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GİRİŞ

İstanbul Vizyon 2050 Çalışması, İstanbul’un günümüz koşullarına uygun, dinamik ve
çok paydaşlı planlama süreçleri ve bütüncül bir bakış açısıyla, eşitlikçi ve adil,
demokratik ve katılımcı, dayanıklı, güvenli ve sağlıklı, refah yaratan ve güvenceli,
korumacı ve şeffaf bir şekilde yönetilen kent olmasını hedeflemektedir. Günümüzde
giderek artan ekonomik belirsizlikler, iklim krizinin etkileri, jeopolitik çatışmalar ve
değişen nüfus dinamikleri gibi olgular, çağımız kentlerinin planlanmasında dinamik ve
bütüncül

yaklaşımlara

olan

ihtiyaçları

ve

çözüm

önlemlerinin

gereksinimini

artırmaktadır. Bu doğrultuda İstanbul Vizyon 2050 çalışmaları, bütüncül bir bakış
açısıyla ve disiplinler arası bir planlama süreci ile söz konusu ihtiyaçlara cevap
vermektedir. Beş ana aşamadan oluşan İstanbul Vizyon 2050 Çalışması, demokratik
ve ortak akılla yürütülen katılım süreçleri ile ana ilkeler doğrultusunda 2050 yılına
yönelik, vizyon, hedef ve stratejilerin ortaya konmasını amaçlamaktadır.
“Kentsel Durum Çalıştayları” ile söz konusu beş aşamanın ikincisi olan “Kentsel
Durum Analizi” aşamasında, demokratik katılımcı yöntemler ile mevcut durum, sorun
alanları ve potansiyellerin geniş paydaş yelpazesi ile belirlenmesi sağlanacaktır. Bu
aşamada Vizyon 2050 çalışma konularının sentezlenerek ele alındığı bir dizi çalıştay
İstanbul’un temel sorunlarını geniş bir perspektifte ele alarak değerlendirmeyi ve
Vizyon

2050

stratejilerinin

geliştirilmesine

yönelik

bilginin

sağlanmasını

hedeflemektedir.
Çalıştayların tamamı zoom üzerinden düzenlenmiştir. Genel bir oturumla başlayan
programlar, çalıştay konularına göre değişiklik gösteren şekillerde alt odalarda
paralel yürütülen tartışmalar olarak devam etmiştir. Her alt odada bir moderatör
kolaylaştırıcı olarak destek verirken, bir raportör tartışmaları yazılı olarak kayıt altına
almıştır. Çalıştayların Zoom üzerinden gerçekleştirilebilmesi için gereken teknik
destek ve süreç kontrolü İstanbul Büyükşehir Belediyesi- Bimtaş Kooperasyon ve
İletişim Şefliği desteğiyle sağlanmıştır.
İstanbul Vizyon 2050 Çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen Kentsel Durum
Çalıştayları, İstanbul Kentsel Durum Analizinin demokratik katılımcı yöntemler ve
geniş katılımla belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir. Bu çalıştaylardan üçüncüsü olan

“Güvenli, Sağlıklı, Dayanıklı İstanbul” Çalıştayı, 15 Haziran 2021 Salı günü, 9:00-13:30
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saatleri arasında gerçekleştirilmiştir. Çalıştay öncesinde paydaşlara davet e-postası
gönderilmiş ve katılımlarını teyit etmek adına aramalar gerçekleştirilmiştir. Katılımı
teyit edilen paydaşlar ile çalıştaya ilişkin bilgi notu paylaşılmıştır. Çalıştaya 76 paydaş
katılmıştır. Çalıştaya katılan paydaş profili incelendiğinde, katılımcıların %30’unun
yerel yönetim, %16’sının sivil toplum kuruluşu, %7’sinin özel sektör, %5’inin diğer
kamu

kurumu,

%4’ünün

meslek

odası

temsilcisi

ve

%38’inin

ise

uzman-

akademisyenlerden oluştuğu görülmektedir. Çalıştaya ayrıca platform, dayanışma ve
inisiyatiflerden de paydaş katılmıştır.

Şekil 1: Çalıştaya katılan paydaş profili
Çalıştay,

İstanbul

Planlama

Ajansı

Genel

Sekreteri

Oktay

Kargül’ün

açılış

konuşmasıyla başlamıştır. Ardından, Vizyon 2050 Ofisi Koordinatörü Burcu Özüpak
Güleç, Vizyon 2050 projesi kapsamında mevcut durum çalıştaylarına dair bilgiler ve
çalıştayın işleyişine ilişkin aktarımlarda bulunmuştur. Sonrasında, Vizyon 2050
araştırmacılarından Ezgi Kundakcı tarafından paydaşlara, İstanbul Planlama Ajansı
ve Vizyon 2050 ofisinin faaliyetlerine ilişkin kısa bir sunum gerçekleştirilmiş, çalıştay
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oturumlarında gerçekleştirilecek tartışmalara altlık oluşturmasına yönelik olarak,
konular özelinde tespit edilen mevcut durum verileri aktarılmıştır.
Çalıştay, toplam üç oturum olarak düzenlenmiştir. İlk oturumda paralel olarak, farklı
konularda uzman katılımcıların oluşturduğu üç odada “Kentsel Yayılma ve Büyük

Ölçekli Projelerin Etkileri”, dört odada ise “Dönüşen Kent Mekânı” olmak üzere
toplam yedi odada tartışmalar gerçekleştirilmiştir. İkinci oturumda ise, paralel olarak

“Kaliteli Kapsayıcı Yaşam Alanları” ve “İklim Krizi Etkileri” olmak üzere iki oturum
gerçekleştirilmiştir. “Kaliteli ve Kapsayıcı Yaşam Alanları” oturumunda, katılımcılar
gıda, ulaşım, kamusal mekânlar ve konut olmak üzere kendi uzmanlık alanlarındaki
altı odaya yerleştirilmişlerdir. Paralel olarak gerçekleşen “İklim Krizi Etkileri”
oturumunda ise, farklı konulardaki uzmanların oluşturduğu iki odada tartışmalar
gerçekleştirilmiştir. “COVID-19 Salgını ve İstanbul” isimli son oturumda ise, karma
paydaş gruplarından oluşan toplam odada, farklı uzmanlıklara sahip katılımcıların
birbirleriyle etkileşimi ve bilgi alışverişi ile çok yönlü bir tartışma sağlanmıştır.
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2

I. OTURUM

Çalıştayın başlangıcında ilk oturum öncesinde, tartışmalara altlık teşkil etmesi ve
etkileşimin sağlanması amacıyla katılımcılara çevrim içi araçlar aracılığıyla, “Sağlıklı

ve güvenli kentsel sistemler ile mekânların özellikleri/unsurları nelerdir?” sorusu
yöneltilmiş ve kısa bir beyin fırtınası gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların verdikleri
cevaplar sonucunda bir sözcük bulutu oluşturulmuş ve sonuçlar eşzamanlı olarak
katılımcılara toplantı ekranı üzerinden paylaşılmıştır. Çalıştay katılımcılarından beşer
anahtar kelime olarak alınan yanıtlar sonucunda, “erişilebilir”, “arabasız”, “adil ve
kapsayıcı”, “temiz ve çevreci” ve “yeşil” kelimeleri/kavramları öne çıkan ifadeler
olmuştur.

Şekil 2: Çalıştay katılımcılarının “Sağlıklı ve güvenli kentsel sistemler ile mekânların
özellikleri/unsurları nelerdir?” sorusuna verdikleri yanıtlar ve sıklığı
Çalıştayın 09:30-11:00 arasında gerçekleşen birinci oturumunda, paralel olarak

“Kentsel Yayılma ve Büyük Ölçekli Projelerin Etkileri” ve “Dönüşen Kent Mekânı”
temalı iki ayrı oturum gerçekleştirilmiştir.

2.1

Kentsel Yayılma ve Büyük Ölçekli Projelerin Etkileri
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Farklı alanlarda uzman katılımcı gruplarının oluşturduğu üç odada, “Kentsel Yayılma

ve

Büyük

Ölçekli

Projelerin

Etkileri”

teması

altında

katılımcılara

iki

soru

yönlendirilmiştir. Katılımcılara ilk olarak “Kentsel yayılma ve sıçramanın, ulaşım ve

altyapı sistemleri ile ormanlar, yeşil alanlar, kıyı alanları, rekreasyon alanları gibi
kamusal açık mekânlar üzerinde yarattığı mevcut ve olası etkiler nelerdir?” sorusu,
sonrasında ise “Kent merkezi ve çeperlerde yer alan otoyol, liman gibi büyük ölçekli

projelerin ulaşım ve altyapı sistemleri, kamusal açık mekânlar ile mevcut yapılaşmış
alanlar üzerinde yarattığı ve yaratması olası etkiler nelerdir?” sorusu yöneltilmiştir.
Katılımcılar genel olarak kendilerine yöneltilen iki soruyu bir arada değerlendirmiş ve
en çok ele alınan konular bütüncül planlama yaklaşımı ihtiyacı, doğal alanlar
üzerindeki tahribat, kamuoyunda farkındalık oluşturulması gereksinimi şeklinde
olmuştur. Ulaşım ve arazi kullanım ilişkisi, altyapı, sanayi, kirlilik, yönetişim gibi
başlıklar öne çıkarken, kırsal alanlar, kentsel ısı adası ve inşaat ekonomisi farklı
paydaş türleri tarafından ortaya konan tekil konular olmuştur.
Kentsel yayılma ve sıçramanın doğal alanlar üzerindeki tahribatı ve yarattığı baskı,
oturuma katılan paydaşların çoğu tarafından değinilen bir konu olmuş ve paydaşlar
tarafından ekosistemin zarar gördüğü, ekolojik alanların bölündüğü, ormanların yok
olduğu vurgulanmıştır. Bunun bir sonucu olarak ise yeşil alanların azalması ile birlikte
karbon salımına yönelik problemleri ve iklim değişikliği etkilerinin derinleştiği,
yapılaşma ile toprağın geçirimsizliğinin ve çevresel kirliliğin arttığı belirtilmiştir.
Önceki planlama dönemlerinde kentsel büyüme eşik sınırı olarak belirlenen TEM
Otoyolu’nun kentsel yayılma ile çoktan aşıldığı, uzaktan algılama ve simülasyon
teknikleri ile gerçekleştirilen analizler sonucunda 2050’ye kadar olan sürede Üçüncü
Köprü, İstanbul Havalimanı gibi mega projelerin çevresindeki alanların bu işlevlerden
olumsuz yönde etkilendikleri ifade edilmiştir. Bugüne kadarki yayılmanın altında
merkezi yönetimlerce alınan plan kararlarının ve inşaat ekonomisinin önemli etkileri
olduğu belirtilerek, politik baskıların kenti olumsuz yönde etkilediği bir sorun olarak
ortaya konmuştur. Ayrıca kentin, bütünlüklü plan anlayışının parçalanarak istisna
bölgeler ve istisna durumlar yaratılarak yönetilmesinin problemler yarattığı, kentsel
yaşam kalitesinin giderek düştüğü; buna yönelik olarak da çeşitli paydaşlar
tarafından bütüncül bir bakış açısı ile afet riski, zemin durumu gibi unsurların da göz
önünde bulundurularak planlamanın, kontrol-izleme-değerlendirme mekânizmalarının
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yapılandırılmasının,

dinamik

kent

modelleri

ile

geleceğe

yönelik

öngörülerin

geliştirildiği planlama yaklaşımlarının önemi vurgulanmıştır.
Çeşitli paydaşlar tarafından, kentsel yayılma ve sıçramayı tetikleyen unsurlardan
birinin ulaşım kararları olduğu belirtilmiştir. Köprü ve otoyol projelerinin zaman içinde
çevresindeki arazi kullanımı değiştirdiği, kentin hızla bu anayolların çevresinde
geliştiği; yıllar içerisinde de bu otoyolların kent içinde kalarak hızlı ulaşım koridoru
niteliğini kaybettiği veya hız limitlerinde düzenleme yapılmadığı için yol güvenliği
konusunda problemler yarattığı ifade edilmiştir. Öte yandan, kentin yayılması ile de
kentsel ulaşım sistemlerinin ve teknik altyapı hizmetlerinin yetersiz kaldığı, çeperlere
hizmet götürülmesi gerektiği ve bunun da ilave maliyet anlamına geldiği; dolayısı ile
kentsel büyüme kararlarında kentin ulaşım ve altyapı kapasitesinin göz önünde
bulundurulmaması çeşitli paydaşlar tarafından önemli bir sorun olarak ortaya
konmuştur.
Katılımcılar tarafından, İstanbul’da kentsel büyümede sanayinin desentralizasyonu
konusuna dikkat çekilmiş, kentin dışına taşınan sanayi alanlarının zaman içerisinde
kentin yayılmasını ve büyümesini tetikleyerek yerleşim yerleri içinde kalmasının yeni
bir desentralizasyon kararını gündeme getirdiği ifade edilmiştir. Bu kapsamda ve
desentralizasyon sonucunda ilave ulaşım ve altyapı ihtiyaçlarının da bir sorun olarak
ortaya çıktığı

dikkate

alınarak

sanayi alanlarının taşınması

yerine, yerinde

dönüştürülmesinin gerekliliği vurgulanmıştır.
Uzman-akademisyen paydaşlar tarafından yayılmanın bir sonucu olarak kentsel ısı
adası etkisinin artacağı; iklim değişikliği etkilerinin daha keskin bir şekilde görüleceği
ifade edilmiştir. Yine uzman akademisyen paydaşlar tarafından, kentsel yayılma ve
sıçramanın

önüne

geçilemediği

takdirde

kırsal

yaşamın

devamlılığından

bahsedilemeyeceği, kırsal alanlar üzerinde oluşan baskıyla bu alanlarında dönüştüğü
ve dolayısı ile kentsel hayatın egemen olacağı alanların artacağı riskine vurgu
yapılmıştır.
Çeşitli paydaşlar tarafından, kentsel yayılmanın etkilerinin somut örnekler üzerinden
yönetime ve halka anlatılmasının kamuoyu bilincinin artırılmasında, yerelde yaşayan
insanların karar alma süreçlerine katılımının sağlanmasında önemli bir rol oynadığı
belirtilmiştir.
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2.2

Dönüşen Kent Mekânı

Farklı alanlarda uzman katılımcı gruplarının oluşturduğu dört odada, “Dönüşen Kent

Mekânı” teması altında katılımcılara üç soru yönlendirilmiştir. Katılımcılara sırası ile
“Alan ve parsel bazlı mevcut kentsel dönüşüm projelerinin kent mekânına fiziksel
etkileri ile ulaşım, altyapı ve kamusal mekânlar üzerindeki mevcut ve olası etkileri
nelerdir?” sorusu, “Mevcut durumda dönüşümün maliyeti hangi aktörler ve araçlarla
üstlenilmektedir ve yetki/sorumluluklar nasıl dağıtılmıştır?” sorusu ve son olarak da
“Mevcut durumda çevre ve doğa merkezli bir dönüşüm mümkün mü; mümkün değilse
bu dönüşümün önündeki engeller ve temel sorunlar nelerdir?” sorusu yöneltilmiştir.
Katılımcılar tarafından ilk soruda en çok dikkat çekilen konular parsel bazlı kentsel
dönüşüm, nitelikli yaşanabilir konut çevreleri, ulaşım ve altyapının yeterliliği ile
toplumsal kırılganlıklar olmuştur. Paydaşlar, kentsel dönüşümün mekâna ilişkin
sonuçlarının beklenenin aksine olumsuz yönde olduğunu, parsel bazlı kentsel dönüşüm
projelerindeki yoğunluk artışı ile mevcut ulaşım ve altyapının, yeşil alanların ve sosyal
donatı alanlarının yetersiz hale geldiğini belirtmişlerdir. Kentsel dönüşümün ada
ölçeğinde ele alınarak, yakın çevresi ile birlikte düşünülerek daha kapsayıcı ve
erişilebilir alanlar yaratılması fırsatının aksine, özellikle 1999 Marmara Depremi
sonrasında afet riski kapsamında kentsel dönüşüm adı altında konutların, var olan
mekânsal

ve

altyapısal

sorunları

ile

dönüştürüldüğü

belirtilmiştir.

Uzman-

akademisyen paydaşlar tarafından, son 20 yılda kent çeperinde yoğunlaşan
yapılaşma sonucunda, kent merkezi ile bu alanlar arasında bireysel ulaşımı
tetikleyerek trafiği artırmasının önemli bir problem olduğu ifade edilmiştir. Uzmanakademisyen bir paydaş tarafından da, Kadıköy’deki Fikirtepe, Yeldeğirmeni gibi
kentsel dönüşüm projeleri örnek gösterilerek, kentsel dönüşüm alanlarında kimlik
kayıplarının olduğu belirtilmiştir.
Çeşitli paydaşlar tarafından, tamamlanması geciken kentsel dönüşüm projelerinin,
ilgili kent sakinleri için sosyal sürgün ve hüsran halini aldığı vurgulanmıştır. Kentsel
dönüşüm süreçleri ile farklı toplumsal grupların bir arada yaşamasının ve
etkileşiminin sağlanmasının gerçekleştirilemediği, aksine, farklı toplumsal grupların
yerinden edildiği süreçler yaşandığı ifade edilmiştir. Öte yandan, rant odaklı ve tek tip
olarak üretilen konutların zaman içerisinde talep görmeyerek, yakın çevresinde yer
alan parkların/yeşil alanların ve kamusal mekânların atıl duruma düşerek güvenlik
7

sorunu oluşturduğu belirtilmiştir. Bunun yanı sıra, denetimsiz inşaat alanlarının yaya
ulaşımı üzerinde olumsuz etkiler yarattığı; çocuklar, engelliler ve dezavantajlı
grupların güvensiz inşaat alanlarının baskısı altında kalan

sokaklardan olumsuz

yönde etkilendikleri önemli bir sorun olarak ifade edilmiştir. Bununla birlikte çoklu
afet kavramına da değinilmiş, kentsel dönüşümü planlarken deprem dışında, küresel
ısınma ve denizdeki kirlenme gibi meselelerin de ele alınması gerekliliğine dikkat
çekilmiştir.
İkinci soruda, kentsel dönüşüm süreçlerinde vatandaşın yalnız bırakıldığı paydaşların
çoğu tarafından değinilen bir konu olmuş ve katılımcılar tarafından, yatırımcıların
yüksek kar hedefi ile mülk sahiplerinin konut alanlarının azaldığı; dolayısıyla yaşam
standartlarının düştüğü yönündeki olumsuz etkiler vurgulanmıştır. Farklı paydaşlar
tarafından kentsel dönüşümün maliyetinin doğrudan ve dolaylı olmak üzere iki şekilde
ele alınması gerektiği vurgulanmıştır. Kat maliklerinin kaybettiği alan ve bu süreçte
kiracıların mağdur edilmelerinin yanı sıra, kentsel dönüşüm alanlarında altyapı, yeşil
alan gibi yetersizliklerin ortaya çıkması ile bu bedelin zaman içerisinde tüm kentliler
tarafından ödendiğine dikkat çekilmiştir. Öte yandan, kentsel dönüşümün kısa ve
uzun vadede bireyler üzerinde oluşturduğu ekonomik yükün bir sorun olduğu,
insanların maliyeti göz önünde bulundurarak binalarında risk tespiti yaptırmaktan
çekindikleri belirtilmiş; dönüşüm süreçlerinde mülk sahiplerine evlerinin karşılığında ev
verilmesinin yeterli olmadığı, birçok vatandaşın yeni evin getirdiği ilave masrafları
(aidat vb.) karşılayamadığı için söz konusu alanlarda yaşamlarını devam etmeye
güçlerinin yetmediği aktarılmıştır. Ayrıca asbest, denetimsiz yıkımlar gibi halk sağlığı
ile ilişkili hususların göz ardı edildiği ve bunun bir sonucu olarak kirlilikten kaynaklanan
sağlık problemlerinin ortaya çıktığı, bunun da tüm canlılar üzerinde etkisinin olduğu
ifade edilmiştir.
Kentsel dönüşüm maliyetinin sadece yerel yönetim tarafından değil, merkezi idare ve
kredi kuruluşları ile sağlanmasının önemi vurgulanmıştır. Akademisyen bir katılımcı
tarafından kentsel dönüşümde asıl sorunun finansmandan ziyade mevzuatta
belirtilen ⅔ oy çokluğu vb. mülkiyet kaynaklı olduğunun altı çizilmiştir. Kat maliki
komşulardan, yönetimin farklı kademelerine kadar güvensizlik sorununun kentsel
dönüşüm süreçlerinde önemli bir problem olduğu belirtilmiştir. Kamu kurumu
temsilcisi bir katılımcı tarafından da, kamu binalarında kredi alma, borçlanma
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modelleri ile gerçekleştirilen güçlendirme projelerinin özel mülkiyette uygulanmasının
zor olduğu, bunun yanı sıra boş konut stokunun geçici barınma alanı olarak
kullanılmasının hem mülkiyet sorunu yaratacağı hem de eski konut stokunun
güvenliğinin tartışmalı olduğu ifade edilmiştir.

“Mevcut durumda çevre ve doğa merkezli bir dönüşüm mümkün mü?” sorusuna
paydaşların çoğu tarafından, başka bir alternatifin mümkün olmadığı ve kent ile
doğayı birbirinden bağımsız düşünmemek gerektiği belirtilmiştir. Doğanın sadece
insanlar için bir kaynak olmadığı, insanların doğa ile birlikte var olduğu düşüncesinin
gelişmesi ve planlama anlayışına da bu şekilde yansımasının önemi vurgulanmıştır.
Doğa merkezli bir dönüşümün önündeki engeller olarak ise paydaşların çoğu
tarafından, hem yönetimlerin hem de vatandaşın niyet eksikliğinin altı çizilmiştir.
Kentsel dönüşüm süreçlerinde genel olarak sadece konutun konuşularak diğer
fonksiyonların konuşulmadığı; vatandaş taleplerinde mülkiyet, otopark, evinin değer
kazanması gibi unsurların ön plana çıkmasının doğa temelli bir dönüşümün önünde
engeller yarattığı ifade edilmiştir. Bazı katılımcılar, İstanbul’da açık yeşil alanların az
olmasının nedenini kamusal talebin olmamasına bağlamıştır. Söz konusu niyet ve
talebin bir kültür ve birikimle oluşacağı ifade edilmiş, bu nedenle farkındalık
yaratmanın

öneminden

organizasyonel

yapıyla

bahsedilmiştir.

Niyet

ve

desteklenmesi

gerektiği

farkındalığın,
vurgulanmıştır.

kaynak

ve

Farkındalık

yaratmaya örnek olarak STK temsilcisi bir paydaş, arabaların yollardan çekildiği
belirli günler uygulamasını önermiştir. Küçük müdahalelerin mega kente nasıl etki
edeceği sorunsalı üzerinde durulurken, şehrin bir anayasasının olması gerektiği de
belirtilmiştir. İBB temsilcisi katılımcılar bu konuda gerçekleştirilen bazı çalışmalar
hakkında bilgi vermiştir; kent çeperlerinden (Tuzla, Pendik, Silivri, Arnavutköy gibi)
başlayarak pilot bölgelerde bisiklet yollarının hazırlanması ve bisiklet kullanımının
yaygınlaştırılması, Kentsel Ekolojik Sistemler Müdürlüğü’nün kurulması gibi yeni
projeler

geliştirdiklerini

belirtmişlerdir.

Bu

kapsamda

mevzuat

desteği

ile

özendirmenin gerekliliği, kendi kendine yetecek alanlar yaratma ve deniz ulaşımına
önem verme gibi perspektifleri sunarak katkıda bulunmuşlardır. Akademisyen-uzman
bir paydaş tarafından da, ekolojik yaklaşımlar, ekosistemler ve yeşil altyapı gibi doğa
temelli çözümlerin İstanbul’un gündemine dahil edilmesi ve yasal mevzuatın da bu
anlayışa göre yeniden revize edilmesi gerektiği belirtilmiştir.
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II. OTURUM

11:15-12:15 arasında gerçekleşen ikinci oturumda paralel olarak iki ana konu başlığı ele
alınmıştır. “Kaliteli ve Kapsayıcı Yaşam Alanları” başlıklı oturumun bir odasında gıda,
bir odasında ulaşım, iki odasında kamusal mekânlar ve iki odasında da konut alanları
özelinde katılımcılar bir araya getirilerek, odak grup tartışmaları gerçekleştirilmiştir.

“İklim Krizi Etkileri” başlıklı paralel oturumda ise iki odada farklı uzmanlık
alanlarından karma paydaş grupları oluşturulmuştur.

3.1

Kaliteli ve Kapsayıcı Yaşam Alanları

“Kaliteli ve Kapsayıcı Yaşam Alanları” başlıklı oturumda, paydaşlara kendi
konularında iki temel soru sorulmuştur. Sorular temelde aynı olmakla birlikte,
konulara göre özelleştirilmiştir.

Gıdaya Erişim-Tüketim Alanları
Kentteki gıdaya erişim-tüketim alanlarının mevcut durumunun yeterlilik, kalite,
konfor, güvenlik ve kalitesi bağlamında tartışıldığı birinci odada, konusundaki uzman
katılımcılara, “Pazar, market, bakkal, yeme-içme alanları olmak üzere gıdaya erişim

ve tüketim alanları mevcut ihtiyaçlar kapsamında yeterlilik, konfor, güvenlik ve kalite
olarak ne durumdadır?” ile “Pazar, market, bakkal, yeme-içme alanları olmak üzere
gıdaya erişim ve tüketim alanlarının mevcut durumu göz önünde bulundurulduğunda,
kırılgan grupların ihtiyaçları ve kullanımları doğrultusunda karşılaştıkları sorunlar
nelerdir?” olmak üzere iki temel soru yöneltilmiştir.
Katılımcıların çoğu, özellikle son dönemlerde salgın ile birlikte değişen tüketim
alışkanlıklarıyla çevrimiçi gıda tedarikine yönelik alışverişin arttığı konusunda hemfikir
olmuşlardır. Çevrimiçi gıda tedarikinde yaşanan artış ile birlikte, kalıcı hale gelmesi
beklenen bu talebe karşılık birtakım yeni mekânsal ihtiyaçların ortaya çıkacağından
bahsedilmiştir. Bu kapsamda fiziksel mağaza ötesinde sanal mağazacılığın gelişmesi,
karanlık mağaza ve depo ihtiyaçlarının ortaya çıkmaya başladığı belirtilmiştir.
Çevrimiçi gıda tedarikinde yaşanan artışın kent mekânındaki bir başka yansımasının
ise kent içi trafiğe etkisi olduğu ifade edilmiştir. Çevrimiçi gıda tedarikinde görülen
artışın bir diğer yansıması olarak ise gıda güvenliği sorununa ve adil erişim hakkına
dikkat çekilmiştir. Çevrimiçi gıda alışverişinde gıda güvenliğinin nasıl sağlandığına
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yönelik bilgi eksikliğinin olduğu, aynı zamanda çevrimiçi uygulamaların herkes için
erişilebilir olup olmadığının belirsizsizliği ifade edilmiştir.
Gıda

güvenliği

bağlamında,

hal

ve

zincir

marketlerde

gerekli

denetimlerin

yapılamadığı belirtilmiştir. İstanbul’daki meyve sebze hallerinin kapasite, büyüklük,
muhafaza ve gıda kayıplarını önleme, engelleme açısından yeterli olup olmadığına
dikkat çekilmiştir. Gıda güvenliği açığının kapatılabilmesi için gıda zincirinin hangi
aşamasında sorunların var olduğunun öncelikli olarak tespit edilmesinin önemi
vurgulanmıştır. Gıda kayıplarının önlenmesinde kontrollü bir depolama alanının ve
soğuk zincirin devamının sağlanmasının esas olduğunun altı çizilerek, İstanbul’da yer
alan hallerin stratejik olarak hem gıdanın taşınması hem de muhafazası açısından
uygun noktalarda olup olmadığının irdelenmesi gerektiğine dikkat çekilmiştir. Mevcut
gıda hallerinin bölünerek, belli ilçelerde yeni hallerin açılmasının ekonomik ve fiziki
açıdan

mümkün olup

olmayacağının

değerlendirilmesi

gerektiği belirtilmiştir.

Restoran, lokanta gibi mekânlarda karşılaşılan gıda güvenliği sorunlarına değinilerek,
bu alanlardaki gıda güvenliğinin sağlanması hususunda belediye ve tüketici hakları
derneklerinin eşgüdümlü olarak çalışmaları ile daha verimli sonuçlar alınabileceği
belirtilmiştir.
Gıda bankacılığı kapsamında, bazı katılımcılar kimi belediyeler tarafından bu türde
faaliyetlerin

gerçekleştirildiğini

ve

bu

faaliyetlerin

yaygınlaştırılabileceğini

vurgulamıştır. Bazı katılımcılar ise gıda güvencesinin mevcut kırılganlıkları yeniden
üretecek bir yardım mekânizması üzerinden değil, kırılgan grupları güçlendirecek,
dayanışmacı ve üretici yöntemlerle (Halk Ekmek, Halk Bakkal gibi) oluşturulan bir
kent kimliği ile sağlanmasını önermiştir. Öte yandan özellikle salgın dönemi ile birlikte
alternatif gıda ağlarına yönelik oluşumların artışına karşın, söz konusu oluşumların
talebi karşılayacak insan kaynağı ve lojistik kaynaklı sorunlar sebebiyle rekabet
edebilir bir durumda olmadığına vurgu yapılmıştır. Bu noktada, pazar ve kooperatifler
gibi küçük ölçekli girişimlerin desteklenmesinin önemi belirtilmiştir. Haksız fiyat artışı
sorunu karşısında ise belediyelerin bir komisyon kurarak denetim mekânizması
geliştirebileceği, akredite gıda laboratuvarları kurarak testler yapabileceği, soğuk
gıda zincirine ilişkin denetimler gerçekleştirilebileceği önerilmiştir. Alternatif olarak,
denetimlerin belediye tarafından yapılması ve işletilmesi yerine gıda güvenliği alanına
giren konularda belediyeler tarafından bir bütçe ayrılarak, bu konuda kapasitesi olan
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STK’lara, akademik kurumlara ekonomik anlamda destek olarak da gıda güvenliği
alanında ihtiyaç duyulan araştırmaların hizmet alımı şeklinde yaptırılmasının daha
kolaylıkla uygulanabilir bir yöntem olduğu belirlenmiştir.
STK temsilcisi bir paydaş tarafından, gıda alanlarının erişilebilirliği bağlamında,
mekânsal koşullar irdelenmeden marketlere açılış izni verilmesinin bir sonucu olarak
engellilerin erişebilirliğinde ciddi sorunlar yarattığı vurgulanmıştır. Bunun yanında, son
yıllarda gıda fiyatlarında yaşanan artışlarla birlikte, özellikle yoksul kesimin ihtiyaç
duyduğu temel gıdaya erişememe ve sağlıklı beslenme konusunda çok ciddi sorunlar
yaşandığı

belirtilmiştir.

yönetimlerce

Halk

yaygınlaştırılması

Ekmek,
ile

Halk

yoksul

Bakkal
kesimin

gibi

uygulamaların

sağlıklı

gıdaya

yerel

erişiminin

sağlanmasının ve gıda hakkının güvence altına alınmasının sosyal belediyecilik
bağlamındaki önemi vurgulanmıştır. Kırılgan gruplar ele alındığında, gıda sisteminden
en fazla etkilenenlerin çocuklar olduğu; çocuklara gıda farkındalığı sağlanmasına
yönelik eğitimler verilebileceği, okul sütü kampanyasına benzer şekilde sağlıklı
beslenmeyi destekleyici ve farkındalık yaratıcı uygulamaların yapılmasının önemi
vurgulanmış,

belediyelere

ait

marketlerde,

çocuk

sağlığını

da

göz

önünde

bulundurarak sağlıklı ürünlere yer verilmesi önerisi getirilmiştir. Bununla birlikte zincir
marketlerde tüketicilerin ekonomik çıkarlarının (ürün güvenliği, GDO, pestisit, lojistik,
bekleme sürelerinin besin üzerine etkisi) ihlal edildiği ve bu kapsamda denetim
eksikliğinin önemli bir sorun olduğunu belirtmiştir.

Ulaşım Sistemleri
Kentsel ulaşım sistemlerinin mevcut durumunun yeterlilik, kalite, konfor ve güvenlik
bağlamında tartışıldığı üçüncü odada, konusundaki uzman katılımcılara, “Kentsel

ulaşım sistemleri mevcut ihtiyaçlar kapsamında yeterlilik, konfor, güvenlik ve kalite
olarak ne durumdadır?” ile “Kentsel ulaşım sistemlerinin mevcut durumu göz önünde
bulundurulduğunda, kırılgan grupların ihtiyaçları ve kullanımları doğrultusunda
karşılaştıkları sorunlar nelerdir?” olmak üzere iki temel soru yöneltilmiştir.
Katılımcılar, kentsel ulaşım sistemlerinde erişilebilirliğin önemini vurgulamışlardır.
Ulaşım konforu ve süresi açısından otomobil ve toplu taşıma arasındaki farkın
giderilmesi için toplu ulaşım sisteminin entegre ve bütüncül olarak planlanması, bu
entegrasyon sağlanırken kent çeperlerinin göz ardı edilmemesi, erişilebilirlik
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kriterlerinin ve konforun yükseltilmesi gerektiği konusunda hemfikir olunmuştur. Bu
noktada, karayolunun şehrin çeperine erişim için önemli bir unsur olduğu ancak bunun
o bölgede kentsel yayılmaya/gelişmeye sebep olduğu ifade edilmiştir. Raylı sistem
planlamalarında bütüncül bakılmaması sonucunda, raylı sistem erişimine entegre
olmamış toplu taşıma hatlarının ortaya çıktığı belirtilmiştir. Bu bağlamda, her ne
kadar raylı sistemler konforlu bir ulaşım aracı olsa da, diğer sistemlerle entegre
edilecek erişilebilirliği sağlanmadığı için tercih edilmediği ifade edilmiştir.
Öte yandan, dolmuş, minibüs gibi ulaşım araçlarının otobüsler ile rekabet halinde
olduğu, bu kapsamda güvenli ve konforlu ulaşım sisteminin oluşturulması için
bütüncül bir bakış açısı ile planlanacak entegre sistemler ile erişilebilirlik düzeylerinin
yükseltilmesi ve ayrıca hizmet kalitelerinin artırılmasının önemi vurgulanmıştır.
Ulaşım sistemlerinin kalitesine yönelik ölçüm kriterlerini oluşturan süre ve konfor göz
önünde bulundurulduğunda, bireysel araç kullanımı ile toplu taşıma arasında farklılık
oluştuğu ifade edilmiştir. Kentsel alanda karayollarında erişim süresi göz önünde
bulundurularak hız sınırlarının artırıldığı, ancak bunun da kırılgan grupların yaşam
alanını sınırladığı belirtilmiştir. Kentsel alanda hızı düşürebilmek için toplu taşıma
destekli sistemlerin geliştirilmesi gerekliliğinin altı çizilmiş, böylece trafikteki
savunmasız

yol kullanıcılarına (yaya ve bisikletli)

yaşam alanı açılabileceği

vurgulanmıştır. Ulaşım sistemlerinde yenisinin yapılması yerine, öncelikli olarak
mevcut sistemlerin iyileştirilerek zamanla kalitesinin artırılması önerilmiştir. Son
zamanlarda giderek popüler hale gelen mikro hareketlilik araçlarının (e-scooter vb.)
kişisel girişimler ve özel sektör tarafından yönetilmekte olduğu, kamusal girişimlerin
arka planda kaldığı ve bu hizmetin düzenlenmesine merkezi ve yerel yönetimlerin
öncülük etmesi gerektiği ifade edilmiştir. İstanbul’da bisiklet kullanımını artırmaya
yönelik olarak kadınlara ve farklı yaş gruplarına eğitimler verildiği ifade edilmiştir.
Bazı paydaşlar tarafından, engelliler, farklı cinsiyet, cinsel yönelim ve cinsiyet
kimliğine sahip bireyler, mülteciler, bebek sahibi bireyler, gece vardiyasında çalışanlar
gibi “temsiliyeti yetersiz grupların” ulaşım sistemleri tasarlanırken göz ardı edildiği,
bu sebeple birçok sorun yaşandığı, ayrıca bu gruplara ulaşabilmenin güç olduğu,
ulaşılamayan kişiler sebebiyle henüz fark edilmemiş birçok sorunun bulunduğunun altı
çizilmiştir. Tüm bireylerin internet erişim olanaklarına sahip olamadığı vurgulanarak,
temsiliyeti yetersiz grupların ihtiyaç ve taleplerinin öğrenilebilmesi için birebir
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görüşmelerin önemine değinilmiştir. Bu gruplara yönelik çok dillilik, kapsayıcılık vb.
gibi çözümler geliştirilmesi gerektiği, bu çözümlerin kentte diğer birçok konuda da
çözüm sağlayabileceği ifade edilmiştir. Bugüne kadar temsiliyeti yetersiz gruplar ile
ilgili bir takım çalışmaların yapıldığı ancak bunların uygulanabilir hale getirilmediği ise
katılımcılar tarafından değinilen konulardandır.
İstanbul’da

devam

etmekte

olan

Sürdürülebilir

Kentsel

Hareketlilik

Planı

çalışmalarında, geleneksel yaklaşımdan farklı olarak katılım konusunun çalışmaların
odağında yer aldığının altı çizilerek; ulaşım kararlarına yönelik süreçlerde katılımın
önemi vurgulanmış; dinleme mekânizmalarının kurularak sürecin halktan gelen talep
ve isteklere göre şekillenmesi, geri bildirimlere göre ihtiyaçların belirlenmesi ve halkın
bu sürecin paydaşı haline getirilmesi gerektiği konusunda ortak görüşler ifade
edilmiştir. Halkın ve karar vericilerin bir araya getirildiği, tüm verilerin toplandığı
analog ve dijital katılımın sağlandığı ortak bir platform oluşturulması, katılımcılar
tarafından ifade edilen konular arasındadır.

Kamusal Mekânlar
Kentteki kamusal alanların mevcut durumunun yeterlilik, kalite, konfor ve güvenlik
bağlamında tartışıldığı iki odada, konusundaki uzman katılımcılara, “Yeşil sistemler,

meydanlar, kıyı alanları olmak üzere kamusal alanlar mevcut ihtiyaçlar kapsamında
yeterlilik, konfor, güvenlik ve kalite olarak ne durumdadır?” ile “Yeşil sistemler, kıyı
alanları, meydanlar olmak üzere kamusal açık alanların mevcut durumu göz önünde
bulundurulduğunda, kırılgan grupların ihtiyaçları ve kullanımları doğrultusunda
karşılaştıkları sorunlar nelerdir?” olmak üzere iki temel soru yöneltilmiştir.
Çalıştay katılımcıları, İstanbul’daki kamusal açık alanları gerek kent ölçeğinde gerekse
mahalle ölçeğinde değerlendirdiklerinde, mevcut ihtiyaçlar kapsamında yeterli ve iyi
durumda olmadığı konusunda fikir birliğine varmışlardır. Paydaşlar genel olarak kıyı
alanları, kamusal alanlar, meydanlar ve sokaklar hakkında erişim, yoğunluk ve
güvenlik problemleri, kıyı kullanımlarının ve kullanıcılarının sınırlı olması, kamusal
alanların tek tip olması, kırılgan grupların ve ihtiyaçlarının tanımlanması konularını ele
almışlardır.
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Tüm kamusal alanların aynı tarzda, tek tip bir ihtiyaca göre tasarlandığı; dolayısıyla
kamusal alanlarda kimlik eksikliği olduğu belirtilmiştir. Kamusal alanlarda kullanım
çeşitliliğinin (buluşma, etkinlik vb.) bulunmadığı sorununa dikkat çekilerek, bu
alanların geniş ulaşım arterleri ile sınırlandırılan, geçiş mekânı niteliğindeki sert
zeminlerden oluştuğu eleştirisinde bulunulmuştur. Taşıt yolları ile çevrelenen kamusal
alanların erişilebilir olmadığı ve güvensiz olduğu ifade edilmiştir. Mevcut kamusal
alanların kullanım yoğunluğu sorununa dikkat çekilerek, mahalle parkları ve sokakların
kullanımının artırılması ile kamusal alanlar üzerindeki yükün hafifletilebileceği önerisi
getirilmiştir. Belediyelerin yere özgü tasarımlara imkân sağlayacak mekanizmalar
geliştirmesinin çok kıymetli olabileceği; bu tasarımlara sanat ve kültürün dâhil
edilmesinin,

bu

alanların

kullanımı

ve

cazibesinin

artırılmasında

önemli

rol

oynayabileceği önerileri sunulmuştur. Ayrıca, uzman bir paydaş tarafından kamusal
açık alanların nüfusa oranla azlığına dikkat çekerek, olası bir afet sonrasında
toplanma alanı, çadır kurma alanı ve lojistik için de daha çok açık alan yaratılması
gerekliliği ifade edilmiştir.
Kıyı alanlarındaki kamu mülkiyetine erişim problemleri, bu alanların sadece seyirlik
değil halkın kullanımına imkân sağlayacak şekilde düzenlenmesi gerekliliği, kıyının su
ile insanların buluşmasını sağlayan bir geçiş mekânı olması özelliği vurgulanarak;
kentsel kıyıların suya erişimi sağlama sorununa yanıt verip vermediği sorusu üzerinde
tartışılmıştır. Kıyı alanlarındaki özel mülkiyet kullanımları ve büyük yatırımların,
kıyıların kamuya açık ve erişilebilir olmasının önünde büyük bir engel oluşturduğu
belirtilmiştir. Kıyıların, mega projelerin de etkisiyle karmaşıklaşan alanlar oldukları
ifade edilmiştir. Türkiye’de entegre kıyı alanları yönetimi ve planlamasının henüz etkin
olmadığı; kıyı alanlarında özel mülkiyet ve büyük sermaye kullanımlarının olması
sebebi ile kıyı alanlarının herkese açık ve erişilebilir olmadığı ifade edilmiştir.
Vancouver şehrinde, yönetimin özel sektör ile masaya oturup, belli mekanizmalar ve
yaptırımlarla büyük şirketleri kıyı kullanımlarından vazgeçirdiği ve söz konusu alanları
kamuya açarak yaşam kalitesi endeksinde bir numaraya çıkmayı başardığı örneği
verilmiştir. Deniz ile karayı buluşturan bir geçiş mekanı niteliğindeki kıyı alanlarının,
suya erişimi ne ölçüde sağladığına dikkat çekilerek, İstanbul’da kıyı alanlarında 1980’li
yılların öncesine kıyasla kıyı ve su kültürünün azaldığı ifade edilmiştir. Kıyı alanlarında
suyu kullanan gruplara dikkat çekilerek, marina gibi büyük alanlar dışında küçük
sandalı ve/veya teknesi

olan insanların bu
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araçlarını

suya indirebilecekleri,

koruyabilecekleri, bakımlarını yaptırabilecekleri alanların kısıtlı olduğu ifade edilmiştir.
Küçük tekne ve sandal gibi alanların bağlanabileceği alanların kısıtlı olmasından
kaynaklı olarak, insanların bunları kullanmasına ilişkin alışkanlıklarının da zaman
içerisinde yok olduğu ifade edilmiştir.
Mahalle ölçeğindeki parkların erişimi kolay ancak parseller arasında kalmış küçük ve
atıl alanlar olduğu ifade edilmiştir. Bunun yanı sıra mahalle parklarının yetersiz
olduğu, aynı zamanda çoğunluğunun tasarım sorunları sebebiyle (güneş alma süreleri
dikkate alınmadan yapılan yer seçimi, park mobilyalarının, spor aletlerinin buna göre
konumlandırılmaması vb.) kullanılamadığı ifade edilmiştir. Yeşil alanların şehir içinde
eşitlikçi bir dağılımda olmadığı ve sosyo-ekonomik grupların da erişimindeki dengenin
sağlanması gerekliliğinden bahsedilmiştir. Kent parklarının ise kullanıcıya hitap eden
ancak erişimin zor olduğu, yoğun taşıt trafiği ile çevrilmiş alanlar olduğundan
bahsedilmiştir. Kentsel ölçekteki kıyılardan ve kamusal meydanlardan (Taksim
Meydanı vb.) ziyade, alt ölçeklerde, alt gruplara hizmet veren mahallelerdeki yeşil
alanların iyileştirilmesinin yaşam kalitesine daha büyük ve doğrudan katkı sunacağı
vurgulanmıştır. Park alanlarının kuşaklar arası iletişimin en önemli mekânı olduğu ve
kentsel aidiyetin geliştirilmesi için öncelikli olarak ele alınması gerektiği ifade edilmiş;
ihtiyaç temelli kamusal eşitsizliklere vurgu yapılarak, kamusal mekânların hak
temellilik kapsamında da değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir.
Rekreasyon alanlarına en çok ihtiyaç duyan kullanıcıların engelliler, yaşlılar ve çocuklar
olduğu, bu doğrultuda bu alanların yürünebilir ve erişilebilir olmasının önemi ifade
edilmiştir. Kentsel güvenlik açısından değerlendirildiğinde, parklarda, kamusal
alanlarda ve kıyı alanlarında problemler olduğu; farklı cinsiyet, cinsel yönelim ve
cinsiyet kimliğinden bireyler açısından ele alındığında, kamusal kullanıma açık
alanlarda mevcut durumda cinsiyet ataması yapıldığı, bu yüzden söz konusu bireyler
için kamusal mekânların güvenle kullanılabilen alanlar olmadığı ve bu alanlarının
kapsayıcı şekilde cinsiyetsiz alanlar olarak düzenlenmesi gerektiği ifade edilmiştir.
Buna ilave olarak, kamusal alanlardaki özel güvenlik personellerine toplumsal cinsiyet
konusunda eğitim verilmesi önerisi sunulmuştur. Ayrıca, kırılgan gruplar tanımlaması
üzerinde durularak, kadınlar, erken çocukluk dönemindeki çocuklar, çocuklu kadınlar,
farklı cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğe sahip bireyler, deniz canlıları ve denizden
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beslenen canlılar, sokak hayvanlarının da kırılgan grup olarak tanımlanması gerekliliği
vurgulanmıştır.
Farklı kamu kurumlarının (Bakanlıklar, İBB, ilçe belediyeleri) yetkisindeki yeşil alan
sistemlerine bütüncül olarak yaklaşmanın ve yönetmeninin önemi vurgulanarak, İBB
olarak parkların doğal ve kaliteli malzemelerle tasarlanmasının hedeflendiği dile
getirilmiş, İBB ve ilçe belediyelerinin koordine bir şekilde çalışmasının önemi
vurgulanmış; araştırma ve veri paylaşımının önemine dikkat çekilmiştir. Günümüz
teknolojisi ile insanların katılımıyla 3D ve gerçek zamanlı veriyi üretmenin mümkün
olduğu ifade edilmiş; ulaşımda her saniye veri üretilebildiği örneği üzerinden kamusal
alanlar, ekosistemler ve kıyı alanları için de veri üretiminin bu şekilde sağlanabileceği
dile getirilmiştir. Bunun yanı sıra, kentlerin hem bütünleşik sistemler olarak hem de
farklı ölçeklerde ele alınması gerektiğinin altı çizilmiştir. Ayrıca, çeşitli modelleme
yöntemlerinden faydalanılarak sonuçları görme ve güncellenen verilerle değişimin
tasarlanmasının önemi ve uzman görüşlerinin kamu tarafından benimsenmesi için
verilerle desteklenmesinin önemi dile getirilmiştir. Öte yandan, konu üzerine mevcut
teorik birikimin aksine deneyim (iyi örnekler, uygulamalar vb.) eksikliklerinin
olduğundan söz edilmiştir. Kamusal mekânların güvenlik, konfor gibi kriterlere göre,
belirli izleme süreleri içinde değerlendirilmelerine ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir.

Konut Alanları
Konutların mevcut durumunun yeterlilik, kalite, konfor ve güvenlik bağlamında
tartışıldığı iki odada, konusundaki uzman katılımcılara, “Konutlar, mevcut ihtiyaçlar

kapsamında yeterlilik, konfor, güvenlik ve kalite olarak ne durumdadır?” ile “Konut
alanlarının mevcut durumu göz önünde bulundurulduğunda, kırılgan grupların
ihtiyaçları ve kullanımları doğrultusunda karşılaştıkları sorunlar nelerdir?” olmak
üzere iki temel soru yöneltilmiştir.
Katılımcılar İstanbul’daki konutların geneli dikkate alındığında yeterlilik, konfor,
güvenlik ve kalite olarak durumlarının yeterli olmadığını, bölgeden bölgeye farklılık
gösterdiğini ve söz konusu kriterlerin ayrı düşünülmesi

gerektiğini belirtmişlerdir.

Yapılan çeşitli araştırmalarda , konutların yeterli olarak değerlendirilmiş olmasının bu
konutların kalite, güvenlik, konfor gibi özelliklerinin iyi olduğu anlamına gelmediği,
yeni binalar da dahil olmak üzere ciddi biçimde mühendislik sorunlarının (garajlara su
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girmesi, asansör-elektrik tesisatlarındaki sorunlar vb.) mevcut olduğu vurgulanmıştır.
Benzer şekilde, son zamanlardaki kentsel dönüşüm projeleri ile üretilen konutların
güvenlik kriterini sağladığı ancak diğer kriterlerin eksik olduğu ifade edilmiştir. Çatı,
bahçe gibi ortak kullanım alanlarının nasıl kullanılacağının apartman yönetim
planlarında yer aldığı, ancak birçok apartmanda bu alanlara en yakın olan dairelerin
bunlardan faydalandıkları ve diğer daire sakinlerinin mağdur oldukları belirtilmiştir.
Konut sahipliği ve kiralama talebinde yaşam biçimi, aile yapısı, hanedeki birey sayısı,
ulaşımı, ısınma ve çok katlı binalar için asansör gibi faktörlerin öne çıktığı, özellikle
salgın süreci ile birlikte daha ferah, geniş, balkonu veya bahçesi olan konutlara talebin
arttığı ifade edilmiştir. İstanbul’da kentsel dönüşüm projeleri ve pahalılık sonucunda
insanların küçük konutlara (1+1, 2+1) yöneldiği ve küçük konutlar ile ilgili doygunluğa
ulaşıldığı, daha çok büyük konuta ihtiyaç olduğu belirtilmiştir. Son zamanlarda
kullanıcılar tarafından satın alınan dairelerin içine müdahale oranının yüksekliği, fazla
standartlaşmış şekilde yapılan konutların ihtiyaçlara cevap veremediğini göstermesi
nedeniyle masaya yatırılmıştır. Bu konuda daha farklı ihtiyaçlara yanıt verecek,
kullanıcının taleplerini de içeren ve tasarımında söz sahibi olabileceği yeni bir konut
sistemine ihtiyaç olduğu ifade edilmiştir.
STK temsilcisi paydaş tarafından İstanbul’da yapılan bir araştırma örneğinin bilgileri
paylaşılmış, bu araştırmaya göre kiralık konutlar içinde ödenebilir, yeterli ve nitelikli
alan sunan ve merkeze erişimi kolay, yaşamaya elverişli olarak nitelendirilen
konutların oranının %2 olduğu ve bunların hepsinin çeper ilçelerde olduğu
aktarılmıştır. Merkezde çok yüksek bedeller ile niteliği düşük konutlar yer alırken,
çeperde niteliğin yükseldiği ancak bunun merkeze erişimde trafikte uzun süreler
harcanması anlamına geldiği belirtilmiştir. İstanbul’da standartlara uygun bir
yapılaşma olmadığı, kentsel dönüşümün yapısal dönüşümünün çok daha konforlu
konutlarda yaşanacağı üzerinden ilerlediği ancak erişilebilirlik açısından yeterliliği
sağlayamadığı ifade edilmiştir. Bunların yanında, İstanbul özelinde konut talebinde
deprem riskinin önemli payının olduğu belirtilmiştir. Deprem güvenliği ve buna dair
acil müdahale edilmesi gereken binaların varlığı, kritik bir nokta olarak dile
getirilmiştir. Binaların yaşam sürelerine göre, düzenli olarak bakım gerektirdiği,
özellikle taşıyıcı sistemlerin zarar görebildiğinin altı çizilmiştir. İstanbul’da olası Mw=
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7,5 büyüklüğündeki bir depremde yaklaşık 50.000 binanın yıkılabileceği, 200.000
binanın da orta ve ağır hasar görebileceği ifade edilmiştir.
Paydaşlar konut politikalarının farklı kırılgan grupları, yoksulluk ve yoksunluk sınırında
yaşayanları da kapsayacak şekilde değerlendirilmesi gerektiğini ve bu gruplara
yönelik konut üretimini teşvik edecek finansman mekânizmalarının kurulması
gerektiğini ifade etmişlerdir. Sosyal konut politikası olmadığı için özellikle deprem
riski olan konutlarda kırılgan grupların yaşadığı vurgulanmıştır. Öte yandan,
ekonomik açıdan kırılgan gruplar ile fiziksel açıdan kırılgan grupların konut ihtiyaçları
ve

kullanımları

doğrultusunda

karşılaştıkları

sorunlara

değinilmiştir.

Konut

sektöründe, en çok konut ihtiyacı olan kırılgan grupların göz ardı edildiği, yüksek
sosyo-ekonomik gruplara yönelik konut üretiminin devam ettiği ifade edilmiş, kırılgan
grupların da ihtiyaçlarının gözetileceği sistemlerin olmasının gerekliliği vurgulanmıştır.
Konut edinimindeki kredi derecelendirme sisteminden dolayı ilk konutunu satın alan
ile fazladan konut satın alanların aynı şartlarda kredi aldığından bahsedilerek,
sistemdeki eşitsizliğe dikkat çekilmiştir. Öte yandan, artan konut fiyatları ile birlikte
kiracılar üzerinde ev sahibi baskısının da oluştuğu; yeterli denetim olmamasından
dolayı ev sahibinin çeşitli bahaneler ile kiracıyı evden çıkartarak evini daha fazla
fiyata başkasına kiraya vermeyi istemesinden bahsedilmiştir. Konut fiyatlarının
artmakta olduğu ve artmaya devam edeceği, bunun da hem enflasyon gibi ekonomik
sorunlardan hem de İstanbul’un cazibe merkezi olmaya devam etmesinden
kaynaklandığı vurgulanmış, İstanbul’un nüfus çekici özelliğinin azaltılabileceği
önerisinde bulunulmuştur. Sosyal konutların maliyetinin karşılanması amacıyla
merkezi ve yerel yönetimler arasındaki uyumsuzlukların giderilmesi, yerel yönetim
bütçesine bu konuda yeterli miktarda kaynak ayrılması gerektiği ifade edilmiştir.
Konutlar dışında, yaşlılar, çocuklar, kadınlar, engelliler vd. kullanıcıların faydalanacağı
fiziksel

mekân

ihtiyacı

ve

buralara

erişim

konusu

vurgulanmıştır.

Sokak

aydınlatmasından yaya ulaşımına, çocuklara özel ayrıcalıklı alanların yer alması
gerektiğine yönelik farklı örnekler verilmiştir.

3.2

İklim Krizi Etkileri

Karma paydaş gruplarının oluşturduğu iki odada, “İklim Krizi Etkileri” teması altında
paydaşlara “İklim krizinin etkileri karşısında altyapı, ulaşım, enerji sistemleri ve gıda

tedarik zinciri gibi sistemlerin yedek kapasitesi, esnekliği ve sağlamlığı ne
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durumdadır”, “İklim krizinin ulaşım ve altyapı sistemleri, kamusal açık alanlar üzerinde
yarattığı mevcut ve olası etkiler nelerdir?” ve “İstanbul’un gıda tedariği açısından
bağımlı olduğu ve özellikle iklim krizine karşı, başta Akdeniz sahil şeridi olmak üzere
kırılgan olan bölgelerdeki iklim olaylarının İstanbul’a etkisi nelerdir?” olmak üzere
toplam üç soru yönlendirilmiştir.
Paydaşlar genel olarak kendilerine yöneltilen soruları birlikte değerlendirmiş ve en çok
değinilen konular su tasarrufu ve geri kazanımı için altyapının mevcut durumu,
kentsel ısı adası etkisinde görülen artış, aşırı yağışların oluşturduğu olumsuz etkiler
olmuştur.
Yerel yönetim temsilcisi ve uzman akademisyen paydaşlar tarafından, iklim krizinin
ve etkilerinin, kentsel altyapı sistemleri üzerindeki mevcut ve olası risklerine
değinilmiştir. Sıcaklıkların artması, yağışların genel olarak azalması ve ani/aşırı
yağışların kuraklığa sebep olduğu; buna yönelik olarak mevcut altyapı sisteminin
yetersizliği ciddi bir sorun olarak ortaya konmuştur. Aşırı yağış, deniz yükselmesi ve
oluşan ısı adalarının İstanbul için ciddi riskler barındırdığının altı çizilirken, aşırı
betonlaşma ve geçirimsiz yüzeyler sebebi ile deniz seviyesindeki mahallelerin olası
taşkınlara karşı savunmasız olduğu belirtilmiştir. Uzman-akademisyen bir paydaş ise,
söz konusu taşkınların aynı zamanda ulaşım sistemine de olumsuz etki ettiğini
belirtmiştir. Eskiden denizin kendini temizleyebilir olduğu, ancak artan nüfus artışı ile
birlikte kent kapasitesinin bu yükü taşıyamaz hale geldiği, atık suların yeterli düzeyde
arıtılamadığı ifade edilmiş, Ergene Havzası atıkları ile müsilaj sorununun ortaya
çıkmasının aynı tarihlere denk geldiğinin altı çizilmiştir.

Bu bağlamda, atık su

arıtılmasında infiltrasyonun önemi ile yağmur suyu ve gri suyun tekrar kullanılmasına
yönelik uygulamaların hayata geçirilmesinin önemi vurgulanmıştır.
Paydaşların bir kısmı tarafından, artan kentleşme ve azalan tarım alanları ile
İstanbul’un gıda konusunda kapasitesinin yeterli olmadığı; buna ilave olarak 10-20 yıl
içerisinde meydana gelecek aşırı hava olayları ile artacak kuraklığın daha da ciddi
sorunlara sebep olacağının altı çizilmiştir. Hâlihazırda gıda tedariki konusunda
İstanbul’un Ege ve Akdeniz’e bağlı olduğu, bu bölgelerdeki iklim değişikliği etkileri ile
riskin daha da büyük olduğu, bu kapsamda İstanbul’un kendi tarım alanlarının
potansiyelinin artırılmasının ve gıda tedarikinde çok paydaşlı bir yapının ve işbirliğinin
geliştirilmesinin önemi vurgulanmıştır. Ayrıca, İstanbul’un gıda tedarikinin dışa
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bağımlı olması ve lojistiğin karayolu yük taşımacılığı ile yapılmasının iklim krizine
olumsuz yöndeki etkisinin altı çizilmiştir.
Akademisyen katılımcılar tarafından iklim değişikliğinin yol açtığı/açacağı dirençlilik
bakımından her sektördeki kırılgan durumun depremler için de geçerli olduğu
vurgulanmıştır. Buna göre hazırlıkların, senaryo çalışmalarının ve modellerin olduğu
ancak disiplinler arası bağlantıların yeterli olarak kurulmamış olduğu ifade edilmiş;
iklim değişikliği ve depremin bir arada ele alınması gerekliliğinin altı çizilmiştir.
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4

III. OTURUM

Çalıştayın “COVID-19 Salgını ve İstanbul” isimli üçüncü ve son oturumu öncesinde,
tartışmalara altlık teşkil etmesi ve etkileşimin de sağlanması amacıyla katılımcılara
bir soru yönlendirilerek, kısa bir beyin fırtınası gerçekleştirilmiştir. “COVID-19 salgını

ile birlikte, hayatımızda değişen alışkanlıklardan hangilerinin kalıcı olacağını
düşünüyorsunuz?” sorusunda, çevrim içi araçlar aracılığıyla katılımcıların verdikleri
cevaplar sonucunda bir sözcük bulutu oluşturulmuş ve eşzamanlı olarak katılımcılarla
paylaşılmıştır. Buna göre, çalıştay katılımcılarından üç tane kelime yazmaları
istenmiş, “bisiklet”, “uzaktan/evden çalışma”, “uzaktan/evden eğitim”, “çevrim içi
alışveriş”, “açık alan kullanımı” ve “konut ihtiyaçları” kelimeleri/kavramlarının öne
çıktığı görülmüştür.

Şekil 3: Çalıştay katılımcılarının “COVID-19 salgını ile birlikte, hayatımızda değişen
alışkanlıklardan hangilerinin kalıcı olacağını düşünüyorsunuz?” sorusuna verdikleri
yanıtlar ve sıklığı
Karma paydaş gruplarının oluşturduğu sekiz odada, “COVID-19 Salgını ve İstanbul”
teması altında katılımcılara iki soru yönlendirilmiştir. Katılımcılara ilk olarak “Salgının

fiziksel mekân üzerindeki etkileri: COVID-19 salgını ile birlikte kentteki yaşamda
değişen alışkanlıkların ulaşım, altyapı, konut, işyeri ve kamusal açık alanlar gibi fiziksel
mekânlar üzerindeki mevcut ve olası etkileri nelerdir?” sorusu, sonrasında ise “Salgının
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yaşam alışkanlıkları üzerindeki etkileri: Salgının ve yönetimlerce alınan önlemlerin
etkisi ile toplumda oluşan kırılganlıklar ve değişen tüketim/kullanım alışkanlıkları
nelerdir?” sorusu yöneltilmiştir.
Paydaşlar genel olarak kendilerine yöneltilen iki soruyu birlikte değerlendirmiş ve en
çok değinilen konular değişen alışveriş ve tüketim alışkanlıkları, kamusal alan
kullanımı, ulaşım tercihleri ve artan toplumsal kırılganlıklar üzerine olmuştur.
Sosyal/kültürel alışkanlıkların değişimi, iş/çalışma hayatındaki etkiler ve konut
tercihleri ise görece daha fazla ele alınan konular olurken, çevresel kirlilik ile altyapı ve
hizmetlere yönelik beklentiler ise en az ele alınan konular olmuştur.
Artan kırılganlıklar konusu oturuma katılan tüm paydaşlarca değinilen bir konu olmuş
ve paydaşlar tarafından salgın süreci ile birlikte eğitime erişimde yaşanan
eşitsizliklerin artması, gelir kaybı ve refahın azalması, güvenlik sorununun ortaya
çıkması ile çocukluk dönemi psikolojisine yönelik olumsuz etkileri vurgulanmıştır.
Bununla birlikte ulaşım tercihleri kapsamında da kırılganlıklara vurgu yapılmıştır.
Katılımcılar, ulaşım tercihlerinin değiştiğini, özel araç kullanımının artması ile birlikte
trafik yükünün arttığını, buna karşın aktif hareketlilik ve mikro mobilitenin arttığını
belirtmişlerdir. Özel araç ya da mikro mobilite araçlarına erişim olanağı olmayan
grupların, salgın sürecinde toplu taşıma kullanma zorunluluğu olduğu önemli bir sorun
olarak ortaya konmuştur.
Aktif hareketliliğin artması ile eşgüdümlü olarak kamusal alan kullanımlarındaki
değişimler de başka bir konu alanı olarak ele alınmıştır. Bu kapsamda paydaşlar
kamusal alan kullanımının kafe-restoran gibi yarı kamusal ve kapalı alanlardan park,
yeşil alan ve kıyı alanları kullanımına yöneldiğini ve bu bağlamda açık ve yeşil alan
ihtiyacının daha görünür hale geldiğini belirtmişlerdir. Bu bağlamda, gündelik boş
vakitlerin AVM’lerden ziyade açık kamusal alanlara kayışı sosyal-kültürel hayattaki
değişimler olarak belirtilmiştir.
AVM’lerin kullanımı sadece sosyal hayat alışkanlıkları açısından değil, salgın
döneminde değişen tüketim alışkanlıkları açısından da ele alınmış, bu kapsamda
tüketim alışkanlıklarının kapalı mekânlardan dijital alışveriş ortamlarına kaydığı
belirtilmiştir. Bununla birlikte dijital alışveriş olanaklarına erişimi olmayan toplumsal
kesimlerin bu dönemde kırılganlığının artması belirli paydaşlar tarafından vurgulanan
23

diğer bir nokta olmuştur. Değişen tüketim ve alışveriş alışkanlıklarının küçük firmalar
ve esnaflar üzerindeki olumsuz etkileri ve bu doğrultuda oluşan mekânsal etkiler de
dile getirilmiştir. Salgın döneminde oluşan mekânsal etkiler, konut ve işyeri kullanımı
bağlamında da ele alınmıştır. Bu kapsamda paydaşlar konut tercihlerinde balkon,
çalışma alanı vb. niteliklerin daha önemli hale geldiğini, buna karşın tercih şansı kısıtlı
olan toplumsal kesimlerin daha dezavantajlı duruma düştüklerini belirtmişlerdir.
Salgın döneminde değişen çalışma alışkanlıkları paydaşların çoğunluğu tarafından
toplumun belirli kesimlerinde geçerli olan bir değişim olarak ele alınmıştır. Bu
kapsamda salgın dönemi ile birlikte artan uzaktan çalışma kültürünün belirli
sektörlerde kurumsal kültürün parçası haline gelebileceği ve bunun ticaret yoğunluklu
kent merkezlerinde boş yapı stoku oluşturabileceğini belirtilmiştir.
Bunlara ek olarak paydaşlar COVID-19 Salgınının bir afet olarak değerlendirilmesi
gerektiğini, salgının sadece birey sağlığı üzerinde değil kent üzerinde de mevcut
sorunların daha görünür hale geldiğini ve bu etkilerin bütüncül olarak ele alınması
gerektiğini belirtmişlerdir. Bu kapsamda tekil olarak internet altyapısı ve sağlık
hizmetlerine olan ihtiyaç kamu kurumları ve STK’lar tarafından belirtilen sorunlar
olmuştur.
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5

DEĞERLENDİRME VE KAPANIŞ

Çalıştayın kapanış oturumunda, Vizyon 2050 Ofisi Koordinatörü Burcu Özüpak Güleç
tarafından Vizyon 2050 Ofisi çalışmaları kapsamında sonraki adımlara yönelik kısa
bir bilgilendirmede bulunulmuştur. Kentsel durum analizi çalıştaylarında elde edilen
çıktılar ve ofis tarafından gerçekleştirilen analizler ışığında, strateji ve politikalara
yönelik çalışmalarının devam edeceği belirtilmiştir. Ayrıca, çalıştay katılımcıları ile
“İstanbul Senin” anketi linki paylaşılmış, sahada devam etmekte olan anket
çalışmalarına ilişkin bilgiler verilmiştir.
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EKLER

Çalıştay Programı
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Çalıştaydan Görüntüler
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Katılımcı Listesi
Ad Soyad

Kurum

Akgün İlhan

Sabancı Üniversitesi

Ali Faruk Göksu

Kentsel Strateji

Ali Kılıç

Yıldız Teknik Üniversitesi

Aras Verimli

Şehir Hatları

Aslıhan Al

İstanbul Valiliği Proje Koordinasyon Birimi

Atakan Büke

Leipzig Üniversitesi/Yerküre Yerel Çalışmalar Kooperatifi

Bahar Bayhan

Mekânda Adalet Derneği

Başak Atan

İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Şehir Planlama
Müdürlüğü

Burak Güneralp

Texas A&M University

Bürge Abiral

John Hopkins University

Bülent Şık

Gıda Mühendisi/Akademisyen

Celal Erdoğdu

İstanbul Gayrimenkul Değerleme

Çare Olgun Çalışkan

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Deniz Acar Alacahan

İSKİ

Derya Adıgüzel
Özbek

İstanbul Kültür Üniversitesi

Derya İyikul

Superpool

Didem Çalışkan

İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire
Başkanlığı, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü

Ebru Firidin Özgür

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Ece Turna

İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Şehir Planlama
Müdürlüğü

Eda Beyazıt İnce

İstanbul Teknik Üniversitesi

Elvan Erginli

TESEV

Emre Gündoğdu

Herkes İçin Mimarlık Derneği

Erdem Ergin
Esra Sert

MEF Üniversitesi
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Evren Özus
F. İlter Türkdoğan

Yıldız Teknik Üniversitesi

Fatih Çekiç

TÜİK Bilgi İşlem ve İletişim Grup Müdürü

Fatih Hoşoğlu

İSTAÇ AŞ

Ferhan Gezici

İstanbul Teknik Üniversitesi

Fuat Engin

Tüketici Örgütleri Federasyonu

Füsun Sümer

İnşaat Mühendisleri Odası

G. Pelin Olcay

Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi

Gökçer Okumuş

İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı

Görkem Öğüt

Endeksa

Gül İçel

Queer Olympix

Gülcemal Alhanlıoğlu

CRE Danışmanlık

Gülsen Nur Duyar

İstanbul İmar AŞ

Hakan Gümüş

Gayrimenkul için Strateji Platformu

Hakan Orhun

Metro AŞ

Haluk Eyidoğan
Hediye Tüydeş
Yaman

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Hülya Demir

Yıldız Teknik Üniversitesi

Hüseyin Onur Tezcan

İstanbul Teknik Üniversitesi

Işık Süngü

ARUP

İclal Sema Dinçer

Yıldız Teknik Üniversitesi

İrem Kurtuluş

Marmara Belediyeler Birliği

Kamil Seyrek

Metro AŞ

Kerem Yavuz Arslanlı

İstanbul Teknik Üniversitesi

Koray Velibeyoğlu

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Meltem Çoşaner

İstanbul Kent Konseyi

Merve Saydıran

Koç Holding (Arçelik)

Mine Merve Öz

İBB Kurumsal Gelişim ve Yönetim Sistemleri Daire
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Başkanlığı, Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Murat Karagöz

İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Akıllı Şehir Müdürlüğü

Mustafa Elvan
Cantekin

İstanbul Kent Konseyi

Müveddet Esentürk

İBB Ulaşım Daire Başkanlığı, Toplu Ulaşım Hizmetleri
Müdürlüğü

N. İpek Şahin

İBB Ulaşım Daire Başkanlığı, Bisiklet Şefliği

Naci Görür
Naz Beykan

İklim Araştırmaları Derneği

Nilgün Cendek

İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, Kentsel
Ekolojik Sistemler Müdürlüğü

Nilgün Okay

İstanbul Teknik Üniversitesi

Nur Erk

İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, Kentsel
Ekolojik Sistemler Müdürlüğü, Kent Ekosistemi Ve Yaban
Hayatı Şefliği

Nuray Akpınar

İBB Kurumsal Gelişim ve Yönetim Sistemleri Daire
Başkanlığı, Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Oktay Kargül

İPA

Ömür Kaygısız

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Özdemir Sönmez

Yıldız Teknik Üniversitesi

Özge Tekçe

İPA Enstitü İstanbul

Rukiye Eroğlu

İSBAK

Saadet Tipi

İBB Kurumsal Gelişim ve Yönetim Sistemleri Daire
Başkanlığı, Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Saliha Kaya

İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, Kentsel
Ekolojik Sistemler Müdürlüğü

Sebahat Öcal

İstanbul Perakendeciler Derneği

Seçil Öznur Yakan

Bisikletli Kadın İnisiyatifi

Seda Özdemir

İBB Ulaşım Daire Başkanlığı, Ulaşım Planlama Müdürlüğü

Seher Demet Yucel

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Şükrü Arıkan Gemici

İstanbul Valiliği Proje Koordinasyon Birimi

Taner Dursun

İBB Zabıta Daire Başkanlığı, Destek Hizmetleri Şube
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Müdürlüğü
Ulaş Akın
Volkan Sarı

Serbest Şehir Plancısı

Yalçın Kaya

Şehir Hatları

Yıldız Akın

TMMOB İstanbul İKK Kadın Komisyonu
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