Proje Geliştirenler

Yaşayanlar ve Çalışanlar

Etkileyen ve Etkilenen

Sosyal ETKİ

Empati kurmalı

Etkin olmalı

Etkileşim süreci tasarlanmalı

Ekonomik seçenekler ile minimum yer değiştirme

• Sosyal ve ekonomik envanterin hazırlanması

• Mahalle örgütlenmelerinin oluşturulması

• İşbirliği yaklaşımlarının belirlenmesi

• İmar hakları transferi ve toplulaştırılması

• Sosyal bütünleşme projelerinin hazırlanması

• Etkileyenlerden bilgilendirme talep edilmesi

• Bütçe oluşturulması

• Ödenebilir konut programı

• Proje geliştirme seçeneklerinin ortaya konması

• İletişim olanaklarının geliştirilmesi

• Proje koordinasyon kurulunun oluşturulması

• Yer değiştirme programı

• Empati ortamlarının hazırlanması

• Proje izleme komitesinin belirlenmesi

• Etkileşim planının yapılması

• Kiracı koruma programı

Tasarımı çeşitlendirmeli

Tasarıma katılmalı

Tasarım süreci birlikte yönetilmeli

Tazmin mekanizmaları ile kayıpları azaltma

• Sosyal tasarım ilkelerinin belirlenmesi

• Taleplerin belirlenmesi

• Mekânsal bütünleşme stratejilerinin belirlenmesi

• Kayıp tespit ve izleme komitesi

• Yenilikçi yöntemlerin araştırılması

• Beklentilerin ortaklaştırılması

• Afet riskine duyarlı tasarım anlayışının geliştirilmesi

• Kayıpların tespiti

• Stratejik tasarım çalıştayının yapılması

• Koruma ve gelişme sınırlarının belirlenmesi

• Kamusal kullanımların belirlenmesi

• Yardım fonları

• Tasarım rehberinin hazırlanması

• Mahalle tasarımcısıyla birlikte çalışılması

• Tasarım izleme komitesinin kurulması

• Kaynak geliştirme

Kayıpları engellemeli

Kapasite oluşturmalı

• Olası kayıpların tespit edilmesi

• Sosyal sermayenin etkinleştirilmesi

• Yer değiştirme önlemlerinin araştırılması

• Uzman desteğinin alınması

• Ön fizibilite çalışmasının yapılması

• Kapasite artırım programlarının talep edilmesi

• Kaynakların tespit edilmesi

• Yerel proje liderlerinin seçilmesi

Katılım araçları geliştirilmeli

Katılımcı yöntemler ile karar alma

• Bilgilendirme ofislerinin kurulması

• Proje karar kurulu

• Bilgilendirme ve bilinçlendirme dokümanlarının
hazırlanması
• E-iletişim altyapısının kurulması

• Sosyal etkiye duyarlı tasarım programı
• Sosyal projeler komitesi
• İstek ve şikayet mekanizmaları

• Kapasite artırım programlarının geliştirilmesi

İş potansiyeli yaratmalı

İhtiyaçları ortaklaştırmalı

İş yaratma ortamlarıyla gelir iyileştirme

İhtiyaçlar işbirliği ile karşılanmalı

• Karma kullanım alternatiflerinin oluşturulması

• Bireysel ve sosyal ihtiyaçların tespit edilmesi

• İş potansiyelinin belirlenmesi

• Belirsizliklerin ve önceliklerin saptanması

• Ortak ihtiyaç programının değerlendirilmesi

• Gelir iyileştirme planı
• Katma değer programları

• Bölgesel bilgi sisteminin oluşturulması

• Kaynak araştırmasının yapılması

• Öncelikli kamu yatırımlarının belirlenmesi

• İş değiştirme seçenekleri

• Öncelikli işe alım programının geliştirilmesi

• Ortak ihtiyaç programının hazırlanması

• Sosyal girişimciliğin teşvik edilmesi

• Eğitim programları

• Yaşam Atölyeleri’nin kurulması

Kaynak: Kentsel Strateji
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Kar tal Doğu Merkez

Sosyal Etki Nedir?
Mekân-Yaşam

Yıkılanlar-Yapılanlar

Belirsizlik

Riskler-Fırsatlar

Bütünleşme-Ayrışma

Sanayi-Karma Kullanım

Yeni KullanımlarYeni Ekonomiler

Güvensizlik

Komşuluk

Aidiyet

Dün-Bugün-Yarın

Gidenler-Gelenler

Anılar-Umutlar

GörünenlerGörünmeyenler

Kayıplar-Tazminler

Beklentiler-Gerçekler

Bıkkınlık

Borçlanma-Masraflar

Kazançlar

Benimse(me)me

Zorunlu-Gönüllü
Yer Değiştirme

TaşınanlarTaşınamayanlar

Apartman-Site

Algılar-Kaygılar

Mesafeler

Doku

Gürültü

Kirlilik
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bölüm 1.2

SED

Nasıl H az ır lan ır ?

Bu bölümde Kentsel Vizyon Platformu tarafından geliştirilen,
dönüşüm projelerini değerlendirirken kullanılabilecek
SED yöntemleri ele alınacak.

SED Rehberi, kentsel dönüşüm projeleri için ulusal ve uluslararası
deneyimler dikkate alınarak Kentsel Vizyon Platformu tarafından
hazırlandı. Amaç; büyük ölçekli altyapı ve inşaat projelerinin
ortaya çıkaracağı çevresel etkileri tespit etmeye yönelik
hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporları gibi,
SED raporlarının da kentsel dönüşüm projelerinin geliştirilme
sürecinde hazırlanması, mekân ve yaşam üzerinde olası olumsuz
etkilerin önceden tespit edilerek çözüm yollarının bulunması
olarak özetlenebilir.
Rehberin kamu, özel ve sivil toplum kuruluşları (STK), kamu ve
özel sektör proje geliştiricileri ve dönüşüm projelerine kredi
sağlayan finans kuruluşları olmak üzere; projeden etkilenenler
ile araştırmacıların kullanabileceği bir başvuru kitabı olması
hedeflendi.
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Tanımlama
Dönüşüm Alanını
TANIMLAMA

• Çalışmanın amacı
• Çalışmanın kapsamı
• Proje bilgileri
• Proje süreci ve aktörleri

Durum Tespiti

• Projenin etki alanı
• Projeden etkilenenlerin profili

Tarama

Seçenekleri
TARAMA

• Öngörülen kapasitenin değerlendirmesi
• Projenin yapılabilirliğinin denetimi
• Hafifletilmesi
mümkün
etkilerin belirlenmesi

Erken Müdahale

olmayan

SED Hazırlama
Basamakları: 5T

• Erken çözüm araçlarının sunumu

SED Rehberi bir kentsel dönüşüm
projesi için yapılacak SED çalışması
kapsamında araştırmacıların takip
edebileceği beş adım önerir:

• Etkilerin değerlendirilmesi

Tahlil

Etkileri ve Tepkileri
TAHLİL

• Doğrudan etkiler
• İkincil ve kümülatif etkiler

Etki ve Tepki Değerlendirme

• Olası etkiler ve tepkiler

Tasarlama
Süreci
TASARLAMA

• Tarafların sorumlulukları
• Katılım planı (katılım araçları ve uzlaşma
zemini konuları)

Etki Hafifletme

• Uygulama takvimi
• Eylem planı

Takip
Etkileri ve Süreci
TAKİP

• Performans kriterleri
• İzleme komitesi
• Süreç değerlendirme takvimi
• Proje ilerleme raporu

İzleme ve Değerlendirme
Kaynak: Kentsel Strateji

19

20

G e l e n e ks e l Yö n t e m l e r
Nicel Araştırmalar
Kentsel dönüşümle sosyo-ekonomik yapıda oluşacak değişimlerin
tahmin edilebilmesi için nicel verilerin elde edilmesi gerekir.
Bu amaçla aşağıdaki konu başlıkları incelenebilir:

Etki A ra şt ı r m a Yö n t e m l e r i

-- Demografik yapı
-- Konut
-- Piyasa yapısı
-- Gelir ve istihdam

Sosyal etkilerin analizi için hem nitel hem de nicel yöntemlerin
kullanılması gerekir. Örneğin, bir proje istihdamı artırırken aynı zamanda
uygun bütçeli konut için talep yaratabilir. İstihdam artışı ve konut talebi
sayısal veriler elde etmeyi gerektirir. Diğer yandan, projenin etkilediği
grupların istihdam ve konut üretimi konusundaki algıları anlaşılmalı ve
projenin onların taleplerine uygun olup olmadığı belirlenmelidir. Halkın
bu gibi konulardaki algı ve beklentilerinin araştırılması ise daha karmaşık
ve öngörülmesi zor konuların değerlendirilmesini yani nitel araştırmaların
yapılmasını gerekli kılar. Sosyal etki değerlendirmesi bu sayede önerilen
proje ya da planların sonucunda halkın bugünkü ve gelecekteki
değişimlerden nasıl etkileneceğini çok yönlü analiz etmeyi amaçlar (Bkz.
Ek 2: SED Katılımcı Yöntemler).

-- Kamu hizmetlerine erişim
-- Estetik değerler

Nitel Araştırmalar
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:
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Gözlem ve görüşmeye dayalı
yöntemler

Topluma ve danışmanlığa dayalı
yöntemler

Gözlem ve görüşmeye dayalı yöntemler,
bir sorunun tespiti ya da olası nedenleri
hakkında
derinlemesine
inceleme
yapılmasını öngörür. Böylece, özellikle
nitel veriler elde edilerek araştırmacının
birebir 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. Bu
yöntemler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Topluma dayalı yöntemler; sahada halkla
birlikte yürütülen, uzmanlar ve halkın
karşılıklı bilgi ve deneyim transferini
sağlayan yöntemleri kapsar. Böylece
farkındalık ve sorumluluk hissi yaratılarak
halkın etkinliğini artırmak amaçlanır.

• Odak Grup Görüşmeleri
• Derinlemesine Görüşmeler
• Yarı Yapılandırılmış Görüşmeler

• SARAR Analizi

Analitik araçlar

Diğer Araçlar

Bu araçlar, katılımcıların ilgi alanlarına
ve bilgi birikimlerine göre önceden
belirlenen küçük gruplarla yürütülen
çalışmalar
olarak
tanımlanabilir.
Atölye çalışmasına dayalı yöntemler,
araştırmacı
ve
uzmanların
teknik
bilgilerini geliştirmeyi ve sorunlara yerel
katılımcılarla birlikte kısa sürede, pratik
çözümler üretmeyi sağlar.

Elde edilen bilgilerin analizi ve kategorize
edilmesi ile daha basit ve kolay anlaşılır hale
getirilmesinin amaçlandığı diğer yöntemler,
bu başlık altında yer alır. Böylece farklı
gruplara erişim kolaylaşır.
• Servet Derecelendirme (ya da Hassasiyet
Analizi)
• Kaynaklara Erişim Analizi

• Hak Sahipliği Analizi

• Haritalandırma

• Paydaş Analizi

Atölye çalışmasına dayalı
yöntemler

• İhtiyaç Analizi

• Toplumsal Cinsiyet Analizi

• Cep Tabloları

• Kaynak Taraması

• Hedef Odaklı Proje Planlaması

• Ağaç Diyagramı

• Senaryo Çalıştayı

• Empati Haritası

• Charette

• Katılımcı Gözlem
• Oturumlar
• Toplantılar
• Atölye Çalışmaları
• Oylama
• Rol Değişimi
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6B Analizi (Uzlaşma Yönetim Basamakları):
Kentsel
dönüşüm
projelerinde
uzlaşma
yönetimini sağlamak için takip edilmesi gereken
6B Analizi “Bilgilendirme, Bilinçlendirme,
Buluşma, Beklenti, Belirsizlik ve Benimseme”
adımlarından oluşur. Bu analiz sayesinde
taraflar arasında uzlaşma sağlanması gereken
ortak konular belirlenir. Kartal DMP kapsamında
kullanılan 6B analizine bu çalışma kapsamında
“Birleşme” maddesi de eklendi.

Ke n t s e l S t ra t e j i Yö n t e m l e r i
Film Atölyesi: “Görünmeyeni Görünür
Kılmak”
temalı
araştırma
kapsamında
kullanılan yöntem sayesinde dönüşüm
alanı ile ilgili olarak masa başı veya saha
araştırmasında tespit edilemeyen etkilerin
yaşayanların gözünden görünür kılınması
hedeflenir. Bu amaçla açık çağrı yapılarak
yerel katılımcılara kısa film çekim ve montaj
yöntemleri hakkında teknik eğitim verilir.
Çekilen filmlerin halka açık gösterimleri
yapılabileceği
gibi
web
ortamında
sergilenmesi de sağlanabilir.
Sessiz Yürüyüş: “Görünmeyeni Görünür
Kılmak” başlığı altında uygulanan diğer
bir teknik olan sessiz yürüyüş yöntemi ile
katılımcıların, ‘mekân’ ve ‘yaşamı’ beş duyu
üzerinden algılaması ve duyumsadıklarını
çeşitli araçlar kullanarak görünür kılmaları
beklenir. Katılımcılardan tüm dikkatlerini
çevreye vererek en belirgin kokuyu, en güçlü
sesi, en etkileyici görüntüyü, en farklı tadı ve
en belirgin hissi (yüzeyler, sıcaklık, nem, vb.)
harita üzerinde işaretlemeleri istenir. Ayrıca
fotoğraf çekimi, çizimler ya da notlar da
kullanılabilir.

Bina, Sokak, Mahalle: ‘Uyumlu bina’,
‘yaşayan sokak’, ‘bizim mahalle’ temalarının
kullanıldığı
bu
yöntemle
mahallenin
bugününü
ve
yarınını
dikkate
alan
karşılaştırılmalı tespitler yapılır. Böylece bina,
sokak ve mahalle tasarım ilkeleri oluşturulur.
“Mahallemi Seviyorum Çünkü...”: Bu yöntem
kentsel dönüşüm alanlarında yaşayan
çocukların mahalleleri ve dönüşüm süreçleri
hakkındaki düşünceleri ve hislerini ifade
etmelerine yardımcı olur. Rahat bir iletişim
ortamının sağlandığı bu yöntemde, 5-14 yaş
aralığındaki çocuklardan 10-15 kişilik grup ya
da gruplar oluşturulur. Çocukların her zaman
kullandıkları oyun alanlarında toplanılarak
onlara mahallelerinin sevdikleri ve yetersiz
buldukları yönleri sorulur.

BEK Analizi: BEK Analizi bir arka plan
çalışmasıdır ve kapsamlı, derinlikli ve etkileşim
içinde bir stratejik çerçeve ortaya konmasına
yardımcı
olur.
Kentlerin
planlanmasında
kullanılan
SWOT
(GZFT),
SMART
gibi
klasik analiz çalışmalarına alternatif olarak
geliştirilen BEK Analizi, kentlerin dinamiklerini,
çeşitliliğini, farklılıklarını ve gelecek kavramları
ile stratejilerini ortaya koyar. Bu yöntemle
“Neredeyiz?” ve “Nereye, kiminle ve nasıl
gideceğiz?” gibi temel soruların yanıtları aranır.

Kartal Esentepe; Toplama (+) ve Çıkarma (-) Yöntemi
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Beklenti Matrisi: Projelerde etkileyen ve etkilenen
tarafların
beklentilerinin
ortaya
konması
ve
tarafların
birbirlerinden
beklentilerinin
saptanması için Beklenti Matrisi hazırlanır.
Etkileyen ve etkilenen aktörler diğer paydaşlarla
toplantılar, çalıştaylar ya da birebir görüşmeler
yoluyla bir araya gelir. Böylece tarafların
beklentileri (süreç içerisinde değişebilmekle
birlikte) tespit edilir ve yapılan çalışmanın başarısı
etkileşim ve beklentilerin doğru yönetimi yoluyla
artırılır.
Toplama (+) ve Çıkarma (-) Yöntemi: Mahallelilerin
sorunlarının katılımcı süreçlerle toplanmasını
ve öncelikli sorunların ortaya çıkarılmasını
sağlayarak, mahalleli ile tasarımcıların sorunlara
çözüm önermesi yöntemi olarak tanımlanır.

?
E t k i D e ğ e r l e n d i r m e Yö n t e m l e r i :

10 Soru ile Et ki l e r i D e ğ e r l e n di r m e

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.
Etki değerlendirme, etkilerin çeşitli yöntemlerle sahada ayrıntılı analiz
edilmesinden sonra, aşağıdaki 10 soruya cevap verilerek yapılır:

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?
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Etki ne ile ilgili?
Konuların ayrıştırılması
• Her kategori için belirlenecek etki
konuları, teorik bilgi ve saha deneyiminden
yola çıkılarak oluşturulur.

1

• Her etki konusunun neden seçildiği
açıklanır.

Etkinin kapsamı ne?
Kategorilerin tanımlanması

• Konuların, her bir kategori için “Etki
ne ile ilgili?” sorusuna cevap verilerek
oluşturulması gerekir.

• Etkilerin kapsamı toplumun gereksinim
ve önceliklerine göre tespit edilir. Etki
kapsamı proje alanındaki yerel grup
liderleri, yaşayanlar ve çalışanlarla yapılan
görüşmeler ile oluşturulur.
• Proje alanı deneyimi bütün etkilerin
ortaya konulması için yeterli olmayabilir.
Dolayısıyla etki değerlendirme kategorilerini
belirlemek için teorik yaklaşımlarından ve iyi
proje örneklerinden de faydalanılır.

3

Etk i nasıl gerç ek leşiyor?
Durum tespiti yapılması
• Etki konularının niteliği ile ilgili mevcut ya
da olası durumun açıklanması gerekir.

• Her etkinin değerlendirilmesi maddi
kısıtlar yüzünden mümkün olmayabilir ya da
bu süreç ekstra zaman ve finansal kaynak
ihtiyacını ortaya çıkarabilir. Hangi etkilerin
öncelikle değerlendirilmesi gerektiği var
olan kaynaklara göre kararlaştırılır.

• Açıklama yapılırken sahada yapılan
gözlem ve araştırmaların sonuçlarından
faydalanılır.
• Durum
tespiti
yapılırken
mümkün
olduğunca objektif ve çok boyutlu
değerlendirmeler
yapılarak
gerekirse
niceliksel verilerden yararlanılır.

• Bu çalışmalar sonucunda ortaya onlarca
kategori çıkabilir. Kategorilerin etkileyen ve
etkilenenlerin kolayca algılayacağı şekilde,
kendi içinde tutarlı genel başlıklar altında
toplanması gerekir.

• Aynı konu ile ilgili farklı değişim süreçleri
ve olasılıklar belirtilir.

• Doğrudan etkiler yeterli bakış açısı
sunmayabilir. Uzun dönemde risklerin
öngörülebilmesi için dolaylı etkiler de analiz
edilir.
(Kapsam belirlemek için kullanılan kontrol listesi
için; Bkz. Ek 3: SED Araştırması Kontrol Listesi.)

28

4

5

Nereleri etkiliyor?
Etki alanının belirlenmesi
• Her etki konusunun hangi coğrafi
bölgelerde değişime sebep olduğu açıklanır.

7

da

Etki ne?
Etkilerin tarif edilmesi
• Proje nedeniyle gerçekleşen değişimin
insanlar ve varlıklar üzerinde yarattığı etki
tarif edilir.

• Belirleme çalışması, projenin içinde
bulunduğu aşama değerlendirilerek yapılır.

• Gerçekleşen, gerçekleşmekte olan ve
gerçekleşme olasılığı olan etkiler, etki
dönemleri de dikkate alınarak birbirinden
ayrılır.
• Etkilerin olumlu, olumsuz, ne olumlu ne
olumsuz, hem olumlu hem olumsuz özellikleri
belirtilir. Bu kısmın mümkün olduğunca
objektif hazırlanması için sahada yapılan
çalışmalarda etki algısına ilişkin sorular
sorulması gerekir.
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nedenleri

tüm

• Nedenler
açıklanırken,
çapraz
sorgulamalar yapılır. Nedenler önceliklere
göre belirlenir ve objektif olarak sıralanır.

9

Etki nasıl yönetilmeli?
Etki yönetim stratejisinin belirlenmesi
• Belirlenen etkilerle ilgili alınabilecek
kararlara yol gösterici nitelikte strateji
önerileri geliştirilir.

• Etkiler tarif edilirken kayıp-kazanç;
zorunlu ya da gönüllü taşınma; nüfus artışı
ya da azalışı; istihdam, iş fırsatları gibi
konularda artış ya da azalma; daha nitelikli
ya da niteliksiz toplumsal hizmetler; bozulan
ya da yeni kurulan ilişkiler; zorluk-kolaylık;
güvenlik-güvensizlik gibi tanımlar kullanılır.

• Projenin niteliğine göre belirgin tarih
öngörüleri varsa onlar referans alınır. Eğer
yoksa, dönemler niteliksel olarak tayin edilir.

Neden etkiliyor?
Etki nedenlerinin açıklanması
• Belirlenen etkilerin
gerekçeleri ile açıklanır.

• Değişim süreçlerinden etkilenen insanlar
ve varlıklar kategorize edilir.

Etki ne zaman gerçekleşiyor?
Etki dönemlerinin ayrılması
• Etkilerin
gerçekleştiği
ya
gerçekleşeceği dönemler belirlenir.

8

• Tespit edilen değişim süreçlerinin hangi
insanları ve hangi varlıkları etkilediği ortaya
konur.

• Yalnızca proje alanı içi değil; proje alanı
yakın çevresi, ilçe sınırları, il sınırları, bölge
gibi daha geniş ölçekler de değerlendirmeye
dahil edilir.

6

Kimi ve neyi etkiliyor?
Etkilenenlerin tespit edilmesi

• Olumsuz etkileri azaltmaya yönelik
alınabilecek önlemler varsa açıklanır.

10

Etkiler nasıl takip edilmeli?
Sorumlulukların belirlenmesi
• Etki azaltma yönetim sürecine dair izleme
ve değerleme kriterleri belirlenir.
• Sorumlular ve görevleri saptanır.
• Takip süreci, zaman ve yetki ile eş zamanlı
hazırlanır.
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bölüm 1.3

Nasıl Hazırladık?

5 A dımd a D oğ u M e r kez
S ED Yönt e mi
DMP’nin yaşam ve mekâna olan etkilerinin araştırılması sırasında SED Rehberi’nde
önerilen 5T adımları takip edildi. Üç ay süren çalışmada masa başı çalışmalar,
gözlem, mülakat, anket, grup toplantıları ve uzman çalıştaylarının yanı sıra yenilikçi
yöntemlerden faydalanıldı.
5T süreci tamamlanana kadar toplam 4 toplantı, 5 çalıştay, 5 etkinlik düzenlendi.
Toplam 100 kişi/kurumla anket, 103 kişiyle görüşme yapıldı (Bkz. Ek 4: Anketler).

TAKİP

Kartal Doğu Merkez Sosyal Etki
Değerlendirmesi

x

x

Öneriler

x

TAHLİL

Etki Yönetim Planı

İÇERİK

TARAMA

TASARLAMA

Bu bölümde Doğu Merkez Projesi’nin araştırılmasında kullanılan
beş basamak açıklanacak.

TANIMLAMA

5T sürecinde yapılan çalışmalar, SED çalışması içeriğini oluşturdu.

‘Doğu Merkez’i Yeniden Düşünmek’
Giriş
SED Nedir?

1) SED Yaklaşımı
2) Kartal Doğu Merkez Projesi:
Dün, Bugün, Yarın

SED Nasıl Hazırlanır?
5 Adımda Doğu Merkez SED Yöntemi

x

Projenin Dünü

x

Projenin Bugünü

x

Projenin Yarını

x

Sosyal Etki Değerlendirme Çerçevesi

3) Doğu Merkez Projesinin Etkileri Etkiler
Etkilerin Değerlendirilmesi

4) Doğu Merkez’i Yeniden
Düşünmek
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x
x
x

x
x
x

TANIMLAMA
DMP alanının mekânsal, sosyal ve kurumsal özelliklerine
ilişkin durum tespitinin yapıldığı bu bölümde;

Masa başı çalışmaları,
Saha gezisi ve gözlem,
Kilit aktörlerle görüşmeler gerçekleştirildi.

Masa Başı Çalışmaları
Masa başı çalışmaları kapsamında başta Kentsel Vizyon Platformu
tarafından hazırlanan SED Rehberi ile Kentsel Strateji tarafından İBB ve
Dünya Bankası için hazırlanan ‘Yer Değiştirme Eylem Planları’ olmak
üzere, dünyada ve Türkiye’deki SED çalışmaları ve kentsel dönüşüm
projeleri yaklaşımları ve örnekleri incelendi.
Plan sürecinde yapılmış önceki çalışmalar analiz edilerek, proje alanına
ilişkin bilgiler ve projenin öngördüğü değişim ortaya konuldu. Projenin
etki alanı belirlendi ve proje alanının geçmişi, planlama süreçleri, projeyi
etkileyen ve projeden etkilenen aktörler ve yasal süreç tespit edildi. Bu
aşamada DMP için incelenen başlıca çalışmalar aşağıda görülebilir:
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• İstanbul Metropoliten Planlama ve Kentsel Tasarım
Merkezi (İMP), Kartal Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir
Belediyesi (İBB) tarafından hazırlanan plan çalışmaları, plan
raporları ve sunumlar (2005-2011)
• Kartal Belediyesi tarafından hazırlanan “Kentsel Dönüşüm
Kitabı” (“Deprem ve Kentsel Dönüşüme Arkanızı Dönmeyin”,
2012)
• Kentsel Strateji tarafından hazırlanan;
°° Kartal Mekânsal ve Ekonomik Analiz Raporu (2009)
°° Kartal Strateji ve Eylem Planı (2009)
°° Kartal Doğu Merkez Alt Bölge ve Alan Uzlaşma
Toplantıları Raporları (2008-2009)
• Zaha Hadid Mimarlık (ZHM) tarafından hazırlanan “Kartal
Masterplan” çalışmaları (2006)
Proje alanı ve proje ile ilgili olarak plan süreçlerinde yapılmış
önceki çalışmalar dışında; TÜİK verileri, gayrimenkul
raporları ve gazete haberleri değerlendirilerek bilgiler farklı
kaynaklar aracılığı ile zenginleştirildi.
Kilit Aktörlerle Görüşmeler:
Proje sürecinde yer almış olan etkileyen ve etkilenen
aktörlerle görüşmeler yapıldı. Kartal Belediye Başkanı,
belediye çalışanları, muhtarlar ve dernek temsilcilerinden
proje ve katılım süreçlerine ilişkin bilgiler alındı.
Saha Gezisi ve Gözlem:
Proje sürecinde haftalık geziler yapılarak, 2009 yılında
Kentsel Strateji tarafından hazırlanan Mekânsal ve Ekonomik
Analiz Raporu’nda belirtilmiş olan mevcut arazi kullanım
bilgileri güncellendi. Kapanan ve yeni açılan işletmeler ile
konut alanlarındaki değişimler tespit edildi.
TAK Kartal; Saha Etkinlikleri
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TARAMA
DMP’nin yönetim sürecinin ve projenin ortaya koyduğu gelecek
senaryolarının ana etkileri tespit edildi. Erken müdahale seçeneklerini
belirlemek için proje yönetim modeli, piyasa dinamikleri ve proje riskleri
incelendi.
Masa başı çalışmaları,
Toplantılar,
Uzman çalıştayları yapıldı.

Masa Başı Çalışmaları:
İstanbul’un gayrimenkul piyasasına dair araştırmalar derlenerek kentin
piyasa dinamikleri belirlendi. Kartal özelinde gayrimenkul piyasa
değerlerini anlamak için internet platformlarında yayınlanan gayrimenkul
değerleri aracılığıyla emsal karşılaştırma yapıldı. Bugüne kadar süregelen
planlama yaklaşımı ve katılım araçları incelenerek sürecin devamına dair
dersler çıkarıldı.
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Toplantılar
TAK Kartal; Kartal Belediye Başkanı’na SED Ön Bilgilendirme Sunumu

Yatırımcı Toplantısı
Proje alanının gelecek senaryolarını öngörmek için
Kartal’da etkin olan özel sektör aktörleri ile toplantılar
düzenlendi. Toplantılarda, bu aktörlerin Kartal’ın
geleceğinde oynayacakları roller tartışıldı.
Başkan Toplantısı
Tanımlama sürecinde yapılan çalışmalar ve projenin
etkilerine ilişkin öngörüler Kartal Belediye Başkanı’na
sunularak kendisinden görüşler ve geri bildirimler
alındı.
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Uzman Çalıştayları

Senaryo Çalıştayı

Empati Çalıştayı

Farklı kurumlarda çalışan 19 gayrimenkul
danışmanının
bir
araya
geldiği
çalıştayda ise projenin geleceğine ilişkin
öngörülerde bulunuldu. Mevcut ve olası
riskler ile önceden alınması gereken
tedbirler tartışmaya açıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Altyapı
ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri
Genel Müdürlüğü ile yapılan Sosyal
Etki
Eğitimleri
kapsamındaki
‘Empati
Çalıştayı’nda,
kentsel
dönüşüm projelerinde etki algısına
ilişkin değerlendirmeler yapıldı ve
etki kategorileri araştırıldı. Çalıştay
sonucunda
uzman
görüşlerine
dayalı olarak yeni etki kategorileri
belirlendi.

Çalıştayda proje alanında ilk on sene
içinde işyeri talebinin zayıf, arzın fazla
olma ihtimali ve diğer ilçelerle rekabette
yenik düşme tehlikesi üzerinde duruldu.
Kartal’ın özellikle ulaşım olanaklarının ve
geniş arsalara sahip olmasının bölgeyi
yatırıma elverişli hale getirdiği, ancak
fazla arz ve yüksek fiyatların yatırımcıları
bölgeden uzaklaştıracağı iddia edildi.
İçinde kültür, sanat ve sosyal etkinliklerin
bulunduğu bir kent gelişm senaryosunun
fark yaratmada rol oynayabileceği
belirtildi.
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TAHLİL
DMP’nin yaşama ve mekâna olan doğrudan etkileri belirlendi. Bu etkilere
verilen tepkiler kendi bağlamlarında incelenerek dolaylı etkiler saptandı.

Alan gezisi,
Anketler,
Görüşmeler,
Toplantılar,
Etkileri belirlemeye yönelik çeşitli saha etkinlikleri gerçekleştirildi.

Alan Gezisi
Görüşmelerden önce alan gezisi yapılarak proje alanının mekânsal
özellikleri, sanayinin tahliyesiyle başlayan değişimi, başlayan inşaat
çalışmasının günlük yaşama olan etkileri gözlemlendi. Öne çıkan özellikler
fotoğraflandı ve belirlenen sorunlar not edildi.
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Toplantılar
Anketler

Derneklerle Toplantılar

Çalıştay ve toplantılar sırasında 32 yatırımcı, 23 Kartal Kentsel Geliştirme
Derneği (Kent-Der) üyesi, 19 Gayrimenkul Değerleme Şirketi, 12 Kartallı
STK temsilcisi ve 14 muhtar ile anket çalışması yapıldı. Yapılan anketler
ile gayrimenkul danışmanlarının proje alanı değerlendirmeleri, piyasa
koşullarına dair bilgi ve düşünceleri, yatırımcıların proje hakkındaki
risk öngörüleri ve fırsat beklentileri, Kent-Der üyesi mülk sahiplerinin
sürece katılımları ve geleceğe dair fikirleri hakkında veriler toplandı.
STK temsilcilerinin ise proje ve projenin etkilerine yönelik algıları
ölçüldü.

Proje alanında etkinliği devam eden 3 dernekten 8 temsilci ile toplantı
düzenlendi. Bir dernek temsilcisi ile ise telefon görüşmesi yapıldı. Bu
toplantılarda derneklerle ilgili bilgi alındı ve derneklerin proje süreçlerine
katılım durumları, temsil kapasiteleri ve beklentileri öğrenildi.
Görüşmelerin sonucunda genellikle mülk sahiplerinin dernek üyesi
olduğu öğrenildi. Derneklerin halka özellikle plan hakkında bilgi verme,
süreç takibi, hak kaybını azaltma ve birlikte hareket ederek güven sağlama
konularında yardımcı olduğu bilgisi edinildi.
Proje Alanında Çalışanlarla Görüşmeler

Görüşmeler
Yaşayan ve Çalışanlarla Görüşmeler
Proje alanı içinde ve yakın çevresinde bulunan küçük ve orta ölçekli
işyerlerinin sahipleri ve çalışanları, konut alanlarında yaşayan kişilerle
yarı yapılandırılmış görüşmeler yapıldı. 64’ü yaşayan, 34’ü çalışan
olmak üzere; toplam 98 kişiyle görüşme yapılarak projenin yaşam
üzerine etkileri, yarattığı beklenti ve kaygılar hakkında görüşler alındı.
Muhtarlarla Görüşmeler
Kartal’daki toplam 20 mahallenin 19 muhtarı ile anket ve görüşmeler
yapılarak projeye bakış açıları hakkında bilgi alındı. Proje alanının
içinde yer aldığı 5 mahallenin muhtarı ile yapılan ayrıntılı görüşmeler
ise çalışmada, mahallelerin sorunları ve ihtiyaçları ile ilgili bilgiler
sağladı.
Kartal ilçesindeki muhtarlarla yapılan görüşmelerde çoğu muhtarın
projeden haberdar olduğu ve dönüşüm hakkında olumlu algılara
sahip oldukları tespit edildi. Proje alanındaki muhtarlarla yapılan
görüşmelerde kentsel dönüşüm projesinin uygulanmaması, fiziksel
ve sosyal altyapıdaki eksiklikler ve gençler arasında işsizlik önemle
vurgulanan sorunlar arasındaydı. Bu sorunların bir kısmının dönüşüm
projesiyle birlikte çözülmesi beklendiği belirtildi. Ancak dönüşüm
projesi neticesinde nüfus yoğunluğunun artması, sanayi işletmelerinin
kapanması ve hayat masraflarının artması gibi olumsuzlukların ortaya
çıkabileceği de ifade edildi.
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Etkinlikler
Proje Algısı Etkinliği
Kartal Meydanı’na TAK Kartal tarafından inşa edilen TAK Kondu’da,
Kartal halkının projeye yönelik algısı ve beklentileri hakkında
bilgi edinmek amacıyla ‘Proje Algısı Etkinliği’ düzenlendi. Kartal
ilçesinin gösterildiği haritada, oyun hamurundan maketler aracılığı
ile Kartallıların projeye yaklaşımları ve düşüncelerine dair veriler
toplandı. Etkinlik boyunca 22 görüşme yapıldı.
Yapılan anketlerde çoğu Kartallı’nın DMP’den haberdar olmadığı
ancak özellikle yaratılacak sosyal altyapı ve iş imkanlarının Kartal’ı
olumlu yönde etkileyeceği belirtildi.
Yunus Mahallesi Çocuk Forumu
Yunus Mahallesi’nde yaşayan 15 çocukla, sokaklardaki oyun
alanlarında gerçekleştirilen etkinlikte çocuklara mahallelerinin
sevdikleri ve yetersiz buldukları, geliştirilebilecek yönleri soruldu.
“Mahallemi seviyorum çünkü…” ve “Mahallemde keşke …” giriş
cümlelerini, her çocuk kendi düşünceleriyle tamamladı. İkinci
bölümde çocuklara iki seçenek sunuldu. Katılımcıların bir kısmı
“Hayalimdeki Mahalle” başlıklı ortak resim çalışmasında yer aldılar.
Diğer katılımcılar ise “Benim Gözümden Mahallem” isimli hareketli
röportaj çalışmasında mahallelerinin sevdikleri veya gitmeye
çekindikleri bölgelerini kameramana anlattılar. Böylece projenin
etkileri ve yaşanan değişimler, mahalledeki çocukların gözünden
tespit edildi.
Çocuklar parklarının olmaması, zaten kısıtlı olan oyun alanlarının
inşaat çalışmaları sebebiyle daha da azalması ve sokakların güvenli
olmaması ile ilgili düşünce ve önerilerini paylaştı.
Etkileri Tasarım Yoluyla Görünür Kılma Çalıştayı
Çalıştay çağrısı yapılarak bir araya gelen tasarımcılar önceden
belirlenmiş olan, ‘Öncelikli Etkiler’ ve ‘Etki Azaltma Araç Önerileri’ni
göz önüne alarak ürün ve süreçler hazırladı. Süreç sonunda ortaya
çıkan ürünler ile projenin etkileyen ve etkilenen aktörleri tarafından
eşit bir şekilde anlaşılması, empati yoluyla kurulan etkileşim
ortamlarında çözüm bulunmasına katkı sağlaması amaçlandı.
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TAK Kartal; Proje Algısı Etkinliği

Sessiz Yürüyüş Atölyesi

Sokak Atölyesi

Atölye, Kartal’daki sanayi dönüşüm
alanlarındaki belirli rotalar üzerinde
yapılan yürüyüşlerle, yaşanan değişime
dair deneyim ve izleri beş duyuyla
tespit etmek amacıyla gerçekleştirildi.
Böylece
katılımcıların
mekânsal
deneyimleri ile proje alanı ve sanayi
mirasına ilişkin algıları araştırıldı.

Esentepe Mahallesi yaşayanları gelecekte
parçası olmayı istedikleri yaşam alanını
anlattı. Toplama ve Çıkarma Yöntemi
kullanılarak SED araştırmacıları ile birlikte
kurgulanan konut, sokak ve mahalle
özelliklerine dair sonuçlar derlenerek,
projenin
mekânsal
etkilerine
ilişkin
öngörülerde bulunuldu ve mekânsal
tasarım öncelikleri tespit edildi.

Ayrıca,
TAK
Tasarımcıları
ikinci
sessiz yürüyüş atölyesi etkinliği ile
sanayi ve yerleşim alanının bugünkü
dinamiklerini beş duyu ile tespit etti.
Yunus Tren İstasyonu, taş ocağı, kum
işletmeleri, güneydoğudaki zeytinlik
alan, Sanayi Caddesi ve çevresinde
yapılan gezilerde özellikle görüntü ve
ses kirliliğine dikkat çeken gözlemlere
rastlandı.
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Öncelikli sorunlardan imar için sosyal etki
tasarımı, güvenlik için risk azaltma eylem
planı, belirsizlik için bilgilendirme, donatı
alanları için boş alan planlaması ve altyapı
için kamu yatırım programı gibi çözümler
önerildi.
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Babaanne

Dernek

Komşu

Bostan

Erik Ağacı

Genç İşçi

Dönüşüm Ofisi

Kumcular

Şantiye

Basir

Taş Ocağı

Yaşam

Film Atölyesi
Film Atölyesi etkinliğinde Kartallı genç
katılımcılara temel belgesel çekimi ve
montaj eğitimi verilerek, katılımcıların
DMP ile ilgili, belgesel niteliğinde 20
adet 3-4 dakikalık kısa film çekmeleri
sağlandı (Bkz. Ek 9: Kartal Film Atölyesi
Katılımcı Listesi). Proje alanındaki etkiler
yaşayanlar ve çalışanlar gözünden
anlatıldı, görünmeyen etkiler görünür
kılındı.
Film Atölyesi süresince çekilen filmler
proje sürecindeki belirsizlikler, ilçenin
geçmişi, gelecekte proje alanında yaşama
isteği, kiracıların süreçten etkilenmesi,
dolaylı ve dolaysız yer değiştirme, formel
ve enformel sektörlerde istihdam, inşaat
faaliyetleri, günlük yaşam ve doğal
hayat ile spor faaliyetleri vb. konulara
odaklanıldı.
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TASARLAMA
DMP’nin etkileri ve proje alanında iyileştirilmesi düşünülen konular için
öneriler ve etki yönetim eylem planı hazırlandı. Bunun sonucunda proje
paketleri geliştirildi. Uygulama programı ve sorumluluklar belirlendi.

Anketler,
Uzman çalıştayları,
Masa başı çalışması yapıldı.

Anketler
Tahlil basamağında yapılan tüm anket ve görüşmelerde, tasarlamaya
dönük sorular sorularak aktörlerin belediye ile ne tür işbirliklerine açık
oldukları ve projeyle ilgili önerileri öğrenildi.
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Yatırımcı Çalıştayı

Masa Başı Çalışması
Etki yönetim planı kapsamında etkilenenler,
etkileyenler ve uzmanlardan toplanan fikirler
yeniden
değerlendirilerek
hafifletilmesi
gereken etkiler için proje paketleri hazırlandı.
Uzman Çalıştayları
Bürokrasi Çalıştayı
Belediye çalışanları ve yönetimi ile çalıştay
yapılarak, SED Rehberi ile önerilmekte olan
eylem planları ve proje paketleri değerlendirildi.
Kartal
Belediyesi’nin
sorumluluğunda
yürütülecek proje paketleri belirlendi.
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TAKİP
Etkilerin ve sürecin takip edilmesi için kriterler ortaya kondu. Proje
alanında ortaya çıkan etkilere dayalı olarak göstergeler belirlendi.

Masa başı çalışması,
Toplantılar yapıldı.

Masa Başı Çalışması
Proje paketlerinin ardından süreç boyunca oluşan etkilerin ve sürecin
takibinde kullanılacak izleme göstergeleri ve kayıp tespit izleme komitesi
üyeleri sorumluluklarına göre belirlendi. Projenin uygulanmasının
başlamasıyla süreklilik kazanacak kurul takip toplantıları için takvim
hazırlandı.
Toplantı
Takip bölümüne ilişkin çalışmalar yapıldıktan sonra belediye yetkilileri ile
toplantı yapılarak geri bildirim alındı ve gerekli düzeltmeler yapıldı.
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K A RTA L
DOĞU MERKEZ
PROJESİ (DMP):
D Ü N , B U G Ü N , YA R I N
1) PROJENİN DÜNÜ
İşçi Mahalleleri
S a n a y i Ya t ı r ı m l a r ı
Proje Süreci
2) PROJENİN BUGÜNÜ
Mekan
Ya ş a m
Ya k ı n Ç e v r e
3 ) P R O J E N İ N YA R I N I
D o ğ u M e r kez i n Va a t l e r i
Projenin Riskleri
Gelecek Senaryoları
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Silivri

MİA
Ataşehir
Bakırköy

DMP alanına, 1995 tarihli İstanbul Nazım Planı
ve 15.06.2009 onay tarihli Çevre Düzeni Planı
(ÇDP) kararları doğrultusunda alt merkez
olma rolü verildi.

parsellerinden oluşuyor. 1990’lı yılların başında
yaklaşık 50.000 kişinin çalıştığı proje alanında
bugün yaklaşık 9.000 kişi yaşıyor, 8.800 kişi ise
çalışıyor.

2005 yılında İstanbul Metropoliten Planlama
ve Kentsel Tasarım Merkezi (İMP) tarafından
yapılan çağrılı yarışma ile tasarım süreci
başladı. Proje alanında geliştirilen kentsel
dönüşüm projesi ile sanayi alanları yeniden
yapılandırılarak bölgenin hizmet, ticaret,
kültür, turizm sektörleri ve konut alanları ile
yaşayan bir merkez olması planlandı.

Belediye ve mülk sahipleri arasında kurulan
işbirlikleri ile ele alınan projede aktörler
arasında uzlaşma sağlanması hedeflendi. Son
on yılda; tasarım, katılım, araştırma ve planlama
ile plana itiraz süreçlerinden geçildi. İstanbul
Büyükşehir Belediyesi ile Kartal Belediyesi’nin
yerel beklenti ve gereksinimleri bütünleştirildi
ve uygulanabilir bir planlama yaklaşımı ortaya
çıktı.

Proje, E-5 karayolunun güneyi ile Marmara
Denizi arasında kalan, Sanayi Caddesi’nin iki
yanında gelişen sanayi alanlarını kapsıyor.
360 hektar büyüklüğündeki proje alanının
%10’u mevcut konut alanları, %90’ı ise
yarısından fazlası boşalmış olan büyük sanayi

Kartal

Planlama süreçleri uzarken, bir yandan
aktif sanayi tesislerinin sayısının azalması
diğer yandan konut alanlarındaki dönüşüm
beklentileri artırıyor. Belirsizlikler, yaşam ve
mekânda olumsuz etkilere neden oluyor.
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bölüm 2.1

P ro j e n i n D ü n ü
İşçi Mahalleleri
S a n a y i Ya t ı r ı m l a r ı
P ro j e S ü re c i
Bu bölümde proje alanının geçtiğimiz yüz
yılda geçirdiği dönemler ve Doğu Merkez
Projesi’nin planlama döneminde yaşanan
farklı süreçler anlatılacak.
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Sanayinin aktif olduğu dönemde sahil ve Adalar’a bakış

İ ş ç i M a ha l l e l e r i
DMP alanı; Orta, Cumhuriyet, Topselvi, Yunus, Kordonboyu,
Çavuşoğlu ve Esentepe isimli yedi mahalleyi kapsıyor.
Sanayi tesislerinin bölgenin gelişiminde başlıca etken
olduğu söylenebilir. 1950’lerin başından itibaren sanayi
yoğunluğunun artışıyla bölgeye yerleşen sanayi işçilerinin
de sayısı artmaya başladı. Anadolu ve Rumeli’den gelen
göçmenler kendi imkânlarıyla bahçeli evler inşa ettiler,
mahalleler zamanla büyüdü. Nüfus ve yoğunluk arttı, bahçeli
evlerin çoğu apartmanlara dönüştü. E-5 otoyolu ile sahilden
geçen demiryolu arasında yoğun bir yerleşme oluştu.
Günümüzde, bu yedi mahallenin sınırları içinde toplam
117.051 kişi yaşıyor (2014). Proje alanında yaşayanların sayısı
ise yaklaşık 9.000 olarak belirlendi.5
5 TÜİK, “TÜİK Elektronik Veri Transferi”, 2014, https://biruni.tuik.gov.tr/adnksdagitapp/adnks.zul [Erişim: 10.8.2015].
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S a n a y i Ya t ı r ı m l a r ı

1926 - 1947

1947 - 1970

Kuruluş Dönemi

Gelişme Dönemi
1947

uzanıyor. İstanbul’a yakın konumuna rağmen arazi

edildi.

ve işgücü maliyetinin düşük olması ve demiryolu ile

otoyolunun

karayolu ulaşımının kolaylığı, bölgenin sanayi alanı
olarak gelişimini kolaylaştırdı. 1926’da Belçikalılar
tarafından kurulan Yunus Çimento Fabrikası alanda

yılı

açılan ilk büyük tesis oldu. Bu dönemde, dönüşüm

bağlantılı olan Kartal-Yalova arabalı vapur

alanının

seferlerinin

ocaktan

çıkarılan

taşlar

teleferikle çimento fabrikasına taşınıyordu.

Kartal,

Alanı

Tasfiye

Planı

(SATP)

Sanayileşmenin

E-5

yıllarında orta ölçekli firmalarla birlikte, büyük

kapsamında bölgenin konut, ticaret ve hizmet

göre

firmalara yönelik üretim yapan küçük sanayi

alanlarına dönüştürülmesi kararı alınsa da plan

gelişmiş teknolojilere sahip, büyük fabrika

firmaları

Bu

uygulanmadı, fakat bu karar sanayi tesislerinin

yatırımları

dönemde

50.000

yavaş yavaş taşınmaya başlamasına sebep oldu ve

gerçekleşmeye

döneme
başladı.

1950

da

bölgeye

bölgede

yerleşmeye

çalışan

1970-1980

Sanayi

ilan

açılmasıyla

olduğu

1991’de

bölgesi

sonrasında

dorukta

Tasfiye Dönemi

özellikle

1950’ler

sanayi

1990 - 2003

Yükselme Dönemi

Kartal’daki sanayi geçmişi 1900’lerin başlarına kadar

kuzeyindeki

yılında

1970 - 1990

başladı.

sayısının

civarında olduğu tahmin ediliyor.

sonraki planlara yansıdı.

ilçe,

Kartal ilçesi bu dönemde üst ölçekli ve 1971, 1972

1990’ların sonunda Yunus Çimento Fabrikası çevre

İstanbul ve Batı Marmara’ya erişimde büyük

ve 1981’de hazırlanan alt ölçekli planlarda sanayi

üzerindeki olumsuz etkilerin de etkisiyle kapandı.

avantaja sahip oldu. Eczacıbaşı, Siemens,

bölgesi olarak ele alındı. 1980 onanlı İstanbul

Taş ocağı işletmesi faaliyetlerine büyük oranda

Superlit, Mutlu Akü, Oralitsa, Sunta, Habaş,

Metropoliten Alanı Nazım İmar Planı’nda da

son verdi ve büyük sanayi kuruluşları faaliyetlerini

Seçenler, Aksan Metal gibi şirketlerin tesisleri

sanayi bölgesi olarak belirlendi. Bu plan uzun yıllar

şehir dışına taşımaya başladı.

bu

geçerliliğini korudu.

itibariyle

bölgede

Haydarpaşa-Pendik
başlaması

konumlandı.

hattıyla

sayesinde

Bu

tesislerde,

elektronik tesisattan aküye, metalden ahşaba,

Kartal

seramikten boruya pek çok farklı kolda

Metropoliten Alan Alt Bölge Nazım İmar Planı’nda

üretim yapılıyordu.

sanayi tasfiye stratejileri kapsamında 2. Derece
Merkez

sanayi

ilan

alanı,

edilerek

1995

onanlı

“Sanayiden

İstanbul

Hizmete

Dönüşecek Alanlar” arasında yer aldı. Bu plan 2003
yılında Danıştay kararıyla iptal edilse de dönüşüm
kararı geçerli kaldı.
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Yunus Çimento Fabrikası

Doğu Merkez Proje Alanı, 2006

2003 -

Dönüşüm Dönemi
2003’te ve 2005’te geliştirilen alt ölçekli plan

İstanbul’un

kararlarıyla

tamamını

ilgilendiren

bu

planlama

kararı

çalışmaları sırasında, söz konusu planların hayata

korundu ve alanın özel bir proje olarak ele alınması

geçirilmesi için İMP’de kentsel dönüşüm ve tasarım

gündeme geldi. 2006’da 1/100.000 ölçekli Çevre

çalışmaları

Düzeni Planı çerçevesinde proje alanının sanayiden

DMP süreci 2005 yılında alandaki mülk sahipleri ile

hizmet sektörüne dönüşmesi kararı üst ölçekli plan

yapılan toplantılarla başladı. Belediyeler ve dernek

ile yeniden geçerli oldu. 2009’da onaylanan Çevre

altında örgütlenen sanayici mülk sahipleri ile işbirliği

Düzeni Planı ile de bu karar geçerliliğini korudu ve

kurularak, proje için gerekli katılım, araştırma, tasarım

Kartal Sanayi Alanı’nın, Ataşehir’le birlikte İstanbul

ve planlama çalışmaları müşterek olarak hazırlandı.

Anadolu Yakası’nın 1. derece merkezlerinden biri

Katılım ve tasarım süreçleri zaman içinde bölgedeki

olması önerildi.

konut-mülk sahiplerinin itirazları ve beklentileri

sanayi

alanının

dönüşüm

başlatıldı.

Bu

kapsamda

geliştirilen

ile şekillendi ve planın tüm tarafların beklentilerine
İstanbul Çevre Düzeni Planı’nda bu alanın ticaret,

uygun hale getirilmesi için çalışmalar yapıldı.

turizm, konut, kültür, yönetim ve rekreasyon
alanlarını barındırması ve geniş bir hinterlanda
hizmet eden güçlü bir merkez ihtiyacına cevap
vermesi öngörüldü. Bu alanda yer alacak sektörler;
•

Üst Düzey Hizmetler: finans, sigorta, gayrimenkul

yatırımı ve üretim hizmetleri,
•

Üretim Hizmetleri: muhasebe, yazılım faaliyetleri,

hukuk

danışmanlığı,

reklamcılık,

mühendislik,

mimarlık, AR-GE faaliyetleri,
•

Toplumsal Hizmetler: eğitim, sağlık, idare ve

rekreasyon,
•

Dağıtım Hizmetleri: toptan ve perakende ticaret,

depolama, haberleşme, ulaşım, altyapı
olarak belirtildi.
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P ro j e S ü re c i

Konut Alanları
Bilgilendirme Toplantıları

1/1000 Ölçekli Kartal Merkez
Uygulama İmar Planı Çalışmaları

İMP Tarafından
Tasarım Projesi Hizmet Alımı

Yunus Kentsel Dönüşüm
Mağdurları Derneği'nin
Kurulması

Kartal Merkez Revizyon
Nazım İmar Planı Onayı

Kartal Belediyesi
Çalışmaları

Kartal Merkez
Nazım İmar Planı Onayı

ZHA
Çalışmaları

Mülk Sahibi Sanayiciler ile
Belediyeler Arasında Toplantılar

2006

Taş Ocağı Kararı

Konut Alanları
Bilgilendirme Toplantıları

Uzlaşma Yönetimi Çalışması

Kartal Kentsel Geliştirme
Derneği’nin Kurulması

Kartal Merkez
Nazım İmar
Planı Çalışmaları

2008

Kartal Merkez Uygulama
İmar Planı Onayı

Plan
İtirazları

2014
2015

2012

2010

Planın İBB Meclisi’nde
Onaylanması

Tasarım Projesi

Yunus Mahallesi’nin
Riskli Alan İlan Edilmesi

2013
2007

Kentsel Strateji
Çalışmaları

2011

2009

Parselasyon Çalışmaları

Mekansal ve Ekonomik
Analiz Çalışması
En İyi ve En Uygun Arazi
Kullanım Çalışması

Kartal Strateji ve Eylem Planı

Esentepe Kentsel Dönüşüm
Mağdurları Derneği'nin Kurulması

Kartal Merkez
Revizyon Nazım İmar
Planı Onayı

Kartal Merkez
Revizyon
Nazım İmar
Planı Onayı
Yerel Seçimler

Yunus
Kentsel
Dönüşüm
Platformu

Yunus Özel Mülk
Sahipleri Derneği

Plan Revizyon
ve Uzlaşma Konut Alanları
Çalışmaları
Bilgilendirme
Toplantıları

Tasarım Projesi Revizyonu
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Planların İptali

2005

Mülk Sahibi Sanayiciler ile Belediyeler Arasında
Toplantılar
Proje, 2005 yılında, bölgedeki sanayiciler ve
belediyeler arasında gerçekleşen ilk buluşma
ile başladı. Kartal Doğu Merkez Projesi’nin
gerçekleşmesi için İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanlığı öncülüğünde 2005 yılında Büyükşehir
ve Kartal Belediyesi yetkilileri ile bölgedeki sanayici
mülk sahipleri arasında çeşitli toplantılar yapıldı,
mülk sahiplerinin örgütlenerek projeyi desteklemesi
talep edildi.

2006

2007

2008

İMP Tarafından Tasarım Projesi Hizmet Alımı

En İyi ve En Uygun Arazi Kullanım Çalışması

“Kartal Alt-Merkez ve Kartal-Pendik kıyı kesimi
Kentsel Dönüşüm Fikir Projesi” adıyla,

Kentsel Strateji tarafından proje alanında yer alacak
kullanım şekilleri piyasa koşulları ile test edilerek,
piyasa dinamiklerine göre senaryolar oluşturuldu.
Bu senaryolar plan çalışmalarında belirlenecek
kullanım ve yoğunluklar için veri olarak kullanıldı.

• Kisho Kurokawa Mimarlık,
• Fuksas Mimarlık

23.06.2008 Tarihli Kartal Merkez Nazım İmar
Planı Onayı
İMP koordinatörlüğünde ZHM ile birlikte yürütülen
çalışmalar sonucunda 1/5000 ölçekli Kartal Merkez
Nazım İmar Planı hazırlandı ve İBB tarafından
onaylanarak askıya çıkarıldı.

• Zaha Hadid Mimarlık’tan (ZHM) konsept
proje hizmeti alındı.
Projeler uluslararası ve ulusal mimarlardan oluşan
jüri tarafından değerlendirildi. ZHM tarafından
geliştirilen proje, uygulama kolaylığı ve esnekliği
dolayısıyla, üstünde detaylı olarak çalışılmak üzere
seçildi.
Proje hizmet alımının bu şekilde gerçekleşmesi
kamuoyunda eleştirilere sebep oldu. Özellikle
Türkiyeli mimar ve plancıların davet edilmemesi
ve tasarım projesi yoluyla projeye başlanması
kamuoyunda tartışıldı.

Uzlaşma Yönetimi Çalışması

Tasarım Projesi

Kentsel Strateji şirketi tarafından 7B basamakları
(Bkz. Ek 5: 7B Basamakları) ve Beklenti Yönetimi
çerçevesinde (Bkz. Ek 6: Beklenti Yönetimi)
yapılan Uzlaşma Yönetimi Çalışması ile sanayi alanı
içindeki tüm mülk sahipleri anket, birebir görüşme
ve toplantılarla bilgilendirildi, beklentileri alındı;
İBB-İMP-Kartal Belediyesi-Kartal Kent-Der ve ZHM
arasında uzlaşma yönetimi süreci başladı.

ZHM ofisi yapmış olduğu çalışmaları; ulaşım,
sürdürülebilirlik, altyapı ve jeoloji konularında
danışmanlık hizmetleri alarak geliştirdi.
Esentepe
Kentsel
Dönüşüm
Derneği’nin Kurulması

Mağdurları

Esentepe mahallesinde olup proje alanı içinde yer
alan konut ve arsa sahipleri tarafından planla ilgili
haklarını savunmak amacıyla Esentepe Kentsel
Dönüşüm Mağdurları Derneği kuruldu.

1/1.000 ölçekli Kartal Merkez Uygulama İmar
Planı Çalışmaları
Tasarım projesi de revize edilerek 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planları Kartal Belediye Meclisi
tarafından 03.12.2008 tarihinde kabul edildi.

Kartal Kentsel Geliştirme Derneği’nin Kurulması
Bölgedeki sanayici büyük mülk sahipleri tarafından,
İBB ve İMP’nin yönlendirmeleri doğrultusunda
projeyi desteklemek ve gerekli çalışmaları yaptırmak
için İstanbul Kartal Kentsel Geliştirme Derneği
(Kartal Kent-Der) kuruldu. DMP’nin itici güçlerinden
biri olan Kartal Kent-Der plan sürecinin başından
bugüne kadar yetkili kurumlarla işbirliği yaptı ve
süreci desteklemeye devam ediyor.

Zaha Hadid Mimarlık, Tasarım Projesi
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2009

2010

Mekansal ve Ekonomik Analiz Çalışması

Yerel Seçimler

Kentsel Strateji tarafından DMP alanının tarihsel
geçmiş, arazi kullanım, yapı kalitesi, yapı
yoğunluğu, çevre özellikleri analizleri yapıldı.
Bütün sanayi tesislerinde anket ve toplantılar
yapılarak, tesislere ilişkin faaliyet, mülkiyet, çalışan
ve taşınma bilgileri tespit edildi. Bu çalışmalar
daha sonraki plan çalışmalarında veri olarak
değerlendirildi.

29.03.2009 tarihinde yerel seçimler gerçekleşti.
Kartal Belediyesi; İMP ve Kartal Kent-Der tarafından
daha önce yapılmış olan çalışmalar ve tarafların
beklentileri ile ilgili bilgilendirildi. Plan, değişen
Kartal Belediyesi yönetim kadrosuyla yeniden
değerlendirilmeye başlandı.
18.12.2009 Tarihli Kartal Merkez Revizyon Nazım
İmar Planı Onayı

Kartal Strateji ve Eylem Planı
Kentsel Strateji tarafından, katılımcı ortamlarda,
Kartal Doğu Merkez Projesi’nin gelecek vizyonu
ve katılımcı proje yönetimi yaklaşımı geliştirildi.
Stratejiler ve eylemler belirlendi. Tarafların görev
ve sorumlulukları ortaya kondu. Bu çalışma
belediyelere ve mülk sahiplerine rehber olmak
üzere sunuldu.

1/5000 plan çalışmaları devam ederken, Kartal
Belediyesi’nin plan çalışmalarına fazla müdahalesi
olmadan Kartal Merkez Revizyon Nazım İmar Planı
onaylanmış oldu.

2011

Yunus Kentsel Dönüşüm Mağdurları Derneği’nin
Kurulması

Konut Alanları Bilgilendirme Toplantıları
Çeşitli inşaat şirketleri konut alanlarında mülk
sahipleri ile binaların parsel birleşmesi yoluyla
yenilenmesi
konusunda
görüşmeye
başladı.

Yunus Mahallesi’nde yaşayan mülk sahipleri
tarafından planla ilgili dayanışma sağlamak ve
haklarını savunmak amacıyla Yunus Kentsel
Dönüşüm Mağdurları Derneği kuruldu.

Kartal Belediyesi konut alanlarında yaptığı
toplantılara devam ederek, burada yaşayanların
müteahhit firmalarla yapılacak anlaşmalarla ilgili
bilinçlenmelerini sağladı ve hukuki destek sundu.

Plan İtirazları
Planın askıya asılması ile birlikte planlama alanı
içinde yaşayan yaklaşık 900 konut sahibi plana,
konut alanlarında önerilen yapılaşma koşullarının
kendi haklarına zarar verdiği iddiasıyla itiraz etti.
Planın tamamına Mimarlar Odası tarafından, plan
kararlarının esnek ve belirsiz olması, çevresindeki
yollarla uyum sağlanmamış olması, dönüşümün
nasıl gerçekleşeceğine ilişkin öngörüsü olmaması
ve çevresiyle uyumsuz olması iddialarıyla dava
açıldı.

Tasarım Projesi Revizyonu

Konut Alanları Bilgilendirme Toplantıları

Yapılmış olan 1/1000 plan hazırlık çalışmalarından
edinilen uygulama detayları doğrultusunda ve
1/5000 plana yapılmış olan itirazlar dikkate alınarak
planda değişiklik çalışmaları yapıldı. Bu çalışmalar
ZHM ile birlikte değerlendirildi. ZHM planın aldığı
son şekle göre tasarım çalışmalarını revize etti.

Kartal Belediyesi, başkan katılımıyla proje alanı
içindeki konut alanlarında bir dizi toplantı yapma
kararı aldı. Bu toplantılarda konut alanlarında

Yunus Kentsel Dönüşüm Platformu
Yunus Mahallesi’nde daha önce kurulmuş olan
Kentsel Dönüşüm Mağdurları Derneği ismini Yunus
Kentsel Dönüşüm Platformu olarak yeniledi.
03.06.2011 Tarihli Kartal Merkez Revizyon Nazım
İmar Planı Onayı
Yeniden gözden geçirilen Kartal Merkez Revizyon
Nazım İmar Planı 14 Ekim 2010 tarihinde
Büyükşehir meclisinde oybirliği ile alınan karar
doğrultusunda, İBB Belediye Başkanı tarafından
03.06.2011 tarihinde onaylandı.
Plan askıya çıkarıldıktan sonra itiraz sayısı önceki

yaşayanların Kartal Belediyesi tarafından dönüşüm
süreciyle ilgili bilgilendirilmeleri ve bilinçlenmeleri
sağlanarak, görüş ve beklentileri alındı.

dönemlere göre oldukça azaldı.

Plan Revizyon ve Uzlaşma Çalışmaları
Plana karşı açılan davalar, itirazlar ve Kartal
Belediyesi’nin düzeltme talepleri doğrultusunda
plan çalışmasının yeniden gözden geçirilmesine
karar verildi. Kartal Belediyesi-İBB ve Kartal KentDer arasında uzlaşma sağlamak üzere yapılan
teknik toplantılarla plan revizyon çalışmaları
yapıldı. 1/5000 ölçekli plan 14 Ekim 2010 tarihinde
Büyükşehir meclisinde oybirliği ile kabul edildi.
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2014

2013

2012

2015

Konut Alanları Bilgilendirme Toplantıları

Parselasyon Çalışmaları

Taş Ocağı Kararı

Planın İBB Meclisi’nde Onaylanması

Kartal Belediyesi tarafından konut
toplantılar yapılmaya devam edildi.

alanlarında

2013’ün Mart ayında planların araziye uygulanması
ve yeni tapuların oluşması için gerekli parselasyon
işlemleri Kartal Belediyesi tarafından başlatıldı.

08.06.2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan
Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı ile proje alanı
içinde yer alan taş ocağının bulunduğu 257.063

16.05.2012 Tarihli Kartal Merkez Uygulama İmar
Planı Onayı

Bu çalışma boyunca Kartal Belediyesi 14 alt
bölgede toplantılar düzenleyerek mülk sahiplerini
bilgilendirdi ve onların beklentilerini değerlendirdi.

m2 hazine arazisi özelleştirme kapsamına alındı.
Böylece bu alanın planlama yetkisi bu kez de
Özelleştirme Kurulu’na devredildi.

2014 Mayıs ayında meclis gündemine giren 1/5000
ölçekli Kartal Merkez Nazım İmar Planı’nın 16 Ocak
2015’te gerçekleşen İBB Meclis oturumunda tadil
edilerek onaylanmasına karar verildi. Bu kararla,
planda önerilen donatı oranın %40’tan 45’e çıkması
ve plan notlarındaki emsal kararlarının komşu
planlarla uyumlu hale getirilmesi öngörüldü.

Daha önce Kartal Belediyesi tarafından onaylanmış
olan, onay ve askı süreci için İBB’de beklemede olan
14 alt bölge halindeki 1/1000 ölçekli Kartal Merkez
Uygulama İmar Planları, güncel 1/5000 plana uygun
olarak düzeltilerek onaylandı.
Yunus Özel Mülk Sahipleri Derneği
Yunus Mahallesi’nde yer alan Yunus Kentsel
Dönüşüm Platformu’ndan ayrılan bazı üyeler Yunus
Özel Proje Alanı Mülk Sahipleri Derneği’ni kurdu.

Planların İptali
18 Eylül 2015 tarihinde gerçekleşen İBB Meclis
oturumunda ise Riskli Alan ilan edilmiş bölgenin;
ÇŞB’de bulunan planlama yetkisinin İBB’ye
devredilmesiyle birlikte, yeniden planlama sınırına
dahil olmasıyla, plan bir kez daha onaylandı.

Mimarlar Odası’nın açmış olduğu dava dolayısıyla
plan ile ilgili önce yürütmeyi durdurma kararı verildi;
ardından plan, 06.05.2013 tarihli 2. İdare Mahkemesi
kararıyla iptal oldu. Planın iptal gerekçesi; kullanım
kararlarının belirsizliğinden dolayı kamu yararına
aykırı olmasıydı.
Bu gelişme üzerine planla ilgili çalışmaların tamamı
durduruldu.
Yunus Mahallesi’nin Riskli Alan İlan Edilmesi
Planla ilgili gelişmeler devam ederken 12.10.2013
tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile yine proje içinde yer
alan Yunus Mahallesi ve çevresi Riskli Alan ilan edildi.
Planlama yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na
devredilmiş oldu.
Kartal Merkez Nazım İmar Planı Çalışmaları
Plan iptal kararı üzerine, 02.08.2013 tarihli İBB
başkanlık oluru ile yeni 1/5000 ölçekli Kartal
Merkez Nazım İmar Planı çalışmaları başlatıldı. Yeni
planlama çalışmalarında planla ilgili önceki süreçte
yapılmış olan tüm araştırma ve teknik çalışmalar,
tüm tarafların beklentileri, itirazları ve dava sonuçları
ve değişen kamu kurum görüşleri İBB tarafından
dikkate alındı. Yeni plan sınırlarına uygun ve güncel
plan yapım yönetmelikleri ile uyumlu bir plan
çalışması yapıldı. Bu süreçte Kartal Belediyesi, İBB
ve Kartal Kent-Der arasında uzlaşma çalışmaları
gerçekleştirildi.
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*23.06.2008 Onaylı 1/5.000 Ölçekli Kartal
Merkez Nazım İmar Planı’na Göre:

***03.06.2011 Onaylı Kartal Merkez Nazım
İmar Planı

•

•

Proje alanı 14 adet ‘Planlama Alt Bölgesi’ne

Ulaşım aksları ile ilgili detaylı çalışmaları ve çevre

ayrıldı, donatı alanı ihtiyacı belirlendi; ancak donatı

planlarla uyumu içerir.

alanlarının yerleri ve yol sisteminin 1/1000 plan

•

çalışmaları ile netleşeceği belirtildi.

alanlarda yaşayanların lehine olacak şekilde yeniden

•

Minimum parsel büyüklüğü brüt 5.000 m2 olarak

tanımlandı. Mülkiyetlerin %40’ının sosyal ve teknik
2

altyapı alanı olarak ayrılması ile net 3.000 m imar
alanı oluşması öngörüldü.
•

Mevcut Yapılaşmış Alanlar’a ilişkin imar hakları, bu

düzenlendi, yapılaşabilir minimum parsel büyüklüğü
200 m2’ye indirildi.

05.11.2012 Tarihli Eski Çimento Arazisi Plan
Değişikliği Onayı

Yapılaşma alanının maksimum %50’sinin konut

alanı olarak kullanılmasına izin verildi.

• Önceki planda; Ulaşım Transfer Merkezi, İdari Tesis,

•

Tercihli emsal kullanma hakkı sağlandı ve

Merkez alanı ve Yeşil Alan olarak planlanmış bölgenin

ticaret ve turizm kullanımı teşvik edildi. Yapılaşma

tamamı yeni planda Ticaret + Konut kullanımı, Özel

hakkının en fazla %30’u konut olarak kullanılmak

Hastane Alanı, İbadet Alanı ve Yeşil Alan olarak

istendiğinde inşaat emsali 3,0; yapılaşma hakkının

değiştirildi.

%30’u ile %50’si arasını konut olarak kullanmak

• Yapılaşma emsali 2,75 olarak belirlendi.

isteyenlerin inşaat emsali 2,5 olarak önerildi.
•

Alandaki

mevcut

konut

alanları

‘Mevcut

Yapılaşmış Alanlar’ olarak adlandırıldı. Bu alanlarda
dönüşüm isteğe bağlı olmak kaydıyla özendirilmeye
çalışıldı; ancak 2.000 m2 altındaki konut parseli
sahipleri yeniden yapılaşma isterlerse, parsellerinin
ancak çevredeki parsellerle birleşerek 2.000 m2’ ye
ulaşması durumunda yapılaşabileceği belirlendi.

**18.12.2009 Onaylı Kartal Merkez Nazım
İmar Planı (revizyon)
•

Donatı alanlarının yerleri belirlendi.

•

Ulaşım kararları netleştirildi.

•

Yapılaşma yoğunlukları ve karma kullanım kararı

değiştirilmedi.
•

‘Mevcut

Yapılaşmış

Alanlar’da

minimum

yapılaşma şartı 2.000 m2’den 500 m2’ye indirildi ve
kademeli olarak parseller büyüdükçe daha yüksek
emsal değerlerine ulaşılmasının koşulları belirlendi.
İptal edilen 03.06.2011 Onaylı Kartal Merkez Nazım İmar Planı

79

80

Yetki Bölgeleri
Proje alanı farklı yasaların uygulandığı dört
ayrı yetki bölgesinden oluşuyor:
1- Kartal Merkez Planlama Bölgesi

2- Emlak Konut GYO Tarafından Geliştirilen Alan

Sanayi ve konut dönüşüm alanı olan 303
hektar büyüklüğündeki bölgenin planlama
yetkisi İBB ve Kartal Belediyesi’ne ait. Yetki
sınırlarındaki plan çalışmaları 3194 sayılı yasa
kapsamında yapıldı. 2008’de hazırlanan ilk
plan çalışması, 2009’da ve 2011’de yenilendi.
Son olarak güncel sınırlarıyla birlikte 2015
yılında İBB meclisinde yeniden onaylandı.

Geçmişte hazine arazisi olan 13 hektar
büyüklüğündeki eski çimento fabrikası arazisi,
TOKİ’ye devredilerek TOKİ yasasına göre ÇŞB
tarafından planı yapıldı. Arazi, Emlak Konut
tarafından satın alındı ve hasılat paylaşımlı
ihaleye açıldı. Arazi üzerinde yatırımcı
tarafından proje geliştiriliyor.
3- Taş Ocağı

Riskli Alan: Yunus Mahallesi’nde 18 hektar
büyüklüğündeki alan, 6306 sayılı ‘Afet Riski
Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında
Kanun’ kapsamında Yunus Mahallesi ve
çevresine dair Bakanlar Kurulu kararı ile ‘Riskli
Alan’ ilan edildi. Önce ÇŞB’ye devredilen
planlama yetkisi, daha sonra tekrar İBB’ye
verilerek alan Kartal Merkez planı sınırlarına
yeniden dahil edildi.

İşlevi durdurulmuş taş ocağının 25,7 hektarlık
bölümü için, 4046 sayılı Özelleştirme Yasası
kapsamında
Özelleşme
Yüksek
Kurulu
tarafından özelleştirilme kararı alındı. Plan
çalışmaları özelleştirme yasaları kapsamında
Özelleştirme İdaresi tarafından yapılıyor.
4- Sahil Dolgu Alanı (Yat Limanı)
Planın ilk hazırlandığı dönemde Bayındırlık
ve İskan Bakanlığı’nda bulunan sahil dolgu
alanlarının planlama yetkisi ÇŞB’ye geçti.
Sahil dolgu alanının günümüzde Kumcular
Tesisleri’nin bulunduğu 7,5 ha’lık bölümüne
Kartal Marina İşletmeleri A.Ş. tarafından yat
limanı projesinin inşa edileceği açıklandı. 2014
yılında projenin Çevre Etki Değerlendirme
süreci ÇŞB tarafından başlatıldı.

Kartal Merkez Nazım İmar Planlanı Sınırı
Riskli Alan
Özelleştirme Alanı
Emlak Konut GYO
Sahil Dolgu Alanı
Yat Limanı
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bölüm 2.2

Projenin Bugünü
Mekan
Ya ş a m
Ya k ı n Ç e v re
Bu bölümde proje alanının mekansal ve
yaşamsal özelliklerinin yanı sıra yakın
çevresine dair veriler sunulacak.
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bölüm 2.2

Aydos Tepesi 537 m

Esentepe 76 m

M e k an

E5 Karayolu 105 m

Taş Ocağı 34 m

Kumcular 2 m

Fiziksel Özellikler
Poyraz Rüzgarı
DMP alanının topografik özellikleri arasında, denizden en yüksek noktasının
E-5 karayolunun geçtiği aks üzerinde 105 metreye ulaşması ve ortalama
eğiminin %3,5 olması önemli bir tasarım verisi olarak dikkat çekiyor.
Sahilden kuzeye doğru denizin ve adaların görüldüğü manzara noktaları
oluşuyor. Proje alanının en göze çarpan fiziksel özelliği olan taş ocağı, yıllar
içinde taş çıkarma faaliyetleri yüzünden bugün bir çukur görünümü taşıyor
ve ortasında yağmur sularının toplanması sonucu oluşmuş yapay bir gölet
yer alıyor.
Proje alanı, coğrafi konumu ve özellikleri nedeniyle özellikle kuzeyden esen
poyraz rüzgârlarının etkisi altında. Bu özellik proje alanının kuzeybatısındaki
Esentepe Mahallesi’ne de adını vermiş. Bölgede dere niteliğinde bir akarsu
bulunmamakla birlikte, topografyaya uygun olarak oluşmuş ve yağmur
suyunun toplandığı hatlar bulunuyor.
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Mülkiyet
3.600.000 m2 (360 ha) boyutundaki proje
alanının %20’si yol ve dolgu alanları,%80’i ise
mülkiyete konu olan taşınmazlardan oluşuyor.
Toplam 2.876.540 m2 mülkiyetli alanın %29’u
kamu mülkiyetine, %71’i ise özel mülkiyete
ait. Kamu mülkleri, farklı kamu kuruluşlarının
denetimine tabi durumda.

Konut alanları:
Parsel sayısı: 565 (tamamı özel mülkiyet)
Ortalama büyüklük: 427 m2
Toplam alan 241.196 m2
Sanayi alanları:

Mülkiyet Büyüklükleri

Parsel sayısı: 634 (Kamu: 128, Özel: 506)
Hissedar sayısı: 270 (kat mülkiyeti sahipleri hariç)

DMP alanı hem sanayi hem de konut
kullanımlarını kapsayan mülkleri içeriyor.
Bu nedenle, genellikle küçük ölçekli mülk
sahipliğinin görüldüğü konut alanları ile,
ağırlıklı olarak büyük parsellerden oluşan
eski sanayi dokusunun birbirinden ayrı
incelenmesi önem kazanıyor.

(Kamu: 6, Özel: 264)
Ortalama büyüklük: 4.128 m2
Mülk sahibi başına ortalama büyüklük: 10.821 m2
Toplam alan 2.625.070 m2

KARTAL MERKEZ NIP

ÖZELLEŞTİRME
İDARESİ

Maliye Bakanlığı

X

X

TOKİ

EMLAK
KONUT
GYO

ADET

TOPLAM

ORTALAMA
BÜYÜKLÜK

35

476.406 m2

17.015 m2

X

11

57.372 m2

5.216 m2

İBB

X

8

39.984 m2

4.998 m2

Kartal Belediyesi

X

2

1.087 m

544 m2

Vakıflar Genel Müdürlüğü

X

3

6.558 m2

2.186 m2

Konut

X

553

275.631 m2

497 m2

Diğerleri

X

X

589

2.064.683 m2

3.511 m2

TOPLAM

X

X

1202

2.921.721 m2

2.445 m2

X
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EFERİK
ÖNERİ TEL
esi
Aydos Tep

TEM

SABİHA GÖKÇEN
HAVALİMANI

Tuzlae
Gebz

D-100

KARTAL
KÖPRÜSÜ

Soğanlık
Maltepe

TRENYOLU

YUNUS TREN
İSTASYONU

Ulaşım
Kartal; karayolu, demiryolu, havayolu, denizyolu
ağlarının kesiştiği bir alan olması itibariyle ulaşım
açısından önemli avantajlara sahip. Proje alanının
kuzeyinde önemli bir bağlantı noktası olan Kartal
Kavşağı yer alıyor, Anadolu Yakası’nın doğusu
ve batısı arasındaki başlıca ulaşım bağlantıları
Kadıköy-Kartal Metro Hattı, E-5 (D100) karayolu
ve yan yol buradan geçiyor.

SAHİL YOLU

MARMARAY

Alanın diğer önemli ulaşım olanakları arasında
kuzeyindeki TEM Otoyolu ve güneyindeki
Minibüs Yolu ile Sahil Yolu sayılabilir. Sanayi
Caddesi, bölgenin kuzeyi ve güneyi arasındaki
temel ulaşım aksı, geleneksel merkezle bağlantıyı
ise Spor Caddesi sağlıyor. Sanayi işletmelerinin
kadastral yapılarının düzensizliği ve bu tesislerin
geniş alan kaplamalarından dolayı, proje alanında
karayolu ulaşım ağının yeterince gelişmiş
olduğunu söylemek mümkün değil.

ÖNERİ
HAVARAY
Sabiha Gökçen Havalimanı’na 13 km uzaklıkta bulunan
DMP’den şehir dışına ulaşım olanaklarının önümüzdeki
günlerde gelişmesi bekleniyor. Kartal Metro Hattı’nın Pendik
ve Kaynarca’ya kadar uzatılması ve güneyden geçen eski
banliyö tren hattının Marmaray’ın Hızlı Tren Projesi’ne entegre
edilmesi bu anlamda fark yaratacak adımlar arasında. İzmit
Körfez Geçişi Projesi’nin ise DMP ile Güney Marmara’daki
kentler arasındaki ulaşımı kolaylaştırarak buradaki yatırımların
katma değerini artıracağı tahmin ediliyor.

MİNİBÜS
CADDESİ

İSKELE

Yakın çevredeki Kartal ve Pendik iskeleleri ile
proje alanı önemli deniz yolu bağlantılarına da
sahip. Deniz otobüsü ve arabalı vapur hizmetleri
sunulan iskelelerden; Avrupa yakası, Yalova ve
Adalar’a ulaşım sağlanıyor.

Pendik Yalova
Adalar
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Diğer yandan, kuzeyden Kartal Merkez’e bağlantıyı sağlayacak
Havaray Projesi ve Kartal Kavşağı’ndan Yakacık Merkez’e
bağlanacak bir teleferik projesinin de plan çalışmaları
tamamlandı ve onaylandı. Bütün bu gelişmeler Kartal Metro
İstasyonu’nun bölge ulaşımındaki rolünü daha da önemli
kılıyor.
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Sanayi Dönüşüm Alanları

Proje alanı 3 ana bileşenden oluşur:
• Sanayi Dönüşüm Alanları
• Konut Yenileme Alanları
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• Kentsel Hizmet Alanları
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Konut Yenileme Alanları

Proje Alanı Bileşenleri

Kullanılmayan
sanayi tesisleri
31,5 hektar / alanın %9’u

Boş Alanlar

Faal sanayi tesisleri
61,1 hektar / alanın %17’si

Boş araziler
87,1 hektar / alanın %24

Ticaret ve hizmet alanları
13,6 hektar / alanın %4’ü

118,6 hektar / alanın %33’ü
Teknik altyapı alanları
5,2 hektar / alanın %2’si

Donatı Alanları
13,5 hektar / alanın %4’ü

Konut Siteleri
5,8 hektar / alanın %2’si

Çalışma Alanları
93,2 hektar / alanın %25’i

Sosyal donatı tesisleri
5 hektar / alanın %1’i

Taş Ocağı Alanı
7,1 hektar / alanın %8’i

Depolama alanları
10,5 hektar / alanın %3’ü
Özel otopark alanları
8 hektar / alanın %2’si

Şantiye Alanı

%2 Parklar ve açık alanlar
3,3 hektar / alanın %1’i

28,7 hektar /alanın %2’si

Mahalle Dokusu
24, 7 hektar / alanın %8’si
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Sahil Dolgu Alanları
23,1 hektar / alanın %6’sı
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Kentsel Hizmet Alanları

Konut siteleri
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Kumcular
3,2 hektar / alanın %1’i
Sahil Yolu
4,3 hektar / alanın %1’i

Demiryolu Hattı
2,1 hektar / alanın %1’i

Sanayi Alanları
Proje alanında, özel ve kamuya ait mülkleri
kapsayan
sanayi
alanlarının
genelini
büyük ölçekli mülkler oluşturuyor. Uzun
süredir, büyük bir çoğunluğu taşınan sanayi
firmalarına ait yapıların yıkılarak yerini boş
arazilere bıraktığı göze çarpıyor. Boşalan
araziler dönüşüme uygun büyüklük ve
özelliklere sahip nitelikte. Çalışma ve donatı
alanlarında düşük yoğunluklu yapılaşmalar
bulunuyor. Şantiye alanlarında ise inşaat
faaliyetleri süresince kullanılan, geçici yapılar
görülüyor.
Sanayi dönüşüm alanları; boş alanlar, çalışma
alanları, şantiye alanları, donatı alanları ve taş
ocağı alanından oluşuyor.

Boş Alanlar
Çalışma Alanları
Sanayi
Ticaret Hizmet
Depo
Özel Otopark
Donatı Alanları
Mahalle Dokusu
Konut Siteleri
Şantiye Alanı
Taş Ocağı Alanı
Yollar
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Boş Alanlar
Boşalan Fabrikalar

Büyük sanayi kuruluşlarının tesislerini
alandan taşıması sonucu boşalan alanlar ve
üzerinde yapı bulunmayan küçük parseller,
alanın başlıca özellikleri olarak tanımlanabilir.
Boşaltılmış sanayi alanları tüm proje alanında
%24’lük, boş araziler ise %9’luk orana sahip.
Üzerinde herhangi bir yapılaşma bulunmayan
arazilerin toplamı 2009 yılında %39 iken bugün
güneyde bulunan Yunus Çimento Fabrikası
arazisinde inşaatların başlamış olmasından
dolayı bu oranın %34’e düştüğü görülüyor.
Proje alanında boşalan tesislerin bazıları düşük
kira değerine ve geniş parsel büyüklüğüne
sahip oluşundan dolayı geçici olarak
kiralanmış. Bu alanların araba deposu, geri
dönüşüm atık toplama alanı veya ayrıştırma
tesisi gibi işlevlere sahip olan işletmeler
tarafından
kiralandığı
gözlemleniyor.
Boşalmış sanayi tesislerinin çoğunun atıl
duruma düşmemesi için güvenlik görevlileri
tarafından korunduğu, duvar ve çit gibi
yöntemlerle denetim altında tutulduğu da
göze çarpıyor.
Diğer yandan pasif durumda olan, hiç
yapılaşmamış boş parseller yol üstü perakende
satış yapan ufak işletmeler ve bölgede belli bir
süre için çalışan ve barınan kişilerin yaşadığı
barakalarla geçici işlevler kazanabiliyor.
Bölgede biri kamu, biri özel mülkiyete ait iki
adet çiçek ve fidan satış merkezi bulunurken;
bir arazi uzun yıllardır tarımsal faaliyet amaçlı
kullanılıyor.
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Çalışma Alanları

Donatı Alanları

Proje sınırları dahilinde faal olan sanayi
tesisleri, ticaret ve hizmet tesisleri, depolama
ve özel otopark alanları bulunuyor. Faal olan
işletmeler metal, makine, otomotiv, plastik/
kimya, ağaç/kâğıt, inşaat, maden, tekstil gibi
çeşitli alanlarda faaliyet gösterirken; alanda
aynı zamanda hizmet sektörüne yönelik
lokanta ve eczane türü işletmeler de yer alıyor.

Çalışma alanlarının ana özellikleri:
• 435 faal yapı
• 150 işletme
• 114 zemin kullanımlı dükkân
• 8.800 çalışan kişi
• 7 adet küçük sanayi sitesi (KSS)
• Akçaoğlu Sanayi Sitesi
• Sade Sanayi Sitesi

Çalışma alanlarındaki yapıların kat sayısı
ortalama 1,4 olarak tespit edildi. Yaklaşık
%90’ının 1-2 katlı yapılardan oluştuğu,
idari binaların ise daha yüksek katlı olduğu
görülüyor. Genel olarak bina oturum alanları
geniş iken, küçük sanayi sitelerinde arazi
oturumlarının küçüldüğü gözlemleniyor. Yapı
yoğunluğu oldukça düşük olmakla birlikte,
kullanılan net emsal 0,62 civarında hesaplandı.
İçinde yapı bulunan çalışma alanlarının %44’ü
kapalı alanlı tesislerle kaplı durumda.

• Polat Sanayi Sitesi
• Çavuşoğlu Sanayi Sitesi

• Sosyal Donatı Alanları:

Sanayi dönüşüm alanları içinde hastane, okul
ve caminin yanı sıra kamu hizmet binaları
ve teknik altyapı alanları yer alıyor. Proje
sürecinin başlangıcından bugüne donatı
alanlarının genelinde değişiklik olmamasına
karşın, plan kararlarında belirlenen kuzey
Transfer Merkezi alanının, bölgesel İETT
durak merkezi olarak kullanılmaya başlandığı;
demiryolunun güneyinde bulunan Türkiye
Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD)
sinyalizasyon merkezinin ise faaliyetine son
verdiği tespit edildi.

-- 2 lise (Fatin Rüştü Zorlu Anadolu
Lisesi, Kartal Meslek Eğitim Merkezi)
-- 1 ilköğretim okulu (Emir Sencer
İlköğretim Okulu)
-- 1 devlet hastanesi (Kartal Yavuz Selim
Devlet Hastanesi Poliklinikleri)
-- 1 cami (hastane alanının içinde)
• Teknik Altyapı Alanları:
-- AYEDAŞ
Merkezi

Elektrik

Dağıtım

• Yüzüncü Yıl Sanayi Sitesi

-- İETT Bakım İstasyonu

• Karadeniz Sanayi Sitesi

-- Kartal Belediyesi
(KARYAPSAN)

• Kızıldağ Sanayi Sitesi

Asfalt

Trafo

Fabrikası

-- İETT Bölgesel Durakları
-- Metro istasyonu
• Parklar ve Açık Alanlar:
-- Kartal Yunus Stadı
-- 3 ağaçlık alan
-- Ağaç sıraları
Esentepe Gelincik Parkı

Çavuşoğlu Sanayi Sitesi

Akçaoğlu Sanayi Sitesi

97

-- 2 tarihi çınar (Namık Kemal Caddesi
üzerinde)

Emin Sencer İlköğretim Okulu
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Proje Alanının Güneyi, İnşaat Alanı 2015

Şantiye Alanı
Proje alanının güneybatı kısmında, sahil
yolunun kuzeyinde bulunan sahada Emlak
Konut GYO tarafından bir proje geliştiriliyor.
Yunus Mahallesi ile Havacılar Sitesi arasındaki
bu bölge inşaat faaliyetleri nedeniyle büyük bir
şantiye görünümüne sahip. Şantiye alanının
batısında ve doğusunda geçici olarak inşa
edilmiş proje satış ofisi ile işçilere ait barakalar
bulunuyor.
Proje tamamlandığında bu alanın konut,
ticaret, turizm, özel sağlık ve özel eğitim
fonksiyonlarının bir arada olduğu, hızlı tren
bağlantısına sahip bir karma yaşam alanına
dönüşmesi bekleniyor.
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Proje Alanı Kuzeyi, Taş Ocağı 2015

Taş Ocağı Alanı
Taş ocağı tüm sahanın %8’ini ve boşaltılmış sanayi
alanlarının %9’unu kaplayan geniş bir yüzölçümü
kapsıyor. Taş çıkarma faaliyetlerinin kısmen
devam ettiği kısımda, işçilerin konakladığı geçici
barakalar yer alıyor.
E-5 sınırında yer alan 35 hektar büyüklüğündeki
taş ocağının 65 metre derinliğe ulaştığı belirtildi.
Alanda 130.000 m2 büyüklüğünde bir yapay
gölet bulunuyor. Yağmur sularının birikerek
oluşturduğu göl; çeşitli balık ve kuş türlerinin
yaşam alanına dönüşerek kent içinde önemli
bir doğal yaşam döngüsü oluşturma potansiyeli
sunuyor.
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Sanayi Alanlarında “Mekânsal Sorunlar ve Fırsatlar”
Sorunlar:
• Bölgede çok fazla boş alan olması ve bu
alanların duvarlarla çevrili olması gündüz
ve gece boyunca yaya ulaşımına elverişsiz,
güvenlik algısını olumsuz etkileyen bir kentsel
çevre oluşturuyor.
• Kirliliğe büyük ölçüde neden olan
sanayinin
taşınmış
olmasına
rağmen
mevcut sanayi işletmeleri orta ölçekte çevre
kirliliği yaratmaya devam ediyor. (Sanayi
Caddesi üstündeki asfalt fabrikası, Esentepe
Mahallesi’nin çevresindeki tüp, alçı ve beton
fabrikalarındaki kimyasal üretimden mahalle
sakinlerinin şikâyetçi olduğu tespit edildi.)
• Çalışma alanlarının halen aktif olması
dönüşüm sürecinde taşınma ve boşaltma
evrelerinin dikkate alınmasını gerektiriyor.
Özellikle boş alanlarla işlevini sürdüren
alanların bir arada olmasının, planla oluşacak
yeni arazi düzenlemelerinde boş parseller için
gecikmeye, dolu parseller için ise taşınma
baskısına neden olabileceği gözlemleniyor.
• Sanayi tesislerinin terk ettiği alanlarda
toprak kirliliğinin dikkat çekici seviyelerde
olduğu görülüyor.
• Küçük sanayi sitelerinin ve küçük
işyerlerinin mülk sahiplerinin tek başlarına
dönüşüme katılamaması söz konusu olabilir.
Birleşme ve ortak proje geliştirme konusunda
uzlaşma sürecinde yaşanacak sorunlar dikkate
alınmalı.

• Alanda yaşlılar, engelliler ve çocukların
da erişimini artıracak nitelikte bir yaya yolu
olmadığı göze çarpıyor.
• Proje alanının kuzey ve güney kesimleri
arasında ulaşım bağlantıları zayıf olmakla
birlikte, inşaat faaliyetleri sebebiyle yolların
kapatılmasının ardından yaya ve araç ulaşımının
güçleştiği belirtildi.
• İnşaat
faaliyetinin
geniş
bir
alanda
sürdürülüyor olmasına bağlı olarak şantiye
faaliyetleri çevrede yaşayanlara büyük ölçüde
rahatsızlık veriyor.
• Temel kazısı ve hafriyat atıklarının nakliyatı
sırasında toz bulutları, devamlı dinamit
patlatılmasına bağlı olarak gürültü ve titreşim
oluşuyor.
Fırsatlar:
• Büyük, boş arazilerin fazla olması dönüşümün
kolaylığı açısından önemli fırsatlar sunuyor. Bu
alanlarda dönüşümün gerçekleşmeye başlaması
için planların onaylanması ve araziden donatı
için yer ayrılması yeterli görünüyor.
• Geçici kiralık işletmeler bölgenin geçici olarak
kullanılmasını sağlıyor.
• Taş ocağı ve içindeki gölet proje için önemli
bir açık alan ve rekreasyon potansiyeli taşıyor.

• Donatı alanlarının tüm alanın sadece
%3’ünü kaplaması, alanın içi ve çevresindeki
donatı bağlantılarının yeterince erişilebilir
olmaması önemli bir problem olarak öne
çıkıyor. Fiziksel ve sosyal altyapı olanaklarının
eksik olması görüşmeciler tarafından da dile
getirildi.
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Ko n u t A l a n l a r ı
Proje alanındaki konut alanları, sanayi
tesislerinin ve boş arazilerin içlerinde kalmış
yapı adaları olarak tanımlanabilir. Toplam
19,5 hektar büyüklüğünde olan bu alanlar;
mahalle dokusuyla gelişmiş müstakil evler ve
apartmanlar ile konut sitelerinden oluşuyor.
Orta yoğunlukta yapılaşmanın görüldüğü
konut alanlarında ortalama emsal yaklaşık
1,5. Yapılar parsellerin %43’ünü kaplıyor.
Büyük çoğunluğu az katlı yapılardan oluşan
konut alanlarında ortalama kat sayısının 3,7
ve yapıların %87’sinin 5 katın altında olduğu
saptandı. Konut yenileme alanlarının %17’si
yapılaşmamış parsellerden oluşuyor.

Konut alanlarının bir kısmının zemin katında
dükkânlar yer alıyor ve çoğu boş durumda olan
dükkânların bir kısmında yerel hizmet sunan
ticari işletmeler (bakkal, kuaför vb.) faaliyet
gösteriyor. Zemin kat kullanımlarının bölgede
giderek azaldığı dikkat çeken bir diğer gelişme.

2009’da Kentsel Strateji tarafından, gözleme
dayalı olarak yapılan çalışmaya göre, konut
yapılarının %50’den fazlası orta, %18,2’si
kötü ve %14,3’lük kısmı iyi durumda.
Mahalle dokusuna sahip bölgelerde yapılan
görüşmelerde, yapıların depreme karşı
dayanıklı olmadığı algısı tespit edildi.

• Ortalama konut büyüklüğü 118 m2

Yunus Mahallesi’nde, müteahhit firma ile
anlaşma yapılmasının ardından bazı evlerin
boşaltılmaya başladığı da alınan bilgiler arasına
kaydedildi.
Konut alanlarının özellikleri:
• 550 konut yapısı
• 2.574 hane
• Yaklaşık 9.000 yaşayan (Hane büyüklüğü 3,5
olarak varsayıldı.)

Bölgede 7 adet konut sitesi bulunuyor. Konut
sitelerinin park sorununu site içindeki
otopark alanlarıyla çözdüğü görülüyor.
Çocuk parkı, spor alanı gibi bazı donatıların
da sitelerin içinde yer aldığı gözlemlenebilir.
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Mahalle Dokusu

Boş ve Terkedilmiş Araziler

Konut Siteleri

Diğer Yapılar
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Esentepe-1 (Ünlüer Sitesi)

Çavuşoğlu-1 (Çamlık Sitesi)

Donatı alanları: Siteye ait yeşil
alan, otopark, çocuk parkı

Donatı alanları: Siteye ait spor
alanı, otopark
Büyüklük (m2)
Yapı Sayısı
Toplam İnşaat Alanı (m2)
Hane Sayısı
Tahmini Nüfus
Taban Alanı Kullanımı
Yapılaşma Emsali
Ortalama Kat Sayısı

11.286
6
27.080
210
735
21%
2,4
11,7

Büyüklük (m2)
Yapı Sayısı
Toplam İnşaat Alanı (m2)
Hane Sayısı
Tahmini Nüfus
Taban Alanı Kullanımı
Yapılaşma Emsali
Ortalama Kat Sayısı

3.665
4
6.101
44
154
30%
1,66
5,5

Esentepe-2 (Aydos ve Şarkışla Sokak)
Çavuşoğlu-2 (Günay Sokak civarı)

Donatı alanları: Park ve çocuk parkı

Donatı alanları: Yok
Büyüklük (m2)
Yapı Sayısı
Toplam İnşaat Alanı (m2)
Hane Sayısı
Tahmini Nüfus
Taban Alanı Kullanımı
Yapılaşma Emsali
Ortalama Kat Sayısı

20.294
88
31.854
279
977
53%
1,57
2,9

Büyüklük (m2)
Yapı Sayısı
Toplam İnşaat Alanı (m2)
Hane Sayısı
Tahmini Nüfus
Taban Alanı Kullanımı
Yapılaşma Emsali
Ortalama Kat Sayısı
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3.928
13
3.504
34
119
40%
0,89
2,2

Topselvi (Lise Sokak ile Kestaneağacı Sokak arası)

Yunus-2 (Odak Sitesi)

Donatı alanları: Yok

Donatı alanları: Siteye ait spor
alanı, otopark

Büyüklük (m2)
Yapı Sayısı
Toplam İnşaat Alanı (m2)
Hane Sayısı
Tahmini Nüfus
Taban Alanı Kullanımı
Yapılaşma Emsali
Ortalama Kat Sayısı

16.408
77
34.830
316
1.106
63%
2,12
3,4

Büyüklük (m2)
Yapı Sayısı
Toplam İnşaat Alanı (m2)
Hane Sayısı
Tahmini Nüfus
Taban Alanı Kullanımı
Yapılaşma Emsali
Ortalama Kat Sayısı

4.005
2
7.520
68
238
22%
1,88
8,5

Yunus-1 (Arısu ve Yelkenli Sokak Civarı ile Yunus Sitesi)

Yunus-3 (Çarşı Caddesi ve Efsun Sokak Civarı ile Manolya Sitesi)

Donatı alanları: Yunus Sitesi’ne ait
otopark dışında donatı bulunmuyor.

Donatı Alanı: Yunus Nur Camii ve Manolya
Sitesi’ne ait otopark ile çocuk parkı

Büyüklük (m2)
Yapı Sayısı
Toplam İnşaat Alanı (m2)
Hane Sayısı
Tahmini Nüfus
Taban Alanı Kullanımı
Yapılaşma Emsali
Ortalama Kat Sayısı

20.533
68
31.790
242
847
45%
1,55
3,4

Büyüklük (m2)
Yapı Sayısı
Toplam İnşaat Alanı (m2)
Hane Sayısı
Tahmini Nüfus
Taban Alanı Kullanımı
Yapılaşma Emsali
Ortalama Kat Sayısı
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56.727
180
75.807
667
2.335
46%
1,34
2,9
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Yunus-4 (Tahsin Sokak ve Güçlü Sokak Arası)
Donatı alanları: Yok

Büyüklük (m2)
Yapı Sayısı
Toplam İnşaat Alanı (m2)
Hane Sayısı
Tahmini Nüfus
Taban Alanı Kullanımı
Yapılaşma Emsali
Ortalama Kat Sayısı

9.420
24
8.076
62
217
36%
0,86
2,4

Yunus-5 (27 Mayıs Caddesi)

Kordonboyu (Akasya ve Akvaryum Siteleri)

Donatı Alanı: Yo

Donatı alanları: Sitelere
otopark ve yeşil alan

Büyüklük (m2)
Yapı Sayısı
Toplam İnşaat Alanı (m2)
Hane Sayısı
Tahmini Nüfus
Taban Alanı Kullanımı
Yapılaşma Emsali
Ortalama Kat Sayısı

20.403
69
23.352
175
613
48%
1,14
2,4

Büyüklük (m2)
Yapı Sayısı
Toplam İnşaat Alanı (m2)
Hane Sayısı
Tahmini Nüfus
Taban Alanı Kullanımı
Yapılaşma Emsali
Ortalama Kat Sayısı
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ait

28.844
19
57.991
477
1670
27%
2,01
7,4
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Konut Alanlarında “Mekânsal Sorunlar ve Fırsatlar”
Fırsatlar:

Sorunlar:

• Mevcut yoğunluğun düşük olması
planla belirlenmiş olan yoğunluklarla
piyasa
koşullarında
yenilemenin
gerçekleşmesine olanak sağlar.

Teknik altyapı sorunları:
• Elektrik ve kanalizasyon hatlarının
eski ve yetersiz olması
• Aydınlatma eksikliği

• DMP’nin
teknik
ve
üst
yapı
olanaklarından
konut
alanları
da
faydalanabilir.

• Yağmur suyu toplama altyapısının
yetersizliği
• Demiryolunun çalışmaması
• Denize erişim için yeterli, güvenli alt
ve üst geçidin olmaması
• Metroya doğrudan ulaşan
taşıma hatlarının yetersizliği

toplu

Kentsel işlevlerin yetersizliği:
• Sosyal-kültürel tesis eksikliği
• Sağlık merkezi yetersizliği
• Park ve spor alanı yetersizliği
• Kreş eksikliği
• Alışveriş, banka gibi günlük ihtiyaçlara
erişim sorunu
Çevre kirliliği:
• Sanayi alanlarının yarattığı kirlilik
(Özellikle Esentepe mahallesinde)
• İnşaatlardan dolayı oluşan titreşim,
gürültü ve hava kirliliği
• Kamyon trafiğinden dolayı hava ve
gürültü kirliliği
Konut ve mülkiyetle ilgili sorunlar:
• Konut kalitesinin düşük olması ve
deprem riski
• Küçük
zorluğu

parsellerde

bina

yenileme

• Yenileme için birleşme gerekliliği
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E-5 Sırası Uzanan Farklı Kullanımlar

Ke n t s e l A l t ya p ı A l a n l a r ı
Bu sahalar; ana yollar, demiryolu hattı ve
sahil dolgu alanları olmak üzere; kamuya ait
arazilerden oluşan altyapı alanlarını kapsar.

Ana Yollar
Alan içindeki ana yollar Sanayi, Spor ve
Namık Kemal Caddeleri ve Sahil Yolu olarak
sıralanabilir. Kuzeyde yer alan E-5 karayoluna
ve TEM Otoyolu’na ulaşımda Kartal Kavşağı
ana bağlantı rolü taşıyor. Sahil Yolu da doğubatı yönlerini bağlayan bir diğer önemli ulaşım
hattı. E-5 yolu, Kartal Kavşağı ve ana yolların
büyüklüğü 309.416 m2 ve alanın %8.5’ini
oluşturuyor. Bu yollar DMP çalışmalarında da
korunmuş durumda.

Demiryolu Hattı
Pendik-Haydarpaşa banliyö hattı bölgenin orta
ve güney kısımlarında yaşayan ve çalışanların
şehir merkezine ulaşımında en önemli araçtı.
İstasyon komşu olduğu Yunus Mahallesi’nde
ticari canlılık yaratması açısından da önem
taşıyordu. Bu hat 2013 yılında, Marmara tren
bağlantısının yapılması amacıyla kapatıldı.
Yunus Tren İstasyonu ise yenilenmek üzere
yıkıldı. Eski istasyonun bulunduğu alanın
yan tarafında, TCDD çalışanlarının barınma
ihtiyaçlarını karşılayan ve tarihi niteliği olan
lojman binası halen ayakta. Demiryolu hattı
toplam 32 km büyüklüğünde ve bir bölümü
inşaat alanı içinde kalmış durumda.
Demiryolu
inşaat
projesinin
hattın
kapatılmasından itibaren iki sene içinde
açılacağı duyurulmuş olmasına rağmen,
inşaat devam ediyor.Görüşme yapılan bazı
bölge esnafı, istasyonun kapalı olmasının

alandaki ticarethanelerin de kapanmasına neden
olduğunu ifade etti. Proje tamamlandığında
Yunus Tren İstasyonu’nun tüm proje alanını
Gebze-Halkalı hattına entegre ederek buranın
ulaşılabilirliğini artırması bekleniyor. Proje
sürecinin başlarında bu hat yer altına alınarak,
projenin denizle bağlantısı kuvvetlendirilmek
istenmişti. Ancak yüksek maliyeti nedeniyle
hattın mevcut şekliyle Marmaray işlevleri için
kullanılmasına karar verildi.

Sahil Dolgu Alanı
Proje alanı 125.000 m2’lik geniş bir sahil dolgu
alanı ile denize bağlanıyor. Bu dolgu 1990’ların
başında yapıldı ve üzerine Sahil Yolu ile sahil
boyunca uzanan park alanları inşa edildi.
Marmara kıyılarında görülen deniz kirliliğinin
Kartal kıyılarına da hâkim olduğu bilinmekle
birlikte, sahil hattındaki alan rekreasyon amaçlı
kullanılmaya devam ediyor. Burada yer alan park
alanları ve kafeler, Kartal ve çevresinden önemli
bir ziyaretçi kitlesi çekiyor.

Yunus Tren İstasyonu İnşaatı

Kıyı şeridinde hala kum ocaklarından getirilen
kumun depolandığı Kumcular Üretim ve
Pazarlama Kooperatifi bünyesinde 46 firma
bulunuyor. Bu alan kum işletmeleri ve nakliyat
firmaları için önemli bir gelir kaynağı olarak
varlığını sürdürüyor. Depo alanının yeni bir
yer tahsis edilerek kısa zamanda Kartal dışına
taşınması bekleniyor. Kum iskelesinin bulunduğu
alandaki küçük plaj ise halen Kartallılar tarafından
kullanılmakta.
Sahil dolgu alanının park olarak işlevini
sürdüreceği düşünülüyor, ancak Kumcular’ın
bulunduğu alanda Yat Limanı projesi tasarlanıyor.
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Kentsel Altyapı Alanlarında “Mekânsal Sorunlar ve Fırsatlar”

Sorunlar:

Fırsatlar:

• Sahil Yolu çok şeritli bir yol olması ve
hızlı araç trafiğine sahip olması sebebiyle
bölge halkı ve deniz arasında bir bariyer
görevi görüyor. Ayrıca, bu yolda sık sık trafik
kazalarının olduğu da belirtildi.

• E-5, Metro ve Marmaray bağlantıları proje
alanının ulaşılabilirliği açısından avantaj
sağlıyor.
• Sahil dolgu alanı bölge için hala çok önemli
bir rekreasyon potansiyeli taşıyor.

• Bölgede
ana
yollardaki
trafikten
kaynaklanan büyük bir gürültü ve hava
kirliliği bulunuyor. Özellikle inşaat faaliyetinin
olduğu bölgelerde kamyon trafiğinin fazla
olması, hafriyat atıklarının ve taş ocağından
çıkarılan yükün taşınması kirliliğin en
önemli nedenleri arasında sayılıyor. Ayrıca
Kartal Kavşağı çevresinde özellikle iş çıkışı
saatlerinde trafiğin yoğunlaşması kaçınılmaz
hale geliyor.
• Kartal kavşağı çevresindeki metro istasyonu
ve çevresinde gerekli çevre düzenlemesi
yapılmadığı için yaya ve ulaşım dolaşımında
aksaklıklar yaşanıyor ve bu nedenle trafik
yoğunluğu oluşuyor.
• Tren yolu konut alanı ile sahil arasında yaya
ve araç trafiği için bir bariyer oluşturuyor.
Özellikle bol yağışlı dönemlerde, alanın
güneyinde yer alan demiryolu hattının
suyun yolunu kestiği ve demiryolu hattının
kuzeyinde su basma vakaları görüldüğü tespit
edildi.
• Yarattığı
kirlilik
nedeniyle
Kumcular
tesisleri hakkında şikâyetler bulunuyor.
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Yaşam
İşletmeler
Geçmişte büyük ölçüde sanayi işletmelerine
ev sahipliği yapan Kartal’da, son yıllarda
boşalan
büyük
sanayi
arsaları
hızla
dönüşmeye başladı ve bu alanlarda konut
ve ofis projeleri geliştirildi. 2013’te Anadolu
Adliyesi’nin açılmasıyla ofis sayısında yüksek
düzeyde artış beklense de, henüz beklenen
ofis talebi gerçekleşmedi. Ancak ofis sayısı
hala giderek artıyor. E-5 Karayolu’nun
ikiye böldüğü ilçede ofis projelerinin
özellikle karayolu etrafında kümelendiği
görülüyor. Geçtiğimiz altı yıldır gayrimenkul
sektöründen büyük ilgi gören Kartal’ın bu
değişimi karşısında işletme profili de bir
değişim süreci içinde.
DMP alanında ise beklenen gelişim henüz
gerçekleşmediğinden
sanayi faaliyetleri
hala devam ediyor. Sanayi alanının tasfiye
kararıyla büyük firmaların çoğu İstanbul
dışına taşınmış olsa da iki uluslararası büyük
ölçekli firma ve orta ölçekli firmalar alanda
faaliyet göstermeyi sürdürüyor.

2009 yılında yapılan araştırmada, sanayi
alanında toplam 399 iş yeri olduğu tespit
edildi. Bunların 203’ü küçük sanayi tesisi,
9’u ise kamu hizmet birimi olarak kaydedildi.
Kalan 187 firmanın sektörlere göre dağılımı
aşağıda görülebilir:

Faaliyete
Başlama Yılı

Firma
Sayısı

Oran (%)

1955-1970

18

10

1971-1986

27

14

1987-1999

38

20

Faaliyet türü

Firma sayısı

Oran (%)

2000-2008

96

51

Metal

36

19

Tespit edilemeyen

8

4

Makine

27

14

Toplam

187

100

Otomotiv

22

12

Gıda

20

11

Plastik-Kimya

19

10

Ağaç- Kâğıt

9

5

İnşaat

10

5

Mineral- Maden

8

5

Sağlık

4

2

Tekstil

4

2

İletişim

2

2

Benzin İstasyonu

5

3

Diğer

21

11

TOPLAM

187

100
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Görüşme yapılan küçük ve orta ölçekli firmaların
netleşmiş bir taşınma planı olmadığı dikkat
çeken bir diğer nokta. Yeni faaliyet alanlarının
gösterilmemiş olması, kiracı işletmelerin kira
kontratı sürelerinin belirsiz olması; önemli bir
kısmı kiracı olan işletmelerin geleceğine dönük
belirsizlikler yaratıyor.

Bu firmaların büyük çoğunluğunun oldukça
genç işletmeler olduğu saptanmış. %51’inin
2000’li yıllarda büyük sanayi kuruluşlarının
tasfiyesiyle aynı zamanda bölgeye yerleştiği
görülüyor. 2009 yılındaki verilere göre sanayi
alanlarının %42’si mülk sahibi, %56’sı ise
kiracılardan oluşuyor. Aynı dönemde küçük
sanayi sitelerinde ise %64 ile kiracılık daha
yüksek bir orana sahip. Kiracılık oranının
yüksek olması, mülk sahibi olan sanayi
tesislerinin taşınması ile ilişkilendirilebilir.

Oto tamirciliği, yan sanayi, küçük üretim, ecza
deposu gibi faaliyetlerin olduğu küçük sanayi
sitelerinin bir kısmı işlerini genişletmelerinden
ötürü Kurtköy çevresindeki yeni yerlerine
taşınmış durumda. Taşınan mülk sahiplerinin
boşalttığı alanlar çoğunlukla taşınma konusunda
esnek yapıya sahip firmalara geçici olarak
kiralanmış. Bu dönemde sitelerdeki kiracılık
oranının da artış gösterdiği görülüyor. Küçük ve
orta ölçekli firmalarda olduğu gibi küçük sanayi
sitelerindeki işletmelerin de bir plan yapma
zorunluluğu hissetmedikleri yapılan tespitler
arasında.

2009 yılından bugüne 3 adet büyük firma
tamamen kapatıldı. Farklı ölçeklerdeki
firmalar taşınmaya devam ediyor. Bir
yandan tesisler kapanırken diğer yandan
kiracı firmaların da geçici olarak bölgeye
geldiği görülüyor. Özellikle kolay taşınan
matbaa gibi tesislerin, inşaat sektörüne
hizmet eden firmaların bölgeyi tercih etmesi
dikkat çekiyor. Ayrıca inşaat faaliyetlerinin
başlamasıyla bölgede inşaat sektörü de
etkinliğini artırdı.
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Çalışanlar
Kartal’da çalışan işgücü İstanbul’daki toplamın
%3,2’sini oluşturuyor. 450.498 kişinin yaşadığı
Kartal’da yaklaşık 150.000 kişinin işgücüne
katıldığı düşünülüyor.5 Proje alanı özelinde
ise 2009’da 399 işyerinde, %88’i firmalarda,
%7’si küçük sanayi sitelerinde ve %5’i kamu
sektöründe olmak üzere toplam 10.863 kişi
çalışmaktaydı. Kartal sanayi tesislerinin
tasfiyesi ile birlikte büyük firmalarda çalışan
sayısı azalmaya başlamış olsa bile, hala orta
ve küçük ölçekli sanayi alanlarında önemli
oranda çalışan bir kesim bulunuyor. 2015
yılına gelindiğinde, kapanan ve taşınan
firmalar da dikkate alınırsa, bu rakamın 8.800
civarında olduğu tahmin ediliyor.
Çalışanların büyük bir kısmı Kartal ve
çevresindeki mahallelerde yaşamakla birlikte,
bölgeye servisle gelen işçiler de bulunuyor.
2009’da yapılan araştırmada, proje alanında
çalışanların %90’ının lise veya daha düşük
bir eğitim düzeyine sahip olduğu görülmüş.
Üniversite mezunu olan %10’unun ise sanayi
tesislerinin idari pozisyonlarında ve buraya
son zamanlarda yerleşmeye başlayan iletişim,
bankacılık vb. hizmet sektöründe çalıştığı
biliniyor.
Bugün alanda çalışmaya devam edenlerin
bir kısmının proje uygulaması başladığında
sanayinin taşındığı alanlarda çalışmaya devam
etmesi, bir kısmının ise çevredeki sanayi
bölgelerindeki iş alanlarını değerlendirmesi
bekleniyor.
5 TÜİK, “TÜİK Elektronik Veri Transferi”, 2014, https://biruni.tuik.
gov.tr/adnksdagitapp/adnks. zul [Erişim: 10.8.2015].
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Ya ş a ya n l a r
450.498 kişinin yaşadığı Kartal’da 0-19 ve
20-39 yaş arasındaki genç nüfus İstanbul’a
kıyasla daha düşük oranlarda iken, 40-59 ve
60-79 yaş gruplarının daha yüksek oranda
olduğu saptandı. Nüfusun 15 yaşından büyük
kısmı, %18’lik üniversite ve üstü eğitim düzeyi
ile İstanbul ortalaması ile benzerlik taşıyor.
İstanbul’dan sonra nüfusa en çok kayıtlı olunan
ilk beş il Erzincan, Sivas, Trabzon, Kastamonu
ve Rize şeklinde sıralanıyor.5
Kartal’ın uzunca bir süre işçi yerleşkesi olma
özelliğini koruması ve Türkiye’nin pek çok
farklı ilinden göç alması, alanda yaşayan
grupların da sosyo-kültürel olarak çeşitlilik
göstermesinde önemli bir etken. Kartal sanayi
gelişimi ile birlikte mavi yakalıların yaşadığı
bir bölge olarak gelişti. Zamanla büyük ölçekli
işletmelerin ve/veya uluslararası şirketlerin
Kartal’a yatırım yapmasıyla idari kadrolarda
çalışan beyaz yakalı ve orta-üst gelir grupları
da alana yerleşti. Kartal konut ve işyeri
mesafesinin yakınlığı, sahil ve karayolu ulaşım
bağlantılarında olması ve İstanbul dışına
taşınan sanayi alanlarına (Tuzla ve Gebze gibi)
yakınlığı sebebiyle özellikle orta ve alt gelir
grupları için cazip bir yaşam alanı haline geldi.
Konut alanlarındaki sosyo-kültürel çeşitliliğe ek
olarak, pek çok farklı konut türünün de (siteler,
müstakil evler, apartmanlar, lojmanlar, vb.)
burada bir arada bulunduğu gözlemlenebilir.
Kartal’ın konut alanlarında görülen bu çeşitlilik
günlük yaşam ilişkilerine de yansıyor. Henüz
kapalı ve lüks tipte konut sitelerinin sayıca az
olduğu ilçede üretilen A tipi konutlar ve bu

konutlarda yaşayacaklara yönelik sunulan
kentsel hizmetler, konut alanlarında sosyal
ve mekânsal ayrışma yaşanacağı yönündeki
kaygıları da artırıyor. Ayrıca planlarla
belirlenen yoğunluklar, Kartal’da nüfus
yoğunluğunun uzun vadede artacağına
işaret ediyor.
DMP alanında 9.000 kişi yaşıyor. 1980’li
yıllarda
kurulan
bu
mahalleler
de
Kartal ilçesindeki nüfusun karakteristik
özelliklerine sahip. Mevcut sosyal profil
dağılımına bakıldığında Türkiye’nin çok
farklı yerlerinden (Balkanlar, Kastamonu,
Sinop, Amasya, Ardahan, Bayburt, Bitlis,
Erzincan, Siirt, Kastamonu, Bilecik, Çorum,
Çankırı,
Çanakkale,
Elazığ,
Erzincan,
Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane,
Afyonkarahisar, Malatya, Sivas, Kastamonu,
Mardin, Nevşehir, Niğde, Samsun, Tokat,
Trabzon, Tunceli) gelen ve uzun yıllardır
aynı mahallede yaşayan kişilerin sayıca
fazla
olduğu
gözlemleniyor.
Mahalle
dokusunun sakinleri genellikle alt, alt-orta
gelir grubunu temsil ediyor. Mahallelerdeki
genç nüfusun eğitim düzeyinin artmasıyla
hizmet sektöründe çalışanların sayısında
artış olacağı tahmin edilebilir.

Derneği’nin geçmişte alana yol, cami gibi
hizmetlerin yapılmasına katkı sağladığı
biliniyor.
Kentsel
dönüşüm
sürecinin
başlamasıyla oluşan dernekler ise mülk
sahiplerinin haklarını korumak üzere,
dayanışma amacıyla kuruldu. Bu dernekler
mülk sahiplerinin firmalarla görüşmelerin
başlatılması ve sürdürülmesinde, sözleşme
süreçlerinde,
paylaşım
oranlarının
belirlenmesi gibi işlevler de görüyorlar.
Derneklerin komşular arasındaki iletişimi
arttırdığı, dernek olmayan mahallelerde
bilgilenme süreçlerinin daha zayıf olduğu da
tespit edildi.

dönüşüm süreçlerine dair dile getirilen
kaygıların
başında
komşularla
birlikte
yaşamaya devam etme isteğinin öne çıktığı,
gözlemlenen durumlar arasında. Ayrıca,
Yunus Mahallesi’nde inşaat firmasıyla yapılan
anlaşma sonucunda konut alanlarında
mülk sahibi olan mahalle sakinleri burada
yaşamaya devam etse de; kiracıların çevre
mahallelere taşındığı, onların yerine bölgeye
daha düşük kira ödeme gücü olan nüfusun
geldiği gözlemlendi.
Yunus Mahallesi’nde 1976 yılında kurulan
Yunus
Kalkındırma
ve
Güzelleştirme

Yapılan görüşmelerde, Kartal’da yaşayanların
genellikle burada uzun süredir ikamet
ediyor oldukları ortalama 17,5 yıl görüldü.
Yaşayanların
birbirleriyle
tanışık
olma
sürelerinin uzunluğunun, hemşerilik
ve
dayanışmanın kuvvetli olmasının, komşuluk
ilişkilerine de yansıdığı söylenebilir. Kentsel

5 TÜİK, “TÜİK Elektronik Veri Transferi”, 2014, https://biruni.tuik.
gov.tr/adnksdagitapp/adnks. zul [Erişim: 10.8.2015].
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Yak ı n Ç e v re
Ke n a r l a r

Doğu

Batı

E-5 ve Kuzeyi

Proje alanının yakın çevresi genellikle konut
alanlarından oluşuyor. Bu konut alanlarının
kendi
aralarında
çeşitlilik
gösterdiği
gözlemlendi.

DMP alanının doğusunda Topselvi ve Yunus
Mahallelerinin devamı bulunuyor. Bu bölgede
genellikle 2-6 kat arasında değişen, bitişik
ve ayrık nizam konutlar yer alıyor. Site tipi
yapılarda bu kat sayısı 7-8’e ulaşmakla beraber
alanda 1-2 katlı, bahçeli, müstakil konutlara
da rastlamak mümkün. Kasımpatı Sokak proje
alanı ile çevresi arasında sınır işlevi görüyor.
Alandaki yol genişlikleri yaklaşık 7 metre olarak
hesaplandı. Donatı alanlarından özellikle
sağlık kuruluşu ve park alanı eksikliği dikkat
çeken unsurlar arasında. Mahallelinin gelir
durumunun genel olarak düşük ve orta gelir
düzeyinde olduğu, güneyde ise gelir düzeyinin
daha yüksek olduğu düşünülüyor.Yapılan
görüşmelerde, gençler arasında işsizliğin arttığı
ve mahallelerde güvenlik sorunları olduğu da
ayrıca ifade edildi.

DMP alanının batısında Esentepe ve
Çavuşoğlu
Mahallelerinin
devamı
ile
Karlıktepe Mahallesi yer alıyor. Bu kısım
genellikle 4-5 katlı, ayrık nizam binalardan
ve sitelerden oluşuyor. Bu bölgeyi merkeze
bağlayan yollar Spor Caddesi, Namık Kemal
Caddesi ve Fahri Korutürk Caddesi olarak
sıralanıyor. Genellikle 16 metre genişliğinde
caddelerin bulunduğu bu alanda sokakların
genişliği yaklaşık 10 metre olarak hesaplandı.
Bölgede kentsel altyapı yetersizliği olduğu
görüşmelerde
belirtildi.
Bölgede
farklı
gelir gruplarının bir arada yaşadığı da
değerlendirmeler arasında yer aldı.

Cumhuriyet
ve
Orta
Mahallelerinin
devamının yer aldığı kuzey kesimde
genellikle 5 katlı ayrık nizam yapılaşmalar
bulunuyor. Anadolu Yakası’nı doğu-batı
yönünde bağlayan E-5 koridoru Kartal ve
İstanbul için önemli bir bağlantı noktası
işlevi görüyor. Eskiden sanayi alanı olan
E-5 çevresi 2000’lerde dönüşmeye başladı
ve bu dönüşüm yolun çevresindeki yeni
inşaatlarla devam ediyor. Kartal’da özellikle
E-5 çevresinde bir süredir inşa edilmekte
olan projelerin iç kısımlara doğru yayılmaya
başladığı dikkati çekiyor. Bu projelerde karma
kullanımlarla birlikte, orta-üst gelir grubuna
hitap eden konut yapılaşmaları geliştirildiği
söylenebilir.
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Güney
Sahil dolgu alanına komşu olan bu bölgede,
özellikle demiryolunun etrafında site tipi
yapılaşmalar ve sahil dolgu alanının devamı
bulunuyor. Buradaki temel sorun, demiryolu
inşaatının başlamasından ötürü, alanın
eskiye göre daha ıssız hale gelmesi ve güvenli
görülmemesi şeklinde ifade ediliyor.
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Değerler
Proje alanındaki konut, arsa, işyeri
birim fiyatlarının ortalamaları 2015
Mayıs ayı içerisinde çevrimiçi
emlak sitelerinden edinilen fiyatlar
kullanılarak belirlendi (Bkz. Ek 7:
Gayrimenkul Değerleri). Konut ve
arsa değerlerinin ortalama değer
değişiminin saptanması için ise
bu veriler 2007 yılında Kentsel
Strateji tarafından yapılan En İyi
ve En Verimli Kullanım Raporunda
derlenen verilerle karşılaştırıldı.

Konut Değerleri

Arsa Değerleri

Ofis Değerleri

• 6 sene içinde proje alanının güneyi hariç tüm
çevresi değer kazandı.

• Proje alanının yakın çevresindeki arsa
fiyatlarında en büyük artış %463 ile güneyde,
ikinci büyük artış %76 ile batıda gerçekleşti.

• Alan çevresindeki işyeri kira değerleri
kuzeyde, özellikle E-5 cephesi olan yerlerde en
yüksek seviyede. En düşük kira değerleri ise
doğuda görülüyor.

• En az artış %28 ile bir süredir gelişmekte olan
kuzey kesimde yaşandı. Ancak piyasadaki konut
sayısının 2007’ye oranla oldukça yüksek olduğu
tespit edildi.
• Doğu kısmı, her iki dönemde de konut değerinin
en düşük olduğu bölge oldu. Ancak %56 ile değer
artışının en fazla bu bölgede yaşandığı saptandı.
• Güneyde sahil kısmında yer alan konutlar ve
kuzeyde E-5’e yakın konumlanan rezidanslar en
yüksek fiyatlandırılan yerler oldu.

• 2015’teki fiyatlara genel olarak bakıldığında
alan içi değerlerin (batı kesimi hariç) çevreden
çok daha yüksek fiyatlara sahip olduğu
görülebilir. Ancak proje alanı içinde imar
olmadığı için çok fazla satış gerçekleşmiyor.

• Gayrimenkul
firmaları
ile
yapılan
görüşmelerde ofis satışlarının son 3-4 senede
beklentinin altında kaldığı ve Kartal Adliyesi’nin
batı yakasındaki ofis satışını artırmadığı
belirtildi. Bu durumun başlıca sebebi olarak
da avukatların metro ile Kadıköy’den gelip
gitmeyi tercih etmesi öne sürüldü.

• Proje alanının iç kuzey kesiminde 2007’ye
göre %131’lik bir artış yaşanırken dış kuzey
kısmında sadece %4’lük bir artış görüldü.

• Gayrimenkul Değerleme Şirketleri Çalıştayı
sonuçlarına göre; Kartal’da A sınıfı bir
ofis 2011’de
4.000-4.500 TL/m2’den satışa
sunulurken,
bugün
6.000-7.000
TL/m2
üzerinden satışa sunuluyor.6

• Gayrimenkul Değerleme Şirketleri ile yapılan
Senaryo Çalıştayı sonuçlarına göre6;
-- Anadolu Yakası’ndaki konut satış değerlerini
göz önüne aldığımızda Kartal’daki konut
fiyatları en düşük 3.939 TL/m2 en yüksek 9.365
TL/m2 değerlerine ulaşıyor.

6 N. Çekici, Eva ve Epos Gayrimenkul Danışma ve Değerleme Şirketleri,
Senaryo Çalıştayı, [Sunum], 23 Haziran 2015, İstanbul.

-- Konut tipleri bazında birim fiyatları 4.500
TL/m2 civarında satışa sunuluyor. 1+1’lerde bu
fiyatın 5.000 TL/m2’ye yaklaştığı görülüyor.
-- Üretilen konut projelerinin fiyatlarına
bakıldığında; 300.000-400.000 TL aralığında
1+1, 500.000 TL civarında 2+1, 800.000900.000 aralığında 3+1 tipolojilerine sahip
daireler sunulduğu ortaya çıkıyor.
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Pendik Marina

2015 Değerleri Alan İçi ve Kenarı:

2007-2015 Alan Dışı Değer Değişimi:
Konut
2007 Konut Satış: 1.242 TL

Alan İçi
Arsa Satış: 6.609 TL

Alan Dışı
Arsa Satış: 3.021 TL

Arsa
2007 Arsa Satış: 1.351 TL

2015 Konut Satış: 3.642 TL

Konut Satış: 3.642 TL

2015 Arsa Satış: 3.021 TL

Artış: %193

Ofis Kira: 23 TL

Artış: %4
KUZEY

KUZEY

Alan İçi
Arsa Satış: 7.701 TL

Arsa
Alan İçi
Arsa Satış: 4.428 TL

DOĞU

Alan Dışı
Arsa Satış: 4.575 TL

Konut Satış: 2.772 TL

Konut Satış: 3.156 TL

Ofis Kira: 17 TL

Arsa
2007 Arsa Satış: 1.208 TL

2015 Arsa Satış: 2.819 TL
Artış: %69

BATI
Alan Dışı
Arsa Satış: 2.819 TL

2007 Arsa Satış: 776 TL
DOĞU

2015 Arsa Satış: 4.575 TL

Konut
2007 Konut Satış: 821 TL

BATI

2015 Konut Satış: 2.772 TL

Artış: %76
Konut
2007 Konut Satış: 1.143 TL

Artış: %237

2015 Konut Satış: 3.156 TL

Ofis Kira: 23 TL

Artış: %176
GÜNEY

GÜNEY

GÜNEY

Alan İçi
Arsa Satış: 6.786 TL
Konut Satış: 6.028 TL

Alan Dışı
Arsa Satış: 5.785 TL
Konut Satış: 2.940 TL
Ofis Kira: 18 TL

Not: Alan içi arsa satış değerleri

Konut
2007 Konut Satış: 2.067 TL
2015 Konut Satış: 2.940 TL

gerçekleşen değil, beklenen satış

Artış: %42

değerlerini gösterir.
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Arsa
2007 Arsa Satış: 1.250 TL
2015 Arsa Satış: 5.785 TL
Artış: %463
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bölüm 2.3

Projenin Yarını
Doğu Merkez’in Vaatleri
Projenin Riskleri
Gelecek Senar yoları
Bu bölümde Doğu Merkez Projesi’nin
alanda hedeflediği değişimler ve bu
değişimlerin neden olabileceği riskler,
geleceğe dair görüşler ele alınacak.

Kartal- Çayırova- Yalova
Bölgesel Altın Üçgen

Kartal Yeni Kent Omurgası

Proje Alanı
360 hektar büyüklük

Yeni Nüfus
50.000 kişi

Yatırım
5.0 Milyar $

Yaşama ve Çalışma
Alanı Birlikteliği

Karma Kullanım
%50 konut, %50 ticari kullanım

1 milyon m2 yeşil alan

5 sosyal donatı odağı

Anadolu Yakasının MİA’sı

Kartal
Çayırova
Kartal
Yalova

Yeni İşgücü
100.000 kişi

D oğ u Me r kez ’ i n Vaat l e r i
İnşaat
4 milyon m2

DMP sayesinde Anadolu yakasının 100.000 çalışanı ve 50.000
yaşayanı ile yeni bir ‘yaşama ve çalışma alanı’ kurulacak. 360
hektarlık proje alanında, %50 ticari, %50 konut kullanımıyla toplam
yaklaşık 4 milyon m2 inşaat kapasitesinin oluşması bekleniyor. Bir
başka deyişle,
Doğu Merkez Projesi;
• İstanbul için Yeni Üst Düzey Merkez,

%45 Donatı Terki

Yaşayan Merkez

Tasarım Çeşitliliği

• Kartal için Yeni Kent Merkezi,
• Proje alanı için Yeni Yaşam Merkezi
olma vaatleri ile geliştiriliyor.

Yeşil Bina
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Gayrimenkul ve Finans Sektörü
Buluşması

138

Yenilikçi Teknolojiler

TEKİRDAĞ

İSTANBUL

Kartal
Çayırova

İstanbul İçin

YALOVA

Ye n i Ü s t D ü ze y M e r kez ;
Kü re s e l Ö l ç e k t e Ç a l ı ş m a A l a n ı

ÇANAKKALE
BURSA

Üst düzey hizmet merkezi
Yığılma ekonomileri
Çekim merkezi
Uluslararası ulaşılabilirlik

Üst düzey hizmet merkezi: Finans ve bilişim
öncelikli ofis ve altyapı kapasitesi

İstanbul’un yeni vizyonu finans, turizmkültür, yenilik ve bilgi merkezi, lojistik
odaklı ekonomi olarak belirlendi. İstanbul’da
2025 itibariyle hizmet sektöründe çalışan iş
gücünün %86 olacağı öngörülerek, İstanbul
Çevre Düzeni Planı ile üst düzey ve toplumsal
hizmetlerin
odaklanacağı
merkezlerin
kentin yeni gelişme modelini oluşturması
önerildi. Mevcut merkezi iş alanına olan
baskıyı azaltacak ve konut-işyeri dengesini
sağlayacak bu modelin, doğu-batı arasındaki
ulaşım sıkıntısını azaltma ve trafik sorununu
çözme gibi amaçları da bulunuyordu. Bu
kapsamda Kartal sanayi alanı, Ataşehir ile
birlikte 1. Derece Merkez olarak belirlendi
ve üst düzey hizmetlerin yer alacağı küresel
ölçekte bir merkez olması öngörüldü.

Yığılma ekonomileri: Çevredeki hizmet,
lojistik, kamu hizmetleri, teknoloji geliştirme
bölgeleri ile işbirliği potansiyeli
Çekim merkezi: Turizm, kültür, eğlence,
alışveriş, yat limanı alanlarıyla uluslararası
kentsel standartlar ve altyapı
Uluslararası
ulaşılabilirlik:
Havaalanı,
denizyolu ve hızlı tren entegrasyonu,
kruvaziyer turizmi

Silivri

Bakırköy

MİA

Ataşehir

KARTAL

139

140

İZMİT

Ka r t a l İ ç i n
Ye n i Ke n t M e r kez i ;
Ka r t a l ’ ı n Ye n i G e l i ş m e A k s ı
İstihdam kapasitesi
Konut kapasitesi
Kentsel hizmetler
Yüksek ulaşılabilirlik
Bütünleşik kentsel kurgu

İstihdam kapasitesi: 100.000 kişilik işgücü

Kartal Doğu Merkez Projesi ile daha önce
sanayi iş gücünün merkezi olan Kartal
ilçesinin hizmet sektörünün merkezi olması
planlanıyor. Tüm Anadolu Yakası’na hitap
edecek 100.000 kişilik işgücü ile doğrudan
Anadolu yakası nüfusun etkileneceği bir
çalışma alanı oluşacak. Doğu Merkez; Batı
Merkez ile bütünleştiğinde Kartal ilçesinin
yeni kent omurgası rolünü üstlenecek,
donatılar ve ulaşım ilişkileri ile kentin
tamamıyla bütünleşecek. Karma kullanımlı
gelişecek alanda, turizm, ticaret ve ofis
alanlarıyla birlikte, kültür, rekreasyon alanları
ve kamusal hizmet alanları yer alacak ve güçlü
ulaşım bağlantılarıyla hem Kartallılar hem de
İstanbullular için hizmetlerin ve ihtiyaçların
karşılanacağı çekici bir merkez oluşacak.

Konut kapasitesi: 50.000 nüfus
Kentsel hizmetler: Kent parkı, kıyı kullanımı
ve bulvarlarıyla metropol ölçekte canlı kent
yaşamı
Yüksek
ulaşılabilirlik:
Metro,
Havaray,
Marmaray, otoyol ve deniz yolu bağlantıları
Bütünleşik kentsel kurgu: Kartal ilçesi ile
bütünleşen, erişim ve yenileme odaklı yeni
kent kurgusu
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P ro j e A l a n ı İ ç i n
Ye n i Ya ş a m M e r kez i ;

Kent Parkı

Ya ş a y a n v e Ya ş a t a n Ku l l a n ı m l a r
2 Kentsel odak

Metro

Bulvar
Yeni donatı odakları
Esnek ızgara sistemi

Kentsel Odaklar: Toplu taşıma durakları ve
açık alanlarla bütünleşmiş iki adet kuzey ve
güney kent girişi

DMP’de yaşayacak ve çalışacak nüfusun
ihtiyaçlarının karşılanması, gece-gündüz
yaşayan ve çevresiyle bütünleşmiş yeni
bir yaşam alanı oluşturulması planlanıyor.
Yaşam alanının gerektirdiği modern altyapı
çözümlerinin yanı sıra, ihtiyaç duyulan
eğitim, sağlık ve kültür tesislerinin yeterli
ve erişilebilir olması öngörülüyor. 30 hektar
büyüklüğündeki eski taş ocağının kent
parkına dönüştürülmesi, sahil kullanımları
ve 45 metre genişliğindeki ana bulvar
metropoliten alanla bütünleşirken, proje
alanı çevresinde odaklanmış sosyal donatı
tesislerinin de çevre mahallelerle mekânsal
bütünleşmeyi sağlaması planlanıyor. Diğer
yandan kuzey-güney ekseninde geliştirilen
ana ulaşım bağlantılarının yanı sıra, doğubatı bağlantıları ile çevredeki mahallelerle
süreklilik sağlayan bir kentsel doku gelişimi
öneriliyor.

Bulvar: 45 metre genişliğinde, kültürel tesisler
ve ticaretle yaşayan bulvar
Yerel donatı odakları: Çevredeki yerleşimlere
de hizmet edecek, yürüme mesafesinde sosyal
donatı alanları
Esnek ızgara sistemi: Merkezi kuzey-güney ve
doğu-batı doğrultusunda yeni bağlantılar ile
buluşturan yol sistemi

Kentsel Odaklar
Marmaray

Yerel Donatı Odakları
Bulvar
143

Esnek Izgara Sistemi
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P ro j e n i n R i s k l e r i
Proje alanının vaatleri gerçekleştiğinde
İstanbul ve Anadolu yakasını etkileyecek
boyutta gelişmelerin yaşanması bekleniyor.
Ancak projenin yalnızca piyasa koşullarında
bir gayrimenkul geliştirme projesi olarak
gerçekleşmesi, sosyal gelişme ve ekonomik
kalkınma boyutlarının eksik kalmasına neden
olabilir.
DMP, 1/5000’lik planların revize edildiği
ve uzlaşma çalışmalarının devam ettiği bir
aşamada bulunuyor. Bu süreçte, İstanbul
ve Kartal’daki gayrimenkul sektörünün
ve planlama süreçlerinin dinamiklerine
bağlı olarak, projenin mevcut gidişatını
ve dolayısıyla geleceğini etkileyebilecek
riskler göz ardı edilmemeli. Vaatlerin
gerçekleştirilmesi için bazı önlem ve
teşvik mekanizmalarının gerekliliği açıkça
görülüyor. Bu mekanizmaları anlamak için
projenin risklerini değerlendirmek, atılacak
temel adımlardan biri olarak ortaya çıkıyor.

Yatırım Beklentileri ve Risk Algısı

Beklenen Satış Bedeli

Yatırımı Cazip Kılan İlk Üç Neden:

Yatırımcı ve gayrimenkul danışmanlarına göre
planlama bölgesindeki projelerin beklenen satış
bedeli 5.200 – 7.800 TL/m2 aralığında seyrediyor.

duyulması ve şehir merkezinde arsa arzı
nın kısıtlı olmasından dolayı, Kartal büyük
konut projeleri için uygun potansiyele
sahip.

Beklenen Ödenebilir Konut Satış Bedeli

-- Gelecek 10 yıllık süre içinde Gebze’ye
kadar uzanan bölgenin tamamı yatırım
için elverişli. Özellikle Kartal’ın değerinin
günden güne artması önemli bir etken.

-- Ulaşım kolaylığı ve altyapı yatırımları
-- Büyük arsa ve yeterli imar durumu
-- Belediye yönetiminin teşviki
Diğer Nedenler:
-- Şehir merkezinde arsa arzının kısıtlı
olması
-- Arsa büyüklüklerinin yeterliliği
-- Artan gayrimenkul değerleri
-- Gelişme potansiyeli
-- Bölgedeki yatırımlar
Projenin En Büyük Riskleri:
-- Planlama süresinin uzaması
-- Yatırımcılara göre konut doygunluğu;
uzmanlara göre ekonomik kriz
Diğer Riskler:
-- Paydaşlar arasında uzlaşma zorlukları
-- Kartal ve diğer ilçeler arasında deniz
ulaşımının eksikliği

Projenin taşıdığı risklerle ilgili olarak öncelikle,
2007’de yapılmış olan ‘En İyi Arazi Kullanım’
çalışması değerlendirildi, daha sonra da
Kartal üzerine çalışan gayrimenkul değerleme
uzmanları ve Kartal’da yatırımları olan inşaat
firmaları ile görüşmeler ve anketler yapılarak
bu aktörlerin projeye dair risk algıları tespit
edildi.

-- Kartal’ın rekabete yenik düşmesi
-- Arsa satış bedellerinin yüksek olması
-- Arz fazlalığı
-- E-5 aksında yatırımın kümelenmesi
-- Toplumsal desteğin sağlanamaması
-- Mülkiyet problemleri

145

Yatırımcılar, 2.800-3.400 TL/m2’yi en düşük ödenebilir
konut satış bedeli olarak görürken, gayrimenkul
danışmanları daha düşük bir aralık olan 2.000 TL –
2.800 TL/m2 oranında tahminlerde bulundular.
Beklenen Konut/İşyeri Dağılımı
Uzmanların büyük bir kısmı konut oranının %65’ten
fazla olacağını öngörüyor. Ayrıca ilk 10 yıllık
süreçte bölgesel düzeyde bir işyeri talebinin oluşma
ihtimalinin zayıf olabileceği de bazı uzmanlar
tarafından belirtildi.
Yatırıma Uygunluk
Proje alanını yatırıma uygun görenler çoğunlukta
olsa da, bu konuda farklı görüşler olduğu tespit edildi.
“Yatırıma uygun, çünkü…”:
-- Alt merkez olma kararı ve gelişmiş ulaşım
bağlantılarına sahip olması büyük gelişme
potansiyelini gösteriyor.
-- Planlama ve altyapı çalışmaları
yatırım için uygun hale getirecek.

Kartal’ı

-- Anadolu Yakası’nın doğu yönünde nüfus
yükünü kaldıracak bir merkeze ihtiyaç
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-- Kartal Belediyesinin destekleri ve
kamu-özel sektör işbirliği büyük bir fırsat
sunuyor.
“Yatırıma uygun değil, çünkü…”:
-- Gelişim için hala zamanı var.
“Emin değilim, çünkü…”:
-- Belirleyici çerçeveler (idari, yasal, mali,
vb.) devamlı değişiyor.
-- Özellikle E-5 civarında arz miktarının
fazla olması ile birlikte bölgedeki arsa ve
kat karşılığı satış fiyatları çok yükseldi.
Bununla birlikte bazı projeler istenilen
düzeye ulaşamadı.
-- İlçeler arası deniz ulaşımı imkanları
bulunmuyor.
-- Proje alanında sosyal donatı imkanı
sınırlı.

R i s k Ko n u l a r ı
Yapılan görüşmelere dayanarak proje alanı ile ilgili
aşağıdaki üç temel sorunun dikkate alınması gerektiği
ortaya çıktı:
• Yarışabilirlik: İstanbul’da ve Kartal’da pek çok
gayrimenkul projesi geliştiriliyor. Oluşan arz ile Kartal’da
oluşacak arz nasıl yarışacak?
• Piyasa dinamikleri: Projenin yarışabilirliği sağlansa
bile piyasa dinamikleri burada beklenen üretimin ve
satışın gerçekleşmesine olanak sağlayacak mı?
• Proje süreci: Proje süreci hâlihazırda beklenenden
uzun sürmüş ve beklenen yatırımlar gecikmiş durumda.
Bundan sonraki süreçte plan ve uygulama süreçleri
hızlı bir şekilde ilerleyecek mi?

Basın Ekspres Yolu
400 hektar alan
İnşaat alanı: 4,0 milyon m2
Maliyet: 4,0 milyar USD
Nüfus/işgücü: 20.000/ 100.000

Cendere Vadisi

Kartal

Yenileme Projesi

360 hektar alan

230 hektar alan

İnşaat alanı: 4,0 milyon m2

İnşaat alanı: 2,0 milyon m2

Maliyet: 4,0 milyar USD

Maliyet: 2,0 milyar USD

Nüfus/işgücü: 50.000/100.000

Nüfus/işgücü: 70.000/30.000

Ya r ı ş a b il i r l i k

İstanbul Finans
Merkezi-Ataşehir

İstanbul’da projelerin özellikle Avrupa Yakası’nda
yoğunlaşmış olmasıyla birlikte kentin doğu yakasındaki
projelerin tamamlanmasıyla toplam 13 milyon m2’lik
inşaat alanının üretilmesi bekleniyor. İstanbul çapında
baktığımızda ise sanayi alanlarının dönüşümüyle
toplam 10 milyon m2’lik inşaat alanı elde edilecektir.

170 hektar alan
İnşaat alanı: 2,5 milyon m2
Maliyet: 2,5 milyar USD
Nüfus/işgücü: 11.000/50.000

Fikirtepe
131 hektar alan
İnşaat alanı: 5,0 milyon m2
Maliyet: 5,0 milyar USD
Nüfus: 250.000
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P iy a s a D i n a m i k l e r i

P r oj e Yö n e t i m Sü r e ç l e r i

Kartal, Anadolu Yakası’nda Kadıköy’den
sonra gelecekte en çok konut stokuna sahip
olması beklenen ilçe. Kartal genelinde satışa
çıkan ve projelendirilmiş olan gayrimenkul
projelerinin toplam inşaat alanı 3 milyon
m2’ye ulaşmış durumda. Bu projelerin %77’si
konut, %23’ü ofis/karma özelliklere sahip.
Potansiyel arsalar ve gelişme eğilimleri
değerlendirildiğinde bu rakamların yakın
gelecekte yükselmesi bekleniyor. Özellikle
orta gelir grubuna yönelik konutlara olan
talebin orta vadede artacağı tahmin ediliyor.

Proje
süreçlerinin
çeşitli
nedenlerle
beklenenden uzun zaman aldığı görülüyor
(Ayrıntılar için Bkz. Bölüm 3, Proje Süreci).
Bugüne kadar yaşanan gelişmeler, gelecekte
de proje süreçlerinde sıkıntılar yaşanabileceği
şeklinde bir algı oluşmasına sebep olabilir.
Bu yüzden planlama süreçlerinin daha fazla
uzaması, proje önündeki en önemli risk olarak
değerlendirilebilir.

Ofis ve işyeri gelişiminin İstanbul’da
özellikle E-5 kenarında gerçekleşmekte
olduğu gözlemlenebilir. İstanbul genelinde
geliştirilmekte
olan
ofis
projelerinin
büyüklükleri dikkate alındığında, Kartal’da
öngörülen merkez fonksiyonlarının orta
ve uzun vadede gelişebileceği görülüyor.
Bu süreci hızlandırmak için gerekli altyapı
yatırımlarının ivme kazanması ve kültür-sanat,
yeme-içme gibi teşvik edici kullanımların
somutlaşması temel bir gereklilik haline
geliyor. Bunlara paralel olarak Kartal’da otel
gelişiminin yakın gelecekte yoğunlaşması
bekleniyor. Ayrıca, bölgede artan üniversite
sayısına paralel olarak, özel öğrenci yurdu
talebinin de artması önemli bir olasılık.
Kartal, sınırları içinde kapsamlı bir alışveriş
merkezi bulunmamasından ötürü, gelişmeye
açık bir bölge. İstanbul’da perakende pazarının
dengeye ulaşması beklenmekle beraber,
Kartal’da orta büyüklükte AVM ve cadde boyu
ticari yapı kapasitesinin yüksek olduğu tespit
edildi.

Planlama Süreci
2005 yılında alandaki aktörlerle yapılan
görüşmelerin büyük mülk sahipleriyle sınırlı
kalması ve konut alanlarında yaşayanların bu
süreçlere dahil olamaması nedeniyle proje
süreçlerine yapılan itirazlar önem kazandı.
Buna bağlı olarak katılım ve planlama süreçleri,
çeşitli ölçeklerdeki sanayici mülk sahipleri ve
konut alanlarında yaşayan mülk sahiplerinin
beklenti ve itirazları ile devamlı şekillendi. Bu
anlamda yapılan plan çalışmaları da çeşitli
itiraz davalarına bağlı olarak revize edildi.
Proje süreçlerinde katılım çalışmalarının
en baştan başlatılması, danışma ve şikayet
mekanizmalarının işletilmesi, sürecin şeffaflığı,
itirazlara bağlı olarak gerekli revizyonların
yapılması ve katılımcı süreçlerle alternatif
projeler üretilerek olası olumsuz sosyal etkilerin
en aza indirilmesi; en çok dikkat edilmesi
gereken konular olarak karşımıza çıkıyor.
Proje süreçlerinin gerçekçi, şeffaf bir yapı ve
işbirlikleri içinde tasarlanması ve sürdürülmesi;
projenin benimsenmesi ve devamlılığı için
başlıca etkenler. Bu aynı zamanda projeye dair
belirsizliklerin ortadan kaldırılması açısından
da büyük önem taşıyor.
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Yetki Dağılımı
DMP alanı dört ayrı yetki bölgesinden
oluşuyor. Yetki bölgelerinin proje alanı
içinde farklılaşması, aktörlerin beklenti ve
çıkarlarının ortaklaşamaması ve mülkiyet
dağılımı; bütünleşik bir çalışmanın işbirliği
içinde yürütülmesini de zorlaştırdı. Buna
bağlı olarak değişen kararlar, projenin
planlanan haliyle ve sürede uygulanmasına
imkân vermedi. Ayrıca yerel ve merkezi
yönetimlerin
projeyle
ilgili
karar
ve
uygulamalarındaki farklılıklar da süreçteki
belirsizliklerin
artmasına
neden
oldu.
Gelinen noktada belirsizliklerin giderilmesi
için işbirliğine dayalı bir yönetim modelinin
geliştirilmesi en temel ihtiyaçlardan biri.

Bu nedenlerle, temel tasarım prensiplerinin
katılımcı
ve
uzlaşmacı
yollarla
proje
uygulanmadan
önce
başlatılması,
yerel
yapının
sosyo-kültürel
ve
ekonomik
durumunun dikkate alınması, projeye dair
alternatif seçeneklerin sunulması ve sosyalmekânsal
bütünleşmenin
desteklenmesi
proje tasarımının benimsenmesi için gerekli
unsurlar olarak bir kez daha öne çıkıyor.

Tasarım
2006 yılında ZHM tarafından geliştirilen
DMP tasarımı, uygulama kolaylığı ve
esnekliği dikkate alınarak İMP ve İBB
tarafından seçildi. Fakat tasarım projesi
yarışmasının ulusal mimar ve plancılara açık
olmaması, tasarımın uygulanabilirliğindeki
belirsizlikler ve proje alanının çevresiyle olan
bütünlüğünün kaybolması riski gibi sorunlar;
projenin kamuoyu ve ilgili meslek kuruluşları
tarafından eleştirilmesine ve itirazlara yol
açtı. Buna bağlı olarak, proje tasarımı birkaç
kez revize edildi. Aynı zamanda yasal ve idari
yapıdaki değişimler, mülkiyet değişimleri ve
uzlaşma süreçlerinin uzaması; bütünlükçü
bir proje tasarımının oluşturulamamasına
neden oldu.
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Gelecek
Senar yoları

1. P l a n S e n a r yo s u
• Projenin 10 yıl içinde tamamlanması

Projenin vaatleri, sektör algısı ve riskler
dikkate alındığında DMP ile ilgili üç
senaryodan (plan, piyasa ve belirsizlik)
bahsedilebilir.
Gelecek
senaryoları
değerlendirildiğinde, proje alanın sosyal
etkilerinin kontrol edilebilmesi için;

• %50 konut - %50 ofis oranlı gelişim

• Yaşayan: 100.000 kişi (kişi başına düşen konut = 35 m /
kişi)

• Proje geliştirme süresinin 10 yılı aşması
• Yaşayan: %40 gerçekleşme oranı

• Çalışan: 40.000 kişi

• Çalışan: %20 gerçekleşme oranı

• Çalışan: 100.000 kişi

• %80 konut, %20 ofis oranlı gelişim

• Konut/ofis oranı: Bilinmiyor

Proje Alanına Dair Beklentiler:
• Konut-ofis dağılımının dengeli yapıldığı karma kullanım
• Sanayi alanından hizmet odaklı iş merkezine dönüşüm

-- Belirlenen plan kararlarına
sadık kalınması gerektiği açıkça
görülüyor.

3 . B e l i r s i z l i k S e n a r yo s u
2

• Yaşayan: 50.000 kişi (Kişi başına düşen konut = 35 m2/kişi )
• Çalışan kaynaklı hane halkı: 385.000 (Ort. Hane büyüklüğü: 3,85)

-- Proje süreçlerinin zamanında
tamamlanması,

2 . Pi ya s a S e n a r yo s u

• Yaşayan nüfusunun 5, çalışan nüfusunun 10 katına çıkması
• Cadde boyu ticaretin canlanması
• Canlanan kent yaşamı
Kartal İçin Öngörülen Senaryo:
• İlçe dönüşümünün tetiklenmesi
• Uluslararası kentsel standartlara kavuşma
• Ziyaretçi nüfusunun artması
• Kümelenme ekonomisinin bir parçası olma
• Alt merkez misyonu ile çevre ilçelerle yarışabilme potansiyeli
• Proje alanında yaratılan ekonomik olanakların Kartal ve
çevresindeki ilçelerde yaşayacak 400.000 kişiye gelir kaynağı
sağlaması
• Proje alanı çevresine hizmet edecek donatı alanlarına sahip olma

• Çalışan kaynaklı hane halkı: 154.000 (Ort. Hane
büyüklüğü: 3,85)

• Çalışan kaynaklı hane halkı: Bilinmiyor
Proje Alanına Dair Öngörüler:

Proje Alanına Dair Öngörüler:

• Proje maliyetlerin artması

• Parçalı ve bütünlüğü olmayan ada yapısı

• Proje tasarımının değişmesi

• Yaşayan nüfusun 9, çalışan nüfusun 4 katına çıkması

• Ada bazında anlaşmaların gecikmesi

• Sanayi merkezinden konut alanına dönüşüm

• Boş ve işlevsiz alanların bu süre zarfında metruk hale dönüşme
ihtimali

• Lüks yaşam çevreleri yaratılması
• Konut üretiminin artması

• Alanın plansız bir şantiye alanına dönüşmesi
• Emlak değerlerinin düşmesi

Kartal İçin Öngörülen Senaryo:

• Gayrimenkul spekülasyonlarının artması riski

• Kartal’ın bir alt merkez işlevini kazanamaması

• Proje geliştiricilerin ve etkilenenlerin maddi kayıplarının artması

• Kartal’ın, Ataşehir’de yer alan Finanskent’in konut
ihtiyacına dönük hinterlandı olarak gelişimi

Kartal İçin Öngörülen Senaryo:

İstanbul İçin Öngörülen Senaryo:

• Geri
taşınmaların
gecikmesi
ve
yeni
gerçekleşmemesine bağlı olarak nüfusun azalması

• Alt merkezin gerçekleşmemesi

• Çalışan nüfusun azalması

• Ulaşım sorununun devamı

• Kartal’ın diğer bölgelerinin merkez işlevini alması ve düzensiz
merkez gelişimi

• Doğu ve Batı yakaları işgücü transferi

İstanbul İçin Öngörülen Senaryo:

İstanbul İçin Öngörülen Senaryo:

• Yatırımcının geri çekilmesi

• Küresel ve bölgesel ölçekte yarışan üst düzey odak kazanımı
• Çoğunluğu Avrupa yakasında yer alan ofis stokunun Anadolu
yakasında önemli ölçüde artışı
• Anadolu-Avrupa arasındaki günlük trafik akışının azalması
• Sanayi gücünün Anadolu’ya kayması
• Turist sayısının artması
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taşınmaların
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DOĞU MERKEZ
PROJESİ’NİN
ETKİLERİ
S O S YA L E T K İ D E Ğ E R L E N D İ R M E Ç E R Ç E V E S İ
ETKİLER
Proje Süreci
Kimlik
Değer
Ye r D e ğ i ş t i r m e
Altyapı
ETKİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Etkiler ve Öneriler
ÖNCELİKLİ ETKİLER
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bölüm 3.1

S o s ya l E t k i

D eğ erl en di rm e Ç erç eves i
DMP’nin büyüklüğü ve konumu; gelecek vaatleri ve proje süreçleri açısından
kapsamlı bir değerlendirmeyi gerektiriyor. Bu bölümde ‘10 Soruda Etki
Değerlendirmesi’ yönteminden faydalanılarak oluşturulan DMP Sosyal Etki
Değerlendirme (SED) çerçevesi sunuluyor.

E t k i Ka t e g o r i l e r i

3-Değer
Proje alanı ekonomik DEĞER üretilen bir bölge.
Geçmişte sanayi üretiminin oluşturduğu değer
giderek azalırken, yerini ticaret-hizmet sektörü
ve gayrimenkul sektörüne ilişkin ekonomik
beklentiler alıyor. Projenin ekonomik değerler
açısından etkileri; Gayrimenkul, İstihdam ve Ticari
Canlılık bileşenleri ile incelendi.

DMP’nin
etkileri
5
ana
kategoride
değerlendirildi. Bu kategoriler birbirleri ile
iç içe olmakla birlikte, Kartal ve proje için
önemli noktaları içermeleri ve tüm etki
konularını kapsayan nitelikleri dolayısıyla
seçildi.

1-Proje Süreci

Bu bölümde etkilerin kapsamı ve değerlendirmede kullanılacak
etki dönemi, etkilenen gruplar gibi parametrelerin uygulama
süreçleri açıklanacak.

4-Yer Değiştirme

On yıldır süren ve bölgedeki ekonomik ve
sosyal faaliyetler ile beklentilerin değişimine
yol
açan
PROJE
SÜRECİ,
etkilerin
inceleneceği ilk kategoriyi oluşturuyor. Proje
süreci; İşbirliği, Katılım ve Uzlaşma, Planlama
bileşenleri ile değerlendirildi.

Kentsel dönüşüm projeleri ile ortaya çıkan en
önemli ve geniş etkili değişiklikler nüfusun, çalışma
alanlarının ve mülkiyetin YER DEĞİŞTİRMESİ
ile oluşuyor. Yaşamları kökünden etkileyen bu
değişimlerin ne düzeyde olduğunun ve olacağının
anlaşılması, sosyal etki değerlendirmesinin ana
unsurlarından biri. Yer değiştirme kategorisi;
İşyerleri, Yaşayanlar ve Çalışanlar bileşenleri ile
değerlendirildi.

2-Kimlik
Projenin
vizyonu
üzerine
yaşanan
tartışmalar, yaşama ve mekâna ilişkin
KİMLİK
unsurlarının
proje
alanında
ve çevresinde yaşayanlar kadar tüm
İstanbulluları ilgilendirdiğinin bir göstergesi.
Kimlik kategorisi; İmaj, Deneyim ve Miras
bileşenlerinden oluşuyor.
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5-Altyapı
Projenin, mevcut sosyal ve teknik altyapıya etkileri
ve bölgede oluşturulması planlanan yeni altyapı,
kentte yaşayanların projeye bakışı açısından
belirleyici faktörler arasında. ALTYAPI kategorisi;
Konut, Teknik Altyapı, Sosyal Donatı ve Kamu
Sağlığı bileşenleri ile oluşturuldu.
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ETKİ KATEGORİSİ

KATEGORİ BİLEŞENİ

ETKİ KONULARI
Konut

GAYRİMENKUL

Ticaret
Arsa
Beyaz Yaka

DEĞER

E t k i Ko n u l a r ı

İSTİHDAM

Hizmet Sektörü
Mavi Yaka
Zemin Kat Kullanımlar

Her bir etki kategorisi alt konu başlıkları ile incelendi. Projeye
özgü kavramlardan yola çıkılarak belirlenen konular aşağıdaki
tabloda sunuldu.

Ofisler ve İş Merkezleri

TİCARİ CANLILIK

Turizm
Sanayi ve İnşaat
Sanayi

İŞYERLERİ

Hizmet
Esnaf

ETKİ KATEGORİSİ

KATEGORİ BİLEŞENİ

ETKİ KONULARI
Örgütlenme

Genç İşçi
YER DEĞİŞTİRME

Temsil ve Yetki

İŞBİRLİKLERİ

Yolculuk Süresi

Sözleşmeler

İşveren-Çalışan İlişkisi

Zamanlama
Bilinçlendirme

KATILIM VE UZLAŞMA

Gidenler

YAŞAYANLAR

Bilgilendirme
PROJE SÜRECİ

Yaşlı İşçi

ÇALIŞANLAR

Gelenler
Konut Kalitesi

KONUT

Buluşturma

Konut Büyüklüğü
Ulaşım

Benimseme

Yaya Dolaşımı

Beklentiler
TEKNİK ALTYAPI

Belirsizlik

PLANLAMA

Birleşmeler

Kanalizasyon

Koordinasyon

Işıklandırma

Tasarım

Okul

Doku
İMAJ

KİMLİK

Kullanımlar

DENEYİM
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ALTYAPI

Spor Alanı
SOSYAL DONATI

Park

Ortak Semboller

Sağlık Hizmetleri

Üretim

Sosyal-Kültürel Tesisler

Sosyalleşme

Taşınma Süreci

Aidiyet

İnşaat Süreçleri

Kültürel Yapılar
MİRAS

Lojistik

KAMU SAĞLIĞI

Toprak ve Su Kirliliği

Endüstri Mirası

Atık Yönetimi ve Hijyen

Doğal Peyzaj

Sokak Hayvanları
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Etki Alanları
DMP yalnızca Kartal’da yaşayan ve çalışanlar için değil,
metropoliten ve bölgesel düzeyde önemli bir yatırım olarak
öngörülüyor. Projenin vaatleri projenin doğrudan ve
dolaylı etkilerinin de farklı ölçeklerde değerlendirilmesini
gerektiriyor.
Proje alanının doğrudan ve dolaylı etkileri dört ölçekte
değerlendiriliyor:

Proje Alanı

Proje Kenarı

Kartal

İstanbul ve Metropoliten Bölge

Proje alanı; SED çalışmasının ana kapsamını
oluşturuyor. DMP, proje alanındaki sanayi
bölgesinin yerini merkezi fonksiyonların ve
konut alanlarının almasını sağlayacak radikal
bir değişim öngörüyor. Proje alanında yepyeni
bir kentsel doku öneriliyor. Bu kararlar
ve inşaat uygulama süreçleri bu bölgede
yaşayan ve çalışanların yaşamlarında kökten
değişimlere sebep olabilir. Bu değişimler
proje alanındaki mülk sahiplerinin ekonomik
beklentileri açısından da belirleyici olacak.

DMP alanının batı ve doğu yönünde, yaklaşık
200-300
metrelik
kapsama
alanındaki
mahalleler projeden doğrudan etkilenecek
ikinci bölgeyi temsil ediyor. Bu bölge proje alanı
ile doğrudan etkileşim içinde olan, ortak yollara
ve hizmet alanlarına sahip. Projede öngörülen
kentsel gelişim, ulaşım ve donatı alanları, proje
alanı içindekiler kadar yakın çevresindekilerin
de gündelik hayatını etkileyecek nitelikte.
İnşaat sürecinde ve sonrasında proje alanındaki
inşaat hareketliliği ve değişen kentsel çevre,
çevrede yaşayanların da konut ve işyeri profilini
değiştirerek, olumlu ve olumsuz etkilere sebep
olabilir.

Proje
alanında
öngörülen
dönüşüm,
Kartal’daki
diğer
gelişmelerle
birlikte
değerlendirilmeli.
Projenin
planlama
sürecindeki etkilerle Kartal’da şimdiden pek
çok gelişme gerçekleşmiş durumda. Batı
Merkez ve Doğu Merkez bütünleşme vizyonu;
her iki proje için, yarışabilirlik etkisini
azaltmak adına çok önemli bir stratejik kararı
temsil ediyor.

Doğu Merkez’in gelecek vizyonu İstanbul’un
alt merkezlerinden biri olması üzerinden
kurgulandı. Anadolu Yakası’nın ortasında yer
alan bu büyüklükte bir merkezin yalnızca
İstanbul’da değil, bölgesel ölçekte etkiler
yaratması
bekleniyor.
Kartal,
Çayırova
ve Gebze ile ‘Yalova Körfez Altın Üçgeni’
ekonomik işbirliği fırsatlarının yanı sıra, İzmit
Körfez Geçişi’nin yakın bir zamanda bitmesi
de DMP’nin önemini artıracak gelişmeler
arasında.
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Bu gelişmelerin Kartal’ın hem mekân, hem
de nüfus yapısında farklılaşmalara neden
olacağı tahmin ediliyor. Proje ile tetiklenen bu
gelişmelerin senaryolarının ortaya konulması
ve olası etkilerin değerlendirilmesi, SED
çalışması açısından büyük önem taşıyor.

Ayrıca DMP proje alanında çalışacak
işgücünün
ve
ekonomik
sektörlerin,
İstanbul’un diğer ilçelerinin yanı sıra komşu
illerle etkileşimi arttırması; kentsel altyapı ve
işlevlerin gelişmesi de söz konusu.
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Etki Dönemleri

Etkiler

DMP on yıl önceki başlangıç aşamasından bugüne pek çok değişiklik
geçirdi. Bu değişimler, projenin hem bugüne olan etkilerini hem de
geleceğe dair kararları etkilemeye devam ediyor. Dolayısıyla DMP,
dönemsel olarak değerlendirilmeli ve etkileri, her dönemin kendine
özgü karakteri üzerinden tarif edilmeli.

Projenin etkileri, yaşanan değişimin sosyal yaşam,
aile yaşantısı ve kent mekânında oluşturduğu ya da
oluşturabileceği kayıplar ve kazançlar olarak tanımlanabilir.
Bu kayıplar ve kazançlar, mevcut sosyal ve ekonomik
ilişkiler, gelir, hizmetlere erişim konularında olabilir. Etki
değerlendirme sürecinde, belirlenen konulara ilişkin kayıplar
ve kazançlar tanımlanarak, etkiler somut bir şekilde açıklandı.

Doğu Merkez SED çalışmasını dönemsel olarak kurgulamak, yalnızca
etkileri daha iyi anlamamızı değil, geleceğe dönük stratejileri de
zamanına uygun ve esnek bir yaklaşımla geliştirmeyi kolaylaştırabilir.

Etkilenenler
DMP Alanı sınırları içinde ve/veya çevresinde yaşayanlar,
çalışanlar ve doğal çevresi; başka bir deyişle günlük hayatı,
kullandığı kaynaklar projeden doğrudan etkilenen kişiler bu
grupta incelendi. Her etki etkilenenle birlikte değerlendirildi.

Dünün karmaşıklığından yola çıkarak, bugünü anlamak ve yarını
inşa etmek için belirlenen etkiler; dün, bugün ve yarın olmak üzere
üç dönemde incelendi.

Etkilenenler birbirinden farklı duyarlılıklara ve sosyoekonomik kapasitelere sahip olabilirler. Proje özelinde
baktığımızda konut ve sanayi alanlarındaki etkilenenlerin
sosyo-ekonomik rollere göre kategorilendirildiği görülüyor.
Etkilenenler etki alanlarına göre farklılaşmakla birlikte, proje
alanının içinde ve kenarında yer alan gruplar birincil etki
grubu olarak değerlendirildi.

Dünün Etkileri;
Dünden Ders Çıkarmak

Bugünün Etkileri;
Bugünü Yönetmek

Ya r ı n ı n E t k i l e r i ;
Yarını Etkin Kılmak

• Geçmişte yaşanan ekonomik ve
sosyal değişimlerin dinamiklerini
algılamak,

• Proje sürecinin proje alanında
yarattığı değişimi gözlemlemek,

• Projenin
bugünkü
etkilerinden
yola çıkarak gelecek çıkarımlarında
bulunmak,

• Proje süreçlerinin oluşturduğu
ortamı anlamak ve dersler
çıkarmak.

• Proje
alanındaki
yaşam
kalitesine ilişkin yaşanan sorunları
ve ihtiyaçları tespit etmek,
• Acil konular için
paketleri tasarlamak.

önlem

• Projenin gelecek
olasılıkları taramak,

vaatlerini

Yaşayanlar

ve

• Projenin olası etkilerinin hangi
gruplar tarafından nasıl algılandığını
tespit etmek,
• Projenin geleceğini yönlendirecek
eylem planını tasarlamak.
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Proje alanında yaşayan yaklaşık 9.000 kişilik nüfus proje
süreci ve sonrasındaki gelişmelerden en fazla etkilenecek
gruplardan biri. Yaşayanların çoğunluğu mülk sahibi, bir
kısmı da burada kiracı olarak yaşamını sürdürüyor. Ayrıca,
boş yapı ve alanlara geçici olarak yerleşen aileler de bu grupta
yer alıyor.
Proje alanında yaşayan mülk sahipleri çeşitli dernekler altında
örgütlenmiş durumdalar.
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Çalışanlar

Kentsel Çevre

Proje alanında çalışan işgücünün etkilenme düzeyi; kişinin çalıştığı
işyerinin niteliğine, güvence durumuna ve yaptığı işin vasfına göre
farklılık gösterebilir. Bölgede çalışanların önemli bir kısmı mavi yakalı
ve güvenceli işlerde görev alırken, bir kısmının da geçimini enformel
sektörlerde kazandığı tespit edildi.

Kentsel çevre, bir alanın doğal ve yapılı çevre bileşenlerinin oluşturduğu
fiziksel özelliklerin bütününü kapsıyor. Topografya, iklim, su kaynakları ve
toprak yapısı, bitki örtüsü, sokak hayvanları ve biyolojik çeşitlilik doğal çevreyi
meydana getiren unsurları oluşturuyor. Bölgedeki taş ocağının faaliyetleri
sonucu oluşan yapay gölün bölgenin doğal görünümünü çeşitlendirdiği;
son 100 yılda bölgede sürdürülen sanayi faaliyetlerinin ise toprak kalitesini
etkilediği, proje alanının çevresel özelliklerine dair bilinen gerçekler. Diğer
yandan bina, sokak, cadde özellikleri, kent silueti ve manzara; yapılı çevre başlığı
altında incelenen konuları oluşturuyor. Büyük kısmı sanayi yapılarından oluşan
proje alanında konutların da olması yapılı çevre özelliklerini zenginleştiren bir
unsur (Bkz: Projenin Bugünü, Mekân).

Diğer yandan alanda kiralık dairelerin ofis olarak kullanılmaya başlamasıyla
ve çevrede hizmet ve turizm sektöründe yeni yapılanmaların oluşmasıyla,
bölgede beyaz yakalı oranında artış olduğu da gözlendi. Eski tesislerin idari
bölümlerinde çalışan kadro, beyaz yakalı çalışanların önemli bir kısmını
oluşturuyor.

İşletmeler

ETKİLENEN

Proje sahasında boş alanların sayısının giderek arttığı görülüyor.
İşyerlerinin de yaklaşık yarısı kiraya verilmek üzere bekleme durumunda.
Bu açıdan boş arsa sahibi işletmeler ile aktif iş yerlerinin projeden etkilenme
süreçlerinin farklı olacağı söylenebilir.
Mülk sahiplerinin bir kısmının bölgede herhangi bir işletmesi yokken;
bazılarının kiracısı, bazılarının da kendilerine ait işyerleri bulunuyor. Kiracı
ya da mülk sahibi olan iş yerleri ise; büyük, orta, küçük firmalar, esnaflar ve
sanayi siteleri olarak ayrılabilir. Boyutlarına göre ekonomik faaliyetleri ve
taşınma süreçleri birbirinden farklı olacağı tahmin edilebilir.
Bölgedeki eski sanayici ve mülk sahibi şirketlerin kurmuş olduğu Kartal
Kentsel Geliştirme Derneği (Kartal Kent-Der) proje süreçlerinde büyük
mülk sahiplerinin (5.000 m2 ve üstü) temsil edilmesini sağlıyor.
• Kartal Kent-Der (Kuruluş amacı: Planlama sürecinde yaşanacak
belirsizlikleri azaltmak ve proje alanında yer alan büyük sanayici
mülk sahiplerinin çıkarlarını temsil etmek, Kuruluş yılı: 2006, Üye
sayısı: 29, Etkinlik durumu: Aktif)
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ETKİLEYEN

Proje alanı, Yakın çevre, Kartal

Kamu
Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı (ÇŞB)

Yaşayanlar

Çalışanlar

İşletmeler

Kentsel Çevre

Kiracı

Mavi yaka
işgücü

Mülk sahipleri

Su kaynakları

Büyük ölçekli firmalar
( >100 çalışan)

Toprak yapısı

İstanbul Büyükşehir
Belediyesi (İBB)

Biyolojik çeşitlilik

Kartal Belediyesi

Mülk sahipleri
Yunus Kentsel
Dönüşüm
Platformu

Beyaz yaka
işgücü

Orta ölçekli firmalar
Enformel işgücü (50-100 çalışan)

Yapılı çevre

Toplu Konut İdaresi
Başkanlığı (TOKİ)

Küçük ölçekli firmalar
( <50 çalışan)
Küçük sanayi siteleri

Özelleştirme İdaresi
Başkanlığı

Esentepe
Kentsel
Dönüşüm
Mağdurları
Derneği

Küçük esnaf

Emlak Konut GYO

164

İnşaat firmaları
Yatırımcılar

Yunus Özel
Proje Alanı
Mülk Sahipleri
Derneği

Kartal Kent-Der

Özel

Etkileyenler

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB)

Projenin geliştirilmesinde planlama ve karar yetkileri olanlar, yatırım
yapan aktörler olarak tanımlanabilir. Bir başka deyişle, İBB ve Kartal
Belediyesi ile yatırımcılar, DMP’nde ‘Etkileyenler’ rolüne sahipler.

ÇŞB sınırları belirlenmiş bazı bölümlerde plan yapma yetkisine sahip:
• 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan yapma yetkisi (Çimento
Fabrikası’nın arazisi ve Riskli Alan)
• Her ölçekte planların denetlenmesi

Kamu kuruluşları:

• Riskli yapı/riskli alan kararları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)

İBB çeşitli birimleriyle bölgedeki en yetkili kurumu temsil ediyor. Bu
yetkiler arasında:
• 1/5000 ölçekli plan hazırlanması ve planın onaylanması
• Ulaşım projelerinin ve uygulamalarının tamamlanması
• Altyapı koordinasyonu ve inşası
• Büyük yeşil alanlar ve parkların projelendirilmesi ve inşaası
• Teknik altyapının gerçekleştirilmesi
bulunuyor.

Proje alanı içinde, TOKİ’ye ait araziler üzerinde plan yapma ve
arazi geliştirme yetkisi bulunuyor. Ayrıca ödenebilir konut üretimi
konusunda da yetki sahibi kurum TOKİ.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
Özelleştirme Yasası kapsamında hakkında özelleştirme kararı alınan
taş ocağının bulunduğu hazine arazisinin plan çalışmalarını yapma
yetkisine sahip.

Kartal Belediyesi
Kartal Belediyesi yerel belediye olarak proje alanı ile ilgili aşağıdaki
konularda yetkisini kullanabilir:
• 1/1000 ölçekli plan hazırlanması ve onaylanması
• Parselasyon planlarının hazırlanması
• Yapı ve iskân ruhsatlarının verilmesi
• Semt parklarının inşaası
• İlgili donatıların inşaası
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bölüm 3.2

Etkiler
P ro j e S ü re c i
Kimlik
Değer
Ye r D e ğ i ş t i r m e
Altyapı
Bu bölümde beş etki alanı ve her birinin alt başlığında kendine
özgü etki konuları incelenecek. Her etki; kaynaklandığı
durum, etkilenen ve etki alanı, sonuç ve etki dönemi açısından
değerlendirilecek.
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PROJE SÜRECİ
2005 yılında başlayan projenin, tek bir proje yönetim modeli altında
oluşturulmuş bir süreç şeklinde işlediğini söylemek mümkün değil. Bunun
yerine, farklı yıllarda farklı işbirliklerinin ve uzlaşma zeminlerinin oluştuğu
ve mekânsal planlama çalışmaları ile iç içe geçen dağınık bir süreç
yaşandığı ifade edilebilir.

• İşbirlikleri
• Katılım ve Uzlaşma
• Planlama

İşbirlikleri
Proje sürecinin farklı dönemlerinde, farklı işbirlikleri oluştuğu belirtildi.
Dönüşüm projelerindeki işbirliği süreçleri;
• Örgütlenme; projeden etkilenenlerin dayanışma ve haklarını
koruma amacıyla bir araya gelmesi,
• Temsil ve Yetki; oluşan işbirliği sürecinde örgütlerin temsil düzeyi
ile ilişkili olarak yürütme kapasiteleri,
• Anlaşma; etkileyen ve etkilenenler arasında yapılan işbirliklerinde
resmiyet,
• Zamanlama; işbirliği süreçlerinin plan ve proje süreçleri ile ilişkisi,
konuları açısından değerlendirilir.
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“İşbirliği”
Etki Konuları
Örgütlenme

Durum

Etki

Ortak çıkarların
Mahalle ve mülk
korunması
sahipleri derneklerinin
Bilgi akışının
kurulması
sağlanması
Tüm tarafların en
baştan işbirliği
sürecinde temsil
edilmemesi

Planın
sahiplenilmemesi

Temsil ve Yetki

Etkilenen ve Etki
Alanı

Sonuç

Mülk sahipleri, proje
alanı

Olumlu

Dün
Bugün
Dün

Yaşayanlar, mülk
sahipleri, proje alanı

Olumsuz

Kurumlara güvensizlik

Zamanlama

Bugün
Yarın

Temsil ve Yetki

Anlaşma

Etki Dönemi

Plan kararlarında
Alanın farklı yetki
işlevsel bütünlüğün
bölgelerine bölünmesi
bozulması

Kentsel çevre, proje
alanı, Kartal

Olumsuz

Yarın

Plan imar koşullarının
belirlenmemiş olması

Mülk sahipleri, proje
alanı

Olumsuz

Bugün

Plan süreçlerinin
belirsiz sebeplerle
uzaması

Anlaşma şartlarının
belirsiz olması

Belirsizlik ve kaygı
Kurumlara güvenin
azalması

Dün
Proje alanında
yaşayanlar, mülk
sahipleri

Olumsuz

Bugün
Yarın

Örgütlenme
2006 yılında kurulan Kartal Kent-Der projedeki sanayici mülk sahipleri
ile diğer mülk sahiplerinin proje süreçlerinde temsil edilmesinde önemli
rol oynadı. 1,09 milyon m2 arazi büyüklüğünü temsil eden Kartal KentDer, üyelerini ve üye olmayan sanayici mülk sahiplerini bilgilendirdi ve
beklentilerinin plan süreçlerinde değerlendirilmesini sağladı.
2009 yılından itibaren konut alanlarının yenilenmesi ile ilgilenen inşaat
firmalarının bölgedeki vatandaşlarla iletişime geçmeye başladığı biliniyor.
Dönüşüm süreçlerinin mahalledeki örgütlenme yapısını değiştirdiği de
yapılan değerlendirmeler arasında. Bu süreçte örgütlenmiş olan mahalle
dernekleri inşaat firmaları ile iletişim kurarak konut alanlarındaki mülk
sahiplerinin hakları konusunda bilgilenmeleri ve bilinçlenmelerinde etkili
oldular.
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İlk işbirliği 2005-2008 döneminde İMP,
İBB, Kartal Belediyesi, ZHM ve Kartal KentDer üyeleri arasında, toplantılar ve tasarım
süreçleri devam ederken gerçekleşti. Bu
süreçte analiz, tasarım ve planlama çalışmaları
yapıldı. Ancak kararlar büyük oranda İMP ve
ZHM arasındaki çalışmalarla belirlendi. Yeni
oluşan bu kamu-özel sektör işbirliği sürecinde
tüm taraflar yeterince etkin olmadı ve proje ile
ilgili tüm paydaşların temsilcileri süreçte yer
alamadı.

Yunus Mahallesi’nde 1976 yılında mahallenin
altyapı
ihtiyaçlarının
temini
amacıyla
kurulmuş olan Yunus Mahallesi Güzelleştirme
Derneği bu süreçte işlev değiştirerek inşaat
firmaları ile ön görüşmeler yapma ve
mahalledeki mülk sahiplerine hukuki ve
mimari konularda uzman desteği sağlama
gibi roller üstlendi.
2010 yılında Yunus Dönüşüm Mağdurları
Derneği olarak kurulmuş olan dernek de
genel kurul kararı ile adını değiştirerek
Yunus Kentsel Dönüşüm Platformu ismini
aldı ve dönüşüm süreçlerindeki rolünü aktif
hale getirmeyi amaçladı. 2012 yılında Yunus
Kentsel Dönüşüm Platformu’ndan bir grup
ayrılarak Yunus Mülk Sahipleri Derneği adı ile
başka bir dernek kurdu. Yunus Mahallesi’nde
üç dernek de faaliyetlerini sürdürüyor.
Derneklerin kimi zaman birlikte hareket
ettikleri, zaman zaman da gerilimler yaşandığı
yapılan görüşmelerde ifade edildi. Dernekler
mülk sahiplerinin büyük bir çoğunluğunu
temsil ederken, kadın temsilinin düşük
düzeyde olduğu görülüyor.

2008-2009 yılları arasında Kartal Kent-Der
öncülüğünde Kentsel Strateji tarafından
geliştirilen ‘Katılımcı Planlama ve Uzlaşma
Yönetimi’ sürecinde ise tasarım ve planlama
kriterlerinin belirlenmesi ve doğru kararların
alınması için İBB-İMP, Kartal Belediyesi ve
Kartal Kent-Der yöneticilerinden oluşan bir
‘Proje Karar Kurulu’ oluşturuldu. Taraflar arası
herhangi bir resmi anlaşma olmamasına
karşın, uyumlu bir koordinasyon süreci
yaşandı. Bu dönemde işbirliğine katılan
aktörlerin etkinliği artarken, özellikle konut
alanlarında
yaşayanların
herhangi
bir
temsilcisi işbirliği sürecine dahil olamadı.

Ancak bölgede Yunus ve Esentepe mahalleleri
dışında, kentsel dönüşüm süreçlerinde yerel
dayanışma ve örgütlenmeyi destekleme
konusunda faaliyet gösteren bir örgütlenmeye
rastlanmadı.
Bu
anlamda
dönüşüm
süreçlerini yaşayan diğer mahalle sakinleri
arasında yeterli bilgi akışı ve dayanışma
sağlanamadığı
söylenebilir.
Kiracıların
haklarını korumaya yönelik herhangi bir
örgütlenme ya da dayanışma yapısının henüz
mevcut olmadığı da önemli bir tespit olarak
değerlendirilebilir. Bu anlamda kiracılar ve
mülk sahipleri arasında bir kopukluk olduğu
ifade edilebilir.

Kartal Merkez Nazım İmar Planı’na konu
olan alanlarda İBB-Kartal Belediyesi-Kartal
Kent-Der arasındaki işbirliği, 2013 yılında
yeniden başlayan plan süreci ile devam
etti. Önceki dönemdeki gibi sistemli bir
ilişki
sürdürülmemesine
karşın,
planla
ilgili kararların oluşturulması aşamasında
görüş alışverişi yapıldığı ve Kartal KentDer tarafından yaptırılan önceki uzlaşma
çalışmalarının
belediyelere
sunulduğu
biliniyor.
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2013 yılında Yunus Mahallesi’nin bir
bölümünün Riskli Alan ilan edilmesi, 6306
sayılı yasanın ekonomik avantajlarından
faydalanılmasını gündeme getirdi. Bu noktada
‘özel sektör-sivil toplum işbirliği’ olarak
tanımlanabilecek bir durum ortaya çıktı ve
konut sahipleri ve müteahhit firma arasında,
projenin belirsiz süreçlerine karşı mülk
sahiplerinin haklarını korumaya yönelik bir
sözleşme imzalandı. Plan yapma yetkisi Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı’na geçti ve müteahhit
firma ile mahallede yaşayan mülk sahiplerinin
beklentileri doğrultusunda bir plan hazırlama
fırsatı oluştu. Bu dönemde beklentiler yükselse
de, plan süreçleri sonuçlanamadı.
Bölgede
yer
alan
kamu
arazilerinin
temsilcilerinin
işbirliği
sürecinde
yer
almamasından dolayı, güneydeki eski çimento
arazisi olarak bilinen saha ile taş ocağının
içinde bulunduğu hazine arazilerine ilişkin
kararlar, merkezi hükümet tarafından mevcut
çalışmalardan bağımsız olarak geliştirildi. Eski
çimento arazisi TOKİ’ye devredilerek Emlak
Konut’a satıldı ve Emlak Konut tarafından
ihaleye çıkarılarak özel bir inşaat firmasının
projesine dâhil edildi. İhale yoluyla gerçekleşen
bu kamu-özel sektör işbirliği süreci hızlı
bir şekilde ilerledi ve inşaatlar başladı. Bu
gelişme plan bütünlüğünde bozulmaya sebep
olmasının yanı sıra; öngörülen Marmaray,
tramvay ve deniz yolu ulaşım aktarma
merkezinin ve kuzey-güney doğrultusunda
denize bağlanan bulvar planının tasarlandığı
gibi gerçekleşmesini engelledi.

Taş ocağı arazisinin bir bölümü TOKİ’ye
devredildi, diğer bölümü ile ilgili özelleştirme
kararı verilerek plan yapım yetkileri özelleştirme
kuruluna devredildi. Bu bölgenin akıbeti
henüz belirsizken, bölgenin jeolojik olarak
yapılaşmaya müsait olmaması dolayısıyla
çok az bir bölümünün yapılaşmaya açılacağı
tahmin ediliyor. Gelecek süreçlerde arazinin
satılması ve özel sektör tarafından geliştirilmesi
söz konusu olabilir.
İşbirliği süreçlerinde kapsamlı bir temsil
oluşmadığından, mülkiyet ve örgütlenme
yapısının
farklılıklarına
paralel
olarak,
bölgede farklı yetki bölgeleri oluştu ve plan
bütünlüğü zarar gördü. Bu yetki karmaşası,
planlanan kamusal kullanımların değişmesine
ve tasarlanan kentsel doku özelliklerinin
yitirilmesine neden oldu.

yeni yapılacak konutların büyüklükleri, hak
paylaşım oranları ve evlerin yapıları konusunda
da kesin bir bilgi sağlanamıyor.

konusundaki belirsizlikler nedeniyle proje
süreçleri beklendiğinden uzun sürüyor. Bu
nedenle görüşülen kişiler arasında “Bekleme
sürecindeyiz” algısının yaygın olduğu tespit
edildi.

Boş arsa ve yapı sahipleri, arsalarını ve eski
sanayi yapılarını değerlendirememekle birlikte,
uzun süreli güvenilir kiracı bulmakta zorluk
çekiyorlar. Özellikle arazi geliştirme beklentisi
ile işletmelerini kapatan orta ve küçük ölçekli
firma sahipleri maddi kayıpları konusunda
sıkıntı yaşadıklarını dile getiriyorlar.

Konut alanlarında öne çıkan etkilerden
bir diğeri ise mülk sahipleri ve proje
geliştiriciler arasında yürütülen mülkiyet
paylaşımı konusunu kapsıyor. Anlaşma
süreçlerinde genellikle erkeklerin söz sahibi
olması nedeniyle, mülkiyet paylaşımı ve
pazarlık aşamalarında kadınların geri planda
kalabildiği gözlemlendi. Bu yüzden projenin
sözleşme ve mülkiyet paylaşımı süreçlerinde,
farklı ihtiyaç ve taleplerin dikkate alınarak
karar verilmesi prensibine zarar verecek
sorunlar ortaya çıkabilir.

Uzayan planlama süresi merkezi ve yerel
kurumlara güveni de olumsuz etkilemiş
durumda. Riskli bölgede müteahhit firmayla
anlaşma yapmış veya karar alamamış kişiler
güvenceye ihtiyaç duyduklarını ve bu konuda
belediyenin daha aktif bir rol benimsemesi
gerektiğini de ifade ediyorlar.

Zamanlama
Anlaşmalar
Konut alanlarında yalnızca Yunus Mahallesi’nin
Çarşı Caddesi civarındaki bölgede mülk
sahipleri ile inşaat firması arasında sözleşme
imzalandı. Proje alanında mülk sahiplerinin
bazılarıyla çeşitli inşaat şirketleri görüşmüş
olsalar da, kabul edilebilir şartlarla gelen tek bir
firma oldu ve rekabet koşulları oluşamadı.
Hak sahiplerinin sözleşme süreciyle ilgili
çeşitli sorunlar yaşadığı görüşmelerde ifade
edildi. Özellikle, farklı parsel sahiplerinin kendi
aralarında anlaşarak parselleri birleştirmeleri
beklentisi, müteahhitle sözleşme imzalama
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Plan iptalleri ve yeni plan çalışmalarının
onaylarıyla ilgili bekleme süreleri neticesinde
uzayan planlama süreci, bölgedeki tüm mülk
sahipleri ve işletmelerin projeye bakışında
belirsizliklere yol açtı. Kesinleşmeyen plan
kararları konut alanlarında yaşayanların
geleceklerine ilişkin belirsizliği artırırken,
proje alanının ‘plansız’ kalmasından dolayı
inşaat yapılamıyor ve evlerde kapsamlı tadilat
yapma konusunda, boşa harcama yapma
ihtimali dolayısıyla tedirginlik oluşuyor.
Diğer yandan inşaat firmalarıyla yapılan
sözleşmelerin son şeklini alması gecikirken;
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Ka t ı l ı m ve U z l a ş m a

“Katılım ve Uzlaşma”
Etki Konuları

Proje sürecinin başında sanayici mülk sahipleri
ile İBB ve Kartal Belediyesi arasında katılım ve
uzlaşma çalışmaları yapıldı. Kartal Kent-Der
öncülüğünde 2008-2009 yılları arasında Kentsel
Strateji tarafından 7B basamaklarına uygun
olarak Katılımcı Planlama ve Uzlaşma Yönetimi
süreci işletildi (Bkz. Ek 5: 7B Basamakları).
Kentsel Strateji’nin Kartal için geliştirdiği
uzlaşma yönetimi sürecinin;

Bilgilendirme

• Taraflar arasında her türlü bilgi ve belgenin
şeffaf paylaşımına dayalı bilgilendirme,

Bilinçlendirme

• Tarafları, tasarım, planlama ve değer yaratma
konusunda bilinçlendirme,
• Tarafları, karar süreçlerine
sağlamak üzere buluşturma,

katılmalarını

Buluşturma

• Projeden etkilenen tarafların beklentilerini
yönetme,
• Yatırımcılara uygun
mülkiyeti birleştirme,

imar

parselleri

için

Beklentiler

• Sorun ve fırsatları tespit ederek belirsizlikleri
ortadan kaldırma,
• Alınan
tüm
benimsenmesi,

kararların

taraflarca

olmak üzere 7 basamağı bulunur.

Durum

Etki

Etkilenen ve Etki Alanı

Sonuç

Bilgilendirme toplantıları

Tarafların gelecekleri ile ilgili bilgi
sahibi olarak, kendi stratejilerini
geliştirmesi

Sanayici mülk sahipleri, konut
alanı mülk sahipleri

Olumlu

Dün

Doğrudan bilgilendirme çalışmalarının
sürecin başından itibaren her gruba eşit
biçimde yapılmaması

Bilgi eksikliği
Belirsizlik

Tüm taraflar

Olumsuz

Dün
Bugün

Proje süreçleri ile ilgili kamuoyuna
kurumlar tarafından bilgi verilmemesi

Bilgi eksikliği
Yanlış bilgilenme

İstanbullular
Kartallılar

Olumsuz

Dün
Bugün

Derneklerin ve ilçe belediyesinin
bilinçlendirme çalışmaları

Haklarını koruma amaçlı ortak
hareket etme ve planı benimseme

Mülk sahipleri, proje alanı

Olumlu

Dün
Bugün

Dernekler ile kurumlar arasında
buluşmalar

İşbirliği ortamı ve kararlara katılım

Mülk sahipleri,
proje alanı

Olumlu

Dün
Bugün

Buluşmaların düzensiz ve sistemsiz
olması

Kurumlara güvensizlik, belirsizlik

Yaşayanlar, mülk sahipleri,
işletme sahipleri, STK’lar, proje
alanı, Kartal

Olumsuz

Dün
Bugün

Plan kararları ile ilgili beklentilerin dile
getirilmesi

Plan kararları ile ilgili düzeltmeler

Mülk sahipleri, proje alanı

Olumlu

Dün

Plan sürecinin tamamlanması beklentisi

Belirsizlik

Mülk sahipleri, proje alanı

Olumsuz

Bugün

Sosyal ve ekonomik konularda
beklentilerin değerlendirilmemesi

Projenin olumlu ve olumsuz
etkilerinin bilinmemesi

Yaşayanlar, proje alanı

Olumsuz

Bugün

Mülk sahiplerinin birleşmeye teşvik
edilmesi

Proje haklarından faydalanma

Mülk sahipleri, proje alanı

Olumlu

Dün
Bugün
Yarın

Mülk sahiplerinin zorunlu olarak
birleşmesi

Anlaşmazlıklar

Mülk sahipleri, proje alanı

Olumsuz

Dün
Bugün
Yarın

Plan sürecinin beklemede olması

Karar alamama, kaygı

Tüm etkilenenler

Olumsuz

Dün
Bugün
Yarın

Kapsamlı ve sistematik bir katılım
ve uzlaşma sürecinin baştan
planlanamaması

Dönüşüm kararının
benimsenmemesi

Tüm etkilenenler

Olumsuz

Dün
Bugün

Proje sürecinin uzamasıyla önemli
tarafların beklentilerinin dikkate alınması

Dönüşüm talebinin oluşması

Mülk sahipleri, proje alanı

Olumlu

Dün
Bugün
Yarın

Birleştirme

Doğu Merkez SED çalışması sırasında, önceki
süreçlerde yaşanan katılım ve uzlaşma süreçleri
7B kriterleri dikkate alınarak değerlendirildi,
etkilenenlerin planla ilgili katılım ve uzlaşma
düzeylerine ilişkin bilgiler güncellendi.

Belirsizlikler

Benimseme

Etki Dönemi

Kaynak: Kentsel Strateji
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Bilgilendirme

Bilinçlendirme

2008-2009 yılları arasında Katılımcı Planlama
Uzlaşma Yönetimi sürecinde, sanayici mülk
sahipleri ile genel ve alt bölge bazında toplantılar
düzenlenerek;

Proje
alanında
yapılan
bilgilendirme
çalışmalarının mülk sahiplerinin büyük bir
kısmına ulaştığı ve projenin bilinirliğini
artırdığı görülüyor. Bu, proje sahiplerinin
kendi kararları ile ilgili hazırlıklı olmalarını ve
harekete geçmelerini sağladı. Diğer yandan
proje alanında yaşayan ve işletme sahibi
olan kiracılar ile çalışanlar için ise proje ile
ilgili herhangi bir bilgilendirme toplantısı
düzenlenmedi. Sahada yapılan görüşmelerde
çalışanların proje ile ilgili bilgi sahibi
olmadığı, bilgi sahibi olanların ise bu bilgileri
basın-yayın yoluyla edindikleri tespit edildi.

-- Plan kararları,
-- Fırsatlar,
-- Proje geliştirme süreçleri,
-- Yasal süreçler ve
-- Piyasa koşulları ile ilgili bilgilendirmeler
yapıldı.
Konut alanları projenin bu aşamalarında
dışarıda
tutularak,
dönüşümün
isteğe
bağlı gerçekleşeceği varsayıldı. Bu yüzden
konut alanlarında herhangi bir toplantı ve
bilgilendirme yapılmadı.

Eksik ve düzensiz bilgilendirme, bilgilerin
güncellenmemesi,
baştan
bir
iletişim
stratejisi
oluşturulmaması
dolayısıyla
yaşayanlar ve mülk sahiplerinin projeyi
benimsemeleri zaman aldı ve bu durum,
projeden etkilenenlerin yanlış bilgi sahibi
olmalarına ya da bilgisiz kalmalarına neden
oldu.

Kartal Strateji ve Eylem Planı’nda 2005’te
başlayan bu işbirliği sürecinin geniş katılımlı
bir sürece dönüştürülmesi gerektiği “Diğer
tarafın bir aktörden beklentisi ile o aktörün
diğer taraflardan beklentisi arasındaki ilişki
sistemi içinde, beklentiler ortak payda içinde
değerlendirilmeli ve uzlaşma sağlanmalıdır”
şeklinde belirtilerek, bu doğrultuda eylem
planları önerildi.

Proje sürecinin başında sıkça görülen
kamuoyunun bilgilendirilmesine yönelik
uygulamaların etkinliği, süreç uzadıkça
azalmaya başladı ve kamu kurumları
tarafından basın toplantısı, duyuru, açıklama
gibi bilgilendirme çalışmaları yapılamadı.
Proje alanına uzaktan bakıldığında projenin
pek bilinmediği, Kartallıların genel olarak
proje özelinde bilgi sahibi olmadıkları, ancak
ilçedeki kentsel dönüşüm hareketinden
haberdar oldukları görülebilir.

2009 yılından itibaren Kartal Belediyesi bölgedeki
konut alanlarında yaşayan mülk sahipleri ile
bilgilendirme toplantıları düzenlemeye başladı.
Bu toplantılarda;
-- DMP süreçleri ile ilgili bilgilendirme
yapıldı,
-- Plan detayları tartışıldı,
-- Planın olumlu ve olumsuz öngörüleri
tespit edildi,
-- İtiraz edilmesi ve düzeltilmesi gereken
konular belirlendi.
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Proje sürecinin başında yapılan Katılımcı
Planlama Uzlaşma Yönetimi çalışmalarında,
sanayici mülk sahipleri ile genel ve alt bölge
bazında yapılan toplantılarda, mülk sahipleri;

olmaları,
mülklerini
ellerinde
tutmalarını
ve
müteahhit
firmalardan
beklentilerini
netleştirmelerini kolaylaştırdı.
Bu açıdan 2012 yılında revize edilerek onaylanan
3. plan bütününe münferit itirazlar yapılarak,
bölgedeki mülk sahiplerinin plan üzerinde büyük
oranda fikir birliği sağlandı.

-- Ortak karar alma, proje geliştirme ve
işbirliği,
-- Yatırımcı talepleri ve piyasa koşulları,
-- Değer artışları,

Buluşturma

-- Yasal haklar

İBB ve Kartal Belediyesi tarafından, mülk
sahiplerinin bir araya gelerek buluşmaları ve
örgütlenmeleri teşvik edildi.

konularında bilinçlendirildi.
Kartal Kent-Der’in üyelerinin plan konusunda
ve hukuki hakları ile ilgili bilinçlenmeleri için
çalışmalar yaptığı tespit edildi.

Katılımcı Planlama Uzlaşma Yönetimi sürecinde;
-- İBB, Kartal Belediyesi ile Kartal Kent-Der
temsilcileri,

Konut alanlarındaki bilinçlenme süreci,
Kartal Belediyesi öncülüğünde gerçekleşen
toplantılarla
birlikte
hız
kazandı.
Toplantılarda dernekleşmesi tavsiye edilen
mülk sahiplerinin, bu tavsiyeyi dinleyerek
Yunus
ve
Esentepe
mahallelerindeki
dernekleri kurmaları olumlu bir gelişme
oldu. Dernekler, bildiri ve toplantı yoluyla
bilinçlendirme çalışmaları yaparak, hukuki
ve mimari konularda uzmanlardan ve Kartal
Belediyesi’nden destek aldılar. Diğer yandan
planlara toplu itirazlar yaparak, planların
beklentilerini karşılayacak şekilde revize
edilmesini talep ettiler.

-- Sanayici mülk sahipleri,
-- Mimar, Plancı, Harita Mühendisi ekibi
arasında buluşmalar sağlandı.
2009’dan sonra ise;
-- İBB, Kartal Belediyesi ve Kartal Kent-Der,
-- Kartal Belediyesi ve mahalle dernekleri,
-- Planlamadan
birimler,

sorumlu

kurumlar

ve

-- İnşaat firmaları ve mülk sahipleri
ile buluşmaların devam ettiği görüldü.

Yapılan bilinçlendirme çalışmaları, özellikle
dernek üyesi olan ve dernek ile iletişim
halinde bulunan mülk sahiplerinin proje ile
ilgili süreçlerde çıkarlarını koruma yönünde
adım atmalarını sağladı. Özellikle konut
alanlarında pek çok inşaat firmasının mülk
sahipleri ile görüşmek ve anlaşma yapmak
istediği biliniyor. Mülk sahiplerinin bilinçli

Bu buluşmaların gerçekleşmesi bilgi akışını ve
ortak hareket etme motivasyonunu artırarak
belirli düzeylerde plan süreçlerine katılımı
sağladı. Ancak buluşmaların tüm grupları kapsar
şekilde organize edilmemesi, güvensizlik ve
belirsizlik gibi sonuçlar doğurdu.
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Beklentiler
Katılımcı
Planlama
sürecinde
yapılan
sahiplerinin;

Uzlaşma
Yönetimi
çalışmalarda,
mülk

-- Eşit imar hakları ve terk oranı,
-- Hızlı plan onay süreçleri,
-- Altyapı zamanlaması konularındaki,
beklentileri tespit edildi.
Sonraki süreçlerde de derneklerin ve konut
alanındaki mülk sahiplerinin plan kararları
ile ilgili, yenilemeye elverişli imar hakları,
plan süreçlerinin tamamlanması, mülkiyet
haklarının korunması gibi beklentileri tespit
edildi ve önceki planlama çalışmalarına
yansıtıldı.
Proje alanı genelindeki mülk sahiplerinin
önemli bir kısmının yüksek kazanç elde etme
beklentisinde olduğu, ancak içinde bulunulan
belirsizlik durumunun tüm taraflarda endişe
ve kaygı ile karşılandığı görüldü. Projeden
etkilenenlerin kamu kurumlarının plan
süreci konusunda irade göstermesi beklentisi
içinde olduğu, tespit edilen en önemli veriler
arasında yer alıyor.
Diğer yandan planlama süreci dışındaki sosyal
ve ekonomik konulara ilişkin beklentilerin
önceki
süreçlerde
dikkate
alınmadığı
görülüyor. Sahada yapılan görüşmelerde;
iş olanakları, canlı kent yaşamı, erişilebilir
donatı ve alışveriş imkânları gibi beklentilerin
olduğu tespit edildi.

Birleştirme

Belirsizlikler

İmar hakkının parsel büyüdükçe artması,
dönüşümle ilgili hakları elde edebilmek
için küçük mülk sahiplerinin birleşmeleri
gerekliliğini ortaya çıkarıyor. Aynı adada,
küçük veya büyük parsellere sahip işletmelerin
farklı çıkarları olmasından dolayı kendi
aralarında anlaşma yapmakta sorun yaşadıkları
gözlemleniyor. Özellikle küçük parsel sahibi
işyerlerinin komşu büyük parsel sahipleriyle
anlaşmada daha kuşkucu oldukları anlaşılıyor.

Katılımcı
sürecinde
sahipleri;

Katılımcı
Planlama
Uzlaşma
Yönetimi
sürecinde yapılan toplantılarda, mülk sahipleri;

aşamalarındaki
belirsizliklerden
sıkıntılarını dile getirdiler.

-- Parsel bazında birleşme,
-- Alt bölge bazında ortak karar alma,
-- Ortak
karar
alma
konularında,
birleşmeleri için teşvik edildiler.
Bu şekilde protokoller oluşturularak, plan
sonucunda istemedikleri kişilerle ortak olmak
yerine, plan öncesinde bir arada hareket etme
iradesi gösteren grupların oluşması sağlandı.
Nitekim daha sonra konut alanlarında
yaşayanlarla yapılan toplantılarda da mülklerin
birleşmesi ve ortak karar alınması konusunda
teşvikler yapıldı. Ancak konut alanlarındaki
süreç, inşaat firmaları ile mülk sahipleri
arasında ve zorunlu olarak gerçekleşiyor. Bu
da birbirinden farklı düşünen mülk sahipleri
arasında
gerilimler
ve
anlaşmazlıkların
oluşmasına sebep oluyor. Henüz inşaat firmaları
ile anlaşma yapılmayan konut alanlarında ise
birleşme konularında tedirginlikler olduğu
tespit edildi.
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Planlama
yapılan

Benimseme
Uzlaşma
Yönetimi
toplantılarda,
mülk

Katılımcı Planlama Uzlaşma Yönetimi sürecinde
yapılan çalışmalarda;
-- Plan vizyonu ve tasarım projesi,

-- Plan onama süreci,

-- Planlama ilkeleri ve notları,

-- Altyapı süreçleri,

-- Plan uygulama sürecinde gerekli diğer
tamamlayıcı çalışmalarının,

-- Kamu mülkleri ve yatırımları,
-- Piyasa koşulları,

mülk
sahipleri,
sivil
toplum
kuruluşları,
bürokrasi ve yerel halk tarafından tam anlamıyla
benimsenmediği tespit edildi.

-- Tasarım süreci,
-- Sanayi taşınması,
doğan

Bu durum, planlara yapılan itirazlar ve iptal
kararları ile kendini göstermişti. Ancak uzun
süren uzlaşma süreçlerinde proje alanındaki
mülk sahiplerinin büyük bir çoğunluğunun
dönüşüm ve yenileme kararını benimsediği
ve plan kararlarının netleşmesini bekledikleri
görüldü.

Konut alanlarında yapılan toplantılarda da
bilgi eksikliğinden kaynaklı pek çok belirsizlik
olduğu tespit edildi. Bunların giderilmesi için
çeşitli önlemler alındı.
Ancak plan sürecinin beklemede olması;
işletmelerin, mülk sahiplerinin, yaşayanların
ve çalışanların geleceğe dair çizecekleri yön
hakkında hem niteliksel hem de zamansal
açıdan belirsizlikleri artırırken; yaşamları
ve ellerinde bulunan değerler ile ilgili karar
verme kapasitelerine de ket vuruyor.
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Planlama

Koordinasyon
Planlama süreci ilk yıllarda İMP tarafından
koordine edildi. 2006-2010 yılları arasındaki
süreçte, İBB-İMP, Kartal Belediyesi, Dernek,
ZHM arasında yapılan toplantılarda tasarımcı,
plancı, harita mühendisi arasında işbirliği
oluşturuldu. Ancak bu süreçte bürokrasinin
beklentilerinin ve önceliklerinin yeterince
dikkate alınmaması, plan yapım süreçlerinde
teknik eksikliklerin gerçekleşmesine sebep
oldu. Uzun süren plan süreçlerinde özellikle
seçimler sonucunda siyasi ve bürokratik
kadroların değişmesi, defalarca yapılan işlerin
tekrarına ve yöntemlerin değişmesine yol
açtı. Bu da plan yapım ve onay süreçlerinin
uzamasına neden oldu.

Planlama süreçleri işbirliği ve katılım
süreçlerinin yansıtıldığı mekânsal planlama
çalışmalarını içerir. Bu süreç üç ana konu
üzerinden değerlendirildi:
-- Farklı aktörler, kurumlar ve uzmanlar
arasında koordinasyon,
-- Konsept ve kentsel tasarım süreçleri,
-- 1/5.000 ve 1/1.000
planlama çalışmaları.

“Planlama” Etki
Konuları

Koordinasyon

Tasarım

ölçekli

Durum

imar

Etki

Etkilenen & Etki Alanı

Plan çalışmalarında teknik
Yetkili ve sorumlu kişiler ve
eksikler
kurumlar arası koordinasyon
Plan yapım süreçlerinin
eksikliği
uzaması

Kentsel çevre,
etkilenenlerin tümü

Sorumlu bürokrat ve
siyasilerin değişmesi

Plan yapım ve onay
süreçlerinin uzaması

Etkilenenlerin tümü

Yarışma sürecinin
toplumun geneli tarafından
benimsenmemesi

Plan süreçlerinde
itirazların ve davaların
fazla olması

İstanbul

Olumsuz

Olumsuz

Etki
Dönemi

Yaşayanların ihtiyaç ve beklentilerinin tasarım
süreçlerine katılmamış olması da tasarımla ilgili
önemli eksikliklerden biri oldu. Konut alanlarında
inşaat firmalarının yalnızca değer odaklı projeler
geliştirmesi,
yaşayanların
beklentilerinin
yeterince dikkate alınmaması, sosyal profilin
tamamen değişmesine yol açabilir.

Tasarım
Konsept tasarım süreçlerinin planlama
süreçlerinden önce başlaması ve yalnızca
uluslararası mimarlardan hizmet alınması,
özellikle meslek grupları ve bürokratlar
tarafından eleştirildi.

Diğer yandan güncel planlama çalışmalarında,
önceki süreçte yapılan tasarım çalışmalarının
tamamı dikkate alındı. Ancak zaman içinde
bölgede gerçekleşen değişimler, planın ayrı
yetki bölgelerine bölünmesi ve mevcut durum
ile kurumların beklentileri değerlendirildiğinde,
tasarım kalitesinin beklendiği düzeyde olmama
riski bulunuyor.

ZHM tarafından yapılan konsept tasarım
çalışmasına ise farklı gruplar tarafından;

Dün
Bugün
Yarın

-- Çevreyle
yaratması,

Dün
Bugün
Yarın

-- Planlama
mevzuatına
olmayan bir konsept içermesi,

uyumsuz

bir

doku

Proje alanı çevresinde hızlı bir şekilde gelişen ve
kendi içinde farklılaşan bir tasarım anlayışının
oluştuğu ve bunun proje alanının gelecekteki
tasarımı ile zıtlık yaratabileceği endişesi de bir
başka sorun oluşturuyor. Örneğin, DMP alanı
içinde inşaatı başlayan gayrimenkul projesi,
kendine özgü bir tasarım tarzı ortaya koyan bir
karma kullanım projesi olarak ilerliyor.

-- Mevcut durumu dikkate almaması,
uygun

-- Yeterince analiz yapılmamış olması
gibi eleştiriler getirildi.

Tasarım revizyonunun
katılımcı ortamlarda
yapılmaması

Tasarım ile ilgili
gelişmelerin bilinmemesi

Proje içinde ve çevresinde
geliştirilen projelerin çevresi
ile uyumsuz tasarımlara
sahip olması

Benzer yapılaşmanın proje
Kentsel çevre
içinde de devam etme riski
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Sonuç

bir çalışma ortaya çıktı. Ancak ‘Master plan’
düzeyinde oluşan bu çalışma kamuoyuyla
yeterince paylaşılmadı ve kamuoyu hala bu
tasarım hakkında yeterince bilgi sahibi değil.

Sonraki dönemlerde de kurumlar arası
ve kurum içi birimler arasında eşgüdüm
sağlanmasında sorunlar yaşandı. Eşgüdüm
sorunu,
özellikle
altyapı
alanlarında
belirsizlik yaratmaya ve altyapı süreçlerinin
uzamasına sebep olmaya devam ediyor.
Plan süreçlerinin yetkili bir kurumsal yapı
tarafından koordine edilmesi planın geleceği
açısından da belirleyici olacak.

Mülk sahipleri, Kartal,
İstanbul

Olumsuz

Dün

Olumsuz

Bugün

Olumsuz

Bugün
Yarın

Bunun üzerine ZHM tarafından yapılan
konsept tasarım; yerel mevzuat, mevcut
durum ve mülkiyet yapısı ile uyumlaştırılarak
revize edildi. Bu şekilde analitik çalışmalara
dayanan, çevresel doku ile daha uyumlu,
belirli bir yeşil alan sistematiği ve donatı
dağılımı olan ve bir siluet planı içeren

Gelecekte tasarım bütünlüğünün korunması,
çevre ile belirli bir uyum sergilenmesi ve yerel
beklentilere cevap verilmesi, ancak katılımcı
tasarım süreçlerinin gerçekleşmesi ve tasarım
koordinasyonunun sağlanması ile gerçekleşebilir.
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KİMLİK
Kentin kendine özgü çevresel, tarihi, sosyal, kültürel, fonksiyonel ve
mekânsal değerlerinin yaşayanlar ve ziyaretçiler için yarattığı görsel algı,
oluşturduğu yaşam deneyimi ve hikâyesini aktardığı miras, kent kimliğinin
ana unsurları olarak tanınmalı. DMP alanının geçmişten bugüne getirdiği
ve geleceği için öngörülen kimlik;

• İmaj
• Deneyim
• Miras bileşenleri çerçevesinde değerlendirildi.

İmaj
Kent imajı bir alanın tanınırlığını oluşturan üretim ve sosyal ilişkilerinin
zaman içinde gelişen mekânsal yansımalarının oluşturduğu katmanlardan
meydana gelir. Kent imajı;
• Doku: Bina, sokak, mahalle düzeyinde ortaya çıkan mekânsal
kodlar,
• Kullanımlar: Bir alanın içermesine izin verilen fonksiyonlarına
göre resmi olarak tanımlanması,
• Ortak Semboller: Bölgede yaşayan ve kişilerin ortak olarak
benimsedikleri mekânsal referans noktaları
kapsamında incelenir.
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“İmaj”
Etki konuları

Doku

Kullanımlar

Ortak Semboller

Doku
Durum

Etki

Sonuç

Etki Dönemi

Boş ve büyük
arazilerin kentteki
diğer kullanımlarla
entegre edilmesi

Bütünleşik kentsel yapı

Olumlu

Yarın

Kentsel çevre

Olumlu

Yarın

Kentsel çevre

Olumsuz

Yarın

Sanayi alanı algısının
dönüşümü

Kentsel çevre

Olumlu

Yarın

Mevcut yaşayan
ve çalışanların
kendilerini projeye ait
hissetmemesi

Proje alanında
yaşayan ve çalışanlar

Olumsuz

Sanayi tasfiyesinden
sonraki bekleme
sürecinde alanların
atıl kalması

Terk edilmişlik algısı

Kentsel çevre

Olumsuz

Taş ocağının
rekreasyon
kullanımına açılarak
bilinirliğinin artacak
olması

Yapay gölün bölgesel
sembole dönüşmesi

Büyük parseller
içinde kapalı site
ve rezidansların
çoğunlukta olması
ihtimali
Sanayiye dayalı
ekonominin hizmet
ekonomisine
dönüşümü ve Doğu
Merkez kimliğinin
oluşturulması

Etkilenen & Etki Alanı

Yaya etkileşiminin
artması

Kentsel çevre
Kartal

Mahalle dokusunun
kaybı
Caddelerin yaya
dolaşımına elverişsiz
olması

Bugün
Yarın

Dün
Bugün
Yarın

Kartal
Anadolu Yakası

Sahildeki yüzme ve
rekreasyon amaçlı
Plajın sembolik
kullanılan plajın yat
değerinin kaybı
limanının yapılmasıyla
ortadan kalkması

Kartal

Futbol sahalarının
proje alanının
dışına çıkarak yer
değiştirmesi

Anadolu Yakası

Spor meraklılarının
bölgeye olan ilgisinin
azalması
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Olumlu

Yarın

Olumsuz

Yarın

Olumsuz

Yarın

Proje alanının büyük bir kısmını kaplayan
sanayi
alanlarının
dokusu,
dağınık
adalar halinde bulunan konut alanlarının
dokusundan
önemli
ölçüde
farklılık
gösteriyor. Bu iki doku birbirinden kopuk
halde bulunuyor. Proje, mevcut dokuyu büyük
oranda değiştirerek, çevredeki yolun yapısı
ile bütünleşen, mülkiyet büyüklüklerine göre
şekillenebilecek, altyapıyı kolaylaştıran esnek
bir ızgara sistemi sunuyor. Bu doku mevcut
durumda kökten değişimlere sebep olurken,
alan bütününde çevre ile bütünleşik bir
kentsel yapı oluşumuna olanak sağlıyor.

bahçeleri olan; yaya dolaşımına, kamusal
kullanımlara ve çocuklar için oyun alanı olmaya
elverişli sokakları bulunan az katlı yapılaşmanın
olduğu alanları ifade ediyor. Site dokusu ise alanın
diğer önemli özelliği. Siteler mahallelere oranla
daha büyük parseller içinde yaklaşık 7-8 kata
sahip yapıların inşa edildiği, binaların arasındaki
ortak bölümün genellikle otopark, sosyalleşme ve
oyun alanı olarak kullanıldığı yerleşkeler. Alçak
duvarlar ile çevrili bu sitelerin çoğunda güvenlik
görevlisi bulunmuyor.
Diğer yandan proje ile birlikte konut yenileme
alanlarında
adalar
bazında
birleşmelerin
olması, mahalle dokusunun değişerek site ya da
rezidans tipi yüksek katlı konutlara geçiş olması
bekleniyor. Bu yeni doku, kentin mevcut dokusu
ile uyumsuz olmakla birlikte, Kartal’daki özellikle
E-5 kenarındaki yeni gelişme trendleri ile paralel
görünüyor. Ayrıca yeni dokunun da konut alanı
ve çevre arasında etkileşimin azalmasına neden
olabileceği tahmin ediliyor.

Sanayi alanlarını oluşturan geniş araziler ve
boş araziler duvarlar ile çevrili olup, dışarısı
ile oldukça az etkileşim imkânına sahip.
Bölgenin sanayi fonksiyonunu vurgulayan
ve yaya kullanımı için kısıtlı olanaklar sunan
bu çevresel yapı, bölgenin Kartal genelinde
E-5 ve sahil şeridi arasında bir geçiş
mekânı olarak algılanmasına neden oluyor.
Projede, özellikle Sanayi Caddesi bulvara
dönüştürüldüğünde, caddeye cephesi olan
yeni ticari kullanımlar ile geliştirilerek ve
yaya dolaşımına elverişli geniş kaldırımlar
tasarlanarak canlandırılması planlanıyor.
Ancak alanda büyük ölçekli mülklerin olması,
bu sahalarda dışarıya kapalı projelerin
geliştirilmesi olasılığını ortaya çıkarıyor.
Konut alanlarının ise mahalle ve site dokusu
olarak ikiye ayrıldığı görülebilir. Mahalle
dokusu küçük parseller ve dar sokaklardan
oluşan, meyve ağaçlarının bulunduğu
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Deneyim

Kullanımlar
Uzun süredir devam eden endüstriyel üretim
dolayısıyla bölge bir sanayi alanı olarak kabul
ediliyor. Diğer işyerleri arasında çalışanlara
hizmet veren lokantaların ve konutların
zemin katlarında yer alan küçük esnafların
ve atölyelerin bulunması da bu algıyı
güçlendirmiş durumda. Tasfiye kararlarından
sonra büyük firmaların bölgeyi terk etmesiyle
bölgede çoğunlukla küçük ve orta ölçekli
fabrikalar üretime devam ediyor.
Öte yandan fabrikaların boşaldığı ve sadece
bir kısmının yeniden kiralanarak işlerliğe
kavuştuğu bölgede boş alanların gittikçe
artması dikkat çekici. Bu durum proje
uygulamasının uzun soluklu ertelenmesi
durumunda bölgenin atıl kalmış eski bir sanayi
bölgesi olarak algılanmasına yol açabilir.
Bölgede sanayiden hizmet sektörüne geçişin
yaşanması öngörülüyor. Bu doğrultuda
mevcut “sanayi alanı” algısının değişmesi ve
bölgede yeni bir kent kimliği oluşması başlıca
beklentiler arasında yer alıyor. Yeni kimliğin
kurumsal iş yerleri, iş merkezleri, turizm
kullanımları, ticaret ve yeme-içme, kültürsanat ve eğlence sektörü ile şekillenmesi
bekleniyor. Hizmet sektörüne geçişin katılımcı
yöntemlerle gerçekleşmemesi ve yaşayanların
beklentilerinin dikkate alınmaması yeni
kimliğin sahiplenilmemesine sebep olabilir.

Ortak Semboller
Bölgenin proje alanında yaşayan ve çalışan
herkes tarafından bilinen, paylaşılan, alanı
diğer yerlerden ayrıştıran ve günlük hayatın
birer parçası olan sembolik alanlar açısından
zengin olması dikkat çekici. Doğal canlı
türlerini bulunduran taş ocağındaki yapay göl
alanı farklılaştıran özelliklerden biri. Genellikle
proje alanında yaşayanlar ve çalışanlar

tarafından bilinen bu yer, proje ile birlikte kent
parkına dönüşerek Anadolu Yakası’nın ortak
bir değeri haline gelecek potansiyele sahip.
Bugün var olmayan, inşaat sebebiyle yıkılmış
olan çimento fabrikasının ve yenisi yapılmak
üzere yıkılmış olan istasyon binasının hala
mahalleli tarafından konuşmalarda referans
noktası olarak kullanıldığı da gözlemlendi.
Ortak sembollerden bir diğeri de Kumcular
Kooperatifi’nin kum nakliyesi yaptığı sahildir.
Burası hala gençlerin buluştuğu, denize
girdiği ve dinlendiği alan olarak Kartal’ın
çeşitli yerlerinden ziyaretçi çekiyor. Yat
limanı projesinin tamamlanması durumunda
bu alandaki aktivitelerin tekne sahibi veya
marina ziyaretçilerine yöneleceği ve bugünkü
kullanımlarını, yani ‘halk plajı’ algısını,
yitireceği tahmin ediliyor.
Yunus Mahallesi’nde yer alan, ancak Kartal’da
futbol ile aktif olarak ilgilenen genel kitlenin
kullandığı açık ve kapalı sahalarda bugün çeşitli
spor kulüpleri antrenman yapıyor ve gençler
eğitiliyor. Proje kapsamında amatör kullanıma
dönük spor sahalarının varlığının devam edip
etmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.
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Köklü sanayi üretimi bölgede mesleki,
deneyimsel
ve
kültürel
bir
birikim
oluşturmuş durumda. Bugün büyük tesislerin
taşınmasıyla sekteye uğrayan üretim hala
bölgede aktif olarak devam eden küçük ve
orta ölçekli atölyeler ile devam ettiriliyor. Hala
bilgi birikimi ve sanayi kültürü usta-çırak
ilişkisi üzerinden aktarılıyor ve farklı atölyeler
arasındaki üretim ağı ve birliği sürdürülüyor.

Kent deneyimi, proje özelinde bakıldığında
ekonomik altyapının var ettiği ilişkiler
üzerinden ve alanın kendine has bir
şekilde geliştirdiği özellikleri kapsamında
değerlendirilir. Deneyim etkileri;
-- Üretim: üretim yöntemleri, bilgi
aktarımı, bilgi birikimi ve kendine has
ilişkilenme türleri açısından kentin
gelir kaynaklarına bakış,

Proje
başladığında
yıkımlarla
birlikte
atölyelerin taşınmasıyla burada son kalan
sanayi kültürü, birikimi ve pratiği de
kaybolacak, hizmet sektörü yerleşmeye
başladığında ise daha kurumsal bir kimlik
üzerinden tanımlanan yeni bir üretim kültürü
oluşmaya başlayacak. Atölyelerin birbirinden
farklı yerlere taşınmasından dolayı yıllar
içinde kurulmuş üretim ağlarının sekteye
uğraması da mümkün.

-- Sosyalleşme: tek tip bir sosyal ilişki
türünün hâkim olamayacağı kentin,
karşılaşmalar ve paylaşımlar sayesinde
birbirinden farklı sosyalleşme türlerine
sahip olması,
-- Aidiyet:
bir
yere/gruba/inanca/
anlayışa vb. oluşumlara dâhil olup
olmamayı
belirleyen
en
temel
motivasyon kaynaklarından biri,
bileşenleri ile değerlendirildi.

“Deneyim”
Etki konuları
Üretim

Diğer yandan tasarım projesine ait imgenin
sahip olduğu fütürist görüntünün yarattığı
algının,
bölge
halkının
beklentisiyle
uyuşmadığı ve tedirginlik yarattığı da yapılan
görüşmelerde dile getirildi. Her ne kadar proje
tasarımı süreç içerisinde farklılaşmış olsa
da, kamuoyu algısında söz konusu tasarım
projenin sembolik imgesi olarak kalmaya
devam ediyor.

Üretim

Sosyalleşme

Aidiyet

Durum

Etki
Usta-çırak ilişkisinin sona
ermesi

Etkilenen & Etki
Alanı

Sonuç

İşyerleri
Çalışanlar
Kartal

Olumsuz

Yaşayanlar
Proje Alanı

Olumsuz

Yeni konut ve yaşam alanlarını
Mahalleli nüfusunun bir
hayat tarzlarına ve ekonomik gelir
kısmının alandan taşınması
durumuna uygun bulmama

Yaşayanlar
Kartal

Olumsuz

Nitelikli alanların artmasıyla alana
Kartal ve İstanbul çevresinden
gelecek ziyaretçilerin artması

İstanbul

Olumlu

Eski üretim yöntemleri, bilgi ve
birikimini besleyecek alanların
ortadan kalkması
Mahalleye özgü kamusal
alanlarının yeni rezidans ve
büyük konut projelerinde karşılık
bulamaması

Üretim ağlarının sekteye
uğraması
Kamusal alanda
sosyalleşmenin azalması

Yeni kişilerin bölgeye dair
aidiyet geliştirmesi
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Etki
Dönemi

Yarın

Bugün
Yarın

Bugün
Yarın

Yarın
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Sosyalleşme

Aidiyet

Diğer taraftan, sanayinin alanı terk etmeye
devam etmesi bu alan etrafında on yıllardır
şekillenmiş konut alanlarındaki mahalle yaşamı
ve komşuluk ilişkilerini yeniden şekillendiriyor.
Alanda yaşayanların yerel bağlılıkları, akrabalık
ve komşuluk ilişkileri daha ‘kozmopolit’ ve
çeşitlilik içeren bir yapıya doğru eviriliyor. Bu
değişimle birlikte mahallelerde yaşayanların
da yeni sosyal ilişkiler ve bağlılıklar kuracağı
öngörülebilir.

Proje
alanında
yapılan
görüşmelerde
aidiyet hissinin çeşitli faktörlere (alanda
yaşama
süresi,
komşuluk,
hemşerilik
bağları, hizmetlere erişim, iş imkânlarına
yakınlık, ulaşım vb.) bağlı olarak değiştiği
gözlemlendi. Uzun vadede aidiyet hissinin
nasıl şekilleneceği, hem projenin yaratacağı
fiziksel
değişimlerin
benimsenmesine,
hem de değişen ‘mahalle’ ilişkilerine bağlı
olarak bireyler ya da gruplar üzerinde farklı
etkilere sebep olacak. Bu nedenle homojen
bir ‘aidiyet’ hissinden bahsetmek mümkün
değil. Bu noktada, aidiyeti etkileyen iç-dış
faktörlerin incelenmesi gerekiyor.

Yapılan görüşmelerde konutlarda yaşayanlar
aralarında bazen anlaşmazlıklar çıkmasına
rağmen bir arada yaşamaktan memnun
olduklarını dile getirdiler. Düğünlerin hala
sokaklarda yapıldığı, insanların sokaklarda ve
kamelyalarında oturup sohbet ettiği, geçmişi
1960’lar ve 1970’lere dayanan bu mahallelerdeki
sosyalleşme kaynağının hala komşuluk olması
önemli bir nokta.
Genellikle düşük ve orta gelirli kişilerin
yaşadığı, emekli nüfusun yaygın olduğu
mahallelerin
rezidans
ve
büyük
çaplı
konut alanlarına dönüşmesi neticesinde,
yaşayanların
kullandıkları
ortak
alanları
kaybedecekleri, kendi hayat tarzlarına uygun
ortak alan bulma sıkıntısı çekebilecekleri ve
buluşma fırsatlarının ev içi özel alanlar ile sınırlı
kalacağı tahmin ediliyor. Bu duruma ek olarak
görüşmecilerin bir kısmı karma projelerde
konut alanının işyeri ile bitişik olmasından
dolayı kamusal alan kullanımlarının azalacağı
görüşünü savunuyor.

Proje alanında yaşayanlara bakıldığında,
projenin geleceğine ilişkin farklı aidiyet
durumlarıyla karşılaşılıyor. Yaşayanların bir
kısmı gelecekte evini satıp proje alanının
dışına taşınmak istediğini ve geri taşınmayı
kesinlikle
düşünmediğini
belirtti.
Bu
fikre sahip emekli bireyler de yeni hayat
tarzına alışmak için çaba harcamak yerine
memleketlerine taşınmayı tercih edeceklerini
aktardılar. Bu görüşten ayrı olarak yeni
hayat tarzına uyum sağlamakta sıkıntı
çekmeyeceğini düşünenler de bulunuyor.

Diğer yandan alandaki kiracıların giderek
azalmasından
ötürü
bazı
mahallelerin
ıssızlaştığı,
ortaya
güvenlik
problemleri
çıkmasından
dolayı
kamusal
alan
kullanımlarının özellikle geceleri kısıtlandığı
belirtildi.

M i ra s
Miras, proje alanının dün, bugün ve yarınki bellekleri arasında
devamlılık sağlayan; doğal bir kısmı insan eliyle inşa edilmiş olan
yapılar ve bu yapılar sebebiyle oluşmuş kültür olarak tanımlanabilir.
Çalışmada bu kavram üç kategoride incelendi:
-- Kültürel yapılar: Geçmişten günümüze gelen günlük hayatın
izleri ve kültür-sanatla ilişkisini gösteren yapılar,
-- Endüstri mirası: Endüstriyel yapıları, üretim teknolojilerini,
bilgi birikimini, usta-çırak ilişkilerini yansıtan eylem ve fikirler,
-- Doğal peyzaj: Alanın baskın olan doğal özelliklerinin zihinde
bıraktığı imgeler.

“Miras”
Etki konuları

Durum

Etkilenen & Etki
Alanı

Etki

Kültürel Yapılar

En az üç adet, yeni
kültürel merkezin
yapılması ile kültürel
faaliyetlerin artması
ve yeni fonksiyonların
kazanımı

Endüstri Mirası

Sembolik değere sahip
yapıların korunmaması
veya restore edilmemesi
sonucu endüstri
karakterine sahip
alanların yitirilmesi

Endüstriyel sembollerin
ve kimliğin kaybı

Doğal peyzajın
projelerde yeterince
dikkate alınmaması

Mevcut doğal değerlere
erişim zorluğu

Proje alanı

Güney kesimde inşaat
yapılması

Denizle ilişkinin azalması

Proje alanı

Sonuç

Etki Dönemi

Proje alanı

Kültürel peyzajın
zenginleşmesi

Kartal

Olumlu

Yarın

Doğu Merkez kimliği
algısının kuvvetlenmesi
Dün
Proje alanı

Olumsuz

Bugün
Yarın
Bugün

Olumsuz
Yarın

Doğal Peyzaj
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Dün
Olumsuz
Bugün
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Kültürel Yapılar

Doğal Peyzaj

Endüstri Mirası

Alanda sınırlı sayıda kültürel yapı bulunuyor.
Cumhuriyet Dönemi’nde gelişen bir yerleşim
yeri olmasından ötürü zamanında inşa edilmiş
yapıların, alanın geçmişini yansıtan sembolik
değere sahip olduğu, günlük hayatta ve
kültürde hala önemli bir noktada bulunduğu
biliniyor. İstasyon binasının bir süre önce
yıkılması sonucunda az sayıda yapıya sahip
olan kültürel peyzaj olumsuz etkilendi. Diğer
yandan, TCDD çalışanlarının kaldığı lojman
binası hala ayakta ve demiryolunun geçmişten
gelen sembolik değerini yansıtır nitelikte.
Benzer şekilde, Eski Çimento Fabrikası’nın
sınırları içerisinde yer alan işçi lojmanları da
böyle bir değere sahip ve yeni inşaat projesi
kapsamında yıkılarak yeniden inşa edilmesi
bekleniyor.

Proje alanında doğal anlamda önem taşıyan
yapılar arasında iki adet tescilli tarihi çınar
ağacı bulunuyor. Ağaçlar sanayi alanında
cadde kenarında kaldığı için kamusal bir
alana dönüşme potansiyelleri henüz yeterince
değerlendirilememiş durumda. Kaldırım ve
yaya hayatının canlandırılması sayesinde
ağaçlar ve sosyal hayat arasındaki ilişkinin
kuvvetlenmesi bekleniyor. Alanda dağınık
halde bulunan bostan ve küçük tarlaların yer
aldığı alanlarda yapılaşmanın başlaması ile
tarım pratiklerinin de ortadan kalkacağı tahmin
ediliyor.

Kartal sanayi alanı İstanbul’da Cumhuriyet
dönemi
sanayi
gelişmesinin
simgesel
bölgelerinden biri. Kartal ilçesi için ise ilçenin
gelişimini tetikleyen ana unsur. Bölgenin
sanayi alanından merkeze dönüşmesi ile
birlikte sanayi geçmişi tamamen yok olabilir.
Sanayi belleğinin geleceğe taşınması kent
kimliğinde süreklilik sağlamak ve yeni
aidiyetler oluşturmak açısından önem taşıyor.

Yerel belleği oluşturan bu unsurlar haricinde
bölgede kültürel faaliyetlerin organize edildiği
herhangi bir yapı bulunmuyor. Bu kapasite
açığının projede en az üç kültür merkezinin
kurulmasıyla azaltılması planlanıyor. Kısıtlı
sayıda olan ve kamu tarafından aktif olarak
kullanılamayan bu alanların yanı sıra,
aktif kültürel kullanıma dönük alanların
oluşturulması sayesinde proje alanının
çekici bir kültürel peyzaja da sahip olması
öngörülüyor.

İnşaat çalışmalarının başlamasıyla oldukça
zayıflayan deniz bağlantılarının projenin
tamamlanmasının
ardından
yeniden
güçlenmesi
öngörülüyor.
Ancak,
inşa
edilmesi beklenen marina projesi ile yeniden
şekillenecek sahil kullanımlarının kamuya açık
olarak tasarlanmaması halinde Kartallıların
denizle
ilişkisinin
daha
da
azalacağı
düşünülüyor.
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Fabrika bacalarının ve Yunus Mahallesi’ne
ismini veren Çimento Fabrikası silolarının
korunmayarak yıkılması önemli bir kayıp olarak
görülebilir. Diğer yandan inşaatı başlamış
olan özel proje alanında aynı fabrikanın
lojmanlarının aslına uygun olarak yeniden inşa
edilmesi ve bir alışveriş alanına dönüşmesi de
kültürel mirası koruma anlamında yetersiz
kalabilir. Bu kapsamda proje alanın endüstriyel
kimliğini devam ettirebilecek unsurlarının
tamamen kaybolma riski altında olduğunu
söylemek mümkün.

Sanayi tasfiyesi kararından itibaren çoğu
orta-büyük ölçekli ve büyüme trendine sahip
firmanın üretim yerini İstanbul’un çeperine
veya dışına taşımış olması ve işgücünün de
İstanbul çeperine veya dışına göç etmesiyle
birlikte; tarihi nitelikteki endüstri yapılarının
büyük bir bölümü yıkıldı.

1990’larda yıkılmış olan Yunus Çimento Fabrikası
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Yunus Tren İstasyonu
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DEĞER
Dönüşüm projesinin getirdiği mekânsal dönüşüm ile birlikte ekonomik
değer yaratılacağı gibi; yaratılan bu değerin bölgede yaşayan ve çalışanların
hayat standartlarına yansıması da projenin başarı göstergelerinden biri
olacak. DMP alanında yaratılacak olan ekonomik değer;

• Gayrimenkul
• İstihdam
• Ticari canlılık alanlarında incelendi.

G a y r i m e n ku l
Kahverengi alanlardaki dönüşüm projelerinin gayrimenkul geliştirme
açısından sunduğu potansiyeller, yatırımcıların karar almalarında ve
şehrin yeni gelişme odaklarının belirlenmesinde büyük rol oynuyor.
Taşınmazlar gayrimenkul piyasasının şartları göz önüne alınarak ve kendi
gruplarına ait kriterler içinde değerlendirildi:
• Konut: Proje alanında ve çevresindeki konut piyasasının çeşitli
nedenlerden dolayı (geçici taşınma sırasında talep artmasına, konut
kalitesinin değişimine bağlı olarak) kısa ve uzun vadeli değişimi,
• Arsa: Büyük arazilerin yatırımcılar için sunduğu fırsatlar,
• Ticari Kullanımlar: Atölye ve fabrikaların yerini alan yeni ticari
fonksiyonların gayrimenkul piyasasında yeniden değerlendirilmesi
kapsamında incelenir.
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“Gayrimenkul”
Etki konuları

Konut

Durum

Ticari Kullanımlar

Etkilenen & Etki
Alanı

Sonuç

Proje uygulaması başlamadığı
için proje alanı içinde konut
kiraları düşüş gösterdi ve ev
alım satımı durma noktasına
geldi

Emlak piyasasının
yavaşlaması

Mülk sahibi
(Proje alanı içi)

Olumsuz

Proje alanı ve çevresinde
kiraların ve satış fiyatlarının
artarak bölgede yaşayanlar için
uygunluğunu yitirmesi

Kiraların artması

Kiracılar (Proje
alanı çevresi)

Olumsuz

Proje alanı ve çevresinin
değerinin proje
tamamlandığında önemli
ölçüde artış göstermesi ve
yeni ekonomik grupların alana
taşınması bekleniyor

Arsa

Etki

Yeni gelir
gruplarının
bölgeye taşınması

Arsa

Planlama
sürecinin
tamamlanmaması,
taşınmalar ve konut kalitesinin azalması
nedeniyle kira değerleri azalma eğilimi
gösteriyor. Uygulama tarihinin belirsiz
olmasının yarattığı güvensiz durum nedeniyle
kiraların çok düştüğü ve kiracı bulmakta
zorlanıldığı belirtiliyor. Bu durum özellikle kira
ile geçinen mülk sahiplerinin gelir durumunu
ciddi şekilde etkiliyor.

Proje alanı içinde konut ve arsa satışının
gerçekleşmediği ve beklenen satış fiyatlarının
çok yüksek meblağlara ulaştığı görüldü. Proje
tamamlandığında bölgedeki arz ve talebin
ne kadar süre içinde oluşacağı bile henüz
bilinmezken fiyatların spekülatif hareketler
izlemesi dikkat çekiyor. Çevredeki konut
piyasasına paralel olarak çevredeki arsa
fiyatlarının oldukça yükseldiği biliniyor.
Özellikle proje alanının doğusundaki gelişim
bugüne kadar E-5 kenarı veya batı kenarının
gerisinde seyrettiği için, bu alandaki
fiyatların daha büyük oranlarda yükseldiği
gözlemleniyor.

Dün
Bugün

Bugün
Yarın

Yaşayanlar

Olumlu

Yüksek yatırımların
yapılabileceği beklentisiyle arsa
satışlarının durması, çevresinde Spekülasyona açık
ise fiyatların hızla çok yüksek
piyasa koşullarının
meblağlara ulaşması nedeniyle oluşması
emlak piyasasının değişken
olması

Emlak piyasası

Olumsuz

Alan içindeki işyerlerinin geçici
Alanda geçici
olarak kiralanması sayesinde
işletmelerin
kira üzerinden gelir kayıplarının
oluşması
azalması

Proje alanı
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Etki Dönemi

Konut

Yarın

Bugün
Yarın

Dün
Olumlu
Bugün

Konut satışlarına baktığımızda dairelerin
değerlerinin belirsiz olduğu görülebilir. Mülk
sahiplerinin bir kısmı müteahhitlerle anlaştığı
ve kalanlar da ileride müteahhitle anlaşarak
yeni bir eve sahip olmayı beklediği için
gayrimenkul piyasasının durma noktasına
geldiği ifade ediliyor.

Ticari Kullanımlar
Proje alanı dâhilindeki ticari kullanımların
satışının da konut ve arsada olduğu gibi
durmuş olmasının yanı sıra; sanayi alanında
boşalan fabrika ve atölyelerin geçici
olarak, değerinin altında kiralanması sıkça
karşılaşılan bir durum. Konut yenileme
bölgesinde kiralanan dükkânların, alanın
geleceğine dair belirsizlikler dolayısıyla boş
kaldığı görülüyor.

Diğer yandan proje alanı çevresindeki
artan konut talebi sebebiyle kiraların arttığı
bildirildi. Proje ile birlikte önemli değer
artışının yaşanması beklendiği için çevredeki
konutların da fiyatlarının artmış olduğu
belirtiliyor. Bölgede yeni inşa edilen rezidans
ve konut projelerinin bu fiyatların artmasına
etkisi olduğu görülüyor.
İstanbul’da orta ve uzun vadede daha da
artması beklenen gayrimenkul değerleri
Kartal genelinde de benzer bir eğilim
gösteriyor. Bölgedeki projeye marina, hızlı
tren bağlantılarının eklenerek zengin altyapı
olanakları sunulması ve A sınıfı konutların
inşa edilecek olması dolayısıyla, bölgenin
gelir seviyesinin değişeceği beklentisinin
satış fiyatlarını uzun vadede arttırmaya devam
etmesi bekleniyor.

Çevrede inşa edilen yeni ofislerin genellikle
dükkân ve atölye şeklindeki ticari kullanımları
değiştirdiği ve kira fiyatlarını da büyük oranda
arttırdığı tespit edilebilir. Ancak bu durum
projeden bağımsız olarak değerlendirilmesi
gereken bir gelişme olarak kaydedildi.
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İstihdam
Bir ekonomik modeldeki sermaye birikimi işyerlerinin kurumsal
ve finansal yapılanmasını belirleyen unsurlar arasında yer alır.
Üretim için gerekli olan araçlar ve teknolojik altyapının türü
ise istihdam edilecek işgücünde aranan nitelikleri şekillendirir.
Özellikle küresel yarışabilirliğin artırılması için bilgi teknolojileri
ve finans sektörlerinde çalışanların metropollerin hâkim
işgücüne dönüştüğü gözlemlenebilir.
Beyaz yaka işgücü; yönetim kadrosunda yer alan, genellikle
ofiste çalışan insanlardan meydana gelir. Eğlence, hizmet ve
müşteri ilişkilerini kapsayan kalifiye ve kalifiye olmayan işgücü
ise pembe yakadır. Mavi yaka, bedensel efor sarf edilen, ustaçırak ilişkilerinin oluştuğu ve kalifiye olmayan elemanları da
içine alan bir işgücünü temsil eder. İnşaat, üretime dayalı atölye,
tamirhane, madencilik gibi sektör çalışanları bu gruba girer.

“İstihdam”
Etki konuları

Durum

Etki

İşyeri ve ofis sayısının
artmasıyla beyaz yaka işgücü
alandaki yeni sektörel güç
olacak ve proje alanı ve
çevresinde konut edinmeye
başlayacak

Ortalama gelir
seviyesinin artması

Hizmet Sektörü

Bölgede kalifiye olmayan
işgücünün hizmet
sektörlerinde istihdam
edilmesi

Bölgedeki işsiz veya
kalifiye olmayan mavi
yaka işgücü için iş fırsatı

Mavi Yaka

Mavi yaka iş olanaklarının
şehrin sınır bölgelerine
taşınması

Kalifiye
işgücünün alanda
değerlendirilememesi

Beyaz Yaka

Etkilenen &
Etki Alanı

Sonuç

Etki Dönemi

Yaşayanlar
Olumlu

Yarın

Çalışanlar

Beyaz Yakalı İşgücü

Mavi Yakalı İşgücü

Orta ve büyük ölçekli sanayi kuruluşlarının
idari birimlerinde fabrikalar taşınana kadar
kısıtlı sayıda istihdam edilmekte olan
beyaz yaka işgücü, taşınmaların ardından
önemli oranda azaldı. Ancak alandaki
üretimlerini taşımış olmalarına rağmen, idari
departmanlarını proje alanında yoğunlaştıran
birkaç firmanın hala önemli oranda beyaz
yakalı çalışanı bulunuyor.

Mavi yaka grubu çalışanlar Kartal ve yakın
çevresindeki
ilçelerde
yaşıyor.
Yetişmiş
elemanlardan ve kalifiye olmayan işçilerden
meydana gelen bu işgücünün bir kısmının ileriye
dönük bir planı bulunmuyor. Özellikle alanında
yetişmiş olan mavi yakalı işçilerin projede
değerlendirebilecekleri bir seçenekleri olmadığı
için, uzun yıllardır çalıştıkları atölyelerin yeni
yerlerinde işlerine devam etmesi veya emekli
olması bekleniyor.

Proje tamamlandığında ofislerin zaman
içinde dolarak beyaz yaka nüfusun önemli
oranda artacağı, alanın etrafında inşa edilen
rezidansların ve ofislerin gelecek senelerde
doluluk oranının yükselmesiyle daha kısa
zamanda önemli bir sektörel işgücünün
ortaya çıkacağı tahmin ediliyor. Bu nüfusun
zamanla alandaki konutlarda yaşaması
bekleniyor.

Bununla birlikte inşaatlar sırasında ve evlerin
teslimi sonrasında bölgedeki inşaat faaliyetlerinin
canlanacağı tahmin ediliyor.

Hizmet Sektörü
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Yaşayanlar
Olumlu

Yarın

Çalışanlar

Bugün
Çalışanlar

Olumsuz
Yarın

Proje alanındaki ticari yapının dönüşmesiyle
mağaza,
restoran,
otel,
özel
sağlık
hizmetlerinde artış olması ve bugün oldukça
sınırlı olan hizmet sektöründe önemli
bir canlanma yaşanması bekleniyor. Bu
sektörde, proje alanı ve çevresindeki kalifiye
olmayan kişilerin çalışması ve bu sektöre
mavi yaka işgücünden geçiş olması da
mümkün görünüyor.
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Ti c a r i C a n l ı l ı k E t k i Ko n u l a r ı
Proje alanının mekânsal ve altyapı düzenlemelerine tabi tutarak kent, bölge hatta küresel ölçekte
ekonomik bağlar kuran ve yatırım çekebilen bir hale getirilmesi, projenin temel amaçlarından biri.
Bu durumun işsizliğin azalması ve refah seviyesinin artması yönündeki önemli etkileri göz ardı
edilemez. Kartal Doğu Merkez projesinde ekonomik canlanma üç tip faaliyet etrafında şekilleniyor:
• Zemin kat kullanımlar: cadde ve sokak üstü mağaza ve dükkânlar,
• Ofisler ve iş merkezleri: kurumsal yapıların kiralayabileceği büyük iş merkezlerinin yanı
sıra küçük çaplı ofis ve ev-ofis,
• Sanayi ve inşaat: yapı malzemeleri ve dekorasyon firmaları.

Zemin Kat Kullanımlar
Bugünkü haliyle genellikle etrafı duvarlar ile çevrili olan tesislerin, küçük sanayi sitelerinin olduğu
bölgelerin yol ile ilişkilerinin bulunmadığı görülüyor. Sanayi Caddesi’nin 45 metre genişliğinde bir
bulvara dönüştürülecek olması ve zemin katların ticari kullanımlara açılması sayesinde yol ve yapı
arasında etkileşim bugünkünden çok farklı bir noktaya gelecek. Bu cadde, yayaların dinlenip vakit
geçirebileceği bir alana dönüşme adına daha yüksek potansiyele sahip olacak. Bu sayede kamusal
alan olarak caddelerin de canlanması bekleniyor.

“Ekonomik Canlılık”
Etki konuları

Durum

Zemin Kat Kullanımlar

Dışarıya kapalı duvarlarla
çevrili tesislerin yerini yaya
ile etkileşim halinde olan
dükkânların alması ve hizmet
veren işletmelerin sayısının
ve çeşitliliğinin artması
Bölgedeki ofis stoku
ve gelişim trendlerine
bağlı olarak ofis stokuna
yatırım yapılması ve
uluslararası şirketlerin de
alana gelmesiyle küresel
bağlantıların artması

Ofisler ve İş Merkezleri

Sanayi ve İnşaat

Etki
Yerel ticaretin
hareketlenmesi
Canlanan kamusal alanlar
İstihdam imkânı

Etkilenen & Etki
Alanı

Sonuç

Etki Dönemi

Yaşayanlar
Çalışanlar

Olumlu

Ofisler ve İş Merkezleri
E-5 koridorunda bir süredir iş merkezleri
inşa ediliyor ve bu trendin İstanbul’un batısı
yönünde devam ettiği gözlemleniyor. Bu
gelişmeyle orantılı olarak proje planlandığı
gibi gerçekleştirilirse çok sayıda ofis
projesine yatırım yapılacağı tahmin edilebilir.
Uluslararası bağlantılara sahip firmaların
alana gelmesi sayesinde Kartal’ın bölgede
ve kentte yarışabilirlik düzeyinin de artması
beklentiler arasında.

Öte yandan çevredeki ofis stokunun hala beklenilen
satış düzeyine ulaşamadığı biliniyor. Gayrimenkul
uzmanlarının değerlendirmelerine göre, hizmet
sektöründe faaliyet gösteren firmaların alana
taşınmasının gerçekleşmesi için, Ataşehir’e
alternatif yaratabilecek sosyal altyapı unsurlarına
sahip olması ve yeterli doluluğa ulaşması için en
az 10 yıllık bir süre geçmesi gerekiyor.

Yarın

Sanayi ve İnşaat

Kentsel çevre

Projenin uygulama aşaması geniş bir süreye
yayılarak
etaplar
halinde
yapılacağından,
inşaat döneminin de uzun süreceği tahmin
ediliyor. Taşınmalardan sonra da konut ve işyeri
sahiplerinden tadilat ve yeni düzenlemeler
konusunda devamlı talep gelmesi kuvvetle
muhtemel. Bu yüzden alanda ve çevresindeki
mahallelerde yaşayan inşaat işçilerinin ve bu
bölgelerde bulunan inşaat malzemesi üretimi
yapan/satan ve yapı sektöründe bulunan
işletmelerin geniş ve uzun soluklu bir pazar
oluşturması bekleniyor. Bugün alanda kalifiye
olmadan çalışan mavi yaka işçilerin bu sektöre de
kayabileceği düşünülüyor.

Beyaz yaka çalışanların
artması
Çalışanlar

Olumlu

Yarın

Bölge ve küresel
ekonomiye entegrasyon

Geleneksel merkezin
canlılığını kaybetmesi

Geleneksel merkezin
köhneleşme riski

Kartallılar

Olumsuz

Bugün
Yarın

Üretilen ofis stokunun
bölgedeki doygunluk
nedeniyle ancak uzun vadede
gerçekleşme ihtimali

Kısa sürede ofislerin boş
kalma riski

Gayrimenkul piyasası

Olumsuz

Yarın

Olumlu

Yarın

Proje uygulamasının etaplar
halinde uzun solukta
bitirilecek olması nedeniyle
çevrede inşaat sektörünün
canlanması

Kartal’ın geleneksel merkezi bugünkü haliyle
Kartallılar için önemli bir rekreasyon ve alışveriş
alanı. Ancak E-5 boyundaki yeni gelişmeler ve
eski yapı stoğu nedeniyle ofis kullanımlarında
azalma ve bazı bölgelerde canlılığın kaybolmaya
başladığı görülüyor. Geleneksel Merkezle Doğu
Merkez’i birbirine bağlayan Spor Caddesi’nde ise
resmi kurumlar ve gündelik işlevler ve işyerleri
için hizmetler yer alıyor. Cadde üzerinde orta
ölçekli yeni ofis alanları da gelişmekte. DMP’nin
gelişmesiyle mevut kent merkezi geri planda
kalabilir. Bu açıdan BMP mevcut kent merkezini
canlandırmak için bir fırsat olarak görülebilir.
Ancak, BMP ve geleneksel merkezin ticari
faaliyetler açısından DMP’den farklılaşması ve yerel
niteliğinin korunarak geliştirilmesi yarışabilirliği
sağlamak açısından önemli görünüyor.

Bugünkü şartlarda hizmet veren dükkânlar
esnaf lokantası, market, bakkal, kuaför,
tuhafiye gibi sınırlı alanlarda faaliyet
gösteriyor.
Proje
alanında
yaşayanlar
alışveriş ihtiyaçlarını tedarik etmek veya
banka hizmetleri için Kartal’ın merkezine
veya Pendik’e gidiyorlar. Alanda açılacak yeni
dükkânların bu konuda çeşitli ve çok sayıda
imkân sunacağı tahmin ediliyor. Açılan
bu dükkânlar kalifiye olmayan işgücünü
istihdam ederek sanayinin taşınmasıyla
ortaya çıkabilecek işsizliği azaltma fırsatını
da ortaya koyuyor.

Ekonomik canlılık
Mavi yaka için istihdam
imkânı
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Çalışanlar
İşgücü pazarı
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YER DEĞİŞTİRME
Sanayi dönüşüm alanları, değişen dünya ekonomisine, teknolojik
gelişmelere, çevre duyarlılığına ve hızlı kentleşmeye bağlı olarak endüstriyel
tesislerin yer değiştirmesiyle oluşan alanlardır. Bu dönüşümde genel
eğilim; bu alanların hizmet sektörünün gerektirdiği altyapı ve yapılaşma
biçimine bağlı olarak dönüştürülmesidir. Sanayinin şehrin çeperlerine
taşınarak yerine hizmet sektörünün gelmesi, yalnızca söz konusu sanayi
alanlarını değil, tüm şehrin mekânsal ve sosyal yapısını dönüştürür.
Bu kapsamda meydana gelen yer değiştirme süreçleri, aşağıdaki etki
bileşenleri dikkate alınarak incelenebilir:

• İşyerleri
• Çalışanlar
• Yaşayanlar

İşyerleri
Kartal sanayi alanı “sanayinin tasfiyesi” yani “merkezden çeperlere
taşınması” kararları doğrultusunda başlamıştı. DMP bu kararlara paralel
olarak geliştirilen ve sanayi alanında faaliyet gösteren iş yerlerinin
Kartal’dan taşınmasını hedefleyen karar ve uygulamaları kapsıyor. Bu
başlıkta, yer değiştirmeye bağlı olarak, öncelikle işyerleri üzerinde ortaya
çıkan (olası) etkiler ele alındı. Bu etkiler aşağıdaki üç konu altında incelendi:
• Sanayi sektörü: büyük, orta ve küçük ölçekli işletmelerin taşınma
süreçlerine bağlı olarak kayıp ve kazançları, proje alanına yerleşen
esnek işletmelerin geçici süreli faaliyetleri, proje alanından taşınması
beklenen diğer işletmeler ve sanayiden hizmet sektörüne geçiş
sürecinde kentin mekânsal dağılımında meydana gelen değişimler,
• Hizmet sektörü: Kartal’da özellikle E-5 koridoru boyunca artan
hizmet ve ofis alanları, orta-üst gelir gruplarına yönelik hizmet
yatırımları, turizm ziyaretçilerine yönelik beklentiler,
• Esnafın durumu: küçük esnafın durumuna dair belirsizlikler ve
bazı yaşayanların proje alanından taşınması nedeniyle kısa vadede
yaşadığı kayıplar.
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Sanayi

“İşyerleri”
Etki konuları

Durum

Hizmet

Esnaf

Sonuç

Sanayinin Kartal’dan şehrin
çeperlerine taşınması ile boş ve/
veya köhne sanayi arazilerinin
artması

Sektörel faaliyetlerin
azalması

Çalışanlar, İşletmeler,
Kartal

Olumsuz

Büyük firmaların Gebze ve İstanbul
dışındaki diğer sanayi alanlarına
taşınması, sektörel faaliyetin yer
değiştirmesi

Çeperlerde ekonomik
canlanma

Çalışanlar, İşletmeler,
İstanbul Metropoliten
Bölge

Nötr
Olumlu

Çalışanlar,
Kartal

Olumsuz

Orta ölçekli işletmelerin taşınma
planı yapamaması ve çalışanlarını
yer değiştirme hakkında
bilgilendirmemesine bağlı
olarak çalışanların gelecek planı
yapamamaları

Sanayi

Etkilenen & Etki
Alanı

Etki

Etki Dönemi

Bugün

Bugün
Yarın

Bilgi eksikliği
Artan kaygı ve
ekonomik kayıp
beklentileri

Yarın

Küçük işletmelerin Kartal ve yakın
çevresine taşınma konusunda
esnek olmaları sayesinde
müşterileriyle bağlarını devam
ettirmeleri

Faaliyet ağlarının
devamlılığı

İşletmeler,
Kartal

Olumlu

Esnek işletmelerin boşalan iş
yerlerine geçici süreyle kiracı
olarak taşınmaları

Alandaki kiracı
işletmelerin sayıca
artması

İşletmeler,
Kartal

Nötr

Bugün

Kum işletmelerinin Kartal’dan
taşınmasından sonra depo ve
Kum işletmelerinin
nakliyat noktalarının ayrışmasından
masraflarının artması
dolayı ulaşım maliyetlerinin
artması

İşletmeler,
Kartal, İstanbul

Olumsuz

Yarın

Sanayi’nin Kartal’dan nereye
taşınacağına dair alternatiflerin
henüz oluşmaması

Kentin mekânsal
dağılımında belirsizlik

Çalışanlar, İşletmeler,
Yaşayanlar, Kartal, İstanbul
Metropoliten Bölge

Olumsuz

Bugün, Yarın

Hizmet sektörünün gelişimi için
gereken altyapı çalışmalarının
başlaması

Sektörel değişim

Yaşayanlar, Çalışanlar,
İşletmeler, Kartal, İstanbul
ve Metropoliten Bölge

Olumlu

Yarın

Hizmet sektörüne geçiş
stratejilerinin belirsiz olmasından
dolayı mevcut işgücü kapasitesinin
bu değişime nasıl ayak
uyduracağının öngörülememesi

Mevcut işgücünün
gelecek kaygısı

Çalışanlar, Kartal

Olumsuz

Yarın

Gelir kayıpları

İşletmeler, Proje alanı ve
kenarı

Olumsuz

Proje uygulama sürecinde
inşaat faaliyetlerine bağlı olarak
kayıpların ortaya çıkması,
Plan belirsizliklerine bağlı olarak
bekleme sürecinin yaşanması
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Bugün
Yarın

Dün
Bugün

Alanda çalışmakta olan büyük işletmelerin bir
kısmı 1990’larda sanayi alanının tasfiye kararı
sonucu işletmelerini Gebze’ye veya İstanbul
dışında, daha çok kârlılık getirebilecek
alanlara taşıdı. Kalan büyük işletmeler ise
küresel firmalar oldukları için, bu durumun
sağladığı çabuk çözüm üretebilme ve
esneklik sayesinde taşınmalarını son ana
kadar erteleme eğilimine sahip. Bu nedenle
büyük firmaları tehdit eden önemli bir etki
dikkat çekmiyor.Bilgilendirme sürecinde
mülk sahibi olan büyük ölçekli firmalar
kendi aralarında Kent-Der gibi oluşumlarda
örgütlenerek sürece dâhil olmayı başardılar.

görülüyor. Karadeniz’den getirilen kumun tahliye
edildiği ve depolandığı alan olarak kullanılan proje
sahasının sahil kısmındaki bölgeyi boşaltacak
kum işletmeleri için Güzelyalı sahilinde tahliye
alanı, Orhanlı’da ise depolama alanı tahsis edildi.
Kartal’dakinden farklı olarak depo ve tahliye alanı
arasındaki mesafenin artacak olması nakliyat
maliyetlerini de artırabilir.
Kentin mekânsal dağılımına olan etkilere
bakıldığında küçük ve orta ölçekli sanayi
işletmeleri de taşınabilecekleri yerler olarak
İstanbul’un Anadolu’ya uzanan çeperinde yer
almayı tercih ediyor. Kurtköy, Dudullu, Gebze’den
taşınılabilecek alanlar arasında bahsediliyor.
Aynı şekilde küçük ve orta ölçekte, kârlılığı iyi
olan işletmeler sektör değiştirmeye yatkınlık
duymuyor ve yapılan görüşmelerde faaliyetlerini
yeni alanlarda devam ettirmeye yönelik tutumları
öne çıkıyor.

Görüşülen çoğu küçük ve orta ölçekli
işyerinin, planlama sürecinin bitmemesinden
doğan belirsizlikler ve süreç hakkında
yeterli bilgi sahibi olmamaları nedeniyle bir
taşınma planı bulunmuyor. Diğer taraftan,
küçük sanayi sitelerindeki işletmelerin süreç
hakkında daha fazla bilgi sahibi oldukları
tespit edildi.

Bugüne kadar taşınan sanayiye yer değişimi
için belirli bir yer gösterilmediği gibi, gelecekte
gösterileceğine dair bir gelişme de henüz
gözlemlenmiyor. Taşınacak küçük işletmelere,
özellikle de küçük sanayi sitelerine yer
gösterilmediği müddetçe mahalle içlerinde
dağınık yerleşim izlenmesi muhtemel. Dolayısıyla
İstanbul’daki sanayinin mekânsal dağılımının da
bu durumdan etkilenmesi bekleniyor.

Büyük mülk sahipleri sayesinde bilgiye
erişimleri artan daha küçük ölçekteki
işletmelerin gelecek planlarını yapmaları
için büyük firmaların ne zaman taşınacağı
stratejik bir öneme sahip. Projenin geleceği
konusundaki belirsizlikler bazı işyerlerinin
iş kararlarını sınırlandırarak işletmelerin
kapasitelerinin altında kalmasına neden
olabiliyor. Diğer yandan, bazı işletmeler
taşınacakları yeri hazırlamışken, küçük
işletmelerin oluşturduğu pek çoğu ise son
anda bir yer bulabileceğini düşünüyor ve
uzun vadeli bir taşınma planına ihtiyaç
duymuyor. Küçük işletmelerin uzun vadede
ani kayıplar yaşamaları muhtemel görünüyor.

Sanayi sitelerinden taşınan kimi mülk sahipleri
süreç netleşmediği için dükkânlarını satmak
istemeyerek kiraya vermeyi tercih etmiş
durumda. Bu nedenle, kiracı konumundaki
işletmelerde artış yaşanıyor. 2009’da yarısından
fazlası kiracı olan işletmelerde oransal bir artış
görülüyor. Proje sürecinin belirsizliğinden dolayı
boşalan işyerlerine kolay taşınabilen, esnek
işletmelerin yerleştiği biliniyor. Bunların bir
kısmı enformel işletmelerden oluşuyor. Kiralık
alanların artmasıyla beraber alana yerleşmiş olan,

Taşınarak gelir kaybına uğraması beklenen
işletmelerden biri de Kumcular olarak
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kolaylıkla taşınabilen işyerlerinin aynı esnekliği
proje uygulaması başladığında da göstermesi
bekleniyor. Bu grubun olumsuz etkilenmesi
öngörülmüyor.
Artan kiralık işyerlerinin çoğuna küçük atölyeler
yerleşirken, geri dönüşüm sektörünün de alana
yerleşmeye başladığı göze çarpıyor. Bu alanda
kâğıt toplayıcılarının veya plastik/metal atıkları
ayrıştıran işletmelerin da boşaltılmış fabrika veya
atölyeleri geçici olarak kullandığı gözlemleniyor.
Bu yeni sektörde kadınlar da önemli bir işgücü
oluştururken, sektörün geleceği görüşmeciler
tarafından parlak olarak değerlendiriliyor.

Hizmet
Kartal’da hizmet sektörüne yönelik çalışan
işletmeler genellikle bankacılık, yeme-içme,
sağlık ve otelcilik alanlarında hizmet veriyor.
Bankacılık sektörünün özellikle proje alanı
sınırları dışında kalan Çarşı Caddesi boyunca;
otelcilik alanında faaliyet gösterenlerin ise
sahil ve E-5 boyunca yoğunlaşmakta olduğu
görülebilir. Ayrıca sahil şeridi boyunca artan
restoranlar da hem Kartallıların hem de Kartal
dışından
gelenlerin
kullanmakta
olduğu
hizmetler arasında yer alıyor.
Proje alanı sınırları içinde ise hizmet sektörüne
yönelik faaliyet gösteren işletmeler henüz yok
denecek kadar az. Bu açıdan, DMP’nin vaat ettiği
sanayiden hizmet sektörüne geçiş sürecinin
uzun vadede yaratacağı etkiler, piyasa aktörleri
ve proje geliştiricilerin beklentileri etrafında
şekilleniyor.
Fakat mevcut sanayi altyapısının ve işgücünün
bu dönüşüme ne kadar uyum sağlayabileceği,
görüşmeler sonucunda önemli bir soru
işareti olarak dikkat çekiyor. Özellikle sektör

değiştirmeye yönelik sorulara verilen cevaplar,
henüz bu konuda kamu ya da özel sektör
tarafından somut stratejilerin olmadığını ve
proje aktörlerinin Kartal’ın bölgesel ölçekte
rekabet etme kapasitesi ve proje hedeflerinin
sürdürülebilirliği
konusunda
yeterli
öngörüsünün bulunmadığına işaret ediyor.
Hizmet sektörüne geçiş stratejisinde, sanayi
sektöründe çalışan mevcut işgücünün yeni
sektörlere uyumu yerine, yeni işgücüne yönelik
beklenti ve öngörülere ağırlık verilmesi dikkat
çekiyor. Bu anlamda, görüşmeciler arasında
sıkça dile getirilen talep; hizmet sektörüne
yönelik dönüşüm stratejisinin daha somut
ve yerel işgücü kapasitesini ve taleplerini de
kapsar şekilde belirlenmesi ve uygulanması
olarak ifade ediliyor.

Esnaf
Proje alanında yer alan büyük işletmelerin
taşınmış olması, aynı zamanda inşaat
faaliyetleri süresince ortaya çıkan kamyon
trafiği, toz ve gürültü sonucu bakkal, lokanta
gibi dükkânların iş ve müşteri akışında azalma
yaşayarak olumsuz etkilendiği biliniyor. Diğer
yandan, hizmet alanındaki esnaftan farklı
olarak, yapı sektöründeki işletmelerin alana
taşınarak sayıca artmaya başladığı gözlemlenen
diğer bir durum. Proje alanı ve çevresinde
inşaat faaliyetlerinin yakın gelecekte artacak
olmasından dolayı yapı sektöründe yer
alan işletmelerin proje alanı ve çevresinde
daha da yaygınlaşması bekleniyor. Bugün
alanda hizmet sektöründe faaliyet gösteren
mülk sahibi esnafın da yeni koşullara uyum
sağlayarak varlığını devam ettirmek istediği
anlaşılıyor.
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bakacaklarını
belirtiyor.
Görüşülen
firma
sahiplerinin çoğu organize sanayi bölgesi veya
küçük sanayi bölgelerine taşınmanın ilerideki
kayıplarını azaltacağı ve mekânsal olarak rahatlık
sağlayacağı fikrine sahipler. Bu imkânın maddi
olarak herhangi bir atölyeye taşınmaktan daha
masraflı olacağını belirten işletmeciler ise taşınma
için bir yer gösterilmesini özellikle dile getiriyorlar.

Esnafın bir sanayi işletmesine nazaran
mekâna daha bağımlı faaliyet ağları
olduğu bir gerçek. Bundan dolayı mülk
sahibi olmayan esnafın gelecek kira
fiyatlarını karşılamayacak olması ve kirasını
ödeyebileceği alanlara taşınması beklenebilir.
Kimi işletmeler taşınacakları yeri hazırlamış
olmakla beraber çoğu son anda bir yer
bulabileceğini düşünüyor ve uzun vadeli bir
taşınma planına ihtiyaç duymuyor. Çoğu
taşınmayı bir problem olarak algılamıyor.
Bundan dolayı uzun vadede ani kayıplar
yaşamaları beklenmiyor.

Görüşülen işletmelerin çoğunluğu müşterisiyle ve
tedarikçi firmasıyla iletişim halinde olmasından
ötürü taşındıktan sonra faaliyet ağlarını elinde
tutabileceğini ve taşınmadan ötürü doğrudan bir
kaybı olmayacağını düşünüyor. Diğer yandan
esnaf olan ve mekâna bağımlı müşterisi bulunan
kişilerin aynı esnekliği gösteremediği ve alanda
kalmaya devam etmek istediği görülüyor.

Hem kiracı hem de mülk sahibi olan küçük
ve orta ölçekli sanayi kuruluşları kendilerine
İstanbul’da OSB veya sanayi sitelerinde
yer gösterilmesini talep ediyorlar. Sanayi
sitesine taşınmak maliyetli olabildiğinden
kimi işletmelerin bu konuda finansal teşvik
beklentisi olduğu da ayrıca görüşmelerde
ifade edildi. Firmaların bir kısmı İstanbul’un
doğu çeperinde yer seçmiş veya taşınmaları
gerektiği durumda bu bölgeden yer
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“Çalışanlar”
Etki konuları

Çalışanlar
Proje alanında çalışan yaklaşık 8.800 kişinin, DMP ile sağlanması
beklenen 100.000 kişilik işgücüne nasıl kazandırılabileceği
ve alandan taşınan ya da taşınması planlanan sanayi
işletmelerinin mevcut mavi yakalı işgücünü korumaya yönelik
alması beklenen önlemler, bu etki başlığı altında yer alıyor. Yer
değiştirmeye bağlı olarak çalışanlara yönelik ortaya çıkan veya
çıkması beklenen etkiler dört başlıkta incelenebilir:
• Genç işçi: sanayi sitelerinde usta-çırak ilişkisine
bağlı çalışan genç işçiler, enformel sektörlerde kâğıt
toplayıcılığı, geri dönüşüm ya da inşaat sektörünün yan
faaliyetlerine katılanlar,
• Yaşlı işçi: yaşlı mavi yaka sanayi işçilerinin emekliliğe
ayrılması, Kartal’dan veya İstanbul’dan taşınmayı
planlayan yaşlı işçiler,
• Yolculuk süresi: sanayinin Kartal’dan Gebze, Tuzla
veya Marmara bölgesindeki diğer OSB’lere ya da sanayi
alanlarına taşınması,
• İşveren-çalışan ilişkisi: usta-çırak ilişkisine dayalı
olarak gelişen ve işçi-işveren ilişkisinin güçlü olduğu
işletmelerde korunan bağlar.

Genç İşçi

Yaşlı İşçi

Etki

Etkilenen & Etki
Alanı

Sonuç

İşverenlerin sağlayacağı
ulaşım ve istihdam
durumuna bağlı olarak
genç işçilerin çalışmaya
devam etmesi ya da işsiz
kalması

İşsiz kalma riski

Çalışanlar, Kartal

Nötr, Olumsuz

Enformel sektörlerde
güvencesiz koşullarda
çalışan çocuk ve genç
işçiler

İnşaat süresince geçici
işlerde çalışan çocuk ve
gençlerin artması

Sanayi ve ticaret sektörlerinde yarı veya tam
zamanlı işlerde çalışmaya devam etmesi

Etki Dönemi

Bugün
Yarın

Çalışanlar, İşletmeler,
Kartal

Olumsuz

Bugün

Yaşayanlar, Çalışanlar,
Proje alanı, Kartal

Olumsuz

Yarın

Emeklilik yaşını doldurmuş fakat çalışmaya
devam eden işçilerin
emekli olması
Yaşlı işçilerin emekli
olarak Kartal’dan taşınma
isteği
İş kayıplarına bağlı olarak
borçlarını ödeyememesi

Yolculuk Süresi

İşverenÇalışan İlişkisi
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Durum

Sanayi işletmelerinin
Kartal’dan Gebze ya da
İstanbul dışındaki diğer
yerlere taşınması sonucu daha uzun mesafelerde yolculuk etmeleri

Yolculuk süresinin
uzaması

İşletmeler, Çalışanlar,
Proje alanı ve kenarı,
Kartal

Olumsuz

İşçi-işveren ilişkisinin
uzun yıllarca geliştiği
işletmelerin çalışanlarına
servis vb. hizmetler
sağlaması

İşçi-işveren bağının
korunması

Çalışanlar, İşletmeler,
Kartal, İstanbul ve
Metropoliten Bölge

Nötr

Bugün

Esnek ve kalifiye olmayan işgücüne dayalı
işletmelerde kadın, genç
ve çocukların çalışması

İşçi-işveren ilişkisinin
kopması

Çalışanlar, Proje alanı,
Kartal

Olumsuz

Yarın
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Bugün
Yarın

Genç İşçi
Saha çalışmalarında yapılan gözlemler ve
proje alanında yapılan görüşmelerde sanayi
alanı ve yakın çevresinde iki farklı genç işçi
grubunun çalıştığı tespit edildi. İlk grup sanayi
siteleri ve işletmelerinde yarı zamanlı çalışan
teknik lise öğrencileri, stajyerler ve tam
zamanlı genç işçileri kapsıyor. Bu işçiler ustaçırak geleneğinin sürdürüldüğü işletmelerde,
genellikle, güvenceli olarak çalışıyorlar.
Proje süreçlerine bağlı olarak taşınan ya da
taşınmayı planlayan işletmeler genç işçilerini
bünyelerinde tutmayı planlıyorlar. Bu amaçla
taşınma planlarını tamamlayarak mevcut
altyapısını şehrin başka bir bölgesine veya
başka bir şehre taşıyan pek çok işletme, bu
işçilerine de servis sağlayacağını belirtiyor.
Böylece Kartal veya yakın çevresinde yaşayan
bu genç işçilerin yer değiştirmeden minimum
düzeyde etkileneceği görüşülen işverenler
tarafından ifade edildi.
Diğer
taraftan,
işletmesinin
kapanma
aşamasına geldiğini belirten bazı küçük ve
orta ölçekli işletmeler de henüz çalışanlarına
taşınma konusunda kapsamlı bilgi vermediğini,
bu konudaki planlarının belirsiz ya da esnek
olduğunu açıkladı. Bu durumdan işçilerin
kısa vadede nasıl etkileneceği belirsizliğini
koruyor. Ancak, orta-uzun vadede özellikle
deneyimsiz ve kalifiye olmayan genç işçilerin
işlerini kaybetme riskinin yüksek olduğu
düşünülüyor.
Kalifiye olmayan ve enformel sektöre yönelik
güvencesiz işlerdeki çocuk ve genç işçiler ise;
kâğıt veya çöp toplama, inşaat malzemeleri

Yolculuk Süresi
satan veya geri dönüştüren ve çoğu düşük
kiralarla geçici süreliğine proje alanı ve yakın
çevresine taşınan ‘işletmelerde’ çalışıyorlar.
Çocuk işçilerin genellikle aileleriyle birlikte
geçici işlerde çalıştığı ve mevsimlik olarak başka
semt veya şehirlere de taşındığı da yapılan
görüşmelerde ifade edildi. Bu tür ailelerin
barınma, sağlık ve eğitim gibi koşullardan
mahrum olan çocukları, aile ekonomisinin
bir parçası olarak görülerek aileleriyle
birlikte çalışıyorlar. Kartal’da inşaat projeleri
tamamlandıktan sonra, enformel sektörlerin de
alandan taşınacağı ve buralarda çalışan çocuk
ve genç işçilerin de aynı ya da benzer alanlarda
çalışmak için yer değiştireceği düşünülüyor.

Yaşlı İşçi
Yaşlı işçiler genellikle sanayi sitelerinde uzun
yıllar çalışmış ve emeklilik yaşı gelmesine
rağmen borç ve ekonomik yetersizlikler
nedeniyle çalışmaya devam edenlerden
oluşuyor. Bu işçilerin çalıştığı işletmelerde daha
çok işyeri sahiplerinin kendi inisiyatifleri veya
aldıkları duyumlar sonucunda süreç hakkında
bilgi sahibi olabildiği, görüşülen çalışanların
çoğunun ise dönüşüm projesi hakkında yeterli
bilgi sahibi olmadığı tespit edildi. Dolayısıyla
bu işletmelerde çalışanların gelecek ekonomik
planı geliştiremedikleri görülüyor. Görüşme
yapılan yaşlı işçiler de bu belirsizliklere
bağlı olarak ya emekliye ayrılacaklarını ya
da Kartal’dan, hatta İstanbul’dan taşınmayı
düşündüklerini dile getirdiler.
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Dolayısıyla, proje gerçekleştiği sırada veya
sonrasında, nerede ve hangi sektörde
istihdam
edileceğine
dair
kararların
alınmamış olması, çalışanların ve özellikle
yaşlı işçilerin, ileri süreçlerde ekonomik
olarak daha da savunmasız bir durumda
kalmalarına sebep olabilir.

Yolculuk süresinin uzamasına ek olarak
ulaşım maliyetlerinin de artacak olması göz
önüne alınması gereken konular arasında yer
alıyor. Atölyelerin taşınacağı yeni alanlara
ulaşımda, çalışanların bir kısmının toplu
taşıma olanaklarını kullanması bekleniyor.
Görüşmelerde işyerlerinin daha uzağa
taşınması
durumunda
servis
kolaylığı
tanınacağını bilen işçilerin, kaygı duymadan
aynı işletmede çalışmaya devam edecekleri
de ifade edildi.

İşveren-Çalışan İlişkisi
Görüşmelerde işyeri sahiplerinin kalifiye
olan elemanlarıyla önemli bağlar kurduğu
ve taşınılacak yere nitelikli elemanlarını
da
taşıyarak
işlerinin
devamlılığını
sağlamayı istedikleri anlaşıldı. Kalifiye
elemanlarla kurulmuş olan kuvvetli ilişkiler
kaba işgücünün tamamı veya emekliliği
yaklaşan işçileri kapsamayabilir. Taşınılan
yerde kolaylıkla işçi bulma potansiyelinin
olması kalifiye olmayan işgücünü daha
vazgeçilebilir kılıyor. Bu tip işgücünün
işyerine bağlı hissetmemesi ve/ya işvereni
tarafından çıkarlarının korunmaması daha
olası olduğundan taşınmadan doğrudan
etkilenmeleri bekleniyor. Bu kişilerin sektör
değişimine de yatkın olmadığı görüşmelerde
belirtildi.

Emekli olan ama çalışmaya devam eden,
emekliliği yaklaşan veya kalifiye olmayan
işçilere saha araştırmasında sıkça rastlanılmış
olup bu gruplar seyahat sürelerinin çok
uzaması durumunda işi bırakabileceklerini
de belirttiler. Uygun ulaşım koşulları
sağlanmadığı takdirde bu tip genç ve
emeklilerden oluşan işgücünün gerekirse
sektör değiştirerek aynı çevrede çalışmaya
devam edeceği tahmin edilebilir. Aynı
zamanda kalifiye olmayan işçiler arasındaki
güvencesiz çalışma koşullarına sahip kişilerin
işlerinden tazminat alamadan çıkarılma riski
de önem taşıyor.
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Ya ş a ya n l a r

Gidenler
Sanayinin Kartal’dan taşınmasıyla birlikte
işyerleri kadar konut alanlarında yaşayanlar
da bu süreçten etkileniyor. DMP içinde ve
çevresinde konut ve ofis değerlerinde bugüne
kadar görülen artışın bir süre daha devam
etmesi beklenebilir. Günümüze dek yaşanan
fiyat artışı nedeniyle özellikle proje alanının
kuzeyinde bulunan, geçmişte fabrikalarda
çalışan işgücünün yaşadığı mahallelerde eski
nüfus profili ile birlikte işçi mahallesi karakteri

Proje alanında yaşayan yaklaşık 9.000 kişi
bulunuyor. DMP alanı ve çevresindeki
dönüşüm potansiyelinin yaşayanlar üzerinde
yer değiştirmelere bağlı etkileri aşağıdaki ana
başlıklar altında değerlendirildi:
• Gidenler
• Gelenler

“Yaşayanlar”
Durum
Etki konuları
Konut ve kira
değerlerinde artış
yaşanması

Gidenler

Gelenler

Proje alanındaki
kiracıların taşınması
sonucu mülk
sahiplerinin kiracı bulma
sıkıntısı

Etki

Etkilenen & Etki
Alanı

Kiracıların alandan
taşınması

Yaşayanlar, Proje
kenarı, Kartal

Olumsuz

Bugün

Yaşayanlar, Proje alanı

Olumsuz

Bugün, Yarın

Sonuç

Etki Dönemi

Kira gelir kaybı

Mavi yakalı çalışanların
Kartal’dan taşınması

İşçi muhiti olma özelliğini
yitirmesi

Yaşayanlar, Kartal

Olumsuz

Yarın

Ana yollar ve donatı
alanların altında kalan
konut alanları

Mülklerin
kamulaştırılması

Yaşayanlar

Olumsuz

Yarın

Beyaz yakalıların
taşınması

Nüfusun artması

Yaşayanlar, Proje alanı,
Kartal

Olumlu

Yarın

Beyaz yakalıların
taşınması

Orta-üst gelir
gruplarının artarak
belirli bölgelerde
yoğunlaşması

Gayrimenkul değerlerinin Yaşayanlar, Proje alanı,
artması
Kartal

Olumlu

Bugün, Yarın

Sosyal-mekânsal ayrışma
kaygısı

Olumsuz

Yarın
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Yaşayanlar, Proje alanı
ve kenarı

de giderek kayboluyor. Kuzey kısımda yer
alan mahallelerde sosyal profilin yeniden
yapılanıyor olması proje alanı için planlanan
hizmet sektöründe çalışabilecek yeni bir
işgücü potansiyelini de işaret ediyor.

konutunu satarak başka yere taşınma isteğinin
yaş, sosyal profil ve sosyal ağlar gibi konulara
bağlı olarak farklılık gösterdiği görüldü.
Özellikle emekli olmak üzere olan kesimin,
memleketine
yerleşmeyi
düşünenlerin
veya İstanbul’da başka bir evi olanların yer
değiştirmeye yatkın olduğu söylenebilir.

Proje alanı içinde kiracıların durumuna
yönelik belirsizliklerin arttığı görülüyor.
Müteahhitlerle
anlaşma
yapan
veya
yapmayan ev sahipleri genellikle anlaşma
süreçleri öncesi veya süresince değil,
anlaşma süreci tamamlandıktan sonra
kiracılara bilgi vermeyi tercih ediyorlar.
Bilgilendirilme konusunda sıkıntı yaşayan
kiracılar da süreçte yeterince muhatap
alınmadıklarını
teyit
ediyorlar.
Ayrıca
projenin inşaat çalışmalarının başladığı
alanlarda da saha çevresinde artan kiralık
konut talebi nedeniyle uygun kiralık konut
bulma sıkıntısı ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle,
kiracılar taşınma süreçlerinde belirsizlikler
ve yakın çevrede mevcut ödeme koşullarında
kiralık konut bulma sıkıntıları yaşıyorlar.

Diğer yandan, planda ana yolların açılacağı
bölgelerde
yaşayanların
mülklerinin
kamulaştırılması söz konusu. Kamulaştırma
süreçlerinin hem kurumlar hem de yaşayanlar
için sorun yarattığı biliniyor. Bu bölgelerde
yaşayanlar zorunlu olarak başka bölgelere
taşınmak zorunda kalabilirler.

Gelenler
Süreç içinde proje alanı ve çevresinde yaşayan
nüfusta artış olması bekleniyor. Bu artışın yerel
nüfusun doğal nüfus artışı dinamiklerine bağlı
olarak değil, alana taşınması beklenen ortaüst gelir grupları ve yeni iş yerleri ile ortaya
çıkacağı düşünülüyor. Genel olarak alt ve orta
gelir gruplarının yaşamakta olduğu konut
alanlarında proje tamamlandıktan sonra ortaüst gelir gruplarının artış göstermesi profil
değişimine sebep olacağı açık. Bugün alanda
yaşayanlar sık sık komşularından memnun
olduklarını söylerken, ‘mahalleli’ tipinin proje
ile aynı kalmayacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca, plan uygulaması sırasında açılması
gereken yolların üstünde bulunan konutların
yıkılmasıyla yaşayanlar için yakın çevrede
konut arzı gerekeceği düşünülüyor. İnşaat
başlamadan önce tazmin mekanizmalarının
ve yeniden yerleştirme planının yapılması
acil bir ihtiyaç olarak dikkat çekiyor.

Ayrıca turizme yönelik faaliyetlerin de Kartal’a
gelen ziyaretçi sayısını artıracağı düşünülüyor.
Proje kapsamında yapılması planlanan yat
limanı, turizm ve hizmet olanakları ile ziyaretçi
sayısının önemli ölçüde artması ve ziyaretçi
profilinin çeşitlenmesi bekleniyor.

Dönüşümden sonra mahallede yaşama
isteğinin
nasıl
şekilleneceği,
yeni
harcamalar, aidat ödemeleri, yaşam biçimi
uyumsuzlukları gibi pek çok nedene bağlı
olarak şekillenecek. Saha çalışmalarında
görüşmecilerde yeni yaşam alanlarının
kendileri için uygun olmayacağı endişesinin
ortaya çıktığı gözlemlendi. Diğer taraftan
alanda yaşamına devam etme isteği ya da
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ALTYAPI
Proje kapsamında geliştirilmekte olan altyapı projeleri henüz geniş kapsamlı
bir uygulama sürecinde değil. Özellikle ulaşım çalışmaları hız kazansa da,
plan ve uzlaşma süreçlerine bağlı olarak meydana gelen değişikliklerle
projenin tahmin edilenden uzun bir sürede uygulama aşamasına geçmesi
bekleniyor. Diğer taraftan bu bekleme süreci, mevcut altyapı kapasitesinin
yeni teknolojiler ile daha ekonomik bir biçimde geliştirilmesi ve proje
alanında sağlanacak altyapının çevreye duyarlı, minimum olumsuz etkiye
neden olan ve ekonomik gelişime katkı sağlayacak şekilde planlanması
için bir fırsat olabilir.
DMP süreçlerinde geliştirilen altyapı yaklaşımları aşağıdaki başlıklar altında
değerlendirildi:

• Konut: konut kalitesinin artması beklentisi ve proje alanına hâkim
olan geniş aile tipine uygun konut büyüklüklerinin yanında yeni
projelerde beyaz yaka çalışanlara yönelik daha küçük konut tiplerinin
de sunulması,
• Teknik altyapı: ulaşım bağlantılarının henüz tamamlanmaması
nedeniyle ortaya çıkan olumsuz etkiler, inşaat süreçlerinde kısıtlanan
yaya dolaşımı, Kartal’ın lojistik kapasitesinin uzun vadede artırılması,
kanalizasyon ve ışıklandırma çalışmalarına duyulan ihtiyacın artması,
• Sosyal donatılar: proje alanında yetersiz olan eğitim, sağlık ve
rekreasyon gibi hizmetlerin artırılması beklentisi,
• Kamu sağlığı: taşınma süreçlerinde yaşanan kaygılar, inşaat süresinde
azalan yaşam kalitesi, atık yönetimi ve hijyen çalışması yapılması
ihtiyacı, sokak hayvanlarının barınma, beslenme ve sağlığına yönelik
ortaya çıkan sorunlar.
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Ko n u t
Proje alanının toplam %9’luk kısmını oluşturan konut alanları,
proje sahası içinde homojen olarak dağılan bir yapıya sahip
değil. Buna bağlı olarak Yunus ve Topselvi gibi mahallelerde
yoğunlaşan konut alanları sanayi alanlarından farklı
karakteristik özellikler gösteriyor. Projede yaklaşık 1,5 milyon
metrekare konut üretilmesi bekleniyor. Mevcut konutların
dönüşümü ve yeni yapılacak konutlar dikkate alındığında ise
aşağıdaki iki konu, konut altyapısı açısından önem kazanıyor:
• Konut kalitesi
• Büyüklükler

“Konut”
Etki konuları

Konut Kalitesi

Durum
Proje alanındaki
konutlarda imar ve plan
kararları ve anlaşma
süreçlerine bağlı olarak
bakım ve tadilat yapıl(a)
maması

Etkilenen & Etki
Alanı

Etki

Sonuç

Etki Dönemi

Konut ve yaşam
kalitesinin azalması,
Deprem güvenliği
konusunda riskin
artması

Yaşayanlar & Proje
alanı

Olumsuz

Bugün

Yeni konut projelerinin
tasarım ve uygulama
kararlarının alınması

Konut kalitesinin artması

Yaşayanlar & Proje
alanı

Olumlu

Yarın

Mevcut konutların geniş
aile kullanımına uygun
olması

Yeni konut projelerinde
geniş ailelere yönelik
ödenebilir konut
talebinde artış

Yaşayanlar & Proje
alanı, Kartal

Olumlu

Yarın

Yaşayanlar & Proje
alanı, Kartal

Olumsuz

Yarın

Konut Büyüklüğü
Yeni konut tipolojisinde
yarı kamusal işleve
sahip bahçelerin
korunamayacak olması

Meyve ağaçlarının
azalması
Sosyalleşme
alanlarının niteliğinin
korunamaması
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Konut Kalitesi

Büyüklükler

Proje alanının konut tipolojisi, 20-30 yıllık
apartman tipi yapılar ya da kooperatif tipi
sitelerden oluşuyor. Pek çoğunun çeşitli
altyapı ve onarım ihtiyaçları olduğu dikkat
çekiyor. Proje süreçlerinde müteahhitlerle
anlaşma imzalayan mülk sahipleri ise
bekleme sürecinde olduklarını ve bu nedenle
evlerine bakım ve tadilat konularında masraf
yapmadıklarını dile getirdiler. Fakat bu
‘geçiş’ sürecinin uzaması yaşam kalitesi
ve deprem riskine yönelik kaygıları da
artırıyor. Bu nedenle, proje alanı içerisinde
yaşayanların müdahalelerde bulunamaması
ya da yıkılacağı için mevcut konutlarına
masraf yapmak istememeleri, konut ve
buna bağlı yaşam kalitesinin de kısa vadede
kötüleştiğine işaret ediyor.

Mahalle
karakteri
taşıyan
yerleşmelerin
(gecekondu, apartman, site, bahçeli-müstakil
evler, vb.) gelecekte daha standart bir apartmanblok site yapısına dönüşeceği tahmin ediliyor.
Bu konuda görüşme yapılan kişiler ise genellikle
konut
büyüklüklerinin
küçüleceğinden
endişe duyuyorlar. Diğer taraftan düşük kat
yoğunluklarının hâkim olduğu konut alanlarında
geliştirilmesi planlanan yüksek ve yoğunluğu
oldukça artıracak konut projeleri de ‘yeni yaşam
biçimi’ konusunda duyulan endişeleri artırıyor.
Örneğin bugüne kadar alanda görülen aile
apartmanı ve çekirdek aile yapısının oluşturduğu
hane profilinin, tek başına yaşayan kişilere
dönük stüdyo daire üretimi ile çeşitlenebileceği
düşünülüyor.
Özellikle bahçeye sahip 2-3 katlı yapılarda farklı
kuşakların bir arada yaşadığı konutların projelerde
küçülmesi veya geniş ailelerin ihtiyaçlarını
karşılayamayacak olması, ya da karşılayacak
konutların yüksek maliyetli olması öne çıkan
sorunlar arasında yer alıyor. Büyüklüklerin
değişmesi
sonucunda
müstakil
bahçelerin
yapısının değişerek yeni ortak alanlara dönüşeceği,
bunun sonucunda da mahallenin dokusunu
oluşturan sosyalleşme alanlarının değişeceği ve
meyve ağaçlarının azalacağı tahmin ediliyor.

Diğer taraftan Kartal’ın, İstanbul’da yüksek
deprem riski taşıyan ilçelerden biri olduğu
biliniyor.
Yapı
kalitesine
bakıldığında
da (Bkz: Projenin Bugünü, Konut Yapı
Durumu Şeması) orta ve kötü durumda
yapıların fazlalığı dikkat çekici. Bu nedenle
konut alanlarının yenilenmesiyle deprem
güvenliğinin de artırılması bekleniyor. Proje
tamamlandıktan sonra oluşturulan yeni
konut alanlarında konut kalitesinin artacağı
düşünülüyor. Özellikle altyapı, ulaşım,
ısınma ve enerji kullanımında sağlanabilecek
gelişmelerin konut alanlarındaki yaşam
kalitesini de artıracağı bu anlamda olumlu bir
etki olarak ele alınabilir.
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Te k n i k A l t ya p ı
Teknik altyapı özelliklerinin proje alanı ve yakın çevresinde, genel olarak yetersiz olduğu
görülüyor. DMP projesi ile alanın altyapısının tamamen yenilenmesi söz konusu. Bu
konuda ele alınabilecek etki bileşenleri ise;
• Ulaşım: trafik ve toplu taşıma sitemleri,
• Yaya dolaşımı: kaldırım, yaya yolu, tabela ve işaretler, engelsiz yaşam,
• Lojistik: taşımacılık, malzeme ve bilgi akışı,
• Kanalizasyon: atık su, yağmur suyu, içme suyu, telekomünikasyon, doğalgaz,
elektrik gibi yer altındaki altyapı sistemleri,
• Işıklandırma: sokak ve bina aydınlatma sistemleri
olarak sıralanabilir.

“Teknik Altyapı”
Etki konuları

Ulaşım

Durum

Etki

Etkilenen & Etki
Alanı

Ulaşım bağlantılarının
henüz tamamlanmaması

Ulaşım için harcanan
zamanın artması ve
güvenlik sorunları

Yaşayanlar, Çalışanlar &
Proje alanı ve kenarı

Olumsuz

Artan araç trafiği

Kaza risklerinin
artması ve trafik
yoğunluğu

Yaşayanlar & Kartal

Olumsuz

Toplu ulaşım altyapısının
gelişmesi

Bölgesel düzeyde
ve proje içinde
erişilebilirliğin artması

Proje alanı, Kartal,
İstanbul Metropoliten
bölgesi

Olumlu

Yarın

Kaldırım ve trafik uyarı
sistemlerinin yetersiz
olması

Yaya dolaşımının
kısıtlanması ve artan
güvenlik sorunları

Yaşayanlar, Çalışanlar &
Proje alanı ve kenarı

Olumsuz

Bugün

Proje ile önerilecek
modern yaya dolaşım
sistemi

Kolay ve güvenli yaya
dolaşımı ve yüksek
erişilebilirlik

Olumlu

Yarın

Yıkım ve inşaat
süreçlerinde lojistik
faaliyetlerde artış

Çevre kirliliği

Mevcut kanalizasyon
altyapısının
yenilenmemesi

Kanalizasyon

Proje ile geliştirilecek
modern altyapı
sistemleri

Işıklandırma

Boşalan konut ve
işyerlerindeki sokakların
ışıklandırılmaması

Etki Dönemi
Bugün
Yarın
Bugün
Yarın

Yaya Dolaşımı

Lojistik

Sonuç

Yaşayanlar, Çalışanlar &
Proje alanı ve kenarı

Bugün

Yaşayanlar, Çalışanlar,
İşletmeler & Proje alanı,
Kartal

Olumsuz

Su taşkınları, elektrik
kesintileri

Yaşayanlar, Çalışanlar &
Proje alanı, Kartal

Olumsuz

Bugün

Sağlıklı çalışan altyapı
ve enerji tasarrufu

Yaşayanlar & Çalışanlar
Proje alanı

Olumlu

Yarın

Artan güvenlik
kaygıları

Yarın

Bugün
Yaşayanlar & Proje alanı

Olumsuz

Ulaşım
İnşaat süreçlerinde ortaya çıkan en belirgin
sorunlardan biri, ulaşım bağlantılarının
henüz tamamlanmamasına bağlı olarak
yaşam kalitesinin belirgin derecede azalması
olarak ortaya çıkıyor. Örneğin, proje alanı
sınırlarında yer alan Yunus Mahallesi sakinleri,
çevresindeki büyük ölçekli inşaat faaliyetleri
sebebiyle artan kamyon trafiği, belirli
bağlantı köprülerine erişimin kısıtlanması ve
sahil yolu bağlantısının zorlaşması sebebiyle
yaşam kalitelerinde belirgin bir kötüleşme
yaşandığını, ulaşımın kendileri için oldukça
sorunlu bir hale geldiğini belirtiyorlar. Proje
uygulama süresince ulaşımla ilgili sorunların
devam edeceği de görülüyor. Bunda mevcut
banliyö treninin faaliyetlerinin, projeden
bağımsız olarak, geçici olarak durdurulması
da bir etken olarak belirtiliyor.

Metro, Havaray, Teleferik) Kartal’ın önemli bir geçiş
hattına dönüşeceğine işaret ediyor. Gelecekte
proje bütünü için toplu ulaşım imkânlarının
artması planlanırken, projenin erken safhalarında
önerildiği gibi bölge içinde bir tramvay hattının
yapılması ve diğer toplu taşım olanakları ile
geliştirilmesi de bölgede yaşayanlar açısından etkili
olacak ve araç bağımlılığını azaltacak çözümler
arasında.

Yaya Dolaşımı
Büyük sanayi kuruluşlarının kapanmasıyla birlikte
gün içi nüfusu oluşturan işçi sayısı, dolayısıyla yaya
hareketliliği işyerlerinin yoğunlaştığı alanlarda
önemli ölçüde azalmış durumda. Eskiden sadece
akşam saatlerinde ıssızlaşan sokakların gün
içinde de yayalar tarafından fazla kullanılmadığı
görülüyor. İnşaat faaliyetlerine bağlı olarak artan
kamyon trafiğinin de bu duruma etkisi bulunuyor.

Sahil şeridinin önemli bir bağlantı aksına
dönüşmesi ve bu bölgede yoğunlaşan inşaat
faaliyetleri de gelecekte artan nüfusa bağlı
olarak bu yolun kullanımının artacağına
işaret ediyor. Sanayi Caddesi de inşaat
faaliyetlerine bağlı olarak artan araç trafiğinin
belirgin olduğu ulaşım bağlantılarından
biri. Kartal kavşağının özellikle yoğun
saatlerde önemli ölçüde trafik sıkışıklığına
sahne olduğu biliniyor. Projede önerilen yol
entegrasyonlarının gerçekleşmesi, özellikle
kuzey-güney hattında E-5 ve üstünü bağlayan
alternatif yol seçeneklerinin uygulanması,
artacak nüfusla oluşması beklenen trafik
yoğunluğunun normal düzeyde olması için
son derece önemli.

Ayrıca, Haydarpaşa-Gebze banliyö treni, 2013
yılında bakım çalışmalarına alınana kadar Yunus,
Topselvi ve Çavuşoğlu mahallelerinin şehir
merkeziyle bağlantı aracı işlevini görüyordu.
Tren hattının kapatılması kent ile bağlantıların
zayıflamasına neden olurken, inşaat çalışmaları
yüzünden yolların kapatılmış olması kent ile
yaşayanlar arasındaki bu bariyeri güçlendiriyor.
DMP yaya dolaşımının geliştirilmesi için önemli
bir fırsat sunuyor. Proje kapsamında yeşil alanlarla,
donatı alanlarıyla ve toplu taşımayla entegre
edilmiş ve kentsel dokuyla uyumlu bir yaya dolaşım
sisteminin tasarlanması bekleniyor.

Bölgedeki ulaşım yatırımları da (havalimanı,
Marmaray-Gebze-Halkalı hızlı tren hattı,

Yarın
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Lojistik

Işıklandırma

Proje süreçlerine bağlı olarak taşımacılık,
malzeme ve kaynak aktarımına dayalı
faaliyetlerin proje alanı ve çevresinde artmaya
başladığı ve gelecekte de artacağı tahmin
ediliyor. Bu süreçler günlük yaşamı gürültü,
çevre kirliliği ve trafik nedenleri ile olumsuz
etkiliyor.

Yunus, Topselvi ve Esentepe mahallelerinde
yaşayanlarla yapılan görüşmelerde ışıklandırma
yetersizliğinin geçmişte de yaşandığı; fakat
proje alanında boş arazi ve yapıların artmasıyla
bu sorunun daha ciddi bir seviyeye ulaştığı
dile getiriliyor. Terk edilmiş sanayi alanları ve
bu alanlarda yer alan sokakların ıssızlaşması
sebebiyle ışıklandırma daha önemli ve acil
müdahale edilmesi gereken bir soruna
dönüşmüş durumda. Bu sorunun inşaatlar
süresince de devam edeceği dikkate alınmalı.

Kanalizasyon
Proje alanında özellikle su taşkınları ile
ilgili sorunlar sık sık dile getiriliyor. Elektrik
hatlarının güvensizliği de diğer bir altyapı
sorunu olarak görülüyor. Yeni proje süreci
dolayısıyla altyapı yenilemeleri kapsamlı
şekilde yapılamıyor.

S o s ya l D o n a t ı
Sosyal donatı alanları kamu ve/veya özel sektör tarafından
proje alanında geliştirilen eğitim, sağlık, rekreasyon hizmet ve
faaliyetlerini ifade eder. Bu alanda ortaya çıkan etkiler şu başlıklar
altında incelenebilir:
• Okul: kreş, ilköğretim, lise, üniversite
• Spor alanı: açık ve kapalı tesisler
• Park: farklı ölçeklerde erişilebilir park alanları
• Sağlık hizmetleri: farklı ölçeklerde sağlık tesisleri
• Sosyal-kültürel tesis: kütüphane, tiyatro-sinema salonu,
toplum merkezi vs.

“Sosyal Donatı”
Durum
Etki konuları

DMP ile bölge bütününde tüm altyapı
sistemlerinin yenilenmesi gerekiyor. Güncel
kanal sistemleri ile entegre biçimde yapılacak
altyapı projelerinin ve özellikle yağmur suyu
toplama ve atık suyu ayırma projelerinin,
projenin geleceği için çok önemli olduğu
görülebilir. Bu altyapının sağlanmasına ilişkin
plan çalışmalarında çeşitli notlar bulunuyor.

Etki

Etkilenen & Etki
Alanı

Sonuç

Etki Dönemi

Eğitim altyapısının
yetersiz olması

Mevcut altyapının
beklenen nüfusun
ihtiyaçlarını
karşılayamaması

Yaşayanlar, Proje alanı,
proje kenarı

Olumsuz

Yarın

Yeni okul alanları

İhtiyaçları karşılayan okul
niteliği ve sayısı

Yaşayanlar, Proje alanı,
proje kenarı

Olumlu

Yarın

Proje alanında
yaşayan çocuk ve
genç nüfusunun spor
faaliyetleri için başka
ilçelere gitmesi

Yaşayanlar, Proje alanı

Olumsuz

Yarın

Spor faaliyetlerinin
eksikliği sebebiyle sağlık
sorunlarında artış riski

Yaşayanlar, Proje alanı

Olumsuz

Yarın

Park alanlarının artması

Sosyalleşme alanlarının
artması

Yaşayanlar, Proje alanı

Olumlu

Yarın

Sağlık Hizmetleri

Büyük bir hastane

Sağlık hizmetlerine erişim

Kartal

Olumlu

Yarın

Sosyal-Kültürel
Tesisler

Sosyal-kültürel
tesis kapasitesinin
geliştirilmesi

Kültür sanat faaliyetlerine
katılımın artması

Yaşayanlar, İşletmeler,
Kartal

Olumlu

Yarın

Okul

Spor Alanı

Park
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Spor alanlarının yetersiz
olması
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Ka m u S a ğ l ı ğ ı

Okul
Alanda yeterli okul kapasitesinin bulunmadığı ve okulların gelecekte artması
planlanan nüfusun eğitim ihtiyaçlarını karşılayamama riski görüşmelerde
dile getirildi. Bu anlamda farklı yaş gruplarının ihtiyaçlarını karşılayacak sayı
ve nitelikte okulların yapılması ihtiyacı öne çıkıyor. Proje alanında önerilecek
okul alanlarının bu ihtiyacı karşılaması bekleniyor.

Kamu sağlığı toplumun fiziksel ve zihinsel sağlığını geliştirmeye yönelik faaliyet ve tesisler
bütününü ifade eder. Bu konuda ortaya çıkan etkiler şu bileşenlerle incelendi:
• Taşınma süreçleri: psikolojik etkiler,
• Su kirliliği: özellikle inşaat faaliyetleri sebebiyle oluşan kirlilik,
• İnşaat süreçleri: inşaat alanında çalışan ve yakın çevrede yaşayanların yaşam
kalitesi,

Spor Alanı
Yunus Mahallesi’nde bulunan açık-kapalı futbol sahaları mahalle ve ilçe
ölçeğinde bu sporla ilgilenen pek çok kişiyi alana çekiyor. Proje tamamlandıktan
sonra bu alanların kaybolacağı kaygısı mahallede yapılan görüşmelerde dile
getirildi. Kartal genelinde kapalı ve açık spor alanları ve sahilde yer alan spor
tesisleri yoğun olarak kullanılmakla birlikte beklenen nüfus artışının taleplerini
karşılayamayacağı düşünülüyor.

Park
Park alanlarının proje alanında ve Kartal genelinde oldukça yetersiz olduğu
saha çalışmalarında gözlemlendi. Kartal sahil dolgu alanı bu anlamda Kartallılar
tarafından yoğun olarak kullanılıyor, fakat mahalle ölçeğinde ve yürüme
mesafesinde ihtiyaçları karşılayan park alanlarının geliştirilmesi ihtiyacı
yapılan görüşmelerde sıkça dile getirildi.
Proje ile donatı alanı ve park sayısının artması, aynı zamanda bu hizmetlerin
daha ulaşılabilir hale getirilmesi talep ediliyor. Proje alanında önerilen yeşil
alan büyüklüğünün İstanbul standartlarının çok üstünde olacağı öngörülüyor.

Sağlık Hizmetleri
Sağlık hizmetlerinin proje alanı ve yakın çevresinde yetersiz olduğu görüldü,
görüşmelerde de sağlık tesisi ile ilgili beklentiler tespit edildi. DMP ile proje
alanındaki mevcut polikliniklerin kapsamlı bir hastaneye dönüştürülmesi
bekleniyor.

Sosyal-Kültürel Tesis
Planda önerilen kültürel tesisler Kartal’ın ‘yeni merkez vaatlerini’ yerine
getirerek bölgesel ölçekteki rolünü güçlendirebilir.
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• Atık yönetimi ve hijyen: sanayilerin boşaltılması sürecinin yönetilmesi,
• Sokak hayvanları: proje süresince sokak hayvanlarına olan etkiler.

Taşınma Süreçleri
Plan süreçlerinde ortaya çıkan belirsizliklerin özellikle taşınma süreçleri üzerinde olumsuz
etkilere neden olduğu görülüyor. Mülk sahipleri müteahhitle anlaşma imzalasalar bile, inşaat
süreçlerinin ne zaman başlayacağı ve ne zaman biteceği konusundaki belirsizlikler kaygı
yaratıyor. Ayrıca taşınma alanı için yer gösterilmemesi nedeniyle yakın çevrede yer bulma
sıkıntısı ortaya çıkıyor; aynı zamanda proje kenarında artan kiralık konut talebi nedeniyle
kira fiyatları artıyor. Bu nedenle maddi kayıp yaşama endişesi ve gelecek kaygısındaki
artış, projeden etkilenenlerin ruhsal ya da bedensel sağlığı üzerinde de olumsuz etkiler
yaratabiliyor.

Su Kirliliği
Proje alanı ve yakın çevresinde bulunan su kaynakları; taş ocağındaki yapay gölet ve
deniz kıyısı olarak özetlenebilir. Proje süreçlerinde yoğunlaşan inşaat faaliyetlerinin bu su
kaynakları üzerinde henüz ortaya çıkan olumsuz bir etkisi tespit edilmedi. Hatta Kumcular
Kooperatifi’nin faaliyetlerini sürdürdüğü sahilde denize girenlerle yapılan görüşmelerde
sahilin geçmişe göre daha az kullanılması sebebiyle denizi suyunun günümüzde daha
temiz olduğunu dile getirenler de oldu. Ancak inşaat sürecinde yaşanabilecek su kirliliğinin
değerlendirilmesi gerekiyor.
Boşalan sanayi alanlarında atık yönetiminin sağlanamadığı durumlarda yer altı su
kaynaklarının kirlenme riski devam ediyor. Bu nedenle sanayi alanları tasfiye edilirken
toprak ve yeraltı sularını kirletecek tüm etmenlerin alandan uzaklaştırıldığından ve yeni
inşaat faaliyetlerinin bu aşamadan sonra başladığından emin olunması gerekiyor. Aksi
takdirde proje alanı ve yakın çevresine gelecekte yerleşmesi beklenen nüfus ve günümüzde
yaşamını bu alanda sürdürenlere yönelik sağlık riskleri artış gösterebilir.
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“Kamu Sağlığı”
Etki konuları

İnşaat Süreçleri

Atık Yönetimi ve Hijyen

İnşaat faaliyetleri nedeniyle, yaşayanların
ve çalışanların hava ve gürültü kirliliği ya
da inşaat alanlarında patlatılan dinamit vb.
faaliyetlerin neden olduğu durumlardan
olumsuz etkilendikleri görülüyor.

DMP alanı içindeki konut alanlarında yapılan
mülakatlarda çöp toplama ve fabrika atıkları
ile ilgili sorunlar olduğu dile getirildi. Bundan
sonra yaşanacak yıkım ve tasfiye süreçlerinde
de atık yönetimi ve hijyen konusunun önem
kazanacağı tahmin ediliyor. Sanayi atıklarının
ve doğal çevreyi kirletici unsurların planlı
olarak alandan uzaklaştırılması ve yeni
kullanımlar için yeraltı suları ve toprağın
maksimum düzeyde temizlenmesi hayati
önem teşkil ediyor. Diğer yandan konut
alanlarının da boşalmasıyla haşere gibi
sorunların artmaya başladığı diğer dönüşüm
alanlarında görülüyor. DMP inşaat süreçlerinde
atık yönetimi ve hijyen konusunda önlemler
alınması gerekiyor. DMP kapsamında altyapı
koordinasyonu çerçevesinde atık yönetimi,
geri dönüşüm, temiz enerji konularında
çalışmaların yapılması başlıca beklentiler
arasında yer alıyor.

Ayrıca geçici/kalıcı olarak kapanan yollar,
köprü bağlantıları vb. nedenlerle ulaşım
imkânlarının kısıtlanması sorunu ortaya
çıkıyor. Örneğin, inşaat faaliyetlerine bağlı
olarak Yunus Mahallesi üzerinden sahile araç
ile doğrudan ulaşım tamamen engellenmiş
durumda. Yaya trafiği için açılmış olan patika
ise güvenlik açısından riskli kabul edildiği için
fazla tercih edilmiyor.
Proje uygulama süreçlerinde artan inşaat
faaliyetleri trafiğin artmasına ve çeşitli
güvenlik problemlerinin (çökme, sarsıntı,
yangın, vb.) ortaya çıkmasına neden
olabilir. Aynı anda farklı alanlarda yürütülen
inşaat
çalışmalarının
etaplandırılmaması
durumunda bölgenin tamamen şantiyeye
dönüşmesi söz konusu olacağı bu durum
yaşayan ve çalışanların günlük faaliyetlerini
de önemli ölçüde etkileyeceği tahmin ediliyor.

Taşınma süreçleri

Toprak ve su kirliliği

Sokak Hayvanları
Projenin inşaat süreçleri başladığında, boşalan
sanayi ve konut alanları sokak hayvanlarının
barınma ihtiyacını karşılayacak geçici kullanım
alanlarına dönüşebilir. Fakat alanın ıssızlaşması
nedeniyle artan güvenlik ve kirlilik tehlikeleri
ve beslenme ihtiyacının yakın çevrede
karşılanamaması riski sokak hayvanlarını da
olumsuz etkileyebilir.

İnşaat süreçleri

Etki

Etkilenen & Etki Alanı

Sonuç

Etki Dönemi

Projedeki belirsizlikler
nedeniyle taşınma
süreçlerinin kademeli
planlanmaması
sonucunda geleceğe dair
yaşam veya iş planlarının
yapılamaması

Gelecek kaygısında artış

Yaşayanlar, Çalışanlar,
Proje alanı

Olumsuz

Bugün

Sanayi alanlarının
tasfiye edilmesi sonucu
alanların boşalması ve
sokakların ıssızlaşması

Güvenlik algısının
değişimi

Yaşayanlar, Proje alanı
ve kenarı,
Kartal

Olumsuz

Bugün

İnşaat faaliyetlerinin
başlaması

Yeraltı sularının
kirlenme riski

Yaşayanlar, Proje alanı,
Kartal

Olumsuz

Yarın

Sanayi firmalarının
taşınması

Açık alanlarda toprak ve
yer altı suyu kirliliğinin
ortaya çıkması

Yaşayanlar, Proje alanı,
Kartal

Olumsuz

Yarın

Sanayi alanlarının tasfiye
edilmesiyle deniz ve
yer altı sularını kirletme
olasılığının büyük oranda
azaltılması

Su kalitesinin gelişimi

Mekânsal çevre,
Kartal

Olumlu

Bugün
Yarın

Marina yapımı

Deniz suyu kirliliği riski

Yaşayanlar,
Ziyaretçiler, Kartal,
İstanbul Metropoliten
Bölgesi

Olumsuz

Yarın

İnşaatların uzun bir
sürece dayalı olması
ve geniş bir alanda
yapılması sonucu artan
şantiye faaliyetlerinin
çevreye rahatsızlık
vermesiz

Toz ve gürültü kirliliği

Yaşayanlar, Proje alanı
ve kenarı

Olumsuz

Bugün

Boşalan sanayi
alanlarında kalan yapı,
atık ve makineler

Sızıntı ve kirlilik riski

Yaşayanlar, Kartal

Evlerin boşaltılması

Haşere ve farelerin
artması

Yaşayanlar, Proje Alanı

Olumsuz

Yarın

Boşalan sanayi ve konut
alanlarında yaşayan
hayvanların barınma
ve beslenme problemi
yaşaması

Sokak hayvanlarının
yaşamsal risklerle
karşılaşması

Yaşayanlar

Olumsuz

Bugün

Olumsuz
Bugün

Atık yönetimi ve hijyen

Sokak hayvanları
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Durum
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bölüm 3.3

E t k i l e r ve Ö n e r i l e r

Etkilerin

ETKİ KATEGORİSİ

D e ğe rle n di r i l m e si
PROJE SÜRECİ

Bu bölümde proje alanında tespit edilen ve gerçekleşmesi
mümkün olumlu ve olumsuz etkiler 5 etki kategorisi
çerçevesinde özetlenerek, etkilerin yönetimine ilişkin yaklaşım
önerileri sunulacak.

OLUMSUZ ETKİLER

Dernekler
Ortak hareket
Plan kararlarında düzeltmelerin yapılması

Plan sürecinin uzaması
Belirsizlik
Kaygı
Benimsememe
Bilgi eksikliği
Anlaşmazlıklar
Teknik eksiklikler
İtirazlar ve davalar
Katılım eksikliği
Düzensiz gelişme
Kurumlara güvensizlik

KİMLİK

Planlanan kamusal ve kültürel kullanımlar
Bölgesel ve küresel merkez kimliğinin benimsenme ihtimali
Erişilebilirliğin artma ihtimali
Planlanan yeni kentsel doku
Ziyaretçi sayısının artma ihtimali

Endüstri kimliğinin kaybolma ihtimali
Ortak sembollerin kaybolması
Sokak dokusunun kaybolma ihtimali
Aidiyet sorunu
Mevcut kullanımların kaybolma ihtimali

DEĞER

Ticari canlılığın artma ihtimali
Emlak piyasasının canlanma ihtimali
Beyaz yaka çalışanların artma ihtimali
Yeni istihdam olanaklarının artma ihtimali
Yeni sektörlerin bölgeye gelmesi

Konut ödenebilirliğinin azalma ihtimali
Emlak piyasasının yavaşlaması
Spekülatif emlak piyasası
Ofis arzının düşük olma ihtimali
Gelir kayıpları ihtimali

Hizmet altyapısı ve kalitesinin iyileşme ihtimali
İş ilişkilerinin korunma ihtimali
Bölgede yaşayacak ve çalışacak nüfusun artışına yönelik beklenti

Zorunlu yer değiştirme ihtimali
Gelir kayıpları ihtimali
Taşınma planı yapılamaması
Gelecek kaygısı
İş kayıpları ihtimali
İşyeri-konut mesafesinin artma ihtimali
Güvencesiz çalışma koşullarının artması

Depreme karşı güvenli konutların yapılması beklentisi
Planlanan ulaşım altyapısı
Teknik altyapı ve kanalizasyon sisteminin iyileşme ihtimali
Planlanan sosyal donatı alanları

Yaşam kalitesinin düşmesi
Lüks konut arzının fazla olması ihtimali
Güvenlik kaygıları
Erişim sorunları
Çevre ve gürültü kirliliği
Altyapı yetersizliği
Çocuk ve gençler için yetersiz kullanımlar
Hijyen sorunları

YER DEĞİŞTİRME

ALTYAPI
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OLUMLU ETKİLER
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Proje Süreci

Bu kapsamda;

On yılı bulan proje sürecinde; Türkiye’de örnek bir model olması
iddiasıyla, planlama ve tasarım süreçlerinde mülk sahipleri ile
belediyeler arasında oluşturulan işbirliği süreçleri yaşandı. Sanayici
mülk sahipleri ve İBB ve Kartal belediyesi arasında başlamış olan
proje yönetimi işbirliği, tarafların beklentilerinin projeye yansıtılması
ve sorumlulukların paylaşılması açısından önemli bir adım olsa da,
kamu-özel işbirliğini tanımlayan kalıcı koordinasyon mekanizmaları
kurulmadı. Bu nedenle, projede öngörülen kamusal kullanımların ve
altyapıların oluşturulmasında, plan bütünlüğünün sağlanmasında ve
proje sürecinin kararlılıkla devam etmesinde sorunlar yaşandı.
DMP proje sürecinin uzaması projeye dair en önemli olumsuzluklardan
biri olarak algılanıyor. Yaşayanların günlük hayatına, çalışanların ise
iş yaşamına yansıyan bu durum halk arasında kurumlara güvensizlik
sorunu yaratırken, geleceğe dair umutsuz hissetmelerine de neden
oluyor. Diğer yandan projenin geleceği hakkında bilgilendirme
eksiğinin olması geleceğe dönük plan yapma konusunda özellikle
çalışanları kırılgan bir duruma itiyor.
Planın üç kez iptal edilmesi, süreç içinde projeden etkilenen grupların
plana itiraz etmesi ve kendilerini mağdur olarak tanımlamış olmaları,
meslek odalarının çeşitli gerekçelerle plana dava açması ve planlama
alanı içinde dört ayrı yetki bölgesi olması; projenin benimsenmemesi,
plan kararları ve koordinasyonu ile ilgili sorunlar yaşandığını
gösteriyor. Bugün gelinen noktada pek çok sorun çözülme aşamasında
olsa da, gelecek süreçlerde dikkate alınmak üzere geçmişte yaşanan
süreçten dersler çıkarmak ve önlemler almak gerekiyor.
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-- Kamu kurumları arasındaki koordinasyonu ve özel
sektörle işbirliğini sağlayacak şemsiye rolünde bir proje
yönetim birimi kurulmalı.
-- Süreç şeffaf olarak izlenmeli ve proje yönetim
sürekliliğini sağlayacak kurumsal altyapı oluşturulmalı.
-- Plan ve uygulama süreçlerinde, etkileyen ve etkilenen
gruplar katılım çalışmalarına baştan dâhil edilmeli ve
süreç bir etkileşim planı ile yürütülmeli.
-- Proje alanının büyüklüğünden dolayı, mahalle
ölçeğinde projeler ve uygulamalarda alt bölgeler bazında
işbirlikleri kurulmalı.
-- Doğu Merkez Projesi’nin kentsel tasarım süreçleri
farklı tasarımcıların çalışma ve görüşlerini içeren bir
düzenleyici rehberle yönlendirilmeli.
-- Konut alanlarında sosyal etkiye duyarlı tasarım süreçleri
işletilmeli.
-- Kamusal alanların tasarımı için rehberler geliştirilmeli
ve yarışmalar düzenlenmeli.
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Kimlik
DMP’nin tasarımıyla ve işlevleriyle ortaya
koyduğu yeni kimliğin projenin bilinirliği
açısından etkili olduğu ancak toplumun
geniş kesimleri tarafından sahiplenilmediği
görüldü. Öngörülen tasarımın zamanla yerel
koşullara ve dokuya uyumlu hale getirilmesine
yönelik çalışmalar, proje alanındaki bazı
mülk sahipleri ve kamu kurumları tarafından
benimsenmiş olsa da; Kartal ve İstanbul
genelinde bu süreç bilinmediğinden proje ile
ilgili belirsiz algıların oluşmasına sebep oldu.

Bunun için;
-- Endüstri mirası, sosyal çeşitlilik,
beceriler ve aidiyet duyguları dikkate
alınmalı.
-- Proje alanı bölgede yaşayanlarla
ve çalışanlarla kültürel bütünleşmeyi
sağlayacak fırsatlar sunmalı.
-- Mahalle dokusundaki sosyalleşme
imkânları yeni tasarımlarda devamlı
kılınmalı.
-- Proje başlayana kadar geçen süre
zarfında artacak terk edilmişlik algısının
önüne geçilmeli.

DMP alanının, sanayi alanlarının büyük
oranda taşınması ve başlayan inşaatla
birlikte kimliğini yitirmiş bir alan olarak
algılanmaya başlandığı görülüyor. Tüm bu
durum alana olana aidiyeti de olumsuz yönde
etkiliyor. Projenin gerçekleşmesi ile konut
alanlarında oluşacak yeni kent dokusunun
mahalle
dokusunu
ortadan
kaldıracak
olması, geleneksel sosyalleşme alanlarının
azalmasına ve kamusal alan kullanımlarının
değişmesine neden olabilir. Yeni hayat
tarzının oluşmasından dolayı alanda yaşayan
kişilerin konutlarını kiraya vererek alanın
dışına taşınma riskinin dikkate alınması
gerekiyor.

-- Projenin bilinirliği Kartal ve İstanbul
düzeyinde artırılmalı.
-- Proje tasarımında yerel kimlik unsurları
dikkate alınmalı.
-- Projenin
sahiplenilmesi
yönünde
katılımcı
tasarım
çalışmaları
düzenlenmeli.

Kartal’ın tamamını etkileyecek olan bu yeni
kimliğin oluşturulması için projenin sosyal,
ekonomik ve mekânsal olarak benimsenmesi
ve sahiplenilmesini sağlamak önem taşıyor.

237

238

Değer
Projenin
ekonomik
anlamda
bugüne
olan etkileri nispeten olumsuz olarak
değerlendirilebilir. Proje sürecinin uzaması;
gayrimenkul
satış
değerlerinin
çok
yükselmesi, kira değerlerinin çok düşmesi
ve
alım-satımın
durarak
ekonominin
hareketsizleşmesi
gibi
durumları
da
beraberinde getirdi. Proje alanı içindeki
belirsizlik süreçleri gayrimenkulden kazanç
beklentilerinin yükselmesine yol açarken
diğer yandan çevredeki piyasa değerlerinin
de artmasına neden oldu. Mülk sahiplerinin
kiracılarını kaybettiği bu süreçte gelir
kayıpları ortaya çıkıyor. Bu durum da mülk
sahipleri arasında şikâyetlere yol açıyor.

Diğer yandan ileride beklenen ekonomik
canlılıktan Kartallıların da maksimum fayda
sağlaması projenin başarısını gösterecek bir
kriter olarak değerlendiriliyor. Ekonomik
anlamda
yaşanabilecek
mağduriyetlerin
azaltılması için;
-- Mülk sahiplerinin yaşadığı ekonomik
kayıplar önlenmeli.
-- Alan ve çevresinde yaşayanların yeni
ekonomiye entegrasyonu için kapasite
oluşturulmalı.
-- Bölgeye yatırım çekmek için kültürel
altyapı oluşturularak rakip iş alanlarından
farklı seçenekler sunulmalı.
-- Kiracıların yükselen
korunması sağlanmalı.

kiralara

karşı

-- Bölgede
çalışan
ancak
kalifiye
olmayan çalışanların yeni iş kollarına
entegrasyonu sağlanmalı.
-- Proje alanında öngörülen işyeri
yatırımlarının ve merkez fonksiyonlarının
gerçekleşmesi için tedbirler alınmalı ve
teşvikler sağlanmalı.
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Yer Değiştirme
1990’lı yıllarda başlayan işyeri taşınma süreçleri
DMP ile hızlandı ve bu sürecin gelecekte de
devam etmesi bekleniyor. Proje süreçlerinin
devamıyla konut alanlarında da yoğun bir
hareketlilik görüleceği tahmin ediliyor.
İşyerlerinin çoğunun İstanbul’un doğu
çeperine
taşınmasının,
planlı
gelişme
sağlanmaması durumunda bölgedeki mekânsal
yapıyı da olumsuz etkilemesi mümkün.
İşyerleri için alternatif taşınma alanlarının
proje başlamadan önce belirlenmemiş olması
hem işverenler hem de çalışanlar açısından
oldukça olumsuz etkiler yaratmış durumda.
Taşınma konusunda bazı iş yerleri esnek
olabileceğini ve plan kararları netleştikten
hemen sonra taşınabileceklerini belirtse de,
bu belirsizlik özellikle küçük ve orta ölçekli
iş yerlerinin çalışanları açısından sorunlara
neden oluyor. İşletme sahipleri bu konuda
çalışanlarına yönelik bilgilendirme yapmayı
tercih etmiyorlar. Bu açıdan bakıldığında
çalışanların süreçte aktif rol oynayan bir aktör
olarak görülmediği tespit edildi. Çalışanların
da sürecin en başından bilgilendirilmesi
olumsuz etkileri hafifletmek ve ortak hareket
etme iradesini sağlamak açısından büyük
önem taşıyor. Diğer yandan, işletmelerin
büyük bir kısmı kiracı konumunu koruyor.
Kiracıların projenin erken aşamalarından beri
etkilenmekte olduğu gözlemlenebilir. Alan
içindeki kira kontrat sürelerinin belirsizliğinin,
alan çevresinde hızla artan kiraların ve uzun
dönemde kiraların karşılanamaz hale gelecek
olmasının bugünkü kiracıların ayrılmalarına
neden olacağı tahmin edilebilir.

Projenin
hizmet
sektörüne
dönük
ekonomiyi
canlandırmayı hedeflemesi, bugünkü çalışan profilini
önemli ölçüde etkileme potansiyeline sahip. Çalıştıkları
işletmelerin taşınmasıyla buradaki kişilerin bir kısmı aynı
işte kalabilecek, bir kısmı ise proje alanı veya çevresinde
yeni iş imkânlarını aramaya devam edecekler. Bu durum
çevrede kalifiye olmayan işgücünün istihdam edileceği
alan ihtiyacını artırıyor. Hizmet sektörüne geçebilmeleri
için kalifiye olmayan işçilere veya bugün işsiz olan
kişilere eğitim imkânı sağlanırsa proje alanı ve çevresi
için büyük bir fırsat yaratılabilir. Diğer yandan projenin
başlamasıyla beraber ekonomik canlılığı yaratacak
inşaat faaliyetleri de, başta yaşayan ve çalışanlar için
önemli bir gelişme olabilir. Yerel ekonominin bu ve yeni
işlevlere sahip hizmet veren işletmelerin artmasıyla
canlanması bekleniyor.
Konut alanlarında ise iki nedenden dolayı yer değiştirme
olacağı tahmin ediliyor. Birincisi, yeni oluşacak konut
alanlarının değerlerinin yüksek olacağı ihtimali
nedeniyle; mevcut sakinlerin bu konutların masraflarını
karşılayamaması ve taşınmak zorunda kalmaları. Mülk
sahipleri için aidat giderlerinin yüksek olması, kiracılar
için ise yüksek kira değerleri bölgeden taşınmalarına
neden olabilir. İkinci olarak ise, ana arter niteliğindeki
yolların açılması için yıkılmak zorunda kalan konutlarda
yaşayanların durumu yer değiştirmeye neden olabilir.
Bu alanlardaki konutların kamulaştırma ya da benzeri
yöntemlerle boşaltılması gerekebilir. Bu süreçte
mülkiyet kaybının yaşanmaması için çözüm önerileri
geliştirilmeli. Proje alanındaki konut alanlarında
yaşayanların ve benzer gelir gruplarının da bölgede yer
seçmesini sağlayacak, farklı gelir gruplarının bir arada
yaşamasına imkân verecek konut seçenekleri sunulmalı.
Proje alanı büyük olduğu için bu tür bir yaklaşım proje
açısından da piyasa koşullarında elverişli görülüyor.
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Bunun için;
-- Çalışanlar katılım süreçlerine dâhil edilmeli.
-- Sektörel değişim için uygun iş geliştirme ve istihdam programları yürütülmeli.
-- Taşınılan işyerine yakın olma isteği dikkate alınarak ev taşıma ya da çocukların okul
değiştirmesi, mevcut mahalle bağlarının kopması ve artan masraflar gibi pek çok olumsuz
etki projenin ilk aşamalarında göz önünde bulundurulmalı.
-- Farklı ölçeklerdeki firmalar arasında yer değiştirme konusunda işbirliği ve bilgi paylaşımı
artırılmalı ve desteklenmeli.
-- Taşınma planları hazırlanmalı.
-- Belirlenecek sektörlerde yeni sanayi alanları için yer gösterilmeli ve teşvik sağlanmalı.
-- Taşınma yardımının kapsamı genişletilmeli.
-- Proje alanı yakın çevresinde proje nedeniyle taşınacak kişiler için kiralık konut ve işyeri
bulma desteği sağlanmalı.
-- Ödenebilir konut programları geliştirilmeli.
-- Kiracı koruma programları hazırlanmalı.
-- Kiracılara yönelik örgütlenme mekanizmaları desteklenmeli.
-- Projeden etkilenen kiracıların da örgütlenmesi ve mevcut standartlarına yakın, ya
da proje alanında daha iyi kalitede, bütçeye uygun kiralık konut edinme hakkına sahip
olmaları sağlanmalı.
-- Alandan taşınmayı tercih eden kiracılar için mevcut yasalarla gündeme alınan taşınma
yardımına ek olarak, talep ettikleri mahallelerde konut bulmaları için de destek sağlanmalı.
-- Konut alanlarındaki mülk kaybını engellemek üzere becayiş alanı ayrılmalı.
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Altyapı
Sanayiye bağlı kirliliğin, toz ve kamyon trafiğinin azalmasıyla sektörel değişime
uygun çevresel koşulların sağlanması proje alanının çevresel kalitesinin
artacağının önemli göstergeleri arasında yer alıyor. Ancak projenin uygulama
sürecinde oluşacak kirlilik yaklaşık 10-15 yıllık bir süreci etkileyebilir.
Ulaşım, donatı, ofis ve konut altyapısının yenilenmesi Doğu Merkez’i kent çapında
erişilebilir kılarken ihtiyaçlar karşısında yetersiz kalan altyapı sisteminin daha
bakımlı ve yeterli hale gelmesini sağlayacak. Alanda inşa edilecek ofis ve konut
stokunun depreme dayanıklılık açısından da olumlu etki yaratması bekleniyor.
Gelecekte nüfusun ihtiyaçlarına oranla erişilebilir donatı alanlarının artması
sayesinde sadece alana değil çevresine de hizmet eden stratejik bir donatı
sisteminin olması ilçe ölçeğinde etki sağlayabilir. Özellikle Kent Parkı gibi büyük
ölçekli bir açık alanın Anadolu Yakası’nda geniş bir etkisi olması bekleniyor.
Altyapıyla ilgili olarak;
-- Kamu, altyapının yeni teknolojilerle geliştirerek, çevreye duyarlı, atık
ve enerji tasarrufu sağlayan ve katma değer yaratan yenilikçi yöntemleri
kullanma konusunda kararlılık göstermeli.
-- Çevre kalitesini geliştirme yönünde (hem inşaat süreçlerinde hem de
sonrasında) kalıcı çözümler üretilmeli.
-- Sanayiye bağlı kirlilik ve riskler ortadan kaldırılmalı.
-- İnşaat sürecinin yönetilmesi, güvenlik ve erişim önlemleri önceden
planlanmalı.
-- Altyapı geliştirme sürecinde yenilikçi ve çevreye duyarlı teknolojiler
desteklenmeli.
-- İnşaat süresince erişimin kısıtlanmasına yönelik faktörler minimuma
indirilmeli.
-- Altyapı projelerinin yürütüldüğü alanlarda çevre ve işçi güvenliği
konusunda maksimum önlemler alınmalı.
-- Konut altyapısının farklı beklentileri karşılaması için tasarım ve katılım
süreçleri işletilmeli.
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ÖNCELİKLİ ETKİ KONULARI

bölüm 3.4

Yönetim
1

2

Öncelikli

Et k i l e r

OLUMLU ETKİ
İşbirliği

Belirsizlikler

Kimlik

Proje süreçleriyle başlayan ve devam eden,
belediyeler ve mülk sahipleri arasındaki işbirlikleri
projenin ortak beklentilere cevap vermesi
açısından olumlu olarak değerlendiriliyor.

İşbirliği süreçlerinin baştan itibaren tüm tarafların katılımıyla ve ortak
bir yönetim çerçevesiyle gerçekleşmemesi koordinasyon ve yetki
konularında belirsizliklere sebep oldu, bu belirsizlik planlama süreçlerinin
uzamasıyla tüm tarafları olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

Tasarım

Bütüncül Tasarım

Katılımın Yetersizliği

Projenin başında gerçekleştirilen konsept tasarım
çalışmaları, proje alanı bütününde uyumlu
bir kentsel doku ve erişilebilir donatı alanları
oluşturulması açısından olumlu olarak görülüyor.

Tasarım süreçlerine katılımın yetersiz olması, tüm tarafların
beklentilerinin plana yansıtılmamasına neden oldu.

Doğu Merkez Kararı

Gerçekleşmeme Riski

Projenin İstanbul genelindeki rolü Kartal’ın
Anadolu Yakası’nın merkezi olarak çalışma
ve yaşama alanlarının bir arada yer aldığı
canlı bir kentsel alana dönüşümü. Bu kararın
gerçekleşmesiyle iş yeri, konut dağılımı ve ulaşım
açısından İstanbul’a olumlu katkılar sağlanması
bekleniyor.

Piyasa koşulları ve baskıları nedeniyle yeterince iş yeri açılmaması ve
merkez fonksiyonlarının gerçekleşmemesi projenin İstanbul ve Kartal
açısından rolünü kaybetmesine yol açabilir.

Proje süreci

Proje süreci
Kimlik
Yer değiştirme
Projenin Rolü

3

Proje süreci
Kimlik
Değer

Kayıplar

Zorunlu Yer Değiştirme
4

Proje alanında yer alacak yeni kullanımlar ve nitelikli yapı kalitesi
nedeniyle mevcut işyerlerinin, çalışanların ve yaşayanların bölgede
kalacak kapasitesi olmayacağı için zorunlu olarak yer değiştirmesi
söz konusu olacak. Ayrıca projede önerilmiş olan yolların ve
donatı alanlarının elde edilmesi için bazı konutların ve işyerlerinin
kamulaştırılması gerekliliği ortaya çıkabilir. Bu süreçler gelir, erişim ve
mülkiyet kayıplarına sebep olabilir.

Değer
Yer değiştirme
Altyapı

İnşaat Süreci

Kamu Sağlığı
5

Yıkım ve inşaat süreçlerinde ortaya çıkan hava kirliliği, toprak ve su
kirliliği, gürültü kirliliği, kamyon trafiği, ulaşım zorluğu gibi etkilerin
kamu sağlığına yönelik çeşitli sorunlar yaratmaya başladığı tespit edildi.
Önümüzdeki 5-10 yıl içinde inşaatların devam edeceği düşünüldüğünde
bu kirlilik ve güvenlik sorunlarının devam edeceği öngörülüyor.

Proje süreci
Altyapı

6

Proje alanındaki etkilerin detaylı değerlendirmesinin
ardından, bu bölümde kısa ve orta vadede çözümlerin
üretimi ile öncelikli ele alınması gereken konular belirtilecek.

7

Kimlik

Yıkılma-Kaybolma

Kimlik

Kartal’ın kent kimliği sanayi gelişimi ile oluştu.
Hala varlığını sürdüren fabrika yapıları ve
makineler bu kimliğin korunması için önemli bir
potansiyel oluşturuyor.

Tarihi sanayi yapıların önemli bir kısmı yıkıldı. Dönüşüm sürecinde
bölgenin sanayi kimliğini yansıtacak yapıların tamamının yıkılma riski
bulunuyor.

Kamusal Alanlar

Fırsatlar

Piyasa Baskısı

Taş ocağı, sahil gibi bölgeler büyük kamusal
kullanımlar ile gençler ve çocuklar için spor
ve eğlence aktiviteleri için önemli fırsatlar
oluşturuyor.

Büyük açık alanların özel kullanımlara dönüşme riski bulunuyor. Bu da
büyük açık alanların kentlinin kullanımına açılmasını engelleyebilir.

100.000 Yeni İşgücü

8.800 İş Değişimi

Doğu Merkez rolü ile Kartal’da hizmet sektörüne
yönelik 100.000 iş gücü potansiyeli oluşturulması
planlanıyor.

Mevcut sanayi işletmelerinde çalışan 8.800 kişinin iş yerinin değişimi,
kapanması ya da işten çıkarılması söz konusu. Bu sürecin çalışanlar
ve ailelerinin yaşamlarında ekonomik kayıplar ya da erişim zorlukları
oluşturması mümkün.

Yüksek Kaliteli Altyapı

Koordinasyon Olmaması

DMP’nin yeni yol ağı ve altyapı sistemleriyle
birlikte geliştirilmesi öngörülüyor. Bu da
yenilikçi ve tasarruflu, yüksek kaliteli altyapının
oluşturulması için bir fırsat.

Altyapı projelendirme ve inşa süreçlerinde farklı kurumlar olması ve bu
proje özelinde kurumlar arası koordinasyon gerçekleştirilmemiş olması,
yeni altyapının niteliğinin beklenilen düzeyde olmamasına neden olabilir.

Katma Değer

Ayrışma

Mekansal ve toplumsal bütünleşmenin
sağlanması, projenin sahiplenilmesi ve yaşaması
için olduğu kadar, beklenen kentsel kalitenin
çevreye de yayılmasını sağlayabilir.

Çevre ile bütünleşmenin sağlanması için sosyal ve mekansal projeler
geliştirilmemesi halinde bu durum, toplumsal ayrışmanın yaşanmasına ve
birbirinden kopuk kentsel alanlar oluşmasına neden olabilir.

Endüstri Mirası

Kimlik
Değer
Altyapı
İstihdam

8

Değer
Yer değiştirme
Kamu Yatırımları

9

Proje süreci
Altyapı
Bütünleşme

10

Kimlik
Yer değiştirme
Altyapı
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OLUMSUZ ETKİ
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D O Ğ U M E R K E Z’İ
YENİDEN
DÜŞÜNMEK
E T K İ YÖ N E T İ M P L A N I
Yö n e t i m
Ta s a r ı m
P r o j en i n R o l ü
Z o r u n l u Ye r D e ğ i ş t i r m e
Ka m u S a ğ l ı ğ ı
Endüstri Mirası
Ka m u s a l A l a n l a r
İstihdam
K a m u Ya t ı r ı m l a r ı
Bütünleşme
ÖNERİLER
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bölüm 4.1

Etki

Yö n et i m Pl a n ı
Bu bölümde, DMP’nin yeniden düşünülmesi için belirlenen öncelikli
etki konuları ışığında, projenin olası olumsuz etkilerinin azaltılmasında
kullanılabilecek araç ve önerileri içeren bir ‘Etki Yönetim Planı’ (EYP)
sunulacak.

249

250

Etki Azaltma Araç Önerileri
Öncelikli Etki Konuları

Ne Hazırlanmalı?

Yönetim

STRATEJİK PLAN

Tasarım

TASARIM PROGRAMI

Projenin Rolü

Zorunlu Yer Değiştirme

Kapsam

Doğu Merkez Proje Yönetimi

Kentsel Tasarım
Rehberi

Araç

Proje Tanıtımı

Sosyal Etki Tasarımı

Tasarım Pazarı

Alt Bölge Etaplaması

İşbirliği Protokolu

Kamusal
Alan Tasarım
Yarışmaları

Doğu Merkez İmar
Yönetmeliği

PROJE DEĞERLENDİRME PROGRAMI

Piyasa Araştırması

Proje İzleme ve
Değerlendirme (yıllık)

Yönlendirme Raporu

Bağımsız Değerlendirme
Kurulu

YER DEĞİŞTİRME EYLEM PLANI

Ödenebilir Konut Programı

Taşınma Programı

Becayiş Alanı

Kayıp Tazmin Komitesi

İnşaat
Bilgilendirme
Programı

Sağlık ve Güvenlik
Yönetmeliği

Kamu Sağlığı

RİSK AZALTMA EYLEM PLANI

Endüstri Mirası

ENDÜSTRİ MİRASI KORUMA PLANI

Endüstri Miras Envanteri

Bellek Programı

Müze

Miras Fonu

Kamusal Alanlar

KÜLTÜR VE SPOR STRATEJİ PLANI

Çevre ve Kültür Envanteri

Altyapı Tesis Programı

Etkinlik Ağı

Kartal Gençlik Komitesi

İSTİHDAM YARATMA EYLEM PLANI

Mesleki Beceri Programı

İş ve GirİŞİM Programı

Öncelikli İşe Alım
Programı

Yaşam Atölyesi

KAMU YATIRIM PLANI

Altyapı Projeleri

Kamu Yapıları Tasarım
Rehberi

Eşit Erişim Stratejileri

Kamu Yatırımları
Koordinasyon Kurulu

BÜTÜNLEŞME PROGRAMLARI

Proje

Proje Kenarı

Kartal

Yatırımcı SED Raporları

İstihdam

Kamu Yatırımları

Bütünleşme
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Güvenli Ulaşım
Rotaları

Toprak İyileştirme
Programı
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Afet Yönetim
Planı

Nasıl?
Stratejik Plan, doğrudan etkilenen taraflar ile
dolaylı etkilenen tarafların geniş katılımını
sağlayan yöntemlerle hazırlanmalı. 20082009 yıllarında gerçekleştirilen uzlaşma
yönetimi
sürecinde
Kentsel
Strateji
tarafından hazırlanan Stratejik Plan’dan da
yararlanılmalı (Bkz. Öneriler 1). Stratejik Plan,
2016 yılı başında hazırlanarak 2016’nin ikinci
çeyreğinde tartışmaya açılmalı. Yönetim
modeli belirlenmeli (Bkz. Öneriler 2). Tanıtım
süreci başlatılmalı. Alt bölgeler bazında
yönetim süreçleri etaplanmalı.

YÖNETİM
Olumlu Etki: İşbirliği
Olumsuz Etki: Belirsizlikler

Üç çalıştay düzenlenmeli:
Yatırımcılar Çalıştayı;
-- İBB-Kartal Belediye Yöneticileri
-- Kent-Der (Mülk sahipleri)
-- Potansiyel Gayrimenkul Yatırımcıları
-- Proje Geliştirme Şirketleri (uluslararası)
katılımıyla oluşmalı.
Yaşayanlar Çalıştayı;
-- İBB-Kartal Belediyesi Yöneticileri

Kartal Doğu Merkez Strateji Planı; projenin
İstanbul için üstlendiği rol, büyüklük, kapsam
ve süre dikkate alındığında;

Ne yapmalı?
“Stratejik Plan”

-- Mahalle muhtarları
-- Proje alanındaki mahalle temsilcileri
-- Dernekler

-- Vizyon,

-- Sivil Toplum Örgütleri

-- Yetki paylaşımı,

Kapsam:

katılımıyla oluşmalı.

-- Kaynak kullanımı,

-- Doğu Merkez Proje Yönetim Modeli

-- Süreç yönetimi,

-- Proje Tanıtımı

-- İş programı,

-- Alt Bölge Etap Programı

-- İzleme ve değerlendirme vb. konuları
da içermeli.

Araç:

İşletme ve Esnaf Çalıştayı;
-- İBB-Kartal Belediye Yöneticileri
-- Küçük Organize Sanayi Yöneticileri
-- Faal İşletme Sahipleri

Ayrıca, projenin tanıtımı yapılmalı. Tanıtım;

-- İşbirliği Protokolü

-- Çalışan yönetici ve işçi

-- Projenin vizyonu,

Neden?

-- Esnaf ve küçük işletmeciler

-- İstanbul için üstlendiği roller,
Projenin, İBB ve Kartal Belediyesi ile mülk sahiplerinin kurduğu
Dernek ile işbirliği içinde planlama ve tasarım süreçlerini
yürütmesi projenin en olumlu etkisi olarak gözlemlenebilir.

-- Ekonomik büyüklük,

Ancak, planlama sürecinin; yarışma, planlama, uzlaşma ile plan
yargı kararları ile on yıl sürmesi ortada bir iletişim sorununun
olduğunu gösteriyor. Ayrıca, yetki ve sorumlulukların yasal bir
çerçeveye oturtulamaması yönetim sorununu ortaya çıkarıyor.

-- Planlama ve tasarım ilkeleri,

katılımıyla oluşmalı.
Kiminle?

-- Yarattığı katma değer,
-- Yeni işgücü potansiyeli,

Stratejik Plan İBB, Kartal Belediyesi ile Kartal
Kent-Der ve Meslek Odaları işbirliği ile
hazırlanmalı.

-- Yatırım özellikleri gibi konuları
içerecek biçimde görsel ve yazılı
dokümanları,
-- Sosyal medya araçlarını kapsamalı.

Bu nedenle, projenin Stratejik Planı hazırlanmalı.

Stratejik Plan hazırlama komitesi kurulmalı.
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TASARIM

Olumsuz Etki: Katılımın Yetersizliği
Ne yapmalı?
“Tasarım Programı”

Nasıl?

Kentsel tasarım rehberi hazırlama sürecinde
ulusal ve uluslararası tasarımcılar, özellikle genç
tasarımcıların;

-- Araştırma; Sorunları anlama, algılama ve
keşfetme,
-- Katılım; Beklentiler ve gerçekler arasında
uzlaşma,
-- Tasarım;
tasarım.

-- Doku,

-- Yenilenebilir Enerji

-- Yükseklik,

-- Akıllı Bina

-- Ulaşılabilirlik,

-- Sosyal Yenilik Tasarımı

-- Uyum,

-- Yeşil Bina

-- Tasarım Pazarı
-- Kamusal Alan Tasarım Yarışmaları
Araç:
-- Doğu Merkez İmar Yönetmeliği
Neden?
kapasiteli ve karma kullanımlardan
projenin, kentsel tasarım rehberi
hazırlanmadı.

oluşan
henüz

Ayrıca, proje alanında yaşayan 9.000 kişi,
projeden doğrudan etkileniyor. Proje alanındaki
mahallelerde yatırımcılar kentsel dönüşüm için
görüşmeler yapmaya devam ediyor. Görüşmeler
ise m2 paylaşımı üzerine yapılıyor. Bu noktada
yaşama dair etkileri azaltacak tasarımların
üzerine bir çalışma olmadığı dikkat çekiyor.
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yönelik

konularını dikkate alan çalışmaları için bir tasarım
pazarı oluşturulmalı. Deneyimler ve fikirler
ile projeler pazarda sunulmalı. Yatırımcılar ile
tasarımcıları buluşturan pazar, Kartal Belediyesi ve
DESTEK işbirliği ile kurulan TAK Kartal ile birlikte
çalışmalı.

-- Fonksiyonlar vb. konuları içeren
kentsel tasarım projeleri hazırlanmalı.

-- Sosyal Etki Tasarımı

çözmeye

-- Yenilik ve Yaratıcılık Tasarımı

-- Peyzaj,

-- Kentsel Tasarım Rehberi

Sorunları

-- Yapı tipolojisi,

-- Estetik,

Kapsam:

Projenin yarışma yoluyla elde edilmesi, ZHM
tarafından master planın hazırlanması, master
planın imar planına dönüştürülmesi süreçleri
tamamlandı. Ancak, yaklaşık 4 milyon m2 inşaat

Süreç yönetimi aşağıdaki aşamaları kapsamalı:

İmar planında yapı adalarında;

Olumlu Etki: Bütüncül Planlama

Projenin ilk yıllarında ‘katılımcı planlama’ ya da
‘uzlaşma yönetimi’ adı altında yapılan çalışmalar
ve deneyim dikkate alınarak, projenin mekân
ve yaşam üzerine olumsuz etkilerinin tasarım
yoluyla azaltılması için; yeni, katılımcı bir süreç
başlatılmalı.

Yatırımcı
grubu,
pazar
beklentilerine
odaklanan
tasarımları
talep
ederken,
yaşayanların (mahalleli) yeni konutlarına
ilişkin taleplerini dikkate almıyor. Şu
andaki gelişmelerin yaşam ve mekâna
olan etkilerinin tasarım yoluyla azaltılması
için sosyal etki tasarım süreci bir an önce
başlamalı.

Kentsel Tasarım Projeleri (KTP), alt bölgeler
ya da karakter bölgeleri bazında geliştirilmeli.
KTP ulusal tasarımcılar ile yarışma yoluyla
ya da tek elden bir tasarım grubu tarafından
hazırlanabilir. Tasarım ilkelerinin ortaya
konulması için stratejik tasarım yönetimi
yapılmalı. Bu süreç sonunda bir Kentsel
Tasarım Rehberi oluşturulmalı (Bkz. Öneriler
3).

1/5.000
ölçekli
Nazım
İmar
Planının
onaylanmasından hemen sonra Tasarım Programı
süreci başlatılmalı. Hazırlanan Kentsel Tasarım
Projeleri 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planına
altlık olmalı. Eş zamanlı olarak, Doğu Merkez İmar
Yönetmeliği hazırlanmalı.
Kiminle?

Sosyal Etki Tasarım süreci ise mahalleli ile
araştırma, katılım ve tasarım adımlarını
içerecek şekilde yürütülmeli. Tasarımcılarla
birlikte sorunlar keşfedilmeli, katılımcı
yöntemlerle beklentiler alınmalı, ortaya çıkan
sorunlar için birlikte çözüm üretilmeli (Bkz.
Öneriler 4).

Doğu Merkez İmar Yönetmeliği, projeden doğrudan
etkilenen yatırımcılar, yatırımcıların tasarımcıları
ile İBB ve Kartal Belediyesi tasarımcıları ile birlikte
hazırlanmalı.
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PROJENİN ROLÜ
Olumlu Etki: Doğu Merkez Kararı
Olumsuz Etki: Gerçekleşmeme Riski
Ne yapmalı?
“Proje Değerlendirme Programı”
Kapsam:
-- Piyasa Araştırması
-- Proje İzleme ve Değerlendirme Raporu (yıllık)
-- Yönlendirme Raporu
Araç:
-- Bağımsız Değerlendirme Kurulu
Neden?
Projenin üst ölçekli planlar ile ortaya konulan hedefleri
ile piyasa ekonomi modeli; proje sürecinin çok uzaması
ve merkezi yönetimin ve İBB’nin İstanbul’da alternatif
projeleri nedeniyle gerçekleşmeme riski taşıyor. Bu
nedenle, proje hedeflerine ulaşılamama olasılıkları
ve piyasa risklerini dikkate alan; araştırma, izleme ve
yönlendirme önerilerini içeren proje değerlendirme
programı hazırlanmalı.
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Nasıl?

Kiminle?

İstanbul’un gelişen ve dönüşen dinamikleri
ile gayrimenkul piyasa talepleri, sürekli piyasa
araştırmaları ile ölçülmeli. Projenin, 100.000
işgücü ve 4.0 milyon m2 inşaat kapasitesi ile
%50 konut kullanım dengesi hedefi, belirli
aşamalarda test edilmeli.

Kartal Belediyesi ve Kent-Der işbirliğinde, piyasa
araştırma ve değerlendirme şirketleri ile piyasa
analizleri yapılmalı. Bağımsız değerlendirme
kurulunda bu kurumların temsilcileri bulunmalı.

Konulan hedeflerin gerçekleşmesi için 2007
yılında yapılan ‘en iyi ve verimli kullanım
araştırması’ yenilenmeli. Yeni dinamikler
ile proje hedefleri ile plan koşulları revize
edilmeli.
İBB-Kartal Belediyesi, yatırımcılar ve bağımsız
değerlendirme şirketleri temsilcilerinden
oluşan bağımsız değerlendirme kurulu proje
gelişmelerini değerlendirmeli ve önerilerde
bulunmalı.
Proje
kararları
ve
İstanbul
gelişim
dinamikleri periyodik olarak izlenmeli, yıllık
raporlar hazırlanmalı. Piyasa araştırması
ve yıllık raporlar ile gelişme dinamiklerini
yönlendirmeyi hedefleyen raporlar belediye
tarafından yatırımcılara sunulmalı.
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Taşınma Programı;

Dördüncü olarak ise, İmar Planı ile Yunus
Mahallesi’nde, spor alanının yerinin değiştiği
göz önüne alınmalı. Bu değişim, Kartallılar
tarafından bu faaliyet için başka alan
bulunması sorununu ortaya çıkarıyor.

-- Alternatif alanlar
-- Ekonomik kayıplar
-- Taşınma masrafları
-- İş kayıpları

Nasıl?

ZORUNLU YER DEĞİŞTİRME

gibi konuları kapsamalı.
Yer Değiştirme Eylem Planı, zorunlu yer
değiştirmeden etkilenenlerle birlikte kapsamlı
araştırma yapılarak hazırlanmalı. Projeden
etkilenenlerin yanı sıra, etkileyen İBB ve
Kartal Belediyesi’nin de yetkili yöneticileri bu
sürece katılmalı.

Olumsuz Etki: Kayıplar

Ne yapmalı?

Ayrıca, işletmelerde iş kaybına uğrayanlar için
de eylem planında öneriler yer almalı. Mevcut
işletmelerde çalışanların envanteri çıkarılmalı,
hizmet sektörüne geçmek isteyenler için
kapasite artırmaya yönelik eğitim programları
başlatılmalı. Kapasite Artırma Programları,
hizmet sektörünün talep ettiği öncelikli iş kolları
dikkate alınarak hazırlanmalı. (Bkz. Öneriler 7)

Eylem Planı zorunlu yer değiştirmeyi
minimuma indirecek seçenekleri içermeli,
eğer yer değiştirme zorunlu ise kayıpların
tazmini sağlanmalı. Eğer etkilenenler yoksul
ve kiracı ise gelir iyileştirme mekanizmaları
geliştirilmeli. Yer değiştirmenin minimuma
indirilmesi için ödenebilir konut seçenekleri
teşvik edilmeli (Bkz. Öneriler 5).

“Yer Değiştirme Eylem Planı”
Kapsam:
-- Ödenebilir Konut Programı
-- Taşınma Programı
-- Becayiş Alanı (Bkz: Öneriler 6, İmar
Hakları Transferi)

YEP, mahallelerde yaşayanların, donatı alanları
gereksinimlerini geçici olarak karşılayacak yeni
alanlar tasarlamalı. Mevcut donatı alanlarının
kullanım kapasitesi ölçülmeli.
Kiminle?

Yer Değiştirme Eylem Planı (YEP);

Araç:
-- Kayıp Tazmin Komitesi

-- Kayıpların tazmini

Neden?
Proje alanında zorunlu ve gönüllü yer
değiştirmelerin gerçekleşmesi söz konusu.
Bu yer değiştirmeler konutlarda ve çalışma
alanlarında olumsuz etkiler yaratıyor ve
yaratmaya devam etmesi bekleniyor.
Bu etkinin kapsamı oluşturulurken ilk olarak,
İmar planında yol ve donatı alanları üzerinde
kalan yaklaşık 33.900 m2’ye sahip 70 yapı
bulunduğu kaydedilmeli. Burada yaşayanlar
zorunlu yer değiştirme ile karşı karşıya
bulunuyorlar.

YEP, İBB ve Kartal Belediyesi’nin sorumluluğunda;
yatırımcılar, zorunlu yer değiştirenler, sivil
toplum örgütleri ve üniversiteler ile işbirliği
içinde hazırlanmalı. YEP’e göre zorunlu yer
değiştirmeden etkilenenler öncelikli olmak
üzere, kayıpları belirleyecek bir kayıp tazmin
komitesi oluşturulmalı.

-- Minimum yer değiştirme
-- Gelir iyileştirme
İkinci olarak, proje alanında bulunan yedi küçük
sanayi sitesi ve aktif sanayi işletmelerinde
üretim faaliyetlerinin devam ettiği görülmeli.
Yer değiştirmeler bazı işletmelerin kapanması
ve iş kollarının kaybolmasını gündeme
getirecek.
Üçüncü olarak bugün, proje alanındaki
işletmelerde çalışan yaklaşık 8.800 kişinin
bir bölümünün işini kaybedeceği ya da iş
değiştireceği dikkate alınmalı.
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-- Katılım, danışma mekanizmaları
konularını kapsamalı.
YEP öncelikle yol ve donatı alanları üzerinde
kalan yapılardaki konutlar ve işletmeler için
kamulaştırma dışında seçenekler sunmalı.
YEP işletmelerin kapanması konusunu da
kapsamalı. İşletmelerin, faaliyet konuları ve
yarattığı yan ekonomiler dikkate alınarak
hazırlanmalı (Bkz. Öneriler 6).
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KAMU SAĞLIĞI
Nasıl?
Olumsuz Etki: İnşaat Süreci

Ne yapmalı?
“Risk Azaltma Eylem Planı”

-- Risk haritasını,

Afet öncesi, süresi ve sonrasında yapılması
gerekenler de bir Afet Güvenlik Planı’nda
detaylandırılmalı, bu konuda sorumlu kurum ve
bireyler arasında görev paylaşımı yapılmalı (Bkz.
Öneriler 10).

-- Risklerin çarpan etkisini,

Kapsam:

-- Risk azaltma program ve projelerini,

-- Güvenli Ulaşım Rotaları

-- İletişim yönetimini,

-- İnşaat Bilgilendirme Programları

-- Denetim mekanizmalarını içermeli.

-- Toprak İyileştirme Programı
-- Afet Yönetim Planı
Araç:
-- Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği
Neden?
Proje alanının uzun yıllar sanayi kullanımında
olması toprak kirliliğinin olumsuz etkisinin
azaltılmasını zorunlu kılıyor. Ayrıca, proje
alanında inşaatların başlaması yaşayanlar
için güvenlik ve gürültü ile, yıkım ve yapım
aşamasında toz kirliliği konusunun önemini
ortaya koyuyor. Bu durum, şantiye yaşamının
(işçi, lojistik) bölgede yaşayanlar açısından
bazı riskler oluşturacağını gösteriyor. İnşaat
sürecinin on yılları bulacağı düşünüldüğünde

İnşaat süresince risk azaltımını sağlamak üzere
ilçe belediyesi tarafından Sağlık ve Güvenlik
Yönetmeliği
hazırlanarak,
yatırımcıların
belirlenen kurallara uyması güvence altına
alınmalı (Bkz. Öneriler 9).

Kamu sağlığı ve düzenini ilgilendiren
konulardaki olumsuz etkilerin azaltılması
için risk azaltma eylem planı hazırlanmalı.
Eylem Planı;

ise şantiye yaşamı ile kent yaşamı arasında
uyumun sağlanması için sürekli bilgilendirme ve
bilinçlendirmeye yönelik program ve projelerin
hazırlanması önem kazanıyor.
Bunun yanı sıra inşaat süresince ve sonrasında
sadece proje alanını değil tüm ilçedeki hayatı
yakından ilgilendiren deprem ve diğer afet riskleri
ile ilgili de önlemlerin alınması gerekiyor.
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Eylem planı içinde inşaat süresince yayaların
kamusal alanlara, donatı alanlarına ve toplu
taşımaya güvenli ve sağlıklı bir şekilde
erişimini sağlayacak rotalar oluşturulmalı
ve
gerekli
işaretlendirme
çalışmaları
yapılmalı. İnşaat süresince kamyon trafiği
için servis rotaları belirlenmeli ve kamyon
trafiğinin etkilerini minimuma indirecek
önlemler
alınmalı.
Yapılan
inşaatların
proje bilgileri, büyüklükleri ve görselleri ile
ilgili bilgilendirme dokümanları kamuya
sunulmalı
ve
bilgilendirme
panoları
tasarlanmalı. Sanayi alanlarının taşınması
ile toprakta oluşan kirliliğin temizlenmesi
için özellikle planla kamuya açık alan olarak
belirlenmiş alanlarda gerekli çalışmalar
yapılmalı (Bkz. Öneriler 8).

Kiminle?
Risk Azaltma Eylem Planı, Kartal Belediyesi
sorumluluğunda İBB ve yatırımcılarla işbirliği
içinde
hazırlanmalı.
Üniversitelerle
ortak
programlar geliştirilmeli.
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Nasıl?
Anıların yaşatılması ve belleğin gelecek nesillere
aktarılması için proje alanında kalan birkaç
yapı endüstri mirası müzesi olarak kullanılmalı.
Müzelerin yaşaması için bellek programı
başlatılmalı.

Öncelikle, fabrika ve simgesel yapılar
ile imalatı durmuş ya da devam eden
işletmelerdeki makina ve teçhizatlarla
ilgili endüstri mirası envanteri çıkarılmalı.
Envanter sonucuna göre Endüstri Mirası
Koruma Planı hazırlanmalı.

ENDÜSTRİ MİRASI
Olumsuz Etki: Yıkılma ve Kaybolma

Müzenin oluşturulması için proje alanında
yatırım yapanların katılımı ile bir miras fonu
oluşturulmalı. Fonun kaynakları, kaybolan
mesleklerin
yeniden
canlandırılması,
restorasyon, eski makinaların toplanması, eğitim
programları için kullanılmalı (Bkz. Öneriler 11).

Koruma Planı;
Ne yapmalı?

-- Somut Miras

“Endüstri Mirası Koruma Planı”

-- Somut Olmayan Miras
-- Endüstri Miras Müzesi

Kapsam:

-- Senaryo ve Kullanımlar

-- Endüstri Miras Envanteri

-- Kaynak

-- Bellek Programı

-- Yönetim

-- Müze

Kiminle?
Endüstri Mirası Koruma Planı, Kartal Belediyesi
öncülüğünde yatırımcılar ve sivil toplum
örgütleri işbirliği ile hazırlanmalı.

konularını içermeli.

Araç:
-- Miras Fonu
Neden?
Proje alanı hala bir dönemin sanayi belleğinin
izlerini taşıyor. Sanayi yapıları ile baca ve
silo gibi simgesel pek çok yapının süreç
içinde yıkılması, sanayide yıllarca çalışanlar
ve İstanbullular ile Kartallıların anılarının
kaybolmasına yol açabilir.
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KAMUSAL ALANLAR
Olumlu Etki: Fırsatlar
Olumsuz Etki: Piyasa Baskısı
Ne yapmalı?

Nasıl?

Kiminle?

Projenin E-5 girişi kapısı yakınındaki taş
ocakları alanı ile sahil yolu girişi yakınındaki
kum ocakları için projede yaşayanlar ve
çalışanlar, Kartallılar ve İstanbullular için
kültür ve rekreasyon yatırımları yapılmalı.

İBB ve Kartal Belediyesi sorumluluğunda,
yatırımcılar ve ilgili meslek odaları ile işbirliği
içinde plan hazırlanmalı ve kamuoyu ile
paylaşılmalı.

Kamu mülkiyetinde bulunan her iki alan için
kültür ve spor strateji planı hazırlanmalı.
Plan;

“Kültür ve Spor Strateji Planı”
Kapsam:

-- Doğu Merkez giriş kapıları,

-- Çevre ve Kültür Envanteri

-- Kültür ve rekreasyon kullanımları,

-- Altyapı Tesis Programı

-- Etkinlik alanları,

-- Etkinlik Ağı

-- Bilim ve teknoloji merkezleri,
-- Sergi ve fuar alanları,

Araç:

-- Marina ve deniz sporları gibi her
kesime ve herkese hizmet edecek
kullanımları içermeli.

-- Kartal Gençlik Komitesi
Neden?
Proje alanının kuzeyinde bulunan taş ocağı ile güneyinde, deniz kıyısında
bulunan kum ocağı uzun yıllar önce, sanayi alanının iki önemli yatırımı
sonucunda oluşmuş yapılar. Bu alanların çevre üzerinde yarattığı olumsuz
etkiler yıllarca devam etmiş. Bu kamusal alanlar, projenin yarattığı yeni
fırsatlarla hem kültür ve spor odaklı projelerle tasarlanmalı, hem de Kartallılar
ve İstanbulluların kullanımına açılmalı.
Ayrıca, fabrika alanları içinde ve boş alanlarda bulunan bazı anıt ağaçların
korunması ve proje ile entegrasyonu sağlanmalı.
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Ayrıca, bu kamusal alanların potansiyeli ile
Kartal’ın kültür ve spor merkezi olması için bir
etkinlik ağı oluşturulmalı. Etkinlik ağı; keşif,
spor, sanat, kültür tasarım, yenilik vb. gibi
temalarda ulusal ve uluslararası ölçeklerde
oluşturulmalı (Bkz. Öneriler 12).
Bu etkinlikleri organize etmek için Kartal
Gençlik Komitesi kurulmalı.
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İSTİHDAM
Olumlu Etki: Yeni İş Gücü
Olumsuz Etki: Mevcut İş Kaybı
Ne yapmalı?

Nasıl?

Kiminle?

İnşaat ve sonrasına yönelik işgücü kolları
ve kapasite çalışması yapılmalı. Sektörün
ihtiyacının karşılanması ve Kartal ve bölgede
yaşayanların bu potansiyeli öncelikli olarak
kullanmaları için kapasite artırma programları
hazırlanmalı (Bkz. Öneriler 7).

Kartal Belediyesi’nin sorumluluğunda, yatırımcılar
ve üniversiteler ile ilgili meslek kuruluşları
işbirliğinde programlar düzenlenmeli.

Programların uygulanması için ‘Yaşam
Atölyesi’ kurulmalı. Atölye, İş ve GirİŞİM
yaratma üzerine kurgulanmalı. İş yaratma
eğitimleri
uygulamalı
ve
eğitimler
yatırımcıların
talepleri
doğrultusunda
tasarlanmalı.

“İstihdam Yaratma Eylem Planı”
Kapsam:
-- Meslek Beceri Programı
-- Eğitim ve Girişim Programı
-- Öncelikli İşe Alım Programı

Kapasite Artırma Programları’nın öncelikli
hedef kitlesi;

Araç:

-- Sanayi
kalanlar,

-- Yaşam Atölyesi
Neden?

taşınması

nedeniyle

işsiz

-- İşletmesini kapatanlar,

Proje alanında çalışan yaklaşık 8.800 kişilik işgücü yakın zamanda ya işini
değiştirme ya da işsiz kalma riskiyle karşı karşıya bulunuyor. Projenin ilk
aşamada bu kesimi olumsuz etkileyeceği düşünülüyor. Ancak, projenin
yaratacağı 100.000 kişilik hizmet sektörüne yönelik yeni işgücü olumsuz
etkileri ortadan kaldırma potansiyeline sahip. Proje sürecinde inşaat
sektöründe, proje sonrasında ise hizmet sektöründe çalışacakların bu
işgücü kapasitesinde yer almaları, bu değişimden öncelikle Kartallıların
yararlanmaları öncelikli gündem maddesi olmalı.
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-- Gençler,
-- Kadınlar,
-- Dezavantajlı gruplar olmalı.
Bölgede oluşacak istihdam arzından öncelikli
olarak projeden etkilenenlerin faydalanması
için kota sistemi ve organizasyon modeli
oluşturularak öncelikli işe alım programları
geliştirilmeli (Bkz. Öneriler 13).
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KAMU YATIRIMLARI
Olumlu Etki: Yenilikçi Altyapı
Olumsuz Etki: Koordinasyonsuzluk
Ne yapmalı?
“Kamu Yatırım Planı”

Nasıl?

Kiminle?

Yatırımların yenilikçi ve verimli bir bakış
açısıyla değerlendirilmesi için Doğu Merkez
Kamu Yatırımları Koordinasyon Kurulu
oluşturulmalı. Kurula, ilgili kamu kurum ve
kuruluşlarının temsilcileri katılmalı. Kurul;
kamu yatırım planı hazırlanmalı. Plan,

İBB ve Kartal Belediyesi sorumluluğunda
yatırımcıların da içinde olacağı koordinasyon
kurulu tarafından kapsamlı bir plan hazırlanmalı.

-- Teknik altyapı

Kapsam:

-- Sosyal altyapı

-- Altyapı Projeleri

-- Kamu hizmetlerine eşit ulaşılabilirlik

-- Kamu Yapıları Tasarım Rehberi

-- Etaplama

-- Eşit Erişim Stratejileri

-- İşletme gibi tüm konuları kapsamalı.

Araç:
-- Kamu Yatırımları Koordinasyon Kurulu
Neden?
Projenin yaklaşık 1.0 milyar USD civarında sosyal ve teknik altyapı yatırım
maliyeti bulunuyor. Söz konusu yatırımların kaynağı ve uygulama etapları
ile eşgüdümü, proje yönetiminin en önemli bileşeni niteliği taşıyor.
Süreç içinde pek çok kamu kurum ve kuruluşunun yatırım programları
içinde yer alması gereken Doğu Merkez proje kamu yatırımları için, iyi bir
koordinasyon yönetimine gereksinim var.
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Planda dezavantajlı gruplar ile yoksullar
başta olmak üzere, proje alanındaki kamu
yatırımlarından herkesin ve her kesimin
eşit yararlanmasını sağlayacak programlar
ve projeler yer almalı. Kamu yapılarının
tasarımının bölgedeki yapılaşma ile uyumlu
olması ve erişilebilirliğinin arttırılması için
tasarım rehberi hazırlanmalı ve strateji
dokümanları oluşturulmalı. Proje altyapısı
bütünleşik kurgulanarak enerji tüketimini
en aza indirmeyi ve çevre ile uyumluluğu
hedeflemeli (Bkz. Öneriler 14).
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BÜTÜNLEŞME
Olumlu Etki: Katma Değer
Olumsuz Etki: Ayrışma
Ne yapmalı?

Nasıl?

Kiminle?

Bütünleşme Programları, projenin çarpan
etkisi dikkate alınarak çok boyutlu ve
kapsamlı hazırlanmalı. Programlar; kısa, orta
ve uzun vadeli süreçleri kapsamalı. Plan;

Bütünleşme Programları, Kartal Belediyesi’nin
sorumluluğunda;
yatırımcılar,
sivil
toplum
örgütleri, üniversiteler ve mahalle dernekleri ile
işbirliği içinde hazırlanmalı.

-- Mekânsal, sosyal ve
olumlu ve olumsuz etkiler,

“Bütünleşme Programları”

-- Kapsama
Körfez),

Kapsam:
-- Proje

alanı

(Kartal,

ekonomik
İstanbul,

-- Yatırımların çarpan etkisi,

-- Proje Kenarı

-- Olumsuz etkileri azaltma senaryoları,

-- Kartal

-- Yetki ve sorumluluklar,

Araç:

-- İş programı gibi konuları içermeli.
-- Yatırımcı SED Raporları

Neden?
Projenin olumlu ve olumsuz etki dereceleri sırasıyla proje alanı, kenarı ve
Kartal olmak üzere İstanbul’u ve Körfez Bölgesi’ni kapsıyor. Kapsama alanı
bu kadar geniş ve çarpan etkisi bu denli büyük bir projenin mekânsal,
sosyal ve ekonomik değişim ve gelişim etkileri ve etkileşim süreçleri iyi
kurgulanmalı. Riskler ve fırsatlar önceden belirlenmeli (Bkz: Öneriler 4).
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bölüm 4.2

Ta s a r ı m c ı l a r l a

E t k i l eri Gö rü n ü r K ı l m a k
On öncelikli etkinin ‘görünür kılınmasına’ yönelik olarak, tasarımcıların
hazırladığı ürün ve süreçler bu bölümde ele alınacak.
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Yö n e t i m

Bilge Kobaş
275

276

Ta s a r ı m

Cansu Demir
277

278

1. Dağınık gelişim

Kentin gelişiminde projenin rolü,
projenin gelişiminde kullanıcının rolü.

diyagramatik kent planı, konut ve
yeşil doku şeması

2. Kent içi

odak noktası evrimi
Kent içinde planlı bir odak
oluşturma ve çevresinin
yoğunlaştığı değişim
yeni proje önerisi ve değişim süreci

mevcut akslar

gelişim etapları, çevresel yoğunluk
Proje ve çevresel etkileri - geri besleme

Büyük ölçekli projelerde çevresel değişimler hız kazanır ve
değişimlerprojeyi etkileyerek geri beslemeli büyümelere yol açar.
Bu nedenle plansız değişim, dönüşümlerde çevre sahip olacağı
büyük yoğunluk nedeniyle bir çıkmaza girebilir.

r
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Yoğunluk
Ulaşım Olanakları
Donatılar
Fiyatlar, değer
Yerel halk oranı

Yeşil Alan

3- Süreç planlaması

2- Yatırımcı durumunun kotrolü, kaynak,
fon oluşturma

1- Katılımcı bir ortamda değerlendirme

r
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ZEYNEP SÜMBÜL ENHOŞ

ÖNCESİ

geri dönme, yeniden değerlendirme

SONRASI
BILBAO

‘Proje Değerlendirme Programı’ Nasıl kurgulanmalıdır?
Tecrübelerin aktarımı, kurultaylar (Halk, belediyeler, özel sektör)
Yaşanan pozitif ve negatif etkilerin sınıflandırılması
Tetikleyicilerin ve sönümlendirici unsurların belirlenmesi
Mega Proje Yol Haritası (Akış Diyagramı) oluşturulması

[ City Room Diagram, MODU ]

1970

Projenin ROLÜ Nedir?
Olumlu etki: Doğu Merkez Kararı
Olumsuz Etki: Gerçekleşmeme Riski
Olumsuz etkileri minimuma indirmek için neler yapmalı?
- Proje Değerlendirme Programı
‘Proje Değerlendirme Programı’ Nedir?
PDP (Proje Değerlendirme Programı) Geçmiş örneklerden
yola çıkılarak proje risklerini, gerçekleşme,
gerçekleşmeme ihtimallerini, olası
çevresel etkilerini, gelişim stratejileri ve etaplarını örnekler
ve analizler
üzerinden açıklayan, halk, kamu ve özel sektör
ortaklığında kurgulanan bir programdır.

1982

yoğunluk

Ulaşım hattı
Yeni Yapılar
Yeni Proje, Odak
Mevcut Yapılar

2006

sosyal
donatılar

Kent dışında planlı odak
oluşturma, yeni yapıların
kent dışına yönelmesi

2014

yeşil alanlar,
parklar

odak noktası evrimi

programlı ilerleme

sonuç

3. Kent dışı

Proje Değerlendirme Programı

Projeyi Tetikleyen Unsurlar
- Çevrenin gelişim potansiyeli
- Kullanıcı ilgisi, odak olma potansiyeli
- Planlama
- Ulaşım potansiyeli
- Mevcut doku

SONRASI
ÖNCESİ

DUBAI

Çevresel Değişimi Tetikleyen Unsurlar
- Mega Projeler
- Kullanıcı ilgisi, odak olma potansiyeli
- Planlama
- Ulaşım potansiyeli
- Mevcut doku

Homojen,
ihtiyaç doğrultusunda,
üst plan olmayan gelişim

kent gelişim diyagramları

OLGU: Kullanıcı - proje - kent etkileşimi
SORU: Kullanıcı ve kent arasındaki ilişkide projenin rolü nedir?
Kent ile proje arasındaki ilişkide kullanıcının rolü nedir?
-Proje
- Yeni Odak
- Çevre gelişimi
- Trafik Yükü
- Yoğunluk
- Bölge değerlerine göre kira oranlarının artması
- Yeni ulaşım aksları oluşması
- Merkezin kayması, yeni merkez oluşması

PROJENİN ROLÜ

PROJENİN ROLÜ

P ro j e n i n R o l ü

Zo r u n l u Ye r D e ğ i ş t i r m e

281

282

Ka m u S a ğ l ı ğ ı

Hazar Arasan
283

284

285

286

Ka m u s a l A l a n l a r
Kamusal alan olarak Marina / Alternatif Marina Reklamı
Kumcular sahilde yapılması planlanan İST-Marina projesinin görselleri ile bu görsellerde eksik olan
Kartallı insanların mevcut kamusal alan kullanımının karşılaştırılması...
Amaç, Kartal sahilini kamusal alan olarak kullanan Kartallıları, gelecekte marinayı da kullanmaları için
teşvik etmek, bunu yaparken projenin reklam dilini kullanarak
Kartallıları mekana dahil etmek ve mevcut reklamlarda olmayan,
görünmeyen Kartallı insanları görünür kılmak.
KARTALIN SOSYAL HAYATINA YENİ BİR PENCERE, KARTAL SAHİL

LÜKS ve KONFORA HER ŞEY DAHİL

SAHİLDE SPOR KEYFİNE DEVAM

YENİ HAYATINIZIN ÖZGÜRLÜK PENCERESİ, MARİNA

ALTERNATİF ULAŞIM ÖZGÜRLÜĞÜ

ALTERNATİF ULAŞIM ÖZGÜRLÜĞÜ

DÜŞLEDİĞİN MAVİLİK HER AN YANINDA, MARİNADA

YANI BAŞINDA MAVİ BİR RÜYA, KARTAL SAHİL

ŞİMDİ İSTANBUL, BENZERSİZ OLANLA TANIŞIYOR.

KARTALLI BENZERSİZ OLANIN DEĞERİNİ BİLİYOR.

SAĞLIĞIN ve GÜZELLİĞİN MERKEZİ

HUZURUN MERKEZİ

HER GECE YENİ BİR MACERA

GÜNLÜK HAYATINIZA YENİ BİR DURAK

DAHA ÖNCE HİÇ YAŞAMADIĞINIZ BİR SERÜVEN

HER GÜN YENİ BİR SERÜVEN

Eylül Şenses
287
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istihdam

yaşam atölyesi nedir?

ne yapar?
spor salonları

tekne ve denizcilik

ofisler

güzellik merkezleri

mesleki eğitim

kapasite arttırma

sertifika programları

kamu- özel sektör işbirliği

Yaşam Atölyesi; Kartal Belediyesi, üniversiteler, özel istihdam büroları ve ilgili meslek kuruluşları işbirliği ile bir
ortaklık yaparak, Kartal bölgesinde yaşayan ve çalışanları mesleki eğitim ve kapasite artırma programlarına
katılmalarını sağlayabilir. Böylece sertifika almaya hak kazananlara iş bulma konusunda öncelik tanınabilir.

temizlik şirketleri

otel ve rezidanslar

AVM

nasıl?

cafe ve restoranlar

fon bulma
peyzaj

eğitim

Kentsel dönüşüm ile gerçekleşen projelerde yaratılacak işlere Kartal bölgesinde yaşayanların haberdar
olabilmesinin yolu yatırımcıların kotalar ya da teşvikler yoluyla proje alanında yaşayan veya çalışan kişileri
istihdam etmelerinden oluşur.
Yatırımcılar veya İstmar ve Manzara Adalar projesi içinde yer alan işverenler, Kartal bölgesine öncelik tanıyarak
nasıl kriterlerde ve hangi mesleklerde çalışacak olan kimseler aradıklarını Yaşam Atölyesi ile ortak çalışan tüm
kurumlara bildirerek bu konuda birlikte hareket edebilirler.

YAŞAM ATÖLYESİ

kimler?

Kentsel dönüşüm ile gerçekleşen projelerde yaratılacak işlere Kartal bölgesinde yaşayanların haberdar
olabilmesinin yolu yatırımcıların kotalar ya da teşvikler yoluyla proje alanında yaşayan veya çalışan
kişileri istihdam etmelerinden oluşur.
İş sahalarına göre Yaşam Atölyelerinde verilen eğitim; istihdam

işbirliği

teşvik

ve istihdam değişimleri

Sanayi taşınması nedeniyle işsiz kalanlar,
İşletmesini kapatanlar
Gençler
Kadınlar
Engelliler
Mavi ve Beyaz yakalılar
Hizmet sektörü

Kartal’da 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.

sağlar.

Gülüm Baran
289

290

Ka m u Ya t ı r ı m l a r ı

Bilge Kobaş
291

292

Bütünleşme

293

294

295
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Öneriler
S t ra t e j i k P l a n
Yö n e t i m M o d e l i
Ke n t s e l Ta s a r ı m Re h b e r i
S o s y a l E t k i Ta s a r ı m ı
Ö d e n e b i l i r Ko n u t
Ye r D e ğ i ş t i r m e E y l e m P l a n ı
Ka p a s i t e A r t t ı r m a P ro g ra m l a r ı
To p ra k İ y i l e ş t i r m e P ro g ra m ı
İ n ş a a t S ü re s i n c e R i s k A za l t ı m ı
A f e t Yö n e t i m P l a n ı
Bu bölümde EYP’de belirlenen yönetim çerçevesindeki plan
ve proje önerileri somut örnekler ile birlikte sunulacak.

E n d ü s t r i M i ra s ı
Kü l t ü re l S t ra t e j i P l a n ı
Ö n c e l i k l i İ ş e A l ı m P ro g ra m l a r ı
Nitelikli Altyapı

297
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1. S t ra t e j i k P l a n
2009 yılında Kartal Doğu Merkez Projesi’nin uygulanması ve Kartal İlçesi gelişim ve dönüşümünün,
proje fırsatlarından yararlanabilmesi amacıyla Kentsel Strateji tarafından hazırlanan Kartal Strateji
ve Eylem Planı’nda dört temel stratejik hedef belirlendi:

Stratejik Plan Kent Yönetimi’nin önemli bir aracıdır. Kentteki farklı
aktörlerin beklenti ve eylemlerini koordine ederek, potansiyellerin
kentin gelişimi için yönlendirilmesine yardımcı olur. Geniş katılımı
sağlayarak, ortak vizyon çerçevesinde benimsenebilir bir plan
üretilmesini sağlar. Stratejik plan ile uzlaşmaya dayanan kapsamlı bir
strateji programı ve eylem alanları ve uygulama araçları belirlenir.

Stratejik Hedef 1: Sanayiden Merkezi İş Alanına Dönüşüm Vizyonunun Gerçekleştirilmesi
Stratejik Hedef 2: Katılımcı Planlama ve Proje Geliştirme Sürecinde Uzlaşma Sağlanması
Stratejik Hedef 3: Proje Yönetimi için Örgütlenme Yapısının Oluşturulması
Stratejik Hedef 4: Proje Fırsatlarından Yerel ve Metropol Ölçekte Yararlanılması
Dört temel stratejik hedefe ulaşmak için 18 adet hedef ve 85 adet eylem alanı ortaya konuldu. Tüm
hedef ve eylem alanları projeden doğrudan ve dolaylı etkilenen taraflar için hazırlandı.

VİZYON
Stratejik
Hedefler

Piyasa
Dinamikleri

İşbirliği
Stratejileri

Proje
Geliştirme
Modelleri

Kartal
Dönüşüm
Derneği

ANALİZLER
Alan
Analizleri

Sektörel
Analizler

Düzenleme
Yasal
Araçlar

Piyasa
Analizi

İ
Ş
B
İ
R
L
İ
Ğ
İ

Arazi
Kullanım
Analizi

SA

Y
NA

Birleştirme

Mekan Kullanım
Dağılım

Ulaşım
Planı

Altyapı
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Kentsel Tasarım Projesi

Sivil Örgütler

Tasarım Rehberi
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Kartal
Stratejik Gelişme
Çerçevesi
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Proje İş Planları
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Geliştirme

Zamanlama
Etaplama

Üstyapı
Altyapı

Resmi
İzinler

Maliyet
Finansman
Pazarlama

Kartal
İlçe Gelişim
Eylem Planı
Kaynak: Kentsel Strateji

EKL

EŞT

İ Rİ

LM

VİZYON
ORTAK
VİZYON

Ortaklık yaklaşımı
Proje geliştirme yaklaşımı
Fırsatlar
Kamu/ Özel/ Sivil işbirliği
Pazar
Çalışma ve yaşama
Çeşitliliğin yönetimi
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Yerel Kalkınma
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YAPISAL PLAN
Mekansal Gelişme Senaryoları
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ÜRÜNLER
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Yarışan ve yaşayan merkez
Ekonomik kalkınma
İşgücü değişimi

Bilgilendirme
Bilinçlendirme
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KAMU
İBB-IMP
Kartal Bel.
Bakanlık

TÜNLEŞ M

Sorunlar
Fırsatlar

STRATEJİ ve EYLEM PLANI

BÜ

Üst Ölçekli
Planlar

İŞB İRLİ Ğİ

KARTAL KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ YOL HARİTASI

Kaynak: Kentsel Strateji

STR
HDF
1

SANAYİDEN MERKEZİ İŞ ALANINA DÖNÜŞÜM
VİZYONUNUN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

HDF
1

Yarışan ve Yaşayan Merkezi İş Alanı Vizyonunun
Belirlenmesi

STR
HDF
2

KATILIMCI PLANLAMA VE PROJE GELİŞTİRME
SÜRECİNDE UZLAŞMA SAĞLANMASI
HDF
1

Tasarım ilkelerini belirlemek

Üst ölçek plan kararlarının proje alanına yüklediği

Planlama stratejilerini ve ilkelerini saptamak

misyonu tartışmak

Tasarım, planlama ve uygulama stratejileri arası eşgüdüm sağlamak

Lider sanayici potansiyelini kullanmak

Piyasa ve yatırımcı beklentilerini öğrenmek

Ortak vizyonu oluşturmak (belediye-dernek-yatırımcısivil örgütler)
Mekansal imajı ortaya koymak

HDF
2

Tasarım, Planlama ve Uygulama İşbirliklerinin Yaratılması

HDF
2

Ortak Karar Alma Ortamlarının Oluşturulması
Stratejik kararların alınacağı ortamlar yaratmak

Potansiyel işgücü yapısı ve büyüklüğünü belirlemek

Dernek üyelerini bir araya getirmek

Yenilikçi ve yaratıcı yatırımları araştırmak

Faal sanayi firmalarını buluşturmak

Mevcut Ekonomik Yapı ve Mülkiyet Durumunun Ortaya
Konulması
Mülkiyet yapısını belirlemek
Sanayi ve ticari yapıyı ortaya koymak

Tasarımcı, belediye ve dernek arasında işbirliği ortamını sağlamak
Plancı, uygulamacı ve mülk sahiplerini buluşturmak

HDF
3

Uygulama Planlarının Hazırlanması ve Onay Süreci
Proje alanı analizlerini yapmak

Kiracıların yapısını incelemek

1/5.000 Nazım İmar Planını hazırlamak

Mevcut işgücü potansiyelini tespit etmek

1/1.000 Uygulama İmar Planını hazırlamak

HDF
3

Mülk Sahipleri ve Belediye Arasında İşbirliği Ortamının
Oluşturulması

Plan ve parselasyon uyumunu sağlamak
Alt bölge stratejileri geliştirmek

Mülk sahiplerini örgütlemek

Kentsel tasarım rehberi hazırlamak

Belediye ve mülk sahipleri arasında işbirliği ortamı

Estetik kurulunu oluşturmak

yaratmak
Mülk sahiplerinin deneyimlerinden yararlanmak

HDF
4

Sanayi Tasfiyesi Eylem Planının Hazırlanması

HDF
4

Doğu Merkez Proje Geliştirme Eylem Planının Hazırlanması
Kartal mekânsal gelişim strateji şemasını hazırlamak

Sorun ve fırsatları ortaya koymak

Yatırımcılar için uygun büyüklükte arsa yaratmak

Taşınma programını hazırlamak

Proje iş programı yapmak

Küçük ölçekli sanayi sitelerinin sorunlarını çözmek

Yarışabilirliği yönetmek (proje alanı-bölge)

İşgücü değişim programını hazırlamak

Alt bölge gelişim stratejileri geliştirmek
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STR
HDF
3

PROJE YÖNETİM YAKLAŞIMININ
OLUŞTURULMASI
HDF
1

Proje Büyüklüklerinin Ortaya Konulması
Ön fizibilite raporunu hazırlamak

STR
HDF
4

PROJE FIRSATLARINDAN YEREL VE METROPOL
ÖLÇEKTE YARARLANILMASI
HDF
1

Yeni iş olanaklarından yerelin öncelikle yararlanmasını sağlamak

Altyapı yatırım ve büyüklüklerini belirlemek

HDF
2

Kamu yatırım önceliklerini saptamak

Yerel ölçekte girişimciliği teşvik etmek

Piyasa koşulları ve plan kararları uyumunu takip etmek

Atölyeler kurmak
Yerel ekonomi ve kent ekonomisi dengesini kurmak

Yatırımcılar İçin Fırsatların Belirlenmesi
Plan kararlarını ve büyüklükleri anlatmak

Sanayi işgücünü örgütlemek

Karma kullanım büyüklük ve dağılımlarını ortaya koymak
Öncelikli kamu yatırımlarını belirlemek
Alt bölge fırsatlarını sunmak

HDF
3

Yerel Ekonominin Güçlendirilmesi

HDF
2

Metropoliten Ölçekte Ekonomik, Mekansal ve Toplumsal Hareketliliğin
Eşgüdümü
Gelecek hizmet sektörü potansiyelini saptamak

Tasarımın ve Yenilikçi Tekniklerin Değer Yaratmadaki Önemi

Yatırımlara paralel gelişecek hizmet sektöründeki işgücünü yönetmek

Geliştirici tasarımcılar için ortam sağlamak

Mekansal hareketliliğin yönetimini yapmak

Plancı, mimar, mühendisler için pazar yaratmak
Yeni kentsel kodları oluşturmak

Toplumsal çeşitliliğin fırsatlarını ortaya koymak

Yarışmalar düzenlemek

HDF
4

Toplum merkezi kurmak

Proje Yönetim Yapısının Belirlenmesi

Ödenebilir konut üretimini sağlamak

Örnek örgütlenme yapılarını incelemek
Karma sosyal yapıyı desteklemek

Proje geliştirme yaklaşımını belirlemek
Pazarlama stratejilerini oluşturmak
Bilgi pazarlama merkezi kurmak

HDF
3

Risk altındaki yapıları tespit etmek

Sosyal ve ekonomik projeler geliştirme kurumunu kurmak

HDF
5

Yerel işbirliği ortamlarını oluşturmak

Kamu Mülkiyetinin Yönetim Yaklaşımının Belirlenmesi
Metropol düzeydeki kamu yatırımlarını proje alanına çekmek

Proje alanı ve çevresindeki konutların dönüşümünü programlamak

Kamu arsalarını değerlendirmek

Potansiyel dönüşüm ve canlandırma alanlarını belirlemek

Kamu taşınmazlarının yönetim stratejilerini geliştirmek
Kamu binalarının kalite yüksekliğini sağlamak
Kamusal odakların tasarımını yönetmek

HDF
6

Proje Alanı ve Yakın Çevresinin Bütünleşmesi

Proje Yönetim Eylem Planının Hazırlanması
Yatırımların yarışabilirliğini yönetmek
Teknik altyapı ve üst yapı eşgüdümünü sağlamak
Politik ve piyasa risklerini minimize etmek
Yatırımcılar için teşvikler sağlamak

HDF
4

Kartal İlçesi Gelişim Eylem Planının Hazırlanması
Aks-Odak-Mavi-Yeşil sistemini kurmak
Yerel potansiyeli araştırmak
Katılım mekanizmaları geliştirmek
Sivil örgütlerin rolünü belirlemek
Yatırımcılar ile sosyal sorumluluk program ve projeleri geliştirmek

E-iletişim altyapısını hazırlamak
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2 . Yö n e t i m M o d e l i

KAPGO Hedefleri:

Büyük ölçekli kentsel dönüşüm projelerinin en önemli ve öncelikli temel ilkeleri
arasında ortaklık ve işbirliği bulunur. Ortaklık ve işbirliği gerektiren tüm projelerin
yönetim modeli katılımcı ve kapsayıcı olmalı. Kentsel dönüşüm projelerinde
tüm tarafların katılımının sağlanması sosyal etkilerin yönetilmesi açısından
gerekli görülür. On yılı aşkın süredir, belirsizliği devam eden DMP’de yönetim
süreçlerinin tasarlanması için model önerileri tartışılarak ortak bir yaklaşımda
uzlaşma sağlanmalı. Örnek kamu-özel-sivil işbirliği modelleri incelenerek,
taraflar arasında sorumluluk ve yetki paylaşımı belirlenerek farklı ölçeklerde
yönetim mekanizmaları geliştirilmeli.
Doğu Merkez Projesi’nde İBB ve dernek işbirliği ile başlayan bir yönetim anlayışı
görülmekle birlikte, bunun yeni bir örgütlenme biçimine dönüşmesinde de
fayda bulunuyor. Bu sayede proje alanındaki yatırımların gerçekleştirilmesine ve
proje fırsatlarından Kartal’da yaşayanların öncelikli olarak faydalanmasına katkı
sağlanabilir. Proje yönetimi için iki ayrı model sunulabilir:
1-Kartal Proje Geliştirme Ortaklığı (KAPGO): 2009 yılında Kentsel Strateji
tarafından hazırlanan Kartal Strateji ve Eylem Planı’nda da önerildiği gibi
Dockland ve Paddington projelerine benzer olarak kamu, özel ve sivil inisiyatifleri
kapsayan bir proje geliştirme ortaklık yapısı kurulur. Paddington, Londra ve
Portakal Çiçeği Vadisi, Ankara projeleri göz önüne alınarak profesyonel kadrolar
tarafından yönetilecek bir proje yönetim şirketi önerisi geliştirilebilir.
Ortaklıkta İBB, Kartal Belediyesi gibi kamu kurumları, büyük mülk sahipleri;
gayrimenkul, turizm ve finans kuruluşları yer alabilir. Ortaklık sayesinde etkilenen
ve etkileyen aktörler; kentsel tasarım, avan proje, planlama alt bölgeleri, altyapı
yatırımları, tanıtım ve pazarlama konularında görüş bildirmek üzere bir araya
gelir.

• İşbirliği ortamları geliştirme,
• Proje ve yatırımların gerçekleşmesini sağlama,
• Proje geliştirme finansmanı sağlama,
• Uygulamaya yönelik işbirliği modelleri ve yatırım seçenekleri yaratma,
• Proje finansmanı yaratacak yöntem ve olanakları araştırma,
• Eğitim verme,
• Kalifiye işgücü yetiştirme (inşaat, turizm sektörleri),
• Proje geliştirme ve uygulama konusunda öncü yatırım yapma, iş olanaklarını
artırma,
• Yenilikçi yöntemleri araştırma ve uygulama (İmar Haklarının Toplulaştırılması ve
Transferi),
• Proje uygulaması organizasyonu ve denetimi,
• Kamu arsa stokunu ve taşınmazları değerlendirme,
• Projeyi uluslar ve uluslararası piyasalarda pazarlama,
• Ulusal ve uluslararası iş ve finans alanında kaynak, teşvik ve fon yaratma (menkul
kıymet ihraç etme vb.).
2-Alt Bölge Bazında İşbirliği: Alt bölgeler bazında birlikte veya bağımsız işleyecek bir
işbirliği fikrinden Kartal Strateji ve Eylem Planı’nda da bahsedilmişti. Buna göre, KartalDer bu işbirliğinde alt kurumları kapsayan bir ‘şemsiye’ rolü üstlenebilir. Şemsiye
yapı görevindeki Kartal-Der proje odaklı işlevlerini sürdürürken, alt bölge bazındaki
örgütlenmeler çalışmalarını daha küçük ölçekte yürütmeye devam edebilir.

Şemsiye Yapı Hedefleri

Alt Bölge Örgütlenmeleri Hedefleri

• Alt bölgeler arasında işbirliği ve koordinasyon
Şirketin sermayesi mülk sahipleri ve belediye tarafından oluşturulur. Kurumların;
arsa, bina, kullanıma hakkı devri yöntemi veya sermaye koyarak ortaklığa
katılmaları gerekir. Ortaklığın kurumlar vergisi, harç ve KDV’den muaf tutulması
öngörülür.

• Proje geneli teknik altyapı yatırımı
• Kamu kurumları ile olan ilişkiler
• Ulusal ve uluslararası yatırımcılarla işbirliği ortamı
yaratma
• Toplumsal ve ekonomik proje organizasyonu

• Kentsel tasarım projeleri
• Alt bölge bazında işbirliği
• Alt bölge bazında altyapı uygulamaları
• Ortak yatırımcı bulma

• Proje tanıtım ve bilgilendirme
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1. Paddington, Londra
Proje ile alanda yaşayan halkın sosyo-ekonomik olarak güçlenmesi ve ortaya çıkacak faydanın
dönüşüm alanının çevresinde de hissedilmesi amaçlandı.

Proje Yönetim Modeli Örnekleri
Paddington, Londra
2

Proje alanı: 320.000 m
İnşaat alanı: 620.000 m2
Tür: Karma kullanım
Başlama yılı: 1998
İşgücü:
Yaşayan:

Proje alanı: 1.600.000 m
İnşaat alanı: 5.000.000 m2
Karma kullanım
Başlama yılı: 1958
İşgücü: 150.000 kişi
Yaşayan: 20.000

Proje alanı: 5.600.000 m
İnşaat alanı: 380.000 m2
Karma kullanım
Başlama yılı: 1997
İşgücü: 30-40.000
Yaşayan: 17.500

- Kamu
- Özel
- Yerel Topluluklar

- Merkezi hükümet
sorumluluğu
-Yerel belediyeler ve
Özel sektör işbirliği

- Yönetim
- Pazarlama
- Canlandırma

Dublin Docklands Geliştirme Yönetimi

- Geliştirme stratejileri
- Kamulaştırma
- Tasarım
- Uygulama

- Merkezi yönetim
- Yerel yönetimler
- Tic. San. Odası
- Mülk Sahipleri
Paddington Geliştirme Vakfı - Mekan Kullanıcıları
- Faydaları paylaşmak
- Yerel için Fırsat yaratmak
-Finans yaratmak
- Eşitlik sağlamak

2

L’EPAD ( 2007)

- Geliştirici Forumu
- İletişim ve Promonsyon
- İşbirliği
- İş Bulma
- Sosyal Sorumluluk
Projeleri
- Pazarlama

Docklands, Dublin

2

L’EPAD ( 1958 )

Paddington Ortaklığı

- Gönüllülük
- 13 kurucu şirket
- Yatırım örgütlenmesi
- Geliştiriciler proje
büyüklüğü
-Kullanıcılar için personel
sayısı- taban alanı

La Défense, Paris

- Yatırım Çekmek
- iş Forumu
- Altyapı
- İstihdam
- Pazarlama
- Sosyal Programlar
- Ödenebilir Konut
- Park ve Açık Alan
- Etkinlikler
- Yerel Gelişme
- Fiziki Gelişme
Master Planlar
- Topluluk İrtibat Kurulu
- Yerel iş Grupları
- Dublin Kent Konseyi
- Çevre Koruma İdaresi
- Dublin Liman İşletmesi
( Dublin Port )
- Dublin Ulaşım İdaresi

HafenCity, Hamburg
2

Proje alanı: 110.000 m
İnşaat alanı: 60.000 m2
Karma kullanım
Başlama yılı: 2000 - Bitiş yılı : 2025
İşgücü: 45.000
Yaşayan: 6.000

HafenCity Hamburg GmbH
- Belediyenin yardımcı şirketi
- Arazi Komisyonu
- Dönüşüm Komisyonu
HafenCity Hamburg GmbH
- Alanı boşaltma-planlama
- Kamusal alan oluşturma
- Kamu altyapısı geliştirme
- Mal sahipleri ile anlaşma
- Tanıtım ve iletişim
- Kaynak oluşturma
Geliştirme İlkeleri
-Fikrin kalitesine ve şirketin
gelecekteki istihdam oranına
göre geliştiricilerin seçimi
- Yenilikçi kent anlayışı

22@Barselona, Barselona
Proje alanı: 1.985.000 m2
İnşaat alanı: 4.000.000 m2
Karma kullanım
Bitiş yılı (beklenen): 2020
İşgücü: 130.000
Yaşayan: 90.000

22@Barcelona Şirketi
- Kamu girişimi
- Kamusal finansman
- Ağ tipi organizasyon
22@Barcelona İş Derneği
ve 22@Network
- Şirketler arası ağ
- Bilgilendirme sistemi
- Şirketlere küreselleşme
desteği
- Sermaye riskine erişim
- Finansal yardım
22@Districte Digital ve
22@Eğitim Projesi
- Şirketler
- Kurumlar
- Sosyal organizasyonlar
- Bağlantı kurma
- Beceri geliştirme
- Yaşam kalitesini arttırma
Uzlaşma İlkeleri
- Yüksek kalite altyapı
- 7@ hizmetleri
- Kademeli emsal artışı
- Altyapı maliyetinin
paylaşımı
- Bireysel tasarılar
- Stratejik kamu yatırımları
- Ekonomik, kentsel ve
sosyal yenilikçilik

Organizasyon modeli:
Süreç iki temel yapı tarafından yönetildi:
Paddington Dönüşüm Ortaklığı (Paddington Waterside Partnership-PWP): Yatırımları
yönlendirmeyi, yatırımcılar ile geliştiricileri bir araya getirmeyi, yerel ihtiyaçlara cevap vermeyi,
süreci kolaylaştırmayı ve yaratılan etkiyi kalıcı kılmayı amaçlayan bir kuruluş olarak ortaya çıktı.
Fayda gözetmeyen bir şirket olarak PWP’nin, çeşitli ayırt edici özelliklere sahip olduğu görülür:
• 13 farklı gelişim şeması,
• Farklı mülkiyet sahipleri,
• Bağımsız geliştirme ve bütçe araçları,
• Paydaşlar tarafından belirlenen ilkeler,
• Gönüllülük anlayışı,
• Proje büyüklüğü, proje geliştirici, personel sayısı ve kullanılan taban alanına göre
değişen üyelik dereceleri.
Paddington Kalkınma Vakfı (Paddington Development Trust): Projenin sosyal dönüşüm
ayağını oluşturan vakıf yerel halk tarafından kuruldu ve 10 yıl içinde 25 milyon Pound değerinde
bir bütçeye sahip oldu. PDT’nin 4 temel amacı bulunuyor:
• Faydaları halkla paylaşmak,
• Yerel halk için yeni imkanlar yaratmak,
• Finansal yeterliliği sağlamak,
• Alan içinde yaşayan tüm topluluklar için eşit olanaklar yaratmak.
Araçlar:
• ‘Geliştirici Forumu’ bünyesinde projedeki gelişmeler hakkında bilgilendirme ve tanıtım
yapmak,
• Halk Forumu aracılığıyla yüklenici-sivil toplum-okullar-yerel yardım kurumları ve halk
arasında bağ kurmak,
• İş bulma hizmeti ile istihdam arayan yerel halk için proje kapasitesini değerlendirmek,
• Şirketlerin sosyal sorumluluk projelerinin alanda gerçekleştirilmesi için aracı olmak,
• ‘İş Geliştirme Bölgesi’ sayesinde bölgenin büyük ölçekli projeler için daha çekici, güvenli,
yeşil olacağı imajını yaratmak.
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2. La Défense, Paris

3. Docklands, Dublin

La Défense Paris’in kuzeybatısında; konut ve merkezi iş alanı olma niteliğini
uzun süredir devam ettiriyor.

Dublin Merkezi İş Alanı’nın doğusundaki alanın 100 hektarlık bölümü, boş
ve düşük değerdeki endüstriyel sahalardan oluşuyordu. Proje ile 1960’larda
başlayan 20 yıllık süreçte bölgede durma noktasına gelen ekonomik
faaliyetlerden ötürü artan işsizliğe ve çöküntü alanlarına, azalan nüfusa
çözüm getirilmesi amaçlandı.

Organizasyon modeli:
L’EPAD: Üst ölçekli planlarda La Défense bölgesinin yeni gelişme aksı ve
merkezi iş alanı olma kararı alınmasından itibaren 30 sene boyunca kamu
kuruluşu olarak görev yaptı. L’EPAD, yerel yönetimlerin ve özel sektörün
sürece eşgüdümlü katılımını koordine etme görevini üstlendi.
L’EPGD: 2007’den itibaren aktif olan derneğe bölgenin yönetimi, tanıtımı
ve canlandırılması sorumluluğu verildi. Kuruluşta belediye, ticaret ve sanayi
odası, mülk ve iş sahipleri, yerel dernekler, diğer kullanıcıların temsilcilerinin
oluşturduğu bir danışma kurulu yer alıyor.
Araçlar:

Organizasyon modeli:
Dublin Docklands Kalkınma İdaresi (Dublin Docklands Development
Authority): 1997 yılında bölgeye özel olarak çıkarılan yasa kapsamında,
bölgenin sosyal, ekonomik ve fiziksel dönüşümünden sorumlu birim
olarak kuruldu. Kendi finansmanını yaratan; kamu, halk ve özel sektör
temsilcilerinden oluşan bir yapıya sahip olduğu görülüyor. Başlangıçta
kurum alanın fiziksel dönüşümüne odaklanmakla beraber 1997’den itibaren
sosyal konut gibi diğer sosyal ve ekonomik ihtiyaçları gözetmeye başladı.
Araçlar:

• Ofis-konut-işgücü potansiyeli yaratmak,
• Uluslararası yarışma çağrısı yaparak proje üretmek,

• 5 yılda bir tüm taraflara danışarak Master Plan hazırlamak,

• Proje uygulaması için alternatif gelir kaynakları oluşturmak,

• Her sene ‘Sosyal Dönüşüm Konferansı’ düzenleyerek toplulukların
görüşlerini almak,

• Alandaki arazileri kamulaştırmak,
• Gelişim stratejilerini belirlemek,
• İnşaat sürecini kolaylaştıracak araç ve platformlar geliştirmek,
• Sembol niteliğindeki yapıların tasarımı için yarışmalar düzenlemek,
• Merkezi hükümet tarafından bütçe açığının kapatılması,
• Genel olarak uygulanan vergilendirmenin dışında bir sistemle
bölgenin gelişimini desteklemek,
• 2007’den sonra bölgenin tanıtımı ve aktörler arası koordinasyon ile
olumlu etkileri artırmak.

• Alanın çekiciliğini artırmak için ünlü mimarlara kamusal projeler
tasarlatmak,
• Ödenebilir konut üretmek (alandaki tüm yapıların %20’si sosyal
konut),
• Yerel nüfusun inşaat projelerinde çalışmasını sağlamak için ‘Yerel
İstihdam Tüzüğü’nü hazırlamak,
• Kamu-özel-sivil ortaklığında iş yaratmak, yerel girişimleri teşvik
etmek,
• Docklands İş Forumu’na üyelik sağlayarak işyerlerinin olumlu
etkilerini artırmak,
• Custom House Docks bölgesindeki finansal faaliyetlerin gelişimine
odaklanmak.
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4. Hafencity, Hamburg

5. 22@Barcelona, Barselona

Proje, Elbe Nehri kıyısında önceden liman olarak kullanılmış olan 157 hektar
genişliğindeki alanda yürütülüyor.

Proje, kent merkezinde 200 hektar büyüklüğündeki eski sanayi alanının bir
bilişim ve teknoloji merkezine dönüşmesini ve bu dönüşümü az gelişmiş olan
doğu yönünün yenilenmesi için bir fırsat olarak kullanmayı amaçlıyor. Özel
sektör ve kamu sektörü dağılımı arasında sağlanan farklı avantajlar sayesinde
denge kurulması hedefleniyor.

Organizasyon modeli:
HafenCity Hamburg Şirketi (Hafencity Hamburg GmbH): Belediyenin yardımcı
kuruluşu olan şirket, bir kısmı HafenCity Belediyesi’ne ait kent ve liman varlıklarının
sorumluluğunu üstleniyor. Aynı zamanda proje yöneticisi, mülk sahibi ve altyapı
geliştiricisi (metro hariç) görevini yürütüyor. Şirketin faaliyetlerini denetleyen bir
kurul bulunmakla beraber, arazi satışlarının kararı Arazi Komisyonu tarafından,
imar planları Dönüşüm Komisyonu tarafından onaylanıyor. Proje finansmanını;
1,5 milyar Euro’su kamu arazisinin satışından elde edilmiş olan 2,4 milyar Euro’luk
kamu yatırımı ve 8 milyar Euro değerinde özel sektör yatırımı oluşturuyor.

Organizasyon modeli:
22@Barcelona Şirketi: Belediye tarafından kurulan özel şirket projeyi belediye
adına yürütüyor ve finanse ediyor. Ağ tipi organizasyon yapısı ile yönetiliyor.
22@Barcelona İş Derneği ve 22@Network Ağları: Bu mekanizmalar, şirketler
arasında ağ kurulması, sermaye riskine erişim, finansal yardımlardan haberdar
olma ve şirketlerin küreselleşmesine yardımcı olmak amacına yönelik çalışıyor.

Araçlar:
Kamu varlıklarının satışı ile HafenCity’nin başta yol, köprü, meydan, park gibi
kamusal yatırımları için kaynak oluşturmak,

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

• Dönüşüm alanını boşaltmak, hazırlamak, planlamak ve kamusal alanlar
oluşturmak, kamu altyapısını inşa etmek, geliştiriciler ve büyük ölçekli mal
sahipleri ile anlaşma yapmak, halkla ilişkiler süreçlerini yürütmek ve iletişim
hizmetlerini sürdürmek,
• Yenilikçi kent anlayışı için sürdürülebilir yöntemler uygulatmak (ısıtma
sistemleri, binaların sertifikasyonu, çeşitli taşımacılık konseptleri),
• Yüksek standartlara ve yenilikçiliğe uygun iş üretmek için işbirliği yapacak
yatırımcı ve geliştiricileri alana çekmek,
• Aşağıdaki şartlara göre konut ve ofis geliştiricilerini seçmek:
-- Konut kullanımı için uygun parseli kimin inşa edeceği, önerilen fikrin
kalitesine göre yarışma ile belirlenmeli;
-- Ofis olarak planlanan parselde inşaat yapacak şirket aynı zamanda
bu alanı faaliyetleri için de kullanarak proje hayata geçtiğinde burada
çalışanların %60 ila %70’ini istihdam etmelidir.
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3 . Ke n t s e l Ta s a r ı m R e h b e r i

Araçlar:
• Proje alanının %47’sini kaplayan, stratejik olarak önem arz eden yerleri kamu
yatırımlarına ayırmak,
• Yüksek kalitede altyapının sağlanması için 180 milyon Euro yatırım gerektiren
altyapı planını hazırlamak
• Altyapı maliyetinin %30’unun kamu hizmetleri şirketleri ve %70’inin mülk
sahipleri tarafından karşılanmasını sağlamak,
• Projede çalışma ve yaşama alanlarından oluşan karma kullanım özelliğini
sunarak konut-iş dengesini garantilemek,
• Mülk sahipleri tarafından verilen arsaları kamu kullanımına (%10’unu 7@ isimli
yatırım alanları için, %10’unu açık yeşil alan için) ayırmak,
• Kamu yatırımı olarak üniversiteler, teknoloji ve yenilik merkezleri, laboratuvarlar,
AR-GE merkezlerinden oluşan 7@ hizmetlerini tanıtmak,
• Medya, enerji, bioteknoloji, bilgi ve iletişim teknolojileri ve tasarım olmak üzere
5 tema belirlemek,
• Genel bir kentsel plan yerine, her parsele ve aktiviteye göre tasarlanan,
belediyenin onayından sonra uygulanan ve belirlenen kurallar çerçevesinde
firmaların geliştirdiği bireysel tasarılara izin vermek,
• 2.0 emsalden 2.2-2.7 ve 3.0 emsale kadar kademeli artışını sağlamak (inşaat
hakkının tamamını kullanmak isteyen mülk sahipleri yapacakları kullanımın %20
’sini @ faaliyetlerine ayırır, sosyal konut inşaatı yaptıranlar emsal hakkında 2.7’den
3.0’a yükseltir).

Kentsel Tasarım Rehberleri, kentsel dönüşüm projelerinde kentsel yapılaşmanın
sosyal, ekonomik ve mekânsal beklentilerle uyumlu olarak denetiminin sağlanması
için zorunlu bir araç olmalı. Bu araç kullanılarak KDMP alanında özellikle kamusal
mekanların tasarımı, kimlik unsurlarının kararlaştırılması ve uyumlu ve erişilebilir
kentsel gelişmenin sağlanması için tasarım kodlarının belirlenmeli.
Kartal Strateji ve Eylem Planı’nda (2009) da önerildiği gibi Kentsel Tasarım Rehberi,
proje geliştiricileri için esnek ve açıklayıcı bir el kitabı rolü taşır. Plan notları gereğince
hazırlanması gereken rehber, özellikle vizyon projelerini tasarlarken yardımcı olur.
Mimari stil, bina tipolojileri, tasarım unsurları, açık alan ve bahçe tasarımı konusunda
yol göstererek proje alanının kendine has tarih ve estetik değerlerini canlı tutmayı
amaçlar.
Yavaş ve yetersiz işleyebilen bürokrasi süreçleri ve karar mekanizmaları, yüksek
kalitede tasarım ve çevre standartlarına cevap veremeyen piyasa koşullarından
dolayı, tasarım rehberinin kullanımına ek olarak Avrupa ve Amerika’da kentsel kod
sistemi uygulanmaya başlandı. Bu sistemle tasarımın kilit bileşenlerini içeren yasal
dokümanlar hazırlanarak yüksek düzeyde tasarım kontrolü sağlanıyor. Kodlar farklı
seviyelerde açıklayıcılığa sahip olabildiği gibi tasarım rehberine oranla daha detaylı,
net ve kısıtlayıcı niteliğiyle öne çıkıyor.
Buna ek olarak, tasarım rehberinin ilkeleri kapsamında kamusal alan tasarım
yarışmaları gerçekleştirilmesi öneriliyor. Sayıları ve özellikleri kesinleştirilmiş
olan açık ve yeşil alanların, parkların ve kültürel tesislerin günlük yaşama göre
tasarlanması için ulusal fikir geliştirme yarışmaları düzenlenerek kaliteli tasarımlar
geliştirilmesi öngörülüyor. Böylece;
• Yerel taleplere, farklı yaş ve gelir gruplarının ihtiyaçlarına uygun kentsel
tasarım fikirleri geliştirilmesi,
• Mekânı canlandıran taktikler sunulması,
• Mekânların kapsayıcı ve kolay erişilebilir kılınması,
• Sosyal etkiye duyarlı tasarım programının ve tasarım rehberinin göz önünde
bulundurulması,
• Proje alanı, Kartal ve İstanbul için değerli kamusal alanlar yaratılması (Örnek:
Kent Park),
• Yaşam kalitesini artıracak (spor-kültür-sanat faaliyetleri, çevre kalitesini
artırma vb.) mekân tasarımlarının önerilmesi mümkün kılınıyor.
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4 . S o s ya l E t k i Ta s a r ı m ı
Sosyal beklentilerin ve gereksinmelerin
mekan tasarımına yansıtılması için sosyal
etkiye duyarlı yöntem ve araçlar tasarımcılar
tarafından geliştirilmeli. Proje alanındaki
yaşam alanlarının yeniden tasarımında
yaşayanların da beklentilerinin alındığı
araştırma, katılım ve tasarım aşamalarını
içeren sosyal etki tasarım süreci başlatılmalı.
Tasarım süreçleri olumlu sosyal etkileri
katılımcı ortamlarda oluşturmaya odaklanmalı
ve olumsuz etkilerin tasarım yoluyla
azaltılması için çözümler önerilmeli.

SET sürecinde mahallenin gereksinimlerine
cevap veren yeni yaşam alanlarının fiziksel,
ekonomik, çevresel ve sosyal bütünlük
yaklaşımı içinde geliştirilmesi amaçlanır.
Ayrıca, tasarımcı, plancı, yerel halk ve
uygulayıcılar
arasında
tasarım
ilkeleri
üzerinde uzlaşma sağlanması oldukça
önemlidir. Bu anlamda kullanılan katılımcı
tasarım teknikleri ve uygulamaları oldukça
değişken olup, çalışma yapılan alanın sosyoekonomik dinamikleri dikkate alınarak
şekillendirilir.

Sosyal Etki Tasarımı (SET); ‘Araştırma’,
‘Katılım’
ve
‘Tasarım’
aşamalarından
oluşan, projelerden etkilenenler ve projeleri
etkileyenler arasındaki etkileşim sürecinde
ortaya çıkan yaşam ve mekâna dair olumsuz
etkilerin azaltılması için Kentsel Strateji
tarafından geliştirilen, kapsamlı ve katılımcı
bir etki yönetim yaklaşımı olarak tanımlanır.

Sosyal Etki Tasarımı

SET Rehberi

Kentsel
dönüşüm
süreçlerinden
etkilenenlerin, yaşadıkları ve çalıştıkları alanın
nasıl yapılandırılması gerektiği konusunda
aktarımlarda bulunarak binaların, sokakların,
yani yaşadıkları kent mekanının tasarımında
aktif bir aktör ve karar alıcı olmaları
gerekir. Tasarıma katılımın sağlanması
ihtiyaca yönelik konut ve işyeri üretimi
ve projelerin benimsenerek uzun vadede
uygulanabilirliğinin
oluşması
açısından
büyük önem taşır. Bu açıdan, yer değiştirme
olasılıklarının azaltılması ve mahallelinin
gereksinmelerine cevap veren yeni yaşam
alanlarının oluşturulması için etkilenenlerin
tasarım süreçlerinin aktif katılımcısı olmaları
gerekli görülür.

Örnek: Gaziantep Sosyal Etkiye Duyarlı Tasarım
Programı
‘Gaziantep Sosyal Etkiye Duyarlı Tasarım Programı’, Kentsel
Strateji tarafından 2014 yılında hazırlandı. Çalışmanın amacı,
6306 sayılı ‘Afet Riskli Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki
Kanun‘ kapsamında riskli alan ilan edilen yerlerde yaşayanlar ve
kentteki diğer aktörlerin beklentilerini alarak, çalıştaylar yoluyla,
projeden doğrudan etkilenen mahallelilerin tasarım süreçlerine
katılımlarını sağlamaktı. Bu program sayesinde, yerel dinamikleri
dikkate alan bir ‘Sosyal Etkiye Duyarlı Proje’ tasarım süreci yöntemi
geliştirildi.
Gaziantep Sosyal Etkiye Duyarlı Tasarım çalışması kapsamında;
beklenti çalıştayları, bilgilendirme toplantıları, Belediye ve Bakanlık
ile toplantılar, proje alanı araştırması ve saha gezileri, anketler,
sokak sohbetleri, mahalle toplantıları, kadın ve çocuklarla sokak
etkinlikleri, dönüşüm süreçleri için ‘anlama, algılama, empati
ve paylaşım’ aşamalarından oluşan katılımcı model geliştirme,
tasarımcı çalıştayları ve eylem planı hazırlama çalışmaları yapıldı.
Böylece mahallelilerin, proje paydaşlarının ve tasarımcıların
bugünkü yaşama ilişkin bilgileri ve geleceğe ilişkin beklentileri
araştırılarak, çalışma alanına özgü tasarım ilkeleri ve örnek tasarım
projesi hazırlandı.7
7 Kentsel Strateji, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Şahinbey Belediyesi.
“Sosyal Değişime Duyarlı Tasarım Süreci”, Dünya Bankası, Sürdürülebilir Şehirler Programı, 2014.
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5 . Ö d e n e b i l i r Ko n u t
Mekânsal ayrışmanın engellenmesi ve yer
değiştirmelerin minimuma indirilmesi için,
proje alanı ve çevresinde yaşayan nüfusun
ekonomik ve sosyal yapısına uygun konut
seçenekleri sunulmalı. Oluşacak satılık ve
kiralık konut stokunun orta ve düşük gelir
gruplarının da ihtiyaçlarına yönelik olarak
tasarlanması ve uzun süreli kiracı olanlara ise
öncelikli kalıcı seçenekler gösterilmeli.
Ekonomik konut seçenekleri sunma gerekliliği
özellikle alt ve orta gelir gruplarının yaşamakta
olduğu kentsel dönüşüm proje alanlarında
öne çıkan temel sorunlardan biri olarak
ortaya çıkar. Geliştirilen pek çok konut projesi
bu gelir gruplarının yaşadığı alanlarda yer
almasına rağmen, üst gelir gruplarına yönelik
(marka ya da lüks) konut projeleri sunulduğu
görülür. Bu durum;

Ödenebilir Konut Programı (ÖKP) farklı gelir
gruplarının oluşturduğu karma ve dengeli bir
konut finansman yapısı geliştirmeyi hedefler.
Ayrıca yatırımcıların ya da kamunun kredi alma
hakkına sahip olamayan düşük ya da orta gelir
gruplarına uygun kredi ve ödeme seçenekleri
sağlaması amaçlanır. Böylece özellikle alt gelir
gruplarının yer değiştirme zorunluluğu en aza
indirilerek, dezavantajlı grupların barınma
hakkını destekleme ve projenin farklı gelir
grupları tarafından sahiplenilmesi teşvik edilir.
Bu programın hedefleri arasında şunlar yer alır:
• Konut projelerinde ödenebilir konut
kotası uygulanması (%20-%30 oranında),
• Hazine arazilerinin ödenebilir konut
amaçlı kullanıma açılması için TOKİ’nin
düşük ve orta gelir gruplarına yönelik
geliştirdiği uygulamaların kamu-özel
ortaklı projeler için desteklenmesi,

• Kiracıların alandan taşınmak zorunda
kalmaları,

• Özel sektör için kamu tarafından
uygun arazi teşvikleri sağlanması,

• Mülk sahiplerinin artan maliyetler
ya da yeni konutların taleplerini
karşılamaması nedeniyle konutlarını
satmaları,

• Bonus yapılaşma teşviki sağlanması,
• Özel sektör için vergi indirimlerinin
sağlanması,

• Alanda yaşayanların uzun vadede
borçlanmaları ya da alandan taşınmak
zorunda kalmaları gibi sorunları ortaya
çıkarır.
Geliştirilen projelerde farklı gelir gruplarının
talep ve ihtiyaçlarını dengeleyerek buna
yönelik seçenekler sağlayacak konut üretimi
mekanizmalarının
geliştirilmesi
gerekir.
Böylece istenmeyen yer değiştirmeler en aza
indirilerek -özellikle kent merkezine yakın
alanlarda- farklı gelir gruplarının ihtiyaçlarına
yönelik konut üretimi sağlanabilir.

• Mahalle, ilçe ve İstanbul ölçeğinde
ödenebilir
konut
envanterinin
hazırlanması,
• Ödenebilir
konut
imkanlarının
açıklayıcı dokümanlarla kamuya anlatımı.
Örnek: Ödenebilir Konut Rehberi, New York
New
York
halkını
bilgilendirmek
için
kullanılan bu rehber hazırlama fikri Kartal
halkına yönelik olarak ödenebilir konut
politikalarının ve programlarının tanıtımında
kullanılabilir. Anlatımı fotoğraf ve diyagramlar
ile desteklenmiş, kolayca taşınabilen ve rehber

koruma programları geliştirilmesi (Bkz:
Kira Hakları Düzenlemesi, New York),

niteliğindeki “Ödenebilir Konut Nedir?”
kitapçığı sayesinde bölgede uzun süredir
yaşayan kiracılar veya ev sahibi olmak isteyen
orta ve dar gelirli haneler ödenebilir konut
olasılıkları hakkında bilgi edinebilir. Böylece
projede mülk sahibi çeşitliliği de artırılabilir.8

• Kiracıların
sosyo-ekonomik
yapılarını belirlemeye yönelik anket
çalışmalarının yapılması,
• Kiracılara
sağlanması,

Kiracı Koruma Eylem Planı

sözleşme

• Kiracı
ve
örgütlenmelerinin
edilmesi,

Türkiye’de geliştirilen kentsel dönüşüm
projelerinde kiracı haklarının korunmasıyla
ilgili sorunlar acil müdahale gerektiren
konulardan biri olarak karşımıza çıkar. Kiracı
haklarını korumaya yönelik programların
geliştirilmesi Türkiye’de 6098 sayılı ve 2011
tarihli Borçlar Kanunu’nda yer alan yasal
düzenlemeler yoluyla yapılabilir. Kanunda
yer alan maddeler sözleşme, dava açma ve
bildirimlere yönelik mevzuatları içermekle
birlikte, kentsel dönüşüm süreçlerinde
kiracıların karşılaştığı sorunları çözmede
yetersiz kalır9. Çünkü piyasa koşullarında
geliştirilen
dönüşüm
projeleri,
mülk
sahiplerinin muhatap alınması esasına göre
yürütülür.

desteği

mülk
sahipleri
birbirine entegre

• Kira yardımı miktarı ve süresinin
proje alanı çevresi ortalama değerleri
ve proje başlangıç-bitiş tarihlerine
uygun olarak belirlenmesi,
• Uygun ödeme koşulları ve uzun
vadeli ödeme planı ile kiracıların proje
alanında yaşamaya devam ederek, eğer
talep ederlerse, hak sahibi olmalarını
sağlayan çözümler üretilmesi,
• Eski kiracılara proje alanında öncelik
sağlanması.
Örnek: Kira Hakları Düzenlemesi, New York
Kiranın sabitlenmesi kanunu sayesinde
New York’taki kiracılar kentte kendilerine
uygun konut imkanına sahip olabiliyorlar.
Bu
kanunun
geçerli
olduğu
alanda
mülk sahiplerinin kiracılarına fiyat artışı
konusunda ısrar ederek kanunu ihlal ettiği
de biliniyor. Farklı dillerde kiracı hakları
ve örgütlenme şekilleri ile ilgili posterler
hazırlanarak kiracıların yasalar hakkında
temel bilgileri edinmeleri amaçlanıyor.10

Kiracıların
mağduriyetlerini
azaltmaya
yönelik eylem planlarının öncelikli hedefleri;
yerel yönetimler ve proje geliştiricilerin
öncelikli inisiyatiflerine dayanarak, gerekli
yasal düzenlemelerin teşvik edilmesi ve
dünyadaki örnek uygulamalar incelenerek
deneyim transferi sağlamak olmalı. Bu eylem
planlarının temel amaçları şöyle sıralanabilir:
• Kiracıların bilgilendirilmesi (kiracı
haklarına yönelik bilgilendirme el
kitapçıkları,
yasal
mevzuata
dair
posterler),

8 The Center For Urban Pedagogy. “Envisioning Development Toolkit: What Is Affordable
Housing?” 2009.
[Çevrimiçi]: http://welcometocup.org/Store?product_id=16 [Erişim: 10.7.2015].

9 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 4 Şubat 2011 tarihinde, 27836 sayılı Resmi Gazete’de

• Kira artışına yönelik yasal düzenleme/

yayımlanmıştır. Kanun’un 335. Maddesi ile “Kiralananın gözden geçirilmesi ve kiracıya
bildirme” 347. Madde’de belirtilen “Konut ve çatılı işyeri kiralarında sözleşmenin sona
ermesi” gibi maddeler ile kiracı haklarına yönelik olarak düzenlemeler yapılmıştır.
[Çevrimiçi]: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/02/20110204-1.htm [Erişim:
19.8.2015].

10 The Center For Urban Pedagogy. “Rent Regulation Rights” [Çevrimiçi]: http://

welcometocup.org/Projects/MakingPolicyPublic/RentRegulationRights [Erişim: 6.7.2015].
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İşyeri Taşınma Programı
• En yakın yerde alternatif konut ve
işyeri seçeneği sunularak minimum yer
değiştirmenin sağlanması,

Yer Değiştirme Eylem Planları (YEP)
kamulaştırma gerektiren büyük projelerde
sosyal kayıpları azaltmaya yönelik kullanılır.
YEP, DMP’de özellikle yolların açılması
sırasında yer değiştirmesi beklenen nüfusun
haklarının korunması ve kayıplarının tazmin
edilmesi, işyerlerinin taşınmasından doğacak
zararların giderilmesi için hazırlanmalı. YEP
işyeri taşınmalarına ilişkin programları, arazi
takası (becayiş alanı), imar hakkı transferi
seçeneklerini içermeli.

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

en

kısa

sürede

• Sürecin Kayıp Tespit ve
Komiteleri tarafından izlenmesi,

İzleme

• İnşaat
süresinin
tamamlanması,

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

zamanında

• Kira ve taşınma yardımlarının güvence
altına alınması,
• Taşınma yardımı miktarı ve süresinin
netleştirilmesi
ve
sözleşmelerle
korunması,
• Taşınma
sırasındaki
kayıpların,
kamuya terk ve arazi kayıplarının, kira
geliri ve kullanım değeri kayıplarının
tazmin edilmesi,

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

Kartal Strateji ve Eylem Planı’nda önerildiği
gibi, özellikle 1990’lı yıllarda Kartal’daki
büyük ve orta ölçekli sanayi firmalarının
büyük bir bölümünün faaliyetleri proje alanı
dışına taşındı. Bugün ise sanayi alanında
faaliyetini sürdüren firmaların bir taşınma
planı bulunmuyor. Sanayi alanında, özellikle
yedi küçük sanayi sitesinde faaliyet gösteren,
küçük
ölçekli
işletmelerin
sorunlarını
çözümü için belediye ile işbirliği yapılarak
taşınma programlarının hazırlanması büyük
önem taşıyor.

• İşbirliği: Belediye, bakanlık, meslek
odaları ve firmalar arasında işbirliği
sağlama;
• Alternatif Alan Tespiti: Mevcut veya
planlanan sanayi alanlarının tespiti, bu
alanların fizibilitesini göz önüne alma,
yer gösterimi, mümkünse bu alanların
yakın yerlerde tespit edilmesi;
• Taşınma
Stratejileri
Geliştirme:
Zaman
planlamasının
yapılması,
aşamalı taşınma takviminin yapılması
ve sürecin takibini yürütme.

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

• Yer
değiştirmeye
bağlı
gelir
kayıplarının tazmin edilmesi ya da proje
öncesi mevcut durumunun korunmasına
yönelik çalışmaların yapılması,

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

• Mekânsal
ayrışmanın
önlenmesi
ve kalıcı yer değiştirmelerin önüne
geçilmesi.

• Örgütlenme:
kapsamında
bilgilendirme,

Taşınma
Programı
olan
işletmeleri
olmayanları
ise
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Evet

Çalışan Sayısı Tespiti

Kiracıların Bilgilendirilmesi
Sözleşmelerin Durdurulması

Hayır

Evet

Çalışanların Durumu
BİLGİLENDİRME &
HUKUKİ SÜREÇ

• Mülkiyet düzenleme araçlarının geliştirilmesi,

2

ÖRGÜTLEME

Arsa Bulma
Taşınma Maliyeti
Hesaplanması
Vergi vs. Masraflar

Alt Bölge Bazında
Sektörel Bazda
Sanayi Siteleri Bazında

Sürecin Takibi

6

TAŞINMA
STRATEJİLERİ
GELİŞTİRME

3
4

İŞBİRLİĞİ

Belediye

• İmar haklarının menkul kıymet hakkına dönüştürülmesi,

Bakanlık

• Yapı ve yaşam kalitesine dair risklerin azaltılması,

Odalar
Firmalar

ALTERNATİF
ANALARIN
TESPİTİ

Zamanlama Yapılması

Kapasite Nedir?

5

Ne Tür Sanayiler Yer Seçebilir?
Mesafe Nedir?

ALTERNATİF
ALAN
FİZİBİLİTESİ

Proje Halinde İse Ne Zaman Tamamlanır?
Taşınma Maliyeti?

Kapasitesi Dolmamış
Sanayi Alanları var mı?

Evet

Kapasitesi Dolmamış OSB
Alanları var Mı?
Planlanan Sanayi/Teknoloji Parkı
Alanı var Mı?
Planlanan Küçük Sanayi Siteleri var Mı?

Öneri Alan Geliştirme

İmar Hakları Transferi
Projenin kapsamı, büyüklüğü ve zamanlaması dikkate alındığında klasik imar planı
uygulama araçları dışında yenilikçi birtakım araçların da tartışılması gerektiği
görülüyor. Proje alanı ile proje alanındaki mevcut konut yerleşimleri ve yakın
çevre yerleşimlerinin bütünleşmesini sağlamak için imar haklarının transferi ve
toplulaştırılması ortaya konmalı. Bu aracın amaçları arasında;

Kiracı Oranı Tespiti
Çalışan Sayısı Tespiti

Eşgüdüm Sağlanması

Bilgilendirme

Nereye?
Ne zaman?

Sanayi Türleri Dağılım Tespiti

KOS

P
R
O
G
R
A
M
I

Küçük Sanayi Sitesi (KSS)
ve İşletme Tespiti

KSS

T
A
Ş
I
N
M
A

Kaç Firma?
Taşınma Programı
Var Mı ?

Hayır

1

ANALİZ

Küçük ve Orta Ölçekli Faal Firma
(KOS) Sayısı Tespiti

Hayır

• Yapılaşmanın kısıtlı olduğu durumlarda, yer değiştirmeyi azaltmak için,
proje alanı sınırlarının geniş tutularak yoğunluk bölgelerinin oluşturulması,
• ‘Kamulaştırma yerine toplulaştırma’ yapılarak daha fazla kamu yararı
gözetilmesi,
• Geniş nüfuslu mülk sahipleri için çözümler geliştirilmesi bulunur.
1. İmar Hakları Transferi (İHT): Proje alanı içinde, imar hakları çeşitli nedenlerle
kısıtlanabilecek mülkiyetlerdeki imar haklarının bir başka parsele transferini
sağlayacak bu yöntemin, imar haklarının eşit dağıtılması yönünde olumlu katkısı
bulunur. Ayrıca, proje dışındaki yoğun konut yerleşimlerinin dönüşümüne finans
sağlamak üzere, imar haklarının artırılmasıyla birlikte; artırılan imar haklarının
proje alanına transferini sağlayarak, yüksek standartlı yerleşim alanlarının
yaratılması yaklaşımı da uygulanabilir.11
2. İmar Haklarının Toplulaştırılması: Proje alanı içinde hisseli mülkiyetlerin
toplulaştırılmasını ve kentsel tasarım projesinde yoğun bölgelerdeki imar
haklarının eşit dağılımını sağlamak üzere bu yöntemin kullanılması, projenin
uygulanabilirliği ve yatırım paketlerinin ölçeği açısından önemli bir araç olabilir.

Kaynak: Kentsel Strateji

11 Kentsel Strateji, “İmar Hakları Transferi”, 2015.

321

322
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8 . To p ra k İ y i l e ş t i r m e P ro g ra m 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.

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.

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.

Bu amaçla, Kartal’da 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.

DMP’nin 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

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, Kartal’da 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.

bulunulması gerekebilir. Diğer yöntemler için;
(Bkz: Toprak ve Su Kirliliği ile Mücadele Etme
Yöntemleri).

Sanayi alanlarının toprakta bıraktığı kimyasal
kirlilik eğer müdahale edilmezse uzun yıllar
toprağın zehirli olarak kalmasına sebep
olabilir. Her ne kadar konut inşaat alanlarında
yer altındaki yapılaşma dolayısıyla toprağın
önemli bir kısmı taşınsa da, hem bu toprağın
taşındığı bölgelerde hem de proje alanında
kamusal açık alanlarda toprağın kullanılacağı
yerlerde
sağlıksız
çevre
oluşumunu
engellemek amacıyla toprak temizleme
çalışmalarının yapılması gerekir.
Toprak
iyileştirme öncelikli olarak park, oyun alanı
ve açık alan düzenlenmesi yapılacak donatı
alanlarında başlatılmalı.

Toprak ve Su Kirliliği İle Mücadele Etme
Yöntemleri
Dönüşüm projelerine konu olan terk edilmiş
sanayi alanlarının hepsinin kirlenmiş durumda
olmadığı, tüm kirlenmiş alanların da mutlaka
önceden geliştirilmiş araziler dâhilinde yer
almadığı biliniyor.12
Geçmişte
sanayi
alanlarında
geliştirilen
projelerde toprak kirliliği ve atık yönetimi ile
ilgili alınması gereken lisanslar yatırımcılara
belirliliği yüksek bir süreç sağlıyordu. Arazi
hazırlığına yönelik geliştirilen bu yaklaşıma ‘dig
and dump’ yani “kazmak ve yığmak”” deniliyor
ve yaklaşım yatırımcılar için uygun maliyetli bir
proje geliştirme imkânı olarak görülüyordu.

Her terk edilmiş sanayi alanı kirli olarak
tanımlanmayabiliyor. Ancak farklı ölçeklerde
ve sektörlerde hizmet veren fabrika ve
atölyelerin yaratabileceği toprak ve su kirliliği
için proje alanında analiz yapılması, projenin
tüm aktörleri açısından gerekliliğini koruyor.

Kurumsal düzenleyiciler tarafından da problem
oluşturmayan bir metot olarak değerlendirilen
bu düzenlemelerin, zamanla aslında maliyet
açısından en efektif yöntem olmadığı anlaşıldı.
Özellikle “Atık Yönetimi Çerçevesi” yürürlüğe
girdiğinden beri kirlenmiş toprağın ön işlemden
geçirilmesine
yönelik
zorunluluklar
yeni
metotların da ortaya çıkmasını sağladı (kirliliğin
azaltılması için toprak dolgusu yapılması veya
etkilenen toprağın yoğunluğunu değiştirmeye
yönelik yapılan işlemler).

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

Toprak Kirliliğine Yönelik Risklerin Yönetimi
Kirlilik; arazinin ve toprağın durumuna dair bir
dizi koşula bağlı olarak tanımlanır. Bu koşullar;
çeşitli yollarla ortaya çıkan maddelerin yükselme
12 English Partnerships-The National Regeneration Agency, “The Brownfield
Guide: A Practicioner’s Guide To Land Reuse In England” 2006.
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seviyesi, eski sanayi kullanımları, atıkların
bertaraf edilmesi, kazalar, dökülmeler/
saçılmalar,
hava
tortulanması/çökelme
(aerial deposition) veya yer değiştirme olarak
sıralanabilir.

İyileştirme teknikleri ve yöntemleri aşağıdaki
kategorilere ayrılır:
• Toprak veya sudan kirletici maddeleri
fiziksel yollarla ayıran teknikler,
• Kirletici
maddeleri
dönüştüren
ya
da daha az toksik/zehirli forma doğru
mineralleştiren biyolojik yöntemler,

Bu noktada şu sorunun sorulması gerekir:
“Kirlenme riski ıslah/iyileştirme işlemlerini
gerektiriyor mu?”. Teknik engeller ve aynı
zamanda olası yüksek maliyetler, geçmişin
zararlarının toptan ortadan kaldırılması
ya da temizlenmesi açısından genellikle
uygulanabilirliği ve gerçekçiliği olmayan
seçenekler anlamına gelir. Çözümler, bunun
yerine kirlenme risklerini tanımlamaya
ve onlarla mücadele etmeye yönelik kalıcı
yaklaşımlar içermeli.
Kirlenmiş
alanlara
yapılması
gereken
müdahaleler belirlenirken şunlara dikkat
edilmeli:
• Alandaki madde miktarı ya da
seviyesi (herhangi karışım etkisi de
dâhil),
• Atıkların iletilme kanalı (kirleticilerin
mevcut olduğu granül ya da kil toprak
veya su),
• Kirleticilerin yoğunluğunu ve işi
yürütme süresini azaltmayı sağlamanın
maliyeti,
• Ölçek
ekonomileri,
bitkilerin
uygunluğu ve elverişliliği ve seçilen
ekipmanların kullanıma uygunluğu,

• Zehirli bileşenleri yok eden, sabitleyen ya
da etkisizleştiren kimyasal yöntemler,
• Kirletici
maddelerin
hareketliliğini
engelleyen ya da sabitleyen, fakat zehirlilik
seviyesini ortadan kaldırmayan, katılaştırma
teknikleri,
• Kirleticileri yok eden veya yayılmalarına
sebep olan kanallardan ayıran termal
teknikler.
Toprak kirliliğinin azaltılmasına yönelik metotlar
şu başlıklar altında sıralanabilir:
1. Biyolojik İyileştirme (Biyosağaltım) Tekniği
(Bioremediation),
2. Geliştirilmiş
Doğal
Söndürme/Hafifletme
(Enhanced Natural Attenuation-ENA),
3. Geçirgen
Reaktif
Reactive Barriers-PRB),

Bariyerler

(Permeable

4. Toprağı Havalandırma (Soil Vapour Extraction),
5. Toprağı Yıkama (Soil Washing),
6. Stabilizasyon ve Katılaştırma,
7. Termal Desorpsiyon (Yüzeyden Salma).

• Uzun vadede yerleşim alanlarındaki
kirleticilerin veya bunların sonucunda
ortaya çıkan atıkların yönetimi.

Sağlık ve Güvenlik Planı: Proje nedeniyle ortaya
çıkabilecek fiziksel ve ruhsal sağlık sorunlarına
yönelik araştırmalar yapılmalı. Detaylı bir
sağlık ve güvenlik planı oluşturulmalı. Bu plan
trafik artışı nedeniyle oluşan riskler, patlatma
nedeniyle oluşan tehlikeler gibi sorunları da
dikkate almalı.

Dünya’da uzun süren büyük inşaat projelerinin
inşaat süreçlerinin sağlıklı işlemesi için çeşitli
yöntem ve stratejiler geliştiriliyor. Yaklaşık 10
yıl sürmesi beklenen DMP’de inşaat sürecinde
yaşayanların
ve
çalışanların
sağlığını
korumak, can ve mal güvenliğini sağlamak
üzere önlemler alınmalı ve yatırımcılar için
uyulması gereken kurallar ve yaptırımlar
belirlenmeli. Dolayısıyla, yaşam ve inşaat
arasındaki uyumu sağlayacak mekanizmalar
geliştirilerek yaptırımlar belirlenmeli.

Bu noktada risk içeren olası konular, trafik
ulaşım aksları, özel ihtiyaçları olan bireyler de
dâhil olmak üzere yaya aksları, uyarı işaretleri,
inşaat alanına kamyon giriş ve çıkışları,
molozun taşınması, acil tıbbi hizmetlerin alana
ulaşımı, inşaat alanında malzeme düşmesi
veya rüzgar nedeniyle savrulması, aydınlatma,
titreşim ve göçükler, gürültü ve toz olarak
özetlenebilir.

Kentsel
dönüşüm
projelerinde,
inşaat
süresince ortaya çıkabilen trafik, gürültü, hava
kirliliği gibi durumlar bölgede yaşayanlarda
rahatsızlık ve stres yaratabilir. Ayrıca bu
sahalarda oluşan, can güvenliğini tehlikeye
atabilen fiziksel koşulların da bir an önce
önüne geçilmesi gerekir.

Örnek: The Hartford, İnşaat Süresince Halkı
Koruma13

Bu sorunlara karşı gerekli tedbirlerin alınması
için, belediye tarafından proje alanı ve
çevresinde inşaat faaliyetlerini sürdüren
firmalara yönelik bir Denetleme Mekanizması
geliştirilerek, çevrede yaşayanları olumsuz
etkileyecek inşaat faaliyetlerinin ortadan
kaldırılması ya da en aza indirilmesine yönelik
bir sistem oluşturulmalı. Örneğin hafta içi
çalışma saatlerinin dışında ya da hafta sonları
ve tatil günleri sürdürülen inşaat faaliyetleri
halkın huzur ve güvenliğini dikkate alacak
şekilde planlanmalı ve çalışma saatlerine
yönelik standartlar geliştirilmeli. Ayrıca halk
ile ve otoriteler ile iletişim ve talepler için bir
Şikayet Mekanizması oluşturulmalı.

• Tehlike Analizi: Analiz ile yaya yollarına
uzaklık, trafik akış yönü, acil çıkış yolları, komşu
binalar, halkın kullandığı alan ve hizmetlerin
operasyon sırasında durumunu ele alınmalı.
• Sorumluluklar: Sağlık ve Güvenlik Planı’nı
uygulayan asıl personel ile taşeron firmadaki
personelin
görev
dağılımı
belirlenmeli.
Planın uygulanmasından sorumlu gözetmen
personel taşeronla iletişimi de sağlamalı. İş
saatleri, malzeme teslimi, trafik yönlendirme,
saha denetimi, olası afet riskinde izleme
gibi görevlerden kimlerin sorumlu olduğu
belirtilmeli. Bu görevli kişilere tehlikeyi sezdiği
anda operasyonu durdurma otoritesi verilmeli.
13 The Hartford, “Protecting The Public During Construction”,

2010. [Çevrimiçi]: https:// s0.hfdstatic.com/p/losscontrol/files/
private/1287777583515.pdf [Erişim: 19.7.2015].
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10 . A f e t Yö n e t i m P l a n ı
• Ayırma Yöntemi: Trapez, iskelet çevresi
ağ sistemi, platform vb. yapılar ile alan,
çevresinden
ayrıştırılmalı.
Müteahhit
tarafından
inşaattan
herhangi
bir
malzemenin düşmesi veya rüzgarla uçması
engellenmeli.
• Trafik ve Yaya Rotaları: Sağlık ve
Güvenlik Planı’nda belirtilen tali yollar,
uyarıcı işaretlerle belirginleştirilmeli. Bu
yollar, engelli kişiler için de uygun hale
getirilmeli.
• Araçlar ve Teslimler: Vinç, kazı makinesi,
yükleyici, kamyon, beton pompası operatörü
gibi mobil araçların kullanımında halkın
risk altında olmadığına emin olunmalı.
Bu araçların dönme yarıçaplarından daha
geniş mesafede bariyer konulmalı, trafiğin
kalabalık
olduğu
saatlerde
kullanımı
kısıtlanmalı, yol kontrol teknisyeni ile
uyarı yapılmalı.
Planda malzemenin
teslim edilmesi için kullanılacak yollar da
belirlenmeli.

ve trafik hareketinin devamlılığını, molozların
kaldırıldığını, ışıklandırmanın yeterli olduğunu,
toz ve gürültü seviyesinin aşılmadığını, acil
sağlık ekiplerinin geçişinin serbest kaldığını ve
planın tamamen uygulandığını denetlemeli.
• Özel Operasyonlar: İnşaat başlamadan önce
hangi aktivitelerin komşu yapılara ne tür zarar
verme potansiyeli taşıdığı kontrol edilmeli.
Bunun için izin verilebilen titreşim ve gürültü
miktarları belirlenmeli.
• Acil Eylem: Halkın ve işçilerin bir kaza,
felaket ve ağır yaralanma yaşaması durumunda
müdahale edecek ve yerel idarecilerle iletişime
geçecek personel belirlenmeli. Yaşanan kaza ve
felaketler dikkatle incelemeye alınmalı.
• Eğitim:
Çalışanlar
tehlikeli durumlarda
üstlerine düşen rolleri anlamaları açısından
eğitime tabi tutulmalı.
• Risk Transferi: Taşeron firma ile yapılan
sözleşmelerde risk transferi yöntemleri ve tazmin
etme yöntemleri önceden belirlenmeli.

• Tesisler: Alanda var olan tüm hizmetler
(elektrik, su, kanalizasyon, gaz) planda
açıkça ifade edilmeli ve tüm şirketler bu
konuda bilgilendirilmeli. Firmalar planlarını
otoritelerin denetimine sunmalı ve olası
kesintiler konusunda halka bilgi vermeli.

Deprem ve sel gibi doğal felaketler
kamu sağlığı ve güvenliğinin bir unsuru
olarak görülür. DMP alanındaki inşaatlar
tamamlandığında yapıların deprem ve sel
güvenliğinin sağlanmış olması beklense
de inşaatlar başlamadan önce ve inşaatlar
sırasında güvenliği sağlamak üzere gerekli
önlemler alınmalı, tahliye koridorları ve
toplanma alanları belirlenmeli.

• Acil Durum Planı hazırlanarak afet
durumlarında
yapılacak
müdahale
seçeneklerinin geliştirilmesi,

Afet Yönetim Planı, İstanbul’un deprem
riski taşıyan ilçelerinden Kartal’ı yakından
ilgilendiren bir çalışma olarak vazgeçilmez bir
yere sahip. Plan, depremin yanı sıra ilçenin sel
riskine karşı da hazırlıklı olmasını sağlayacak
bir çalışma niteliği taşımalı.

• İlkyardım
getirilmesi,

• Zarar Azaltma Planları ile halkın afet
sonrasında hayatına güvenli bir şekilde geri
dönmesinin sağlanması,
• Afet toplanma alanlarının belirlenmesi,
• Güvenli yollar ve alanlar için yönlendirme
işaretlerinin yaygınlaştırılması,
hale

• Her mahallede sağlık merkezlerinin yer
alması,
• Kamu
hizmetlerine
sağlanması,

Plan ilçe genelinde yürütülen kentsel
dönüşümle yapıların yenilenmesinin yanı
sıra deprem güvenliğini sağlamaya yönelik
afet süresi ve sonrasını kapsayan Deprem
Sakınım Planı’nı da kapsamalı. Bu çalışmalar
sadece proje alanında değil Kartal İlçesi’nin
bütününde yürütülmeli. Deprem Güvenlik
Planı’nın
başlıca
özellikleri
aşağıdaki
çalışmaları içermeli:

güvenli

erişim

• Güvenlik ve emniyet hizmetlerine eşit
erişimin sağlanması,
• Bilgi ve
yapılması,

iletişim

koordinasyonunun

• Zorunlu Deprem Sigortası (hem kiracılar
hem de ev sahipleri için) yaptırılması,
• Bilinçlendirme
düzenlenmesi,
• Psikolojik
kurulması.

• Hasar risk tespiti (zemin ve yapılar
için) yapılması ve haritalandırması,
• Afet ve acil durumlar için Afet Sakınım
Planı yapılarak halkın depreme hazırlıklı
olması,
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zorunlu

• Sokak hayvanları için barınaklar yapılması,

• Binaların depreme dayanıklı hale
getirilmesi
ve
bina
güçlendirme
çalışmalarının yapılması,

• Denetim ve Gözetim: Planda izleme ile
sorumlu personelin görevleri belirlenmeli,
bu kişilerin yapacağı denetimler düzenli
raporlar ve fotoğraflarla belgelenmeli.
Bu kişiler, ayırma yöntemlerini, halkın
geçiş
yollarının
bloke
edilmediğini,
geçiş işaretlerinin asılı olduğunu, gerekli
işaretlerin yerleştirildiğini, sağlıklı yaya

eğitimlerinin

328

eğitim

çalışmalarının

danışmanlık

merkezlerinin

Örnek: Debrecen, Macaristan 17

11. E n d ü s t r i M i ra s ı
DMP alanı, İstanbul’un sanayi geçmişi
açısından önemli bir bölge. Bu belleğin
yaşatılması için endüstri mirası koruma
yaklaşımı geliştirilmeli. Dünya’da endüstri
mirasını koruma yaklaşımları değerlendirilerek
taraflarca uzlaşılmış bir model üretilerek
kültürel kullanımlar ve kültürel üretim işlevleri
için alanlar belirlenmeli.
Endüstri mirasının korunması ve bu mirasa
yeniden işlev kazandırılması fikri Avrupa’da
ve özellikle İngiltere’de, 1970’li yıllardan
sonra önem ve yaygınlık kazandı. Bu amaçla
geliştirilen yaklaşımlar arasında ‘endüstriyel
arkeoloji’ kavramı 1950’lerin sonunda ortaya
çıktı. Ayrıca, eski sanayi alanlarının (genellikle
kahverengi
araziler
yani
‘brownfields’
kapsamında incelenen bu alanların ülkeden
ülkeye
değişen
ve
içeriği
farklılaşan
tanımlamaları bulunur) Dünya Kültür Mirası
Listesi’ne alınması fikri de uluslararası bir
gündem halini aldı ve 1973’te endüstriyel
alanların korunması için kurulan uluslararası
komite (The International Committee for
the Conservation of Industrial HeritageTICCIH) ile yenilikçi koruma yaklaşımlarının
geliştirilmesi hedeflendi. Ayrıca Avrupa’da
geliştirilen endüstri mirası rotası projeleri ile de
işlevini yitirmiş sanayi alanlarının araştırılması
ve yeniden kullanımı hakkında yenilikçi
fikirler geliştirildi. GPS ve CAD gibi teknolojiler
sayesinde bu alanların analiz edilmesi ve 3D
modelleme çalışmalarının yapılması sağlandı.
Böylece eski endüstri alanlarında bulunan ve
tarihi değeri olan sembol yapılar, anıtlar ve
kalıntılar tespit edilerek modellendi.14

Diğer taraftan, endüstri mirasının araştırılması,
korunması, geliştirilmesi ve yönetimi oldukça
maliyetli
çalışmalar
olarak
görülür.
Bu
amaçla geliştirilen projeler kapsamlı ve etkili
işbirlikleri, zaman planlaması ve aktörler arası
koordinasyon gerektirir. Endüstri mirasının
korunması ve yeniden işlev kazandırılmasına
yönelik projelerin fonlanması projenin başarısı
açısından önem taşır. Bu açıdan alanın
büyüklüğü, projenin işbirliği ve finansman
modeline bağlı olarak gerçekçi dönüşüm
stratejilerinin belirlenmesi ve bu stratejilerin
doğru yönetilmesi gerekir.
Endüstri
mirası
alanlarının
dönüşümü
sürecinde, kültürel miras alanları gibi, farklı
yöntem ve yaklaşımlar görülür. Avrupa’da
geliştirilen pek çok projede bu alanların
yeniden kullanım şekilleri; açık hava müzesi,
ulusal-uluslararası ziyaretçiler için geliştirilen
kültür parkları, eski makinelerin sergilendiği
ve işçi sınıfının hikayelerinin aktarıldığı eğitici
müzeler, endüstri parkı ve rekreasyon alanları,
yaratıcı endüstriler için yeni iş-ofis alanları,
eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü
merkezler ve endüstri alanlarını deneyimleme
konusunda yenilikçi yaklaşımlar sağlayan
teknolojilerin sunulmasını kapsar.15 16
14 K. Falconer, “The industrial heritage in Britain – the first fifty years”, 2006.
[Çevrimiçi]:
http://histoire-cnrs.revues.org/1778 [Erişim: 23.7.2015].

15 T. Goskar, “Approaches to regenerating industrial heritage sites”, 2012.
[Çevrimiçi]: http://tehmina.goskar.com/2012/09/07/approaches-toregenerating-industrial-heritagesites/
[Erişim: 8.8.2015].

16 J. Denis Jacob, “The Regeneration of Post-industrial Spaces Through the
Arts and Creative Industries”, 2010. [Çevrimiçi]:
http://www.geographyjobs.com/articles/the_regeneration_of_post_
industrial_spaces_
through_the_arts_and_creative_industries.html [Erişim: 2.9.2015].

329

Avrupa’da eski sanayi alanlarının dönüşümü ve yeniden işlev kazandırılması
yaklaşımlarına paralel olarak, Macaristan’ın Debrecen kenti de ekonomide meydana
gelen yapısal değişimler sonucunda işlevini yitiren sanayi alanlarının nasıl yeniden
şekillendirildiğine bir örnek teşkil eder. Geleneksel metal, tarım-hayvancılık ve kimya
sanayilerinin yer aldığı bu kentin sanayi alanlarının dönüşümünde dört temel yaklaşım
öne çıkar: sanayi, ofis, konut ve karma kullanım. Bu amaçla 1990’dan sonra başlayan
ve eski sanayi alanlarının yeniden kullanımı ya da farklı işlevler kazandırılmasının
hedeflendiği projeler hayata geçirilir. Örneğin; medikal üretim yapan eski
fabrikaların modernize edilerek yeniden üretime geçmesi teşvik edilir, bölgesel ve
yenilikçi teknolojilerin desteklendiği endüstri parkları kurulur, eski depolar yeniden
işlevlendirilerek alışveriş ve kültür merkezlerine dönüştürülür, eski sanayi alanlarında
artan ihtiyaca yönelik konut projeleri ya da karma kullanımlı projeler geliştirilir ya da
eski bir tütün fabrikası ofis alanına dönüştürülür. Ayrıca şehrin merkezinde kalan ve
sembolik değeri olan eski sanayi yapıları restore edilerek kamuya açık alanlar, sanat
galerileri, oteller, müzeler ve kültür merkezleri olarak yeniden işlevlendirilir. Böylece
yerel sosyo-kültürel ve ekonomik kalkınma sağlanması, istihdamın artırılması, ulusaluluslararası yatırımı teşvik etme ve turizm için çekim merkezleri oluşturulması
amaçlanır.
Örnek: Ironbridge Gorge Müzeler Birliği, İngiltere 18 19
Endüstriyel miras alanlarının dönüşümü ve yeniden işlevlendirilmesi konusunda
İngiltere Avrupa’daki öncü ülkeler arasında yer alıyor. İngiltere sınırları içinde yaklaşık
650 sanayi alanı halka açık alanlar olarak tasarlanmış durumda.
Proje kapsamında kullanılan yenilikçi yöntemler, işbirliği ve finansman modelleri
dikkat çekiyor. Oldukça masraflı olan endüstri alanı dönüşüm süreçleri dikkate
alındığında bu proje kapsamında geliştirilen fon modelleri (The Prince’s Regeneration
Trust and the Heritage Lottery Fund (HLF)) projenin sürdürülebilirliği konusunda
önem taşıyor. Ironbridge Gorge eski sanayi alanında Dünya Kültür Mirası kapsamına
alınmış 35 alan bulunuyor ve bunlardan 10 tanesi müze olarak işlevlendirilmiş halde.
Böylece müzecilik anlayışı için de yenilikçi yaklaşımlar geliştirildiği görülüyor.
17 E. Csukas, “Regeneration of Brownfield Industrial and City Centre Sites in Debrecen”, 2012.

[Çevrimiçi]: http://bteaminitiative.eu/wp-content/uploads/2012/07/Brownfield-regeneration-Debrecen2. pdf [Erişim: 2.9.2015].

18 I. Bapty, “Supporting Industrial Heritage”, AIM Conference, 2014, [Konferans]: http://www.aim-museums.co.uk/downloads/ee5c7442068f-11e4-8be4-001999b209eb.pdf
[Erişim: 22.9.2015].

19 Ironbridge Gorge Museum Trust, “Ironbridge: Birhtplace of Industry” [Çevrimiçi]: http://www. ironbridge.org.uk/about-us/ironbridgegorge-museum-trust/ [Erişim: 18.9.2015].
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12 . Kü l t ü re l S t ra t e j i P l a n ı
DMP’nin gelişiminde kamusal alanlarda
kültür, sanat ve spor etkinliklerinin ve
kullanımların organize edilmesi için kültür
odaklı strateji planı örnekleri incelenmeli ve
projeye uygun ortak yaklaşım geliştirilmeli. Bu
yaklaşım katılımcı biçimde hazırlanan kültürel
strateji planları, kültür sanat etkinlikleri için
kaynak yaratımı, mekan ve organizasyonuna
ilişkin program ve projeleri içermeli.
Kartal’ın bir katma değere sahip gelişimi için
fiziksel çevre ve finansal yatırımlarla birlikte
dönüşümün kültürel boyutu da göz önüne
alınmalı. Kartal’ın çevrede gelişen diğer
bölgelerden farkını gösterecek bir kültürel
yaşam için Kültürel Strateji Planı hazırlanmalı.
Kentsel
Vizyon
Platformu
tarafından
hazırlanan Yol Haritası Vizyon Planı’nda
(2015) belirtildiği gibi Avrupa’nın başarılı
kültürel planlarından biri olan Barselona
Kültürel Odaklı Strateji Planı bu konuda
önemli bir örnek teşkil ediyor. Kartal bazında
kurgulanacak plan için şu unsurların göz
önüne alınabileceği görülüyor:

Plan kapsamında ortak vizyon, vizyona
ulaşmak için tanımlanan 3 tema ve stratejik
hedefler ile hedefler doğrultusunda 10 yapısal
program paketi açıklanıyor. Programların
amaçları, ilkeleri ve katılımcıları somut olarak
tanımlanıyor.

8. Kültür Başkenti

Stratejik Plan, Barselona Belediye Meclisi’ne bağlı
olarak Barselona Kültür Enstitüsü tarafından
hazırlandı. Barselona Kültür Odaklı Strateji Planı ilk
olarak 1998’de tasarlandı ve Mayıs 1999’da belediye
meclisi tarafından onaylandı.

10 Yapısal Program Paketi:

9. Kültürel Ağ: kültürel merkezler arası

1. Barselona Laboratuarı: Yaratıcı ve artistik
üretim için mekan

10. Kültür Konseyi

Barselona Kültür Odaklı Stratejik Planı öncelikle
kentin gelişimi için kültür odaklı yaklaşımların
geliştirilmesini hedefliyor. Küresel bağlamda,
Barselona’nın kültürel altyapısına ilişkin sosyal ve
ekonomik belirleyiciler, kentin potansiyellerini ve
fırsatları da ortaya koyuyor.
Barselona Kültür Odaklı Stratejik Planı vizyonu
gelişmenin kültürel boyutuna odaklanıyor. Vizyon
kapsamında kültürel gelişmenin 5 önemli boyutu
ortaya konuluyor:

• Kültür: Ortak vizyon belirlenirken tüm
yönleri ile gelişmenin motoru olarak ele
alınmalı.

• Çeşitlilikler Mekânı Olan Kentte Kültürel Özgürlük:
Bireylerin ve toplulukların kendilerini ifade etme
özgürlüğü.

• Eşgüdüm: Uluslararası kurumlar, kararlar
ve yöntemlerle sağlanmalı.

• Yaratıcı Kent: Yaratıcı kişilerin potansiyellerini
gerçekleştirebilme fırsatı.

• Uygulanabilirlik:
Kent
yönetimlerinin
kararlılığı ve geniş katılımlı benimseme
planlarının uygulanabilirliği için önemli
süreçler olmalı.

• Yoğun ve Verimli Kültürel Ekosistem: Kültür
pazarı ve kurumsallaşmış kültür mekânları
arasındaki dengenin sağlanarak kültür aktörlerinin
ve kuruluşlarının zenginliğinin ve çeşitliliğinin
arttırılması.

• Somut eylemler: Program ve proje paketleri
tanımlanmalı.
• İzleme: Plan uygulama süreçlerini izleyecek
kurumlar ve yetkileri belirlenmeli.
Örnek: Barselona Kültür Odaklı Stratejik
Planı

a. Hikaye ve kent vizyonu

rol oynadı ve bu süreçte yeni bir kentsel kültür
altyapısının temelleri atıldı. Kent, 1996’dan itibaren
‘kültür’ teması öncülüğünde gelişmeye devam
ediyor. Barselona; Londra, Paris ve Roma’dan sonra
Avrupa’nın en çok turist çeken kenti olma niteliğine
de sahip.

• Zaman İçinde Kent: Tarihsel birikim ile hafızanın
korunması.

b. Mirasın üretimi, korunması ve anlatılması
c. Sivil savaştan kalan sığınakların yenilenmesi
d. Sözlü tarih çalışmaları

Plan İçeriği:
2. Eğitim: Herkes için eğitim ve kültür
1. Giriş
3. Okuyan
gelişimi

Şehir:

Yayıncılık

sektörünün
2. Yeni Kültürel bağlam
a. Kültür ve Globalleşme

4. Kültürler Arası Değişim Programı: Akdeniz
Forumu

b. Daha Fazla Kentsel Dünya
c. Birlikte Bulunmak, Kültürler Arası Katılım ve 		
Kültürde Katılım

5. Sanat ve Bilim: Sanat ve beşeri bilimlerin
birlikteliği

d. Yarış Ve Çekicilik

6. Kültürel Tesis Kalitesi:

e. Kentsel Proje ve Kültür Üretimi
f. Kültürel Donatılar

a. Altyapı, yenileme, üretim ve yönetim
kapasitesine yatırım

g. Kültür Politikaları İçin Yeni Çerçeve Ve Gündem 21

b. Bölgeyle artan bağlar, eğitim, geniş
kitleye ulaşma, kültürler arası işbirliği ve
farkındalık

3. Kültür İçin Yeni Vurgular
a. Yeni Planın Vizyonu

c. Kültürel aktivitelerle eğitim kurumları
arasındaki ilişkinin artırılması

b. Yapısal Programlar
4. Stratejik Plan’ın Tarifi ve İzleme

d. Miras koleksiyonlarına ayrılan fonun
artırılması
e. Müzelerin yenilenmesi
müzelerin açılması

ve

a. Zamanlama: İki Ufuk, 2010 ve 2015-10-19

yeni

b. Plan Uygulamasına Yönelik Organizasyon Yapısı
c. Çalışma Yöntemi

7. Kent Belleği:

• Kamusal Alan Olarak Kent: Tesadüfi karşılaşmalar
ve toplumsal alış-veriş için kamusal alanın
korunması.

1992 yılında gerçekleşen Olimpiyat Oyunları
kentin dönüşümü ve planlanmasında önemli
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13 . Ö n c e l i k l i İ ş e A l ı m P ro g ra m l a r ı

Örnek: King’s Cross, Londra 20 21

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 tüm Kartallılar
bu programlardan yararlanmalı.

Dünyada öncelikli işe alım konusunda başarılı bir şekilde
sürdürülen uygulamalar bulunuyor. Bunlara örnek gösterilebilecek
projelerden biri olan Londra’daki King’s Cross projesi kapsamında
Yapı Yetenek Merkezi (Construction Skills Center) ve işe alım
merkezi (KX Recruiter) kurularak proje alanında çıraklık eğitimi ve
meslek edindirme programları oluşturuldu. Ayrıca bölge halkının
iş olanaklarına erişiminin kolaylaştırılması, yeni iş imkanlarının
proje yatırımlarıyla sağlanması, projenin tüm partnerlerinin bu
programları desteklemesi için anlaşma imzalaması, sertifika
programları geliştirilmesi gibi çalışmalar yürütüldü. Bu program
kapsamında 2008’den beri 2 milyon Sterlin yatırım yapıldı, 700
kişi çıraklık eğitimi aldı, 375 kişi sertifika almaya hak kazandı ve
okullarla ortak yürütülen eğitim programları sayesinde öğrenciler
için bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

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; Kartal’da 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.

20 King’s Cross construction Skills Center, 2012. [Çevrimiçi]: http://www.kingscrossconstruction.
co.uk/portal/index/ [Erişim: 1.9.2015].
21 King’s Cross KX Recruit, 2014. [Çevrimiçi]: http://www.kingscross.co.uk/news/2014/09/23/
kx_recruit_provides_strong_candidates [Erişim: 1.9.2015].

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 Kartallılara öncelik tanınarak proje alanında iş arayanlar
işverenlerle buluşturulmalı ve Kartal’da 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
‘Kartal için Öncelikli İşe Alım Departmanları’ kurmaları sağlanabilir.
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14 . N i t e l i k l i A l t ya p ı
Kentsel dönüşüm projelerinde yapıların ve
altyapının güncel teknolojilerle yenilenmesi
öne çıkan özellikler arasında geçer. Enerji
tasarruflu, bakımı kolay ve yönetilebilir yeni
altyapı için gerekli kaynak ve koordinasyon
sağlanmalı. Altyapı niteliğinin yüksek olması
yalnızca proje alanında yaşam kalitesinin
yükselmesini sağlamıyor aynı zamanda diğer
projeler için de bir referans noktası olma
potansiyeli taşıyor.
Nitelikli altyapının sağlanması proje alanının
gelecek sakinlerinin ve istihdam edilecek
kişilerin hayat standartlarının olumlu yönde
gelişmesi için önemli adımlar arasında
dikkat çekiyor. Bu amaçla sanayi atığının
temizlendiği, deprem veya sel gibi yerel
risklerin azaltıldığı, yenilikçi enerji anlayışının
benimsendiği bir altyapı geliştirilmeli. Bu
kalite standardı konut, mahalle ve kent
düzeyinde yakalanarak toplumun farklı gelir
gruplarının da çevresel hizmetlere eşit erişimi
sağlanmalı.
Bütünleşik, kaliteli bir altyapı ve kentsel
çevrenin yanı sıra geliştirilen projede enerji
tüketiminin şehir standartlarına oranla daha
aza düşürülmesi; farklı sosyo-ekonomik
grupların iyi yaşam koşullarından eşit
şekilde faydalanabilmesi, hayat standartlarını
etkileyecek altyapı hizmeti sağlamanın
uzun vadede ekonomik gelişim ve sosyal
bütünleşmeye yardımcı olması ve proje
alanının kalitesi ve bilinirliği konusunda
artı değer yaratılması için önem taşıyor. Bu
kapsamda atılması gereken adımlardan bir
kısmı şöyle sıralanabilir:

• Kamu
ve
geliştirici
tarafından
hangi
yatırımların
geliştirileceğinin
belirlenmesi,
• Yerel ve merkezi yönetimler arasında
altyapı
hizmet
koordinasyonunun
sağlanması,
• İstanbul standartlarına göre enerji
kullanımının düşürülerek bölgeye yeni
bir imaj kazandırılması,
• Enerji, atık
entegrasyonu,

ve

su

yönetiminin

• Alanın kendine ait bir atık yönetim
merkezinin olması,
• Geri dönüşüm standardizasyon
koordinasyonunun sağlanması,

ve

• Uluslararası alanda tanınan LEED
ve BREEAM sertifikalı bina inşasının
desteklenmesi.
Örnek: Hammarby Kent Metabolizması Kapalı
Döngü Modeli, İsveç 22
Stockholm’de rastlanan bu örnekte bütüncül
bir altyapı koordinasyonu ile çevre dostu
yenilikçi
uygulamalar
görülüyor.
Akıllı
sistemler içinde birbirini tamamlayan enerji
ve su kullanımı ile atık döngüsü sayesinde,
yerleşim
bölgesinin
karbon
salınımının
azalması sağlanıyor. Bu amaçla kamu ve
geliştiricinin altyapı sistemlerini bütüncül
olarak düşünmesi gerekiyor. Hammarby
Projesi gibi kent metabolizmasını bütünleşik
çalıştırmayı hedefleyen projelerin belirgin
özellikleri arasında şu noktalar bulunur:

• Altyapı
tasarlama,

sistemlerini

gelebilecek
azaltılması,

bütünleşik

• Yenilenebilir kaynaklarla
elektrik ve ısınma sistemi,

• Yüzey
önlenmesi,

• Kanalizasyon sisteminde arıtılan
atıkların doğalgaza dönüştürülmesi,

• Çatı bahçelerinin, yeşil ve kahverengi
çatı uygulamalarının yaygınlaştırılması,
• Güneş panellerinin kullanımı,
ve

ayrıştırma

• Su arıtma sisteminin geliştirilerek
tarım üretimi için suyun arıtılması,
• Evsel nitelikli atık suların (gri su)
arıtılarak yeniden kullanılması ,
• Yağmur sularının çatılar, otoparklar,
açık alanlar, bina ve duvar çevrelerine
monte
edilen
drenaj
borularıyla
toplanıp depolanması,
• Yağmur suyu toplama sistemlerinin
bina ve park/bahçe gibi açık alanlarda
kullanımı teşvik edilerek rezervuar,
bahçe sulama, temizlik için gerekli
suyun tasarrufunun sağlanması,
• Şiddetli yağışlar nedeniyle meydana

22 A. Gaffney, V. Huang, K. Maravilla, N. Soubotin, “Hammarby Sjöstad,

Stockholm,Sweden: A
Case Study”, 2007. [Çevrimiçi]: http://www.aeg7.com/assets/publications/
hammarby%20sjostad.pdf [Erişim: 3.9.2015].

335

riskinin

sularının

kirlenmesinin

• Kaynakların verimli ve bilinçli kullanımı
için
bilinçlendirme
çalışmalarının
yapılması.

geri

• Bina tesisatlarında kayıp ve kaçak
sorununun giderilmesi,

toplama

taşkın

• Toplu
taşıma
seçeneklerinin
çeşitlendirilmesi ve erişilebilir kılınması,

• Atıkları ısı enerjisine ve organik
gübreye dönüştürme,

• Katı atık
sistemi,

ve

• Yeraltı su kaynaklarının korunması,

üretilen

• İnşaat
atıklarının
dönüştürülmesi,

sel
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E k 1 : Ka h ve re n g i A l a n Ta n ı m l a m a l a r ı 23
ÜLKE
Avusturya

Belçika

KAHVERENGİ ALAN TANIMLAMASI

BİLGİ KAYNAĞI

Resmi bir tanımlama bulunmuyor. CABERNET tanımlamasına benzer bir yaklaşım Viyana Çevre Müdürlüğü (2004)
söz konusu; yeniden kullanım potansiyelinin farkındalığı ve kirliliğin üzerinde daha
az vurgu yapılıyor.
Valon: Daha önce ekonomik faaliyetlere ayrılmış ve günümüzdeki koşulları, Çevre ve Doğal Kaynaklar Genel
geçmişteki kullanımının aksine, etkili arazi kullanımı içermeyen yerler.
Müdürlüğü (DGRNE)
Flamanya: Terk edilmiş ya da yeterli derecede kullanılmayan ve yeniden geliştirme OVAM
veya genişleme potansiyeli (ve aynı zamanda oldukça karmaşık) olan endüstriyel
araziler. Bu arazilerdeki kirlilik gerçek veya algılanan bir kirlilik olabilir. (O dönemde
resmi bir tanımlama yapılması için yasal süreçlerin başladığı belirtiliyor.)

Bulgaristan

Geçmişteki faaliyetlerin son bulduğu fakat etrafındaki araziler üzerindeki etkileri Sofya Madencilik ve Jeoloji Üniversitesi
hala devam eden kirli araziler.

Çek Cumhuriyeti

Daha önceki kullanımlarının ve çevresinin etkisinde olan, terk edilmiş ya da yeterli Çek Sanayi Alanları Dönüştürme
kullanılmayan araziler. Kirlilik gerçek veya algı boyutunda olabilir. Genellikle kent Stratejisi İlerleme Raporu (Czechinvest)
alanlarında yer alırlar ve faydalı kullanımının sağlanması için müdahale gerektirirler
(CABERNET tanımlaması).

Danimarka

Fransa

Çevresel kirlilikten etkilenen araziler.

Danimarka Çevre Koruma Kurulu

Önceden geliştirilen fakat günümüzde, geçici ya da kalıcı olarak, terk edilmiş araziler. Çevre Bakanlığı
Geçmiş faaliyetlerin sonlandırılması nedeniyle bu alanların gelecek kullanımları
için yeniden geliştirilmesi gerekir. Bu alanların bir bölümü kullanılmakta veya terk
edilmiş ya da çevre kirliliği etkisinde olabilir.

Almanya

Kent içinde yer alan, kullanılmayan binalar ya da kent içindeki geliştirilebilir ve Berlin Çevre Müdürlüğü
yenilenebilir alanlar.

İrlanda

Terk edilmiş; maddi ya da manevi değerini, karakterini ya da görünümünü kaybetmiş Çevre Koruma Kurulu
ya da kaybetme olasılığı bulunan araziler. Bakımsız koşullar, harabe olmuş yapılar ya
da atıkların alandaki varlığı da söz konusu olabilir.

İtalya

Kimyasal, fiziksel ya da biyolojik olarak kirlenmiş ve kamu sağlığına, doğal ya da İtalyan Ulusal Kanunları (426/98 ve
yapılı çevreye zarar teşkil edebilecek yapıdaki toprak, toprağın altı, yüzey ya da 471/99)
yeraltı suları. Toprak ve katmanları ya da yeraltı ya da yüzey sularından herhangi
birindeki kirlilik yasalarla belirlenmiş seviyelerin üzerindeyse arazi kirli olarak kabul
edilir.
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Letonya

Önceden kullanılmış ya da yapılaşmaya açılmış ama günümüzde terk edilmiş ya da Riga Belediye Meclisi
metruk halde ve aynı zamanda kirlenmiş durumda da olabilen yerler. (CABERNET
tanımlamasından uyarlanmış).

Hollanda

Genel anlamda kabul görmüş bir tanımlama bulunmuyor. Kavram genel olarak
“kullanım dışı olan sanayi alanları” şeklinde kullanılıyor.

Polonya

Toprağın kirlenmesi nedeniyle değerini yitirmiş yoğunluğu yüksek olan dolgu Çevre Bakanlığı
alanları.

Romanya

Kirli topraklar

Çevre ve Su Bakanlığı

Slovenya

Değerini yitirmiş ya da terk edilmiş kent içindeki bina ya da araziler.

Ljublijana Üniversitesi

Kirlilik olasılığı bulunan alan ya da sanayi harabeleri.

IHOBES

İspanya
İsveç

Birleşik Krallık

Çevre ve Ekonomi Bakanlığı

Resmi bir tanımlama bulunmuyor. Genellikle geçmişte kullanılan ve doğal ortamına C. Egelstig (JMAB)
dönebilmesi için günümüzde yeniden canlandırılması gereken alanları ifade ediyor.
İngiltere ve Galler: Önceden kullanılan (tarımsal ve orman kullanımları dışındaki) üst Planlama Politika Kılavuzu (No 3, PPG3),
yapılar ve alanlar.
DETR (2000), Galler Meclisi
İskoçya: Terk edilmiş ya da meskûn alanlar.

İskoçya İdaresi

23 Sustainable Brownfield Regeneration CABERNET Network Report (Avrupa Kahverengi Alanlar

ve Ekonomik Canlandırma Ağı Eylem Grubu) içinde “Definitions of ‘brownfield’ land in European
nations based on the responses of members of the CLARINET and CABERNET networks”
University of Nottingham, 2006.
[Çevrimiçi]: http://www.cabernet.org.uk/resourcefs/427.pdf [Erişim: 21.8.2015].
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E k 2 : S E D Ka t ı l ı m c ı Yö n t e m l e r
Gözlem ve Görüşmeye Dayalı Katılımcı Yöntemler:
• Odak Grup Görüşmeleri: Küçük tartışma
grupları oluşturularak halkın beklenti ve
tepkilerinin alınmasıdır. Bu tür görüşmelerde
grup tartışmalarını yönetecek bir profesyonel
de yer almalıdır. Tartışmalar tek ya da birbirine
paralel yürütülen bölümler şeklinde yapılabilir.
Avantajları:
Tepkilerin
derinlemesine
analiz edilmesini ve kapsamlı bilgi girdisi
edinilmesini sağlar. Dezavantajları: Tartışmalar
halkın ‘genel görüşünü’ ya da belirli grupları
temsil etmeyebilir.
• Derinlemesine
Görüşmeler:
Proje
paydaşları ya da temel aktörlerle yüz yüze
yapılan görüşmelerdir. Avantajları: Tepkileri
öngörmek veya temel aktörlerin desteğini
almak ve eğitim içeriği oluşturmak için
kullanılır. Dezavantajları: Kapsamlı zaman ve
etkin bir görüşmeci gerekliliği vardır.
• Yarı Yapılandırılmış Görüşmeler: Kişilerden
ya da küçük gruplardan kolay ve düşük
maliyetli yollarla bilgi toplanmasını sağlar. Bu
yöntemle hakkında bilgi edinilmek istenen
konuya odaklanılır; fakat aynı zamanda
görüşmecilere uygun tartışma ve fikir yürütme
imkanı da sağlanmış olur.
• Katılımcı Gözlem: Sahada yürütülen bu
teknik özellikle antropologlar ve sosyologlar
tarafından nitel bilgi toplamak için kullanılır.
Böylece insanların/toplulukların motivasyon
ve davranışları derinlemesine analiz edilir. Bu
yöntem gözlem yapmaya, dinlemeye, sorular
sormaya ve saha notları tutmaya dayanır ve
masa başı araştırmalarla desteklenir. Buna
dayanarak yerel gerçekliğe yönelik tezler
geliştirilir ve bu tezler yerel bilgi sağlayıcılar
yardımıyla test edilir.
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• Oturumlar: Katılımcıların resmi sunum ve
konuşma yaptığı toplantılardır. Avantajları:
konuya giriş ya da konuları toparlama amaçlı
kullanılır. Politika üretme ya da halkın
beklentilerini
değerlendirme
konularında
faydalıdır. Dezavantajları: Yeterli geri bildirim
ve diyalog ortamı sağlanmaz; böylece bir
düşüncenin aksini ispat etmek için uygun
fırsat sunulmamış olabilir. Organize etmek ve
sürdürmek için yeterli zaman gerekir.
• Toplantılar: Bilgi paylaşmak ve soru sormak
için oluşturulmuş daha az resmiyet gerektiren
toplantılardır. Avantajları: Halkın fikirlerinin
duyurulması için oldukça verimli bir ortam sağlar
ve gruplar arası etkileşimi artırır. Dezavantajları:
Diyalog ortamı kısıtlı olabilir. Belirli gruplarının
diğerlerinden daha fazla temsil edilmesine
neden olabilir ya da temsiliyet gücü yüksek
grupların toplantıya hakim olmasına yol açabilir.
• Oylama: Halkın seçilmiş bir bölümüne
yönlendirilen kapsamlı sorulardır. Avantajları:
Halkın
fikirlerinin
nicel
tahminlere
dönüştürülmesini sağlar. Dezavantajları: Soru
formatına ve kelime seçimine dikkat edilmelidir.
Halkın değişebilen görüşlerine dair sabit/statik
bir anın resmi çekilir. Masraflı bir yöntem olabilir.

Topluma ve danışmanlığa dayalı yöntemler
• SARAR: Özgüven (self-esteem), güçlü
yönler (associative strength), beceriklilik
(resourcefulness),
eylem
planlama
(action planning) ve sorumluluk alma
(responsibility) özelliklerinin kısaltması olan
ve halkı etkin kılmayı amaçlayan yöntem
yaklaşımıdır. Böylece bireylerin kendi
kendilerini organize etme, girişimci olma
ve sorumluluk üstlenme gibi yeteneklerini
geliştirmeyi amaçlar. Bu yaklaşım ile yerel
grupların
kapasitelerinin
geliştirilerek
çalışma ekipleri oluşturmaları ve uzmanların
onların deneyimlerinden faydalanmalarının
sağlanması amaçlanır.
• Hak Sahipliği Analizi: Projede yer alan
hak sahiplerinin algı ve kaygıları dikkate
alınarak proje ya da politika oluşturma
süreçlerine dahil edilmesi amaçlanır.
Sistemli bir geri bildirim ve şikayet
mekanizması oluşturularak özellikle hassas
grupların da göz önüne alınmasını amaçlar.

• Rol Değişimi: Kişilerin daha yaratıcı
düşünmesini ve empati yapmasını sağlar.
Böylece diğer kişi ya da grupların sahip olduğu
imkanların, seçeneklerin ve perspektiflerin
neler olduğunu anlamaya yardımcı olarak
hangi motivasyonlarla hareket ettiklerinin
anlaşılmasını sağlar. Böylece etkili tartışma
ortamları yaratılır ve işbirliği yolları araştırılır. 24
24 UNEP, “Social Impact Assessment tools and methods” EIA Training

Resource Manual, Handout
13-2, 2002. [Çevrimiçi]: http://www.unep.ch/etu/publications/EIA_2ed/
EIA_E_top13_hd1.PDF
[Erişim: 16.7.2015].
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Atölye çalışmasına dayalı yöntemler
• Hedef Odaklı Proje Planlaması: Proje
süreçlerine uygun olarak tasarlanan katılımcı
planlama ve analiz yöntemidir. Paydaşların
katılımıyla yapılan atölye çalışmaları ile
öncelikler belirlenir ve sonuçlar planlama,
uygulama ve takip süreçlerine dâhil edilir.
Çalışmaya bağlılık ve kapasite oluşturma bu
yöntemin en temel özellikleridir.
• Senaryo
Çalıştayı:
Olası
gelecek
planlarına uygun göstergeler belirlenerek,
etkilenen gruplar ve uzmanların katılımıyla
proje alanı için iyi ve kötü senaryo öngörüleri
geliştirilmesi hedeflenir.
• Charette: Teknik bir bilgiyi paylaşmak ya
da bir eylemi tamamlamak için oluşturulmuş
küçük grup çalışmalarıdır. Avantajları:
Spesifik bir eylemi çalışmak ya da tartışmaya
açmak için kullanılır. Diyalog ve ortak karar
almayı kolaylaştırır. Dezavantajları: Büyük
gruplar için uygun bir yöntem olmayabilir.

Analitik araçlar

Diğer Araçlar

Analitik araçlar sahada yürütülen katılımcı çalışmalarla
eş zamanlı kullanılan ve elde edilen bilgileri geliştirmeyi
ya da test etmeyi sağlayan araçlardır.

Elde
edilen
bilgilerin
analizi
ve
kategorilendirilmesi ile daha basit ve kolay
anlaşılır hale getirilmeleri amaçlanır. Böylece
farklı gruplara erişim kolaylaşır.

• Paydaş Analizi: Sosyal etki değerlendirmesi ve
katılımcı çalışmalar için giriş niteliğindedir. “Temel
aktörler kimler, projedeki rolleri ne ve projeden
beklentileri ne?” gibi temel soruların sorulmasına
yardımcı olur. Ayrıca farklı aktörler arasındaki güç
dağılımları ve süreci etkileme kapasiteleri ile ilgili bilgi
sağlanır. Böylece kurumlar ve ilişkilerin tespit edilmesi
için gerekli bilgiler edinilerek, proje önerilerinin daha
güçlü temellere oturtulması sağlanır.
• Toplumsal Cinsiyet Analizi: Toplumsal cinsiyet
rolleri, faaliyetleri, ihtiyaçları ve fırsatları arasındaki
farkların incelenmesi ve belgelenmesi amacıyla
kullanılır. Böylece kadınlar ve erkeklere ne tür toplumsal
roller ve davranış kalıplarının atfedildiği anlaşılır. Bu
durum kültür, sınıf, gelir seviyesi, etnik köken, eğitim
düzeyi vb. pek çok değişkene göre çeşitlenmektedir.
Bu nedenle kadın ya da erkek grupları ya da rolleri de
homojen bir yapıda ele alınmaz.
• Kaynak Taraması: Daha önce benzer amaçlarla
yürütülen çalışmaları incelemektir. Bu yöntem hem
ucuzdur hem de değerlendirme konularına kolayca
odaklanılmasını sağlar. Böylece konuyla ilgili uzman
ve kurumlar tespit edilerek uygun bir analiz çerçevesi
oluşturulmasına ve temel göstergelerin önceden
belirlenmesine yardımcı olur.
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• Ağaç
Diyagramı:
Yerel
sorunların
önceliklerine
göre
kategorilendirilmesini
sağlar. Yerelden toplanan bilgiler, temel
sorunun gövde, etkilerin ve yan sorunların
ise kök ve dal olacağı bir formata göre
sınıflandırılır.

• Servet Derecelendirme (ya da Hassasiyet
Analizi): Halkın etkin katılımı yoluyla
bilgi toplamak için kullanılan görsel bir
yöntemdir ve toplumsal tabakalaşmayı
incelemeyi amaçlar. Bir toplulukta nelerin
servet olarak algılandığına, mal varlığı
olgusuna ve bunların yerelde güçlü olan
gruplarla, işgücüyle ve borçlanma ile olan
ilişkisine odaklanır.

• Empati Haritası: Proje paydaşlarının
“Ne
görüyorsun?
Neler
duyuyorsun?
Ne düşünüyorsun & hissediyorsun? Ne
söylüyorsun
&
yapıyorsun?”
sorularını
sorarak projenin etkileriyle ilgili farklı kişi
ya da grupların düşünceleri, korku, istek
ve davranışları hakkında empati kurması
amaçlanır.

• Kaynaklara
Erişim
Analizi:
Yerel
kaynakların toplumsal cinsiyet, yaş, evlilik
vb durumlara bağlı olarak nasıl paylaşıldığını
inceler.
• Haritalandırma:
Bilgi
toplama
ve
kategorilendirmede
kullanılan
düşük
maliyetli bir yöntemdir.
• İhtiyaç Analizi: İnsanların günlük yaşam
ihtiyaçlarını tespit etmeyi amaçlar. Bu
konuda farkındalık sağlayarak plan ya da
proje önerilerinde nelere öncelik verilmesi
gerektiğini ortaya koyar.
• Cep Tabloları: Resimlerin uyarıcı olarak
kullanılması yoluyla mevcut durumun
analiz edilmesi için kullanılan bir yöntemdir.
Resimler görüşmeciler arasında oylamaya
sunulur ve böylece teknik konular; örneğin
su ve sağlık hizmetleri ile ilgili projeler
hakkında halkın görüşleri alınır.
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E k 3 : S E D A ra ş t ı r m a s ı Ko n t ro l L i s t e s i 24 - 25
Sosyo-Ekonomik Etki Değerlendirmesi
Kapsamını Belirlemek için Örnek
Kontrol Listesi

Sosyo-Ekonomik Yapıdaki Değişimleri
Araştırmak için Kontrol Listesi

55 Projeden etkilenenler için nelerin önemli ve/veya özel olduğunu tespit
edin (Örnek: kültür, nüfus çeşitliliği, kentsel veya kırsal özellikler, doğal
çevre, hizmetlere erişim).
55 Yaşam kalitesi için nelerin önemli olduğunu belirleyin (Örnek: temiz
hava ve su, iyi iş imkanları, kültür ve sanat, güvenlik ve emniyet,
komşuluk ilişkileri).
55 Mahallede yaşayanlar açısından yaşam kalitesini artıracak etmenleri
gözlemleyin. Bu konuda ortak ve görüş ayrılıklarına neden olan konuları
tespit edin.
55 İşletmeler ve/veya yerel örgütlenmeler açısından mahallede hangi
toplumsal özelliklerin öne çıktığını araştırın.

Demografi (yaş, cinsiyet, etnisite, servet, gelir durumu, meslek yapısı, eğitim seviyesi,
sağlık durumu)
55 Projenin neden olması beklenen nüfus değişimini tespit edin.
55 Beklenen nüfus değişimlerinde 18 yaş altı, 65 yaş üstü, azınlık, kadın ve erkek
oranlarının yüzde kaç olacağını araştırın.
55 Alanda çalışan nüfusa yönelik değişimlerin (alan içine taşınma/alandan başka yere
taşınma vb.) neler olduğunu inceleyin.
55 Konut birimi başına kaç çocuk düştüğünü ve bundaki değişimin ne yönde olacağını
belirleyin.
55 Konut

55 Mahallede tarihsel olarak hangi toplumsal değişimlerin öne çıktığını
inceleyin.

55 Projenin mevcut ve gelecekteki konut ihtiyaçlarını dikkate alıp almadığını
değerlendirin.

55 Son 10, 20 veya 30 yıllık süreçte yaşam kalitesinin ne yönde (arttı/azaldı)
değiştiğini ve bunun nedenlerini araştırın.

55 Projenin yeterli konut seçeneği ve/veya çeşitliliği (farklı konut tipleri ve bütçesi
için) sağlama kapasitesini tespit edin.

55 Proje nedeniyle yaşam kalitesi diğer toplumsal gruplara göre orantısız
olarak (olumlu veya olumsuz) etkilenen herhangi bir grup olup olmadığını
araştırın. O toplumsal grupların düşüncelerini dikkate alın (örnek: düşük
gelir grupları, azınlıklar, çiftçiler, yaşlılar, engelliler, kiracılar vb.).

55 Proje alanında yaşayanların ihtiyaçlarını karşılayacak miktarda kiralık ve/veya
bütçeye uygun konut sağlanıp sağlanmadığını araştırın.

55 Mahallede yaşayanlar ve çalışanlar için‘ideal gelecek’ hayalinin ne
olduğunu araştırın.

55 Konut tasarımının yerel halkın taleplerine uygunluğunu değerlendirin.
55 Projenin bütçeye uygun konut ihtiyacını karşılama kapasitesini tespit edin.

55 Mahallenin gelecek vizyonunu yansıtan önceden yapılmış örnek bir
çalışma olup olmadığını araştırın.

55 Projenin kamusal ve özel hizmetlere kolay ve adil erişim sağlama kapasitesini
değerlendirin.

24 UNEP, “Social Impact Assessment tools and methods” EIA Training Resource Manual, Handout

13-2, 2002. [Çevrimiçi]: http://www.unep.ch/etu/publications/EIA_2ed/EIA_E_top13_hd1.PDF [Erişim: 16.7.2015].

55 Projenin konut yapısında tek tipleşmeye neden olma ya da bunu artırma riskini
belirleyin.

55 Çeşitli grupların (yaşlılar, engelliler, etnik ya da dini azınlıklar vb.) konuta yönelik
özel ihtiyaçlarını (kolay erişim, kullanımların çeşitliliği vb.) belirleyin.

25 M. Edwards, “Socio-Economic Impact Analysis”, Community Guide to Development Impact

Analysis. [Çevrimiçi]: http://www.lic.wisc.edu/shapingdane/facilitation/all_resources/impacts/
analysis_socio.htm [Erişim: 16.7.2015].
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Estetik Değerler

Pazar Yapısı
55 Esnafın ya da küçük işletmelerin karşılaştığı sorunları gözlemleyin.
55 Ticari alanlar ve kullanıcılarının değişimini inceleyin.
55 Ticari rekabetin nasıl değiştiğini ya da değişeceğini araştırın.
55 Yeni işletmeler için ne tür iş fırsatları ortaya çıktığını tespit edin.
Gelir ve İstihdam Yapısı
55 Proje alanındaki işsizlik oranını araştırın.

Önerilen bir projenin halkın estetik değerleri üzerindeki etkilerini ölçmede
kullanılan çeşitli yöntemler bulunur. Bunlar, tasarım incelemesi, coğrafik bilgi
teknolojisi, görüntü işleme teknolojisi, multi-medya teknolojisi ve iletişim
teknolojisidir. Bu anlamda tasarım incelemesi kentsel veya kırsal alanlarda yaşayan
halkın estetik tercihlerini anlamada ve bu tercihleri plan hazırlama ve bölgeleme
modellerine aktarmada kullanılan etkili bir yöntem olarak öne çıkmaktadır.
Tasarım incelemesi şu bileşenlerden oluşur:

55 İşsizlik oranlarının bu alanda tarihsel olarak nasıl şekillendiğini inceleyin.
55 İşsizliğin farklı cinsiyet, etnisite ve gelir gruplarına göre nasıl değiştiğini araştırın.
55 Projenin farklı toplumsal gruplar arasındaki işsizlik oranlarını ve istihdam dağılımını
nasıl etkileyeceğini değerlendirin.
55 Çalışanların ortalama, en üst ve en alt gelir seviyelerini tespit edin.
55 Proje ile yaratılacak istihdamın ortalama gelir seviyesini belirleyin.
55 Projenin yaratacağı geçici ve/veya kalıcı iş imkanlarını değerlendirin.
55 Projede ihtiyaç duyulan işgücü kapasitesinin projeden etkilenenler ile sağlanabilecek
minimum-maksimum oranını belirleyin.
55 Dışarıdan gelecek ekstra çalışan ihtiyacını tespit edin.
Kamu Hizmetlerine Erişim
55 Proje alanındaki mevcut kamu hizmetlerinin neler olduğunu tespit edin.
55 Hizmetlere erişimin farklı gruplar ya da bölgeler arasında değişiklik gösterip
göstermediğini ve nedenlerini belirleyin.
55 Proje alanında yaşaması beklenen nüfusun ihtiyaçlarını ve hizmetlere erişiminin
uzun vadedeki değişimini araştırın.

• Karakter Özellikleri Analizi: Önerilen projenin görsel ve deneyimsel
olarak alanda meydana getireceği değişimleri inceleyin (örnek: alanın
karakteri, anayollar, kamusal alanlar, iş/ofis alanları).
• Yerleşim Planı İncelemesi: Önerilen projenin estetik ve fonksiyonel
özellikleri, mevcut doğal kaynakları, yapıları, parkları ve peyzaj tasarımını
dikkate alma kapasitesini belirleyin.
• Mimari İnceleme: Projede yer alan bina yapılarının mevcut yapılı çevreye
duyarlılığı ve yeni mimari tasarımların istenilen yaşam kalitesini yerel
karaktere uygun olarak sağlayabilme kapasitesini araştırın.
• Peyzaj İncelemesi: Önerilen projenin bitkilendirme, yeşil alan, bitki ve
hayvan çeşitliliğine duyarlılık ve tarihi miras kültürünün korunması gibi
konulardaki duyarlılığını değerlendirin.
• İşaret İncelemesi: Yön işaretlendirmelerinin, reklam amaçlı kullanılmaktan
öte, yön bulmayı sağlamadaki yeterliliğini ve işaretlendirmelerin büyüklük,
sayı ve kullanılan malzeme gibi özelliklerinin yerel karakteri ne ölçüde
yansıttığını inceleyin.

55 Mevcut kurum ya da servis sağlayıcıların karşılaştığı problemleri tespit edin.
55 Bu problemlerin gelecekte de ortaya çıkma olasılığını ve bunlara ek olarak hangi
problemlerin ortaya çıkabileceğini değerlendirin.
55 Gelecek hizmet gereksinimlerinin ve gelir kaynaklarının vergi seviyesi, net mali
denge ve hizmet kalitesine dair sonuçlarını analiz edin.

347

348

E k 4 : A n ke t l e r
Halkın Algı ve Beklentilerini Araştırmak İçin Örnek Kontrol Listesi:

SANAYİ VE KONUT ALANLARI GÖRÜŞMELERİ

55 Alanda yaşayanların projeye yönelik düşüncelerini ve kendilerini bu projede ne
ölçüde etkin hissettiklerini tespit edin.

• 22-29 Mayıs 2015: Sanayi alanları (34 kişi)

55 Yaşayanların projenin mevcut ve olası etkileri hakkındaki düşüncelerini araştırın.

• 11 Haziran 2015: Konut alanları (19 kişi)

55 Bu etkilerin toplumsal davranışlarla bağlantılı olarak nasıl ele alınabileceğini
değerlendirin.

• 30 Haziran 2015: Konut alanları (7 kişi) (Çocuk çalıştayı sırasında)

55 Projeyle ilgili halkın tutumunda “değişim korkusu” önyargılarına neden
olabilecek etmenleri belirleyin.
55 Halkın bu tür projelere karşı önceden tutumlarının, varsa, nasıl şekillendiğini
araştırın.
55 Projeye karşı takınılan tutumların hangi sebeplerden kaynaklandığını belirleyin.
55 Projenin etkilerinin hangi ölçekte ortaya çıkabileceğini araştırın.
55 En çok dikkat çeken etkilerin neler olduğunu ve belirli grupların bu etkilere
maruz kalma potansiyellerinin diğer gruplara göre nasıl değiştiğini değerlendirin.
55 Önerilen proje hakkında tartışılan konuları ve nedenlerini tespit edin.
55 Yerel ölçekte proje ile ilgili hangi etkilerin dikkat çektiğini gözlemleyin.
55 Proje üzerindeki anlaşmazlıkları tespit edin. Hangi grupların hangi pozisyonları
benimsediğini ve bu pozisyonların geçmişten gelen nedenlerini değerlendirin.
55 Yeni yerel toplumsal pozisyonların ortaya çıkma ihtimalini ve nedenlerini
araştırın.

• 7 Temmuz 2015: Konut alanları (7 kişi) (Kartallı anketi-Proje alanında yaşadığı
öğrenilenler)
• 2-8 Temmuz 2015: Kartallılar (23 kişi)
• 18 Ağustos 2015: Konut alanları (Dernek toplantıları sırasında) (8 kişi)
• 4-6 Temmuz: 5 mahalle muhtarı ile yüz yüze görüşme
ÇALIŞTAY VE TOPLANTILAR
• 4 Mayıs 2015: Yatırımcılar ile toplantı (32 kişi)
• 12 Mayıs 2015: Kartal Kent-Der ile toplantı (23 kişi)
• 4-5 Haziran 2015: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm
Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile uzman çalıştayı ve sosyal etki eğitimleri
• 18 Haziran 2015: Akademisyen ve araştırmacılar ile toplantı
• 23 Haziran 2015: Gayrimenkul değerlemecileri uzman çalıştayı (19 kişi)
• 30 Haziran 2015: Yunus Mahallesi Çocuk Forumu (15 kişi)
• Muhtarlar ile toplantı (19 kişi)
DİĞER ÇALIŞTAY VE ETKİNLİKLER
• Disiplinlerarası uzman çalıştayı (“Tasarım Yoluyla Etkileri Görünür Kıl”
Çalıştayı)
• Sokak Atölyesi (Esentepe Mh.)
• Gençlerle “Kartal Film Atölyesi”
• Dernek toplantıları (Yunus Kentsel Dönüşüm Derneği, Yunus Özel Proje Alanı
Mülk Sahipleri Derneği, Esentepe Kentsel Dönüşüm Mağdurları Derneği)
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3.Size göre Doğu Merkez Projesi’nin ( Zaha Hadid
Projesi) riskleri nelerdir?

Planlama süresinin uzaması

Yatırımcı Anketleri

Ticari kullanımların satış zorluğu
Konut doygunluğu

1.Kartal’da yatırım yapma nedeniniz nedir?

Ekonomik kriz
Diğer

Büyük arsa ve yeterli imar durumu

0

Belediye yönetiminin teşviki
Ulaşım kolaylığı ve altyapı yatırımları

5

10

15

20

25

20

25

4.Kartal’ın mahallelerinin dönüşümünde, minimum satış bedeli
ne olursa ‘ödenebilir konut’ modeline yatırım yaparsınız?

Arsa fiyatları ve makul kat karşılığı
oranları
Diğer

1.100-1.300 $ arası
0

5

10

15

20

25

750-1.100 $ arası

550 - 750 $ arası

2.Aşağıdaki seçeneklerden hangi fiyat aralığındaki satış bedelleri
Kartal’da yatırım yapmanız için yeterlidir?

0

5

10

15

4.000 USD üstü
5.Kartallılar için Proje Paketleri’ndeki hangi projelere
verirsiniz?

3.000-4.000 USD

destek

Kent Kimliği

2.000-3.000 USD

Bellek Müzeleri
Usta Genç Elele

2.000 USD altı

TAK Kartal
0

5

10

15

20

25

30

Yaşam Atölyesi
Rehberler
Vizyon Projeleri
Değişen ve Dönüşen Kartal
0
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10

15

20

Kent-Der Üyeleri Anketi

1.Temsil ettiğiniz mülk sahibi, bu bölgedeki arazileri nasıl
değerlendirmek istiyor?

3.Dernek üyesi olmanızın size göre en olumlu etkisini işaretleyiniz.

Proje ile ilgili beklentilerimizi yeterince plana
yansıttık.

Satış
Yatırımcı ile anlaşma

Parselimizde hak kayıplarını engelledik

Tek başına proje geliştirme
Projeyi daha yakından takip ettik
Duruma göre değerlendirme
Diğer

Cevap yok

Cevap yok

0
0

2

4

6

8

10

2

4

6

8

10

12

14

16

4.Kartal Doğu Merkez Projesi’nin arazileriniz üzerindeki etkisini
değerlendiriniz.

2.Size göre projenin riskleri nelerdir?

Olumlu
22

Planlama süresinin uzaması
3

Ekonomik kriz

Ne olumlu, ne olumsuz

2

Konut doygunluğu

Olumsuz

3

Ticari kullanımların satış zorluğu
Altyapı maliyetlerinin yüksek olması

0

Diğer

0

Cevap yok

0
0

Cevap yok

0
5

10
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15

20

2

4

6

8

25

354

10

12

14

5.Doğu Merkez Projesi gerçekleştiğinde proje alanında yaşayanlar
ve çalışanlar için en olumlu sosyal etki size göre ne olacaktır?

Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Anketi
Kaliteli kentsel çevre ve ulaşım altyapısı

1.Sizce proje alanında konut/iş yeri oranı dağılımı nasıl olacak?

Yeni çalışma alanları ve iş fırsatları
Yeni donatı alanları ve yeşil alanlar

90/10

Konut değerlerinin yükselmesi

50/50

Konut kalitesinin yükselmesi

80/20
35/65

Diğer

75/25
65/35

Cevap yok
0

2

4

6

8

10

12

70/30

14

40/60

6.Doğu Merkez Projesi gerçekleştiğinde proje alanında yaşayan
ve çalışanlar için size göre en olumsuz sosyal etki ne olabilir?

0

1

2

3

4

5

6

İnşaat süresince çevre kirliliği

2.Aşağıdaki seçeneklerden hangi fiyat aralığındaki
m2 satış bedelleri Kartal’da yatırım yapılması için
yeterlidir?

Sanayi çalışanlarının işsiz kalması
Küçük ve orta ölçekli işletmelerin kapanmak zorunda kalması
Proje alanında yaşayanların mahalle hayatının kaybolması

3.Kartal’ın
mahallelerinin
dönüşümünde
‘ödenebilir konut’ modelinin işlemesi için
minimum satış bedeli ne olabilir?

4.000 USD üstü

Proje alanında yaşayan kiracıların kira fiyatlarındaki artış
nedeniyle bölgeden gitmek zorunda kalması

3.000 ve 3.500 TL arası

3.000-4.000 USD

Proje alanında yaşayan mülk sahiplerinin konut aidatlarının yüksek olması nedeniyle
bölgeden gitmek zorunda kalması

2.000-3.000 USD

2.000 ve 3.000 TL arası

2.000 USD altı

Olumsuz bir etkisi yok
Diğer

0

5

10

1.500 ve 2.000 TL arası

15

Cevap yok

0
0

2

4

7.Kendiniz yatırım yapacak olursanız, aşağıdaki konulardan
hangileri ile ilgili Kartal Belediyesi’ne destek olursunuz?

6

8

10

12

5

10

15

4.Size göre projenin riskleri nelerdir?

Planlama süresinin uzaması
Çevre kirliliğini azaltma

Ticari kullanımların satış zorluğu

İstihdam programı

Konut doygunluğu

Altyapı

Ekonomik kriz

Kültür-sanat- sosyal etkinlikler

Diğer

Sosyal gelişim projeleri

0

Tasarım projeleri

2

4

Cevap yok
0

2

4
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6

8

10
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6

8

10

12

14

5.Kartal’ı gayrimenkul gelişmeleri açısından cazip kılan konular
nelerdir?

Muhtarlar Anketi
*15 mahalle muhtarının cevaplarına dayanarak oluşturulmuştur.

Büyük arsa ve yeterli imar durumu
Belediye yönetiminin teşviki

1.Doğu Merkez Kentsel Dönüşüm Projesi hakkında bilgi sahibi
misiniz? Evet ise: Ne düşünüyorsunuz?

Ulaşım kolaylığı ve altyapı yatırımları
Arsa fiyatları ve makul kat karşılığı
oranları
Diğer
0

5

10

15

20

Hayır
Evet

6.Sizce Kartal yatırım yapmak için uygun bir yer mi? Nedenini
belirtiniz.

Diğer

Emin değilim

Hayır

Evet

2.Kartal Doğu Merkez Projesi’nin mahalleniz üzerindeki etkilerini
değerlendiriniz. * (14 mahalle muhtarının yanıtlarıyla oluşturuldu.)

0

2

4

6

8

10

12

7.Sizce yatırımcılar aşağıdaki konulardan hangileri ile ilgili Kartal
Belediyesi’ne destek olmalı?

Olumlu

Tasarım projeleri
Sosyal gelişim projeleri

Olumsuz

Kültür-sanat-sosyal etkinlikler

Ne olumlu, ne
olumsuz

Altyapı
İstihdam programı
Çevre kirliliğini azaltma
0

5

10

15
357

20
358

*Proje alanındaki mahallelerin muhtarlarının (5 kişi) cevaplarına dayanarak oluşturulmuştur.
1.Mahallenizle ilgili en önemli iki sorunu yazınız.
• Yunus Mh: Park yok. Kreş yok. Banka şubesi yok.

4.Doğu Merkez Projesi gerçekleştiğinde proje alanında yaşayanlar ve çalışanlar için en
olumlu sosyal etkisi size göre ne olacaktır?

• Çavuşoğlu Mh: Güvenlik (Hırsızlık olayları). Hizmet binası eksikliği.

• Yunus Mh: Kaliteli kentsel çevre ve ulaşım altyapısı.

• Esentepe Mh: Elektrik nakil hatlarının yeraltına alınması sorunu. Yağmur sularının
toplanması sorunu.

• Çavuşoğlu Mh: Yeni çalışma alanlarının oluşması.

• Topselvi Mh: Kentsel dönüşüm projesinin uygulanmaması. Sosyal donatı alanlarının
olmaması. İşsizlik (özellikle gençler için). Uyuşturucu sorunu.

• Topselvi Mh: Yeni donatı alanları ve yeşil alanlar.

• Kordonboyu Mh: Altyapı: “Yağmur yağdığında mahalle su altında kalıyor”. İmar: “Özellikle
Ankara Cad. Aynı caddede 10 katlı bina, yanında 3 katlı bina var. Emsal verilmeli; böylece
hepsi standart olmalı.”
2.Mahallenizde hangi sosyal donatı alanlarının eksik olduğunu düşünüyorsunuz?
• Yunus Mh: Kreş. Lise. Sosyal tesis. Spor alanı. Kültür merkezi. Park. (Diğer) Ulaşım ve
metroya erişim sorunu.
• Çavuşoğlu Mh: Kreş. Sağlık merkezi/hastane. Spor alanı. Kültür merkezi. (Diğer) Taziye evi.
• Esentepe Mh: Kreş. Lise. Sağlık merkezi/hastane. Spor alanı. Kütüphane. Kültür merkezi.
• Topselvi Mh: Kreş. İlköğretim okulu. Lise. Sağlık merkezi/hastane. Sosyal tesis. Spor alanı.
Kültür merkezi. (Diğer) Metro hattının uzak olması sebebiyle kullanılamaması. Pendik ring
hattının buraya ulaşmaması.
• Kordonboyu Mh: İlköğretim okulu. Lise. Sağlık merkezi/hastane. Sosyal tesis. Spor alanı.
Kütüphane. Kültür merkezi.

• Esentepe Mh: Kaliteli kentsel çevre ve ulaşım altyapısı.
• Kordonboyu Mh: Kaliteli kentsel çevre ve ulaşım altyapısı.
5.Projenin en olumsuz sosyal etkisi ne olabilir?
• Yunus Mh: Sanayi çalışanlarının işsiz kalması.
• Çavuşoğlu Mh: (Diğer) “Yerinde dönüşüme karşıyım artık. Nüfus yoğunluğunu artırıyor.
Otopark yetmiyor.”
• Esentepe Mh: (Diğer) Görüntü kirliliği
• Topselvi Mh: Küçük ve orta ölçekli işletmelerin kapanmak zorunda kalması.
• Kordonboyu Mh: Proje alanında yaşayan mülk sahiplerinin konut aidatlarının yüksek
olması nedeniyle bölgeden gitmek zorunda kalması.
6.Kartal’da aşağıdaki konulardan hangileri ile ilgili projeler geliştirilmelidir?
• Yunus Mh: Altyapı. Kültür-sanat-sosyal etkinlikler.
• Çavuşoğlu Mh: İstihdam programı. Kültür-sanat-sosyal etkinlikler. (Diğer) Halk Eğitim
Merkezi.

3.Kartal Doğu Merkez Projesi’nin mahalleniz üzerindeki etkilerini değerlendiriniz.

• Esentepe Mh: Tüm şıklar işaretlenmiş. (Diğer) Sosyal tesis.

• Yunus Mh: (Olumlu) ”Dönüşüm isteniyor. Mahalleyi kalkındıracak. Yunus mahallesinin
belli bir bölümünde dönüşüm var.”

• Topselvi Mh: İstihdam programı. Kültür-sanat-sosyal etkinlikler.
• Kordonboyu Mh: Altyapı. Kültür-sanat-sosyal etkinlikler. Tasarım projeleri.

• Çavuşoğlu Mh: (Olumlu) “Parkların, sosyal tesislerin yapılmasını istiyoruz. Bankalar
Caddesi eğlence merkezi olmalı. Sanayi kaldırılmalı. Onu yerine giyim-kuşam, alışveriş ve
eğlence alanları gelmeli. Kartal’ın içinde bu tür alanlar yok. Pendik ve Maltepe’ye gidiyoruz
alışveriş için. Kartal halkı başka ilçelerde çalışıyor.”
• Esentepe Mh: (Olumlu) “Yapıların yenilenmesi. Ruhsatsız imar problemlerini çözme.”
• Topselvi Mh: (Olumlu) “Sosyal donatı alanları ve planlı yapılaşmanın önünü açacak.
2007’ye göre olsaydı olumsuz olurdu. Değişiklikler iyi oldu.”
• Kordonboyu Mh: (Olumsuz) “O bölgede AVM olacağı söyleniyor. Dairemi verip gitmem.
Emekliyim, neden buraya AVM yapılsın?”
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Ek 5: 7B

1

Bilgilendirme

• İşbirliği
• Ortak karar alma

• İstanbul Büyükşehir Belediyesi
• Kartal Belediyesi
• Dernek

• Fırsatlar
• Yasal süreç
• Proje geliştirme süreci

2

Bilinçlendirme

• Genel toplantılar
• Alt bölge toplantıları
• Proje karar kurulu

• Üst ölçek plan kararları
• Konsept proje
• İmar planları

• Yatırımcı talepleri
• Piyasa koşulları

3

Buluşma

• Piyasa koşulları
• Değer yaratma

• Toplantılar
• Stratejik kararlar

• En iyi arazi kullanım
kararları

• Planlama bölgeleri
• Yasal belgeler

• Ortak yatırımcı
• Ortak proje

• Değer artışı

• Yasal haklar

• Alt bölge ve ada bazında
birleşme

• Gayrimenkul sektörü
• Finans sektörü

• Mülk sahipleri
• Yatırımcılar

• Mimar
• Plancı
• Mühendis

4

• İş talebi
• Yeni sanayi arsa tahsisi

• Eşitlikçi imar hakkı
• Eşit terk oranı

• Plan onay sürecinin hızı

• Altyapı zamanlaması
• Kamu yatırımları

• Parsel birleşmeleri

• Alt bölge bazında birleşme

• Ortak proje geliştirme

• Plan onarma süreci

• Altyapı geliştirme programı
• Altyapı finansmanı

• Kamu yatırımları
• Kamu mülkiyetinin değerlendirilmesi

• Piyasa koşulları

• Kentsel tasarım rehberi
• Estetik kurul
• Avan proje onayı

• Planlama ilkeleri
• Plan ve notları

• Strateji ve eylem planı
• Kentsel tasarım rehberi
• Estetik kurul

• Gayrimenkul sektörü
• Finans sektörü

• Mülk sahipleri
• Bürokrasi

• Vizyon
• Konsept proje
• Tasarım ilkeleri

361

Beklentiler

• Daha fazla değer

5

Birleşme

• Bütünleşme

• ZHA tasarım ilkelerinin
uygulanması

• Ortak altyapı

• Ortak yatırım

6

Belirsizlikler

• Sivil örgütler
• Yerel halk

362

• Belediye
• Mülk sahipleri
• Yatırımcı
• Sivil örgütler

• Taşınma programı
• Yeni sanayi alanı

7

Benimseme

E k 6 : B e k l e n t i Yö n e t i m i
Tarafların Beklentileri Tablosu

Belediyenin
Beklentisi

Yatırımcı
Belediyenin Yatırımcıdan
Beklentisi

- Örnek Proje
- Kaliteli Çevre
- Yenilikçi ve Yaratıcı Proje

Yatırımcı
Mülk Sahipleri
Kiracılar

Kiracıların Belediyeden Beklentisi

- Bilgilendirme
- Yeni Alan
- İş talebi

Sivil Örgütlerin
Belediyeden Beklentisi

Sivil Örgütler

Yatırımcıların
Beklentisi

- Karar süreçlerinde hız
- Teşvikler
- Altyapı Yatırımları

- Bilgi ve belge paylaşımı
- Planlama sürecinde işbirliği
- Plan onay sürecinin hızlı olması
- Altyapı yatırımlarına öncelik

- Yaratılan değerin bir bölümünün
kamuya aktarılması

- Karar süreçlerine katılım

Belediyenin Mülk
Sahiplerinden Beklentisi

-

Dernek Kurulması
Planlamaya Katılım
Ortak Proje Geliştirme

Yatırımcının Mülk
Sahiplerinden Beklentisi

Yatırımcının Belediyeden
Beklentisi

Mülk Sahiplerinin
Belediyeden Beklentisi

Mülk Sahipleri

- Paylaşım Oranlarının Makul Olması
- Kabul edilebilir istekler
- Proje değerinin bugünkü değerden

- Bilgilendirme
- Taşınma Yardımı
- İş talebi

Sivil Örgütlerin
Yatırımcıdan Beklentisi

- Projenin tartışılması
- Ekonomik kalkınma
- Sosyal boyut

-

Sorunların Tespitinde Yardım
Yeni İş Programlarına Katılım

Yatırımcının Kiracılardan
Beklentisi

-

Zamanında Tahliye
Sorunsuz Tahliye

Mülk
Sahiplerinin
Beklentisi

Kiracılardan Beklentisi

-

Zamanında Tahliye
Sorunsuz Tahliye

Zaman Programı
Taşınma Yardımı

Sivil Örgütlerin Mülk
Sahiplerinden Beklentisi

- İşbirliği
- Sosyal Sorumluluk Projelerine Destek

Belediyenin Sivil
Örgütlerden Beklentisi

-

Projeye Destek
Sosyal Sorumluluk Projeleri
Kapasite Artırma ve İş
Geliştirme Programları

Yatırımcının Sivil
Örgütlerden Beklentisi

-

Projeye destek
Ekonomik ve sosyal projelerde
çözüm ortağı
Mimari tasarım ilkelerine katkı

Mülk sahiplerinin Sivil
Örgütlerden Beklentisi

-

Proje desteği
Proje Karar Kurullarında yer
almaları (Estetik Kurul)

-

Sosyal sorumluluk projeleri

Kiracıların Sivil
Örgütlerden Beklentisi

Kiracıların Mülk
Sahiplerinden Beklentisi

-

Sivil Örgütler

-

Mülk Sahiplerinin

Paylaşım oranının yüksek olması
Daha fazla değer yaratması
Kaliteli İnşaat ve çevre
Pazarlama kabiliyeti

Kiracıların Yatırımcıdan Beklentisi

Belediyenin
Kiracılardan Beklentisi

fazla olacağına inanmak

Mülk Sahiplerinin
Yatırımcıdan Beklentisi

-

Kiracılar

Kiracıların
Beklentisi
Sivil Örgütlerin
Kiracılardan Beklentisi

-

Örgütlenme Kapasitesi
Bilgi Paylaşımı

- Destek
- Alternatif Çözüm Önerileri

Sivil
Örgütlerin
Beklentisi
Kaynak: Kentsel Strateji

Kendisinin diğer taraflardan beklentisi
363

Kaynak: Kentsel Strateji
364

Diğer tarafların kendisinden beklentisi

Belediye

Belediye

E k 7: G a y r i m e n ku l D e ğ e r l e r i
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2015 ARSA DEĞERLERİ

Alan Sınırı

2007-2015 Yillari Arsa Değeri Artış Oranı
TL (%)

USD (%)

Doğu

Kuzey

M2 (Brüt)

Satış Değeri (TL)

TL/m² Br. Fiyatı

USD/M² Br. Fiyatı
($) 2.606 TL

Yakın Çevre

264

69

4

Yunus

Arsa

5281

16.939.000 TL

3.208 TL

1.231 USD

Batı

Yakın Çevre

279

76

4

Yunus

Arsa

28000

260.600.000 TL

9.307 TL

3.571 USD

5

Yunus

Arsa + A
Lejantlı

3200

33.878.000 TL

10.587 TL

4.063 USD

5

Yunus

Arsa

720

2.150.000 TL

2.986 TL

1.146 USD

5

Yunus

Arsa

200

595.000 TL

2.975 TL

1.142 USD

4

Yunus

Arsa

288

750.000 TL

2.604 TL

999 USD

4

Yunus

Arsa

1750

5.472.600 TL

3.127 TL

1.200 USD

4

Topselvi

Arsa

104

250.000 TL

2.404 TL

922 USD

11

Çavuşoğlu

Arsa

177000

966.826.000 TL

5.462 TL

2.096 USD

11

Çavuşoğlu

Arsa

5665

17.720.800 TL

3.128 TL

1.200 USD

11

Çavuşoğlu

Arsa

70000

364.840.000 TL

5.212 TL

2.000 USD

11

Çavuşoğlu

Arsa

6000

23.454.000 TL

3.909 TL

1.500 USD

12

Çavuşoğlu

Arsa

12800

57.332.000 TL

4.479 TL

1.719 USD

12

Çavuşoğlu

Arsa

31000

122.482.000 TL

3.951 TL

1.516 USD

12

Çavuşoğlu

Arsa

6400

33.878.000 TL

5.293 TL

2.031 USD

6

Yunus

Arsa

2328

21.233.688 TL

9.121 TL

3.500 USD

6

Yunus

Arsa

1201

9.511.900 TL

7.920 TL

3.039 USD

6

Yunus

Arsa

3529

32.965.900 TL

9.341 TL

3.585 USD

7

Yunus

Arsa

420

2.215.100 TL

5.274 TL

2.024 USD

10

Çavuşoğlu

Arsa

44000

239.752.000 TL

5.449 TL

2.091 USD

10

Çavuşoğlu

Arsa (Otel)

13000

46.908.000 TL

3.608 TL

1.385 USD

10

Çavuşoğlu

Arsa

295

1.749.940 TL

5.932 TL

2.220 USD

10

Çavuşoğlu

Arsa

300

1.876.800TL

6.256 TL

2.401 USD

10

Çavuşoğlu

Arsa

712

3.678.904 TL

5.167 TL

1.983 USD

Güney

Yakın Çevre

113

463

Kuzey

Yakın Çevre

124

4

Alan Sınırı

Güney

Konut Türü

Alan İçi

397

Yakın Çevre

131

2015 Ortalama Arsa Emlak Değeri

Batı

Mahalle Adı

Doğu

Alan İçi

Doğu

Alt
Bölge

Alt Bölge

Alan İçi

4, 5

Yakın Çevre

4, 5

Alan İçi

11

Yakın Çevre

12

Alan İçi

6, 7, 10

Yakın Çevre

6, 9, 10

Alan İçi

1, 2, 3, 14

Yakın Çevre

1,2, 3, 13, 14

Mahalle Adı

Min. M² Br. Fiyatı

Yunus, Topselvi, Yalı
Çavuşoğlu, Karlıktepe
Yunus, Kordonboyu,
Çavuşoğlu, Yukarı
Orta, Cumhuriyet, Esentepe, Topselvi, Yalı

Max. M² Br.
Fiyatı

Ortalama (TL) Ortalama (USD)

1.231 USD

4.063 USD

7.701 TL

2.955 USD

922 USD

1.146 USD

2.819 TL

1.082 USD

1.200 USD

2.096 USD

4.428 TL

1.699 USD

1.516 USD

2.031 USD

4.575 TL

1.755 USD

1.385 USD

3.585 USD

6.786 TL

2.604 USD

749 USD

1.151 USD

5.785 TL

2.220 USD

1.020 USD

8.967 USD

6.609 TL

2.536 USD

700 USD

2.000 USD

3.021 TL

1.159 USD

Batı

Alan İçi

Yakın Çevre

2007 Ortalama Arsa Emlak Değeri
Alan Sınırı

Alt Bölge

Mahalle Adı

M² Br. Fiyatı Minimum

M² Br. Fiyatı
Maksimum

Ortalama (TL) Ortalama (USD)

Doğu

Yakın Çevre

3, 4

Topselvi

580 USD

704 USD

776 TL

642 USD

Batı

Yakın Çevre

12

Çavuşoğlu, Karlıktepe

900 USD

1.100 USD

1.208 TL

1.000 USD

Güney

Yakın Çevre

10

-

1.250 TL

1.035 USD

Kuzey

Yakın Çevre

-

-

1.351 TL

1.118 USD

Alan İçi

1, 2, 3, 14

Orta, Cumhuriyet,
Esentepe

1.329 TL

1.100 USD

1.000 USD

26 Tablodaki bilgiler aşağıdaki kaynaklardan faydalanılarak hazırlanmıştır:

1.200 USD

Güney

Alan İçi

Yakın Çevre

Reidin, [Çevrimiçi]: http://www.reidin.com [Erişim: 17.6.2015].

L. Gökmen, “İstanbul’un Ofis Haritası Nasıl Değişti?”, Ekonomist, 30 Haziran 2013. [Çevrimiçi]:
http://www. kuzeybati.com.tr/dokumanlar/istnbul%20ofis%20piyasas%C4%B11.pdf [Erişim: 16.6.2015].
“Kartal Konut Projeleri”, Emlak Kulisi, [Çevrimiçi]: http://emlakkulisi.com/projeler/kartal-konutprojeleri/
1/1 [Erişim: 16.6.2015].
“Kartal Projeleri”, [Çevrimiçi]: http://kartalprojeleri.com/proje/hukukcular_towers [Erişim:
16.6.2015].
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Konut
2007-2015 Yılları Konut Değeri Artış Oranı

2015 ARSA DEĞERLERİ

Alan Sınırı
Kuzey

Alt
Bölge

Mahalle Adı

Konut Türü

M2 (Brüt)

Satış Değeri (TL)

TL/m² Br. Fiyatı

USD/M² Br. Fiyatı
($) 2.606 TL

Alan İçi

TL (%)

USD (%)

Doğu

Yakın Çevre

237

56

Batı

Yakın Çevre

176

28

Yakın Çevre

42

-34

Yakın Çevre

193

36

1

Orta

Arsa

460

3.909.000 TL

8.498 TL

3.261 USD

Güney

1

Orta

Arsa

2150

12.500.000 TL

5.814 TL

2.231 USD

Kuzey

1

Orta

Arsa

2000

22.151.000 TL

11.076 TL

4.250 USD

2

Cumhuriyet

Arsa

2840

14.333.000 TL

5.047 TL

1.937 USD

2

Cumhuriyet

Arsa+Otel

368

8.599.800 TL

23.369 TL

8.967 USD

2

Cumhuriyet

Arsa

2461

9.121.000 TL

3.706 TL

1.422 USD

2

Cumhuriyet

Arsa

316

950.000 TL

3.006 TL

1.154 USD

3

Topselvi

Arsa

187

600.000 TL

3.209 TL

1.231 USD

3

Topselvi

Arsa

2445

6.500.000 TL

2.658 TL

1.020 USD

3

Topselvi

Arsa

75000

521.200.000 TL

6.949 TL

2.667 USD

14

Esentepe

Arsa

6000

31.272.000 TL

5.212 TL

2.000 USD

14

Esentepe

Arsa

6758

20.848.000 TL

3.085 TL

1.184 USD

14

Esentepe

Arsa

7300

31.272.000 TL

4.284 TL

1.644 USD

1

Orta

Arsa

302

800.000 TL

2.649 TL

1.017 USD

1

Orta

Arsa

130

300.000 TL

2.308 TL

886 USD

1

Orta

Arsa

402

1.400.000 TL

3.483 TL

1.336 USD

2

Cumhuriyet

Arsa

137

250.000 TL

1.825 TL

700 USD

Doğu

Yakın Çevre

3

Topselvi

486 USD

945 USD

821 TL

680 USD

2

Cumhuriyet

Arsa

426

1.350.000 TL

3.169 TL

1.216 USD

Batı

Yakın Çevre

12, 13

686 USD

1.051 USD

1.143 TL

946 USD

3

Topselvi

Arsa

248

595.000 TL

2.399 TL

921 USD

Çavuşoğlu, Esentepe,
Karlıktepe

3

Topselvi

Arsa

2400

7.818.000 TL

3.258 TL

1.250 USD

Güney

Yakın Çevre

6, 9, 10

Yunus, Kordonboyu,
Çavuşoğlu

772 USD

1.046 USD

2.067 TL

1.711 USD

13

Esentepe

Arsa

8000

20.848.000 TL

2.606 TL

1.000 USD

13

Esentepe

Arsa

191

630.000 TL

3.298 TL

1.266 USD

Kuzey

Yakın Çevre

1, 2, 3,
14

Orta, Cumhuriyet, Esentepe,
Topselvi

475 USD

1.853 USD

1.242 TL

1.028 USD

14

Esentepe

Arsa

6000

31.272.000 TL

5.212 TL

2.000 USD

14

Esentepe

Arsa

6000

31.272.000 TL

5.212 TL

2.000 USD

2015 Ortalama Konut Emlak Değeri
Alan Sınırı

Mahalle Adı

Min. M² Br. Fiyatı

Max. M² Br.
Fiyatı

Ortalama (TL) Ortalama (USD)

Doğu

Yakın Çevre

4, 5

Yunus, Topselvi, Yalı

500 USD

1.074 USD

2.772 TL

1.064 USD

Batı

Yakın Çevre

11, 12

Çavuşoğlu, Karlıktepe

544 USD

1.247 USD

3.156 TL

1.211 USD

Güney

Yakın Çevre

6, 7, 8,
9, 10

Yunus, Kordonboyu,
Çavuşoğlu, Yukarı

748 USD

1.623 USD

2.940 TL

1.128 USD

Alan İçi

8, 9, 10

Yunus, Kordonboyu

576 USD

3.837 USD

6.028 TL

2.313 USD

Yakın Çevre

1, 2, 3,
12, 13,
14

Orta, Cumhuriyet, Esentepe,
Topselvi, Yalı

790 USD

2.154 USD

3.642 TL

1.397 USD

Kuzey

Yakın Çevre

367

Alt
Bölge

2007 Ortalama Konut Emlak Değeri
Alt
Bölge

Mahalle Adı

Min. M² Br. Fiyatı

368

Max. M² Br.
Fiyatı

Ortalama (TL) Ortalama (USD)

2015 Konut
Alan Sınırı

Alan İçi

Alt
Bölge

-

Mahalle Adı

-

Konut Türü

-

M²
(Brüt)

-

Dönem
(<2005
veya
>2005)

Yapım
Yılı

-

-

Satış Değeri
(TL)

-

TL/m² Br.
Fiyatı

-

USD/M² Br.
Fiyatı ($)
2.606 TL

Alan İçi

Alan İçi

-

-

-

-

-

-

-

1 Orta

Daire

150 Sonra

2015

445.000 TL

2.967 TL

1.138 USD

1 Orta

Daire

115 Sonra

2015

295.000 TL

2.565 TL

984 USD

1 Orta

Daire

125 Sonra

2015

300.000 TL

2.400 TL

921 USD

Rezidans

57 Sonra

2013

320.000 TL

5.614 TL

2.154 USD

96 Sonra

2015

345.000 TL

3.594 TL

1.379 USD

4 Topselvi

Daire

140 Sonra

2013

245.000 TL

1.750 TL

672 USD

4 Topselvi

Daire

90 Sonra

2015

250.000 TL

2.778 TL

1.066 USD

1 Orta

Rezidans

4 Topselvi

Daire

90 Önce

1995

130.000 TL

1.444 TL

554 USD

2 Cumhuriyet

Daire

130 Sonra

2015

365.000 TL

2.808 TL

1.077 USD

2 Cumhuriyet

Daire

115 Sonra

2015

260.000 TL

2.261 TL

868 USD

2 Cumhuriyet

Daire

90 Sonra

2015

260.000 TL

2.889 TL

1.109 USD

Kuzey

5 Yunus

Daire

100 Sonra

2014

280.000 TL

2.800 TL

1.074 USD

5 Yunus

Daire

110 Sonra

2015

300.000 TL

2.727 TL

1.047 USD

5 Yunus

Daire

86 Sonra

2013

178.000 TL

2.070 TL

794 USD

13-14

Esentepe

Daire

120 Önce

2000

285.000 TL

2.375 TL

911 USD

5 Yunus

Daire

96 Önce

1990

125.000 TL

1.302 TL

500 USD

13-14

Esentepe

Daire

100 Sonra

2012

246.000 TL

2.460 TL

944 USD

13-14

Esentepe

Daire

130 Sonra

2011

325.000 TL

2.500 TL

959 USD

Daire

135 Sonra

2014

320.000 TL

2.370 TL

910 USD

-

-

-

-

-

-

-

-

3 Topselvi
11 Çavuşoğlu

Daire

115 Sonra

2015

360.000 TL

3.130 TL

1.201 USD

3 Topselvi

Daire

90 Sonra

2011

210.000 TL

2.333 TL

895 USD

3 Topselvi

Daire

85 Sonra

2013

175.000 TL

2.059 TL

790 USD

11 Çavuşoğlu

Daire

90 Önce

1990

245.000 TL

2.722 TL

1.045 USD

11 Çavuşoğlu

Daire

120 Önce

1995

170.000 TL

1.417 TL

544 USD

11 Çavuşoğlu

Daire

90 Önce

2000

180.000 TL

2.000 TL

767 USD

12 Karlıktepe

Daire

70 Sonra

2014

175.000 TL

2.500 TL

959 USD

12 Karlıktepe

Daire

100 Sonra

2015

325.000 TL

3.250 TL

1.247 USD

12 Karlıktepe

Daire

115 Sonra

2005

305.000 TL

2.652 TL

1.018 USD

Alan İçi

Güney

-

1 Orta

Yakın Çevre

Batı

-

Yakın Çevre

Yakın Çevre

Doğu

-

7 Yunus

Daire

90 Önce

1998

135.000 TL

1.500 TL

576 USD

9 Kordonboyu

Rezidans

35 Sonra

2015

350.000 TL

10.000 TL

3.837 USD

9 Kordonboyu

Rezidans

73 Sonra

2015

720.000 TL

9.863 TL

3.785 USD

9 Kordonboyu

Daire

120 Önce

1995

330.000 TL

2.750 TL

1.055 USD

8 Yunus

Daire

100 Sonra

2011

300.000 TL

3.000 TL

1.151 USD

8 Yunus

Daire

120 Sonra

2015

370.000 TL

3.083 TL

1.183 USD

9 Kordonboyu

Daire

130 Sonra

2014

550.000 TL

4.231 TL

1.623 USD

9 Kordonboyu

Daire

135 Önce

1995

350.000 TL

2.593 TL

995 USD

Yakın Çevre

10 Çavuşoğlu

Daire

115 Sonra

2015

320.000 TL

2.783 TL

1.068 USD

10 Çavuşoğlu

Daire

100 Sonra

2015

195.000 TL

1.950 TL

748 USD

369

370

İşyeri

Proje alanı çevresindeki gelişmeler

2015 İşyeri Kiralık

Alan Sınırı

Alt
Bölge

Mahalle Adı

Konut
Türü

2

M (Brüt)

Dönem
(<2005
veya
>2005)

Yapım Yılı

Kira Değeri
(TL)

TL/m² Br.
Fiyatı

USD/M² Br.
Fiyatı ($) 2.606
TL

Yakın Çevre
5

Doğu

Yunus

Dükkan

40

Önce

1995

400 TL

10 TL

4 USD

Konut
birimi

Konut alanı**
m²

Ofis ve karma Ofis ve karma
kullanım
kullanım
birimi
alanı** m²

Toplam üretilen
alan

Toplam
birim

Toplam alana
oranı

Proje alanı

1.463

184.338

-

184.338

1.463

%6,8

Proje alanı yakın
çevresi*

1.756

221.256

1.704

214.704

435.960

3.460

%8,2

Kartal’daki diğer
projeler

14.751

1.858.626

3.678

463.428

2.322.054 m²

18.429

%85

678.132

2.942.352 m2

23.352

%100

Tüm Kartal

2.264.220

4

Yalı

Ofis

70

Sonra

2015

1.350 TL

19 TL

7 USD

4

Yalı

Ofis

40

Sonra

2015

875 TL

22 TL

8 USD

Çavuşoğlu

Plaza

1320

Sonra

2005

29.000 TL

22 TL

8 USD

12

Çavuşoğlu

Plaza

7000

Sonra

2015

155.000 TL

22 TL

8 USD

12

Çavuşoğlu

Plaza

4100

Sonra

2014

100.000 TL

24 TL

9 USD

10

Kordonboyu

Ofis

70

Önce

1995

1.600 TL

23 TL

9 USD

E k 8 : Ka r t a l Ke n t - D e r Ü y e L i s t e s i ( 2 015 )

10

Kordonboyu

Ofis

180

Önce

1995

2.000 TL

11 TL

4 USD

• ABB Elektrik San A.Ş.

• Metal Holding A.Ş.

10

Kordonboyu

Ofis

260

Sonra

2005

5.500 TL

21 TL

8 USD

• Ahmet Nur Çebi

• Seçenler Kauçuk ve Plas. Sanayi ve Tic. A.Ş.

• Avrupa Holding A.Ş.

• Siemens San ve Tic A.Ş

1

Orta

Plaza

1150

Önce

2002

23.500 TL

20 TL

8 USD

• Cavit Aykanat

• Sunta Tahta San. T.A.Ş.

1

Orta

Plaza

170

Sonra

2005

2.750 TL

16 TL

6 USD

• Cepa, Celepcioğlu İst Metal San.Paz.ve Dış Tic.A.Ş.

• Teknik Çelik Eşya San ve Tic A.Ş.

• Demirer Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.

• Törk Makine San ve Tic .A.Ş.

• Doğuş Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş.
• Eczacıbaşı Holding A.Ş.

• Türker Proje Gayrimenkul ve Yatırım
Geliştirme A.Ş.

Yakın Çevre

Kartal Genelinde Konut ve İşyeri Üretim Oranları
Konut: %77

11
Batı

Üretilen konut
alanı, ofis ve karma
kullanım

İşyeri ve Home-ofis: %23
**Ort. konut büyüklüğü = 126 m2 (Best Use Analizi)

Yakın Çevre

Güney
Alan İçi

2

Cumhuriyet

Dükkan

2546

Sonra

2011

29.000 TL

11 TL

4 USD

3

Yalı

Ofis

87

Sonra

2015

2.000 TL

23 TL

9 USD

3

Yalı

Ofis

36

Sonra

2015

950 TL

26 TL

10 USD

• Ersac Metal San. ve Ltd. Şti.

• Ünimert Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.

13

Esentepe

Ofis

65

Sonra

2005

1.100 TL

17 TL

6 USD

• Exsa Export San. Ma. Sat ve Araş A.Ş.

• Valfsel Armatür San A.Ş.

13

Esentepe

Ofis

113

Sonra

2005

4.430 TL

39 TL

15 USD

• Gözütoklar Yapı İnş. San ve Tic A.Ş.

• Vatan Plastik Sanayi ve Tic. A.Ş.

• Habaş Sınaî ve Tıbbı Gazlar İstihsal Endüstri A.Ş.

• Veysel Mermer

Yakın Çevre
Kuzey

• Hakkı Gedik

1

Orta

Plaza

1400

Sonra

2005

25.000 TL

18 TL

7 USD

1

Orta

Plaza

5083

Sonra

2015

101.634 TL

20 TL

8 USD

1

Orta

Dükkan

438

Sonra

2015

11.000 TL

25 TL

10 USD

• Kayalar Gayrimenkul A.Ş.

1

Orta

Ofis

59

Sonra

2015

1.300 TL

22 TL

8 USD

• Kibar Holding A.Ş.

• Hazır Beton San. ve Tic. A.Ş.
• Hedef End. Ür. San ve Tic A.Ş.

• Küçükçalık Gayrimenkul Yatırım A.Ş.
2

Cumhuriyet

Ofis

700

Sonra

2015

17.000 TL

24 TL

9 USD

13

Esentepe

Ofis

69

Sonra

2014

1.500 TL

22 TL

8 USD

13

Esentepe

Ofis

114

Sonra

2015

3.300 TL

29 TL

11 USD

13

Esentepe

Ofis

114

Sonra

2015

3.300 TL

29 TL

11 USD
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E k 9 : Ka r t a l Fi l m A t ö l y e s i
Ka t ı l ı m c ı L i s t e s i
• Mehmet Ercan (Eğitmen)
• Ayşenur Babacan
• Demet Songürtekin
• Elif Yasemin Azaz
• Elis Mutlu
• Gizem Tınmaz
• Kenan Altun
• Melih Yılmaz
• Mehmet Fatih Dayan
• Mustafa Cem Güneş
• Mustafa Parlak
• Mustafa Şimşek
• Ramazan Demirhan
• Simge Mutlu
• Yekta Türkel
• Yeliz Eke
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Ku l l a n ı l a n Ka y n a k l a r

Kısaltmalar
AYEDAŞ: Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş
BMP: Batı Merkez Projesi
ÇED: Çevresel Etki Değerlendirmesi
ÇDP: Çevre Düzeni Planı
ÇŞB: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
DESTEK Platformu: Demokrasi, Eşitlik, Strateji, Toplum, Ekonomi, Katılım
DMP: Doğu Merkez Projesi
DSİ: Devlet Su İşleri
EYP: Etki Yönetim Planı
İBB: İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İETT: İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri
“Deprem ve Kentsel Dönüşüme Arkanızı
Dönmeyin!”, Kartal Belediyesi, 2012.

Kartal Kentsel Dönüşüm Projesi
Mekansal ve Ekonomik Analiz
Çalışması, Kentsel Strateji, 2009.

İHT: İmar Hakları Transferi
İMP: İstanbul Metropoliten Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezi
Kartal KENT-DER: Kartal Kentsel Geliştirme Derneği
KARYAPSAN: Kartal Yapı ve İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş
KAPGO: Kartal Proje Geliştirme Ortaklığı
KSS: Küçük Sanayi Sitesi
KTP: Kentsel Tasarım Projeleri
MİA: Merkezi İş Alanı
NİP: Nazım İmar Planı
ÖKP: Ödenebilir Konut Programı
PWP: Paddington Waterside Partnership
SATP: Sanayi Alanı Tasfiye Planı
SED: Sosyal Etki Değerlendirmesi
SED Adımları (5T): Tanımlama, Tarama, Tahlil, Tasarlama, Takip

Kartal Vizyon Planı, Kentsel Strateji, 2015.

SET Rehberi, Kentsel Strateji, 2015.

SEM: Sosyal Etki Matrisi (4E)
SEP: Sosyal Etki Programı
SET: Sosyal Etki Tasarımı
STK: Sivil Toplum Kuruluşu
TAK: Tasarım, Araştırma, Katılım
TCDD: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları
TOKİ: Toplu Konut İdaresi
TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumu

Kartal Strateji ve Eylem Planı, Kentsel Strateji, 2009.

SED Rehberi, Kentsel Vizyon Platformu, 2015.

YEP: Yer Değiştirme Eylem Planı
ZHM: Zaha Hadid Mimarlık
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