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ÖZET 

Günümüzde, dünyanın pek çok büyük kenti, ekonomik küreselleşmenin etkisiyle ekonomik ve fiziksel 
yeniden yapılanma sürecine girmiştir. Yeniden yapılanma, uluslararası sermayeyi kentlere çekecek ulaşım 
altyapılarının ve ileri teknolojiyle donatılmış yapıların inşası, kentlerin uluslararası arenada pazarlanmasına 
yönelik bir imaj oluşturulması ve kentlerin sorunlu bölgelerinin dönüşümü gibi süreçleri içermektedir.  

Buna ek olarak, küreselleşme süreciyle birlikte, ulus-devletlerin politik güçlerinin 
desantralizasyonu ve yerel yönetimlerin politik karar verme süreçlerinde artan etkinlikleri nedeniyle daha 
önce sadece devletlerin sorumluluğu altında olan İnsan Haklarının gerçekleştirilmesi, korunması ve bu haklara 
saygı duyulması konuları aynı zamanda bölgesel ve yerel yönetimleri ilgilendiren konular haline gelmeye 
başlamıştır. Kent hakkı da, evrensel İnsan Haklarını belediye düzeyinde yeniden yapılandıran yeni nesil 
hakların ifade edilebilmesi için önemli bir başlangıç noktası oluşturmaktadır.  Kent hakkı, sadece ekonomik 
ve fiziksel gelişmenin değil aynı zamanda sosyal, kültürel, politik ve çevresel gelişmenin sağlanması ile 
ilgilidir.  
Anahtar Sözcükler: Kent hakkı, Haliç, Fener ve Balat Semtleri Rehabilitasyon Programı. 

EVALUATION OF FENER AND BALAT REHABILITATION PROGRAM IN CONTEXT OF 
RIGHT TO THE CITY 

ABSTRACT 

Today, under the impacts of economic globalization, many of the world’s largest cities are witnessing major 
economic and spatial restructuring. Urban restructuring is manifested in the construction of transportation 
infrastructure and high technology buildings which can attract the international capital to cities, emergence of 
image making strategies for international city marketing and regeneration of declining parts of cities.  
In addition, due to decentralization of state power and increasing efficiency of local authorities in political 
decision making processes during globalization the issues of fulfilling, protecting and respecting Human 
Rights, which formerly had been under the responsibility of states, started to become issues of interest for 
regional and local authorities as well. The right to the city constitutes a starting point for new generation 
rights, which reconstruct the universal Human Rights at municipal level. In addition to economic and physical 
development, right to the city is related to the achievement of social, cultural, political and environmental 
development.  
Keywords: Right to the city, Haliç, Fener and Balat Districts Rehabilitation Program. 
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1. GİRİŞ 
 
Kentlerin fiziksel ve sosyal çevrelerinde bölünmeler ve eşitsizlikler arttıkça, kentlerin içlerinde 
yaşayanların ihtiyaçlarını karşılamak ve haklarını korumak yönünde bir zorunlulukları olduğu 
daha fazla ortaya çıkmaktadır. Kentsel çevrede insan ilişkilerine alternatif bir yaklaşım sunmayı 
amaçlayan kent hakkı, temelde toplumun tümünün ve öncelikli olarak kentte yaşayanların 
(inhabitants) çıkarlarını savunmak ve güçlendirmek amacıyla ortaya atılmıştır. Bu şekilde kent 
hakkı, sadece vatandaşların değil, kentteki tüm yaşayanlar ve toplumsal grupların meşru 
taleplerini somutlaştırmayı hedefler [1]. 

Küreselleşme süreciyle birlikte ulus-devletlerin politik güçlerinin desantralizasyonu ve 
yerel yönetimlerin politik süreçlerde artan rolleri nedeniyle İnsan Haklarının gerçekleştirilmesi, 
korunması ve bu haklara saygı duyulması konuları sadece devletlerin sorumluluğu olmaktan 
çıkarak bölgesel ve yerel yönetimleri ilgilendiren konular haline gelmiştir. Kent hakkı da, 
evrensel İnsan Haklarını belediye düzeyinde yeniden yapılandıran “yeni nesil” hakların ifade 
edilebilmesi için önemli bir başlangıç noktası oluşturmaktadır. Böylece kent mekanını kullananlar 
ve sivil toplum, kentin nasıl şekilleneceği ve tanımlanacağı konusunda daha iyi karar verirken, 
kentler de İnsan Haklarının korunması ve desteklenmesi konusunda güçleneceklerdir [1].  

Bu bağlamda, bu çalışmanın amacı, kent hakkı kavramını tanıtmak, İstanbul’daki 
dönüşüm sürecini kent hakkı bağlamında incelemek ve bu yönde bir yasal çerçevenin eksikliğinin 
yol açtığı sorunlara değinmektir. Bu amaç doğrultusunda, öncelikli olarak kent hakkının 
kavramsal temelleri açıklanmıştır. Ardından, dünyada kent hakkı konusunda yayınlanmış olan 
çeşitli şartlar ve deklarasyonlar incelenmiş ve bunlarda ortak bulunan kent hakları tespit 
edilmiştir. Daha sonra, İstanbul’daki kentsel dönüşüm projelerinden biri olan Fener-Balat 
Rehabilitasyon Programı bölgenin tarihçesi, sorunları, projenin ortaya çıkış ve uygulanma 
süreçleri bağlamında analiz edilmiş, projenin kent haklarının gerçekleşmesi konusunda yaptığı 
katkılar ve eksik yönleri değerlendirilmiştir. Son olarak, kent hakkına yönelik genel bir yasal 
çerçevenin olmamasının kent mekanında yol açabileceği sorunlar ve bu çerçevenin 
oluşturulmasının önemine değinilmiştir.  
 
2. KENT HAKKININ KAVRAMSAL TEMELLERİ 
 
1968’de Henri Lefebvre tarafından ortaya atılan kent hakkı kavramına göre, kentte yaşayan tüm 
bireyler kentin ayrıcalıklarından faydalanabilir ve kentin kendi ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağını 
tanımlayabilirler. Kent hakkı, kendini üstün bir hak olarak ifade etmektedir: özgürlük hakkı, 
sosyalleşmede bireysellik hakkı ve yerleşme hakkı. Lefebvre kent mekanını birbirleriyle kesişen 
farklı çıkarlar ve deneyimlerle dolu olarak görür. Bu bağlamda Lefebvre, kentin temel 
fonksiyonunu “sosyal” olarak ifade etmektedir [1]. 

David Harvey ise, kentleri hareket, heyecan ve haz içeren farklılaşmış mekanlar olarak 
tanımlamaktadır. Kentler, baskılanmamış hareket ve arzuların olduğu kadar, sistematik güç, 
tehlike, baskı, hakimiyet ve dışlanmanın da tezahürüdürler. Harvey kentsel sorunları daimi ve 
yaygın bir adaletsizlik bağlamı içinde ele almaktadır. Adalet kavramı, sadece dünya nüfusunun 
büyük bir çoğunluğu kentlerde yaşadığı için değil, aynı zamanda kent modern hayatın gerilim ve 
çelişkilerini içinde barındırdığı için kentlerden bağımsız düşünülemez [2].   

Bu bağlamda Harvey bizim bölünmüş kentlerde yaşadığımızı öne sürerek, küreselleşme 
sürecinde ortaya çıkan küresel kentlerin finansal elitler ve az gelirli servis sektörü işçileri arasında 
bölünmüş olduğunu açıklamaktadır [3]. Serbest pazar ekonomisi, zenginlerin daha fazla 
zenginleşmesine, yoksulların da daha fazla yoksullaşmasına neden olmaktadır. Sınıf farklılıkları 
büyümekte, kentler de zenginler ve yoksullar arasında yükselen duvarlar nedeniyle daha fazla 
bölünmektedir. Yaklaşık otuz yıllık neo-liberalizm pratiği, bize pazarın büyümesine paralel olarak 
eşitsizliklerin ve tekel gücünün de büyüyeceğini öğretmiştir [4]. Pazar ekonomisine odaklı kentsel 
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gelişme, ekonomik kaynakların dağıtılması ve sosyo-ekonomik güç konularını ikinci plana 
itmiştir. Sosyal dışlanma ve kutuplaşma daha fazla görünür hale gelmiştir [2]. 

Harvey’e göre kent hakkı, tekil bir hak değildir. Kolektif bir hak olarak ele alınmalı ve 
kolektif politikalara dayalı olarak uygulanmalıdır. Aktif demokratik katılımı sağlayacak bir 
kamusal alanın oluşturulması, son yıllarda neo-liberalizmin mantrası haline gelmiş olan 
özelleştirme dalgasını geri almamız anlamına gelmektedir. Yalnızca hakların farklı düzenine değil 
aynı zamanda farklı ekonomik ve politik pratiklere dayanan daha kapsayıcı (inclusive) bir kent 
tahayyül edilmelidir. Bireysel haklar ve ifade özgürlüğü, insan onuru açısından çok değerli 
haklardır, ancak bunlara herkes için uygun yaşam şansı, temel maddi destek, dahil edilme 
(inclusion) ve farklılık haklarını da eklemek gerekir. Kent hakkı, yalnızca kentte mevcut bulunan 
kaynaklara erişim hakkı değildir; aynı zamanda kenti daha farklı yapma, onu kolektif 
ihtiyaçlarımız ve arzularımız doğrultusunda şekillendirme ve böylece gündelik yaşantımızı 
yeniden üretme, mimari pratiklerimizi yeniden şekillendirme ve sadece insan olarak var olmanın 
alternatif yollarını tanımlama hakkıdır [3].  
 
3. KENT HAKKININ İÇERİĞİ 
 
Kentler, olanak ve kısıtlamaları bir arada barındıran karşıtlık mekanlarıdır. Dolayısıyla, kentte 
yaşayan tüm insanların kendi sosyal ve mekansal çevrelerini etkilemede eşit haklardan 
yararlanmaları için, kentlerin daha demokratik ortamlar haline dönüştürülmesi acil bir ihtiyaçtır. 
Kent politikalarının üretilmesi ve kent toprağının kullanımıyla ilgili kararların alınmasında belli 
sesler diğerlerini bastırmamalıdır. Kentlerin içinde yaşayanlar için değil, onlar tarafından 
tanımlanması gerekliliği göz önüne alınırsa, insan haklarının yerel ölçekte değerlendirilmesi ve 
uygulanması önemli bir konudur. Yerel düzeyde uygulanan haklar, bireyleri kendi çevrelerinin 
tanımlanması ve gelişmesinde merkezi bir konuma yerleştirir. Bu bağlamda kent hakkı, evrensel 
insan haklarının belediyeler düzeyinde uygulanmasını içeren “yeni nesil haklar” için bir başlangıç 
sağlar [1]. 

Kent hakkı, kent mekanının uyumlu gelişmesi ve kentte yaşayan tüm insanların – 
kentlilerin – bu gelişmeden eşit bir şekilde faydalanabilmesi için demokratik ve şeffaf bir ortamın 
oluşturulmasını sağlamayı hedeflemektedir. Uyumlu gelişme, gelişmenin sadece ekonomik ve 
fiziksel boyutuyla değil, aynı zamanda sosyal dahil edilme, demokratik temsil ve katılım, 
karşılıklı tolerans, çok kültürlülük ve toplumsal dayanışmayı da içeren sosyal, kültürel, politik ve 
çevresel gelişme ile de ilgilidir. Bunun sağlanması için de bir kentte barınma, sağlık, eğitim, 
istidam, dinlence ve eğlence, kültür, ulaşım, altyapı gibi servislerin ve tüm kamusal hizmetlerin 
kentlilerin kolay ve eşit olarak ulaşabilecekleri şekilde temin edilmesi gerekmektedir.  

Kentlilerin kent yaşantısının sunduğu tüm olanaklardan eşit ölçüde yararlanmaları, 
güçsüz grupların desteklenmesi ile mümkün olacaktır. Yoksullar, etnik-dini-kültürel azınlıklar, 
mülteciler, göçmenler, göçebeler, sağlık ya da çevre koşulları açısından risk altında yaşayanlar, 
şiddete maruz kalanlar ve bu gruplar içinde özellikle kadınlar, yaşlılar ve çocuklar için özel 
önlemler alınması gerekmektedir. Her ne kadar Lefebvre, analizini sınıflar arası eşitsizliğe 
dayandırsa da, günümüzdeki çalışmalar Lefebvre’in “Kent Hakkı” teorisinde kullandığı 
“farklılık” terimini kentte çeşitlilik olarak genişletmişlerdir [5]. Kent Hakkı’nın bu şekilde geniş 
kapsamlı tarifi, yalnızca sınıfsal olarak değil aynı zamanda, etnik, din, ırk, cinsiyet, yaş, fiziksel 
hareketlilik gibi tabanlarda da farklılaşan grupların korunmasına yöneliktir [5]. 

Lefebvre ek olarak, ‘citoyens’ (vatandaşlar) ve ‘citadins’ (kent sakinleri) arasında da bir 
ayrım yapmış ve kentte yaşayan herkesin yasal ya da ulusal bağlamda vatandaşlık titrine sahip 
olmak zorunda olmadan kent hakkına sahip olduklarından bahsetmiştir. Dünya Şartı ile birlikte, 
Avrupa Kent Plancıları Konseyi de, sadece kentte ikamet edenleri değil, aynı zamanda kenti 
geçici süreler için dahi kullananları da kent vatandaşı ilan etmekte ve bu hareketli ve geçici kent 
sakinlerinin de planlama, yönetim ve karara verme süreçlerinde söz hakkı sahibi olmaları 
gerektiğini savunmaktadır [5]. 
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3.1. Kent Haklarıyla İlgili Ulusal ve Uluslararası Dokümanlar 
 
Haklara dayalı bir yaklaşım, belli standartlar ve ilkeler, görevler ve zorunluluklarla tüm insanlar 
için özgürlüğü, refahı ve insanlık onurunu güvence altına almak için uğraş vermektedir. Yerel 
yönetimler, bu ilkelerin dağıtılması için önemli giriş noktalarıdır ve bu düşünce çeşitli 
uluslararası, bölgesel ve ulusal girişimlerin arkasında yatan düşüncedir [1]. 

Bu bağlamda son yıllarda, kent hakkı ya da kentlerde insan haklarının korunması 
konularında uluslararası, bölgesel, ulusal ve yerel ölçekte dokümanlar yayınlanmıştır. İnsan 
Haklarının yerel düzlemde güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılması konusunda yerel yönetimlere 
düşen görev ve sorumlulukları tanımlayan bu dokümanların en önemli ortak özellikleri, kentsel 
alanlardaki sorunları, özel koşulları ve yasal konuları detaylı bir biçimde analiz etmiş ve 
sorunların çözümüne yönelik özel koşulları kapsayan ve yasalara uygun öneriler geliştirmiş 
olmalarıdır.  

Bu dokümanlar arasında, Uluslararası olarak “Dünya Kent Hakkı Şartı” (2004), 
bölgesel olarak “Avrupa Kent Hakları Deklarasyonu” (1992), “Avrupa Kentte Kadınlar Şartı” 
(1994) ve “Avrupa Kentte İnsan Haklarını Koruma Şartı” (2000), ulusal olarak “Brezilya Kent 
Yasası” (2001) ve yerel ölçekte “Montreal Haklar ve Sorumluluklar Şartı” (2006) bulunmaktadır. 
Bu şartlar, kent sorunlarına insan hakları çerçevesinde bir yaklaşım geliştirilmesi ve kent hakkının 
kurumsallaşması adına önemli kilometre taşlarıdırlar.  

Çizelge 1’de de görüldüğü gibi, bu şartların maddelerinde ortak olarak bahsedilen 14 
adet kent hakkı konusu tespit edilmiştir. Bu haklar, eşitlik ve ayrımcılığa uğramama, barınma, 
sağlık, eğitim, çalışma, güvenlik, katılım ve demokratik temsil, uyumlu gelişme, çevre, altyapı ve 
kamusal hizmetler, ulaşım, kültür, dinlence ve spor ve bilgi edinme hakkıdır. Aşağıdaki çizelgede, 
şartların incelenmesi sonucunda ortaya konulan kent hakları konularının bu şartların hangi 
maddelerinde yer aldığı gösterilmektedir.  

 
4. FENER VE BALAT SEMTLERİ REHABİLİTASYON PROGRAMI 
 
Temelleri, 1996 yılında İstanbul’da düzenlenen HABITAT II konferansında atılmış olan Fener ve 
Balat Semtleri Rehabilitasyon Programı, bu bölgenin çeşitli fiziksel ve sosyal sorunlarına çözüm 
bulmayı hedeflemektedir. Projenin maddi kaynakları Avrupa Birliği fonlarından temin 
edilmektedir. Fatih Belediyesi de, altyapı hizmetlerinin tamamlanması ve proje için gerekli olan 
merkezlerin kurulması için arsa tahsis edilmesinden sorumludur. Bu projenin temel hedefleri, 
tarihi konutların restorasyonu, bölgede kadın ve çocukların eğitimi ve sağlık sorunlarıyla 
ilgilenecek bir sosyal merkez kurulması, katı atıkların toplanmasıyla ilgili bir strateji geliştirilmesi 
ve tarihi Balat Çarşısı’nın yenilenmesi olarak sıralanabilir. 2003 yılında uygulanmaya başlanan 
proje kapsamında projenin resmi web sitesinde yayınlandığı kadarıyla, bugüne kadar, 26 adet evin 
restorasyonu tamamlanmış ve 74 adet evin restorasyonuna başlanmış; sosyal merkez kurulmuş; 
katı atık yönetimi ile ilgili semt halkına yönelik olarak çeşitli toplantılar ve seminerler 
düzenlenmiştir ve Balat çarşısında yer alan bazı dükkanların onarımlarının yapılmasına devam 
edilmektedir [6].   
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Çizelge 1. Kent Hakları ve çeşitli şartlarda bunlara karşılık gelen maddeler 
 

      
         Şartlar 
 
Haklar 

Avrupa 
Kent 
Hakları 
Dekl. 

Avrupa 
Kentte 
Kadınlar 
Şartı  

Avrupa Kentte 
İnsan 
Haklarını 
Koruma Şartı  

Brezilya 
Kent 
Yasası 

Dünya 
Kent 
Hakkı 
Şartı 

Montreal 
Haklar ve 
Soruml. 
Şartı 

Eşitlik ve 
ayrımcılığa 
uğramama 

20 1, 2, 3 
 

1, 2, 4, 6, 10, 
12, 16  1, 2 

1, 2, 16, 30 
 
 

Barınma 4 8 4, 10, 16 2, 4, 7, 10, 
48 14 18 

Sağlık 6 - 6, 17 4 18 - 

Eğitim  
 10 6, 10, 13 - 15, 20  

Çalışma 3 
 - 14 2 16 16 

Güvenlik 1 7 26 - 3, 11 25, 26 
Katılım ve 
demokratik 

temsil 
12, 18 1, 2, 4, 5 4, 6, 8, 9, 20, 28 2, 4,40, 

43, 44, 45 
2, 4, 8, 9, 

11, 20 5, 15, 16, 18 

Uyumlu 
gelişme 13, 14 6 1, 18, 19, 21 2 2, 3, 14, 

20 6, 7, 24, 

Çevre 
 2, 16 - 6, 18, 19 1, 2, 4, 26, 

32, 35 19 7, 23, 24, 

Alt yapı ve 
Kamusal 
Hizmetler 

15 8 5, 6, 7, 12, 23 2, 3, 4, 28, 
42,  46 3, 12, 14 10, 18, 24, 

27, 28 

Ulaşım 5 7 4, 20 2 13 24, 28 
Kültür 

 8, 9, 10 9, 11 3, 6, 13, 15, 19 2, 37 1, 3, 17 8, 9, 12, 13, 
16, 20 

Dinlence ve 
spor 7 - 10, 21 2 17 11, 21, 22 

Bilgi edinme  
- 4, 12 7, 8, 9, 11, 23, 

24 40 5, 6 4, 16 

 
4.1. Bölgenin Tarihçesi 
 
Fener ve Balat, Haliç’in güney kıyısında, Fatih belediyesi sınırları içinde kalan iki semttir. Fener, 
bölgedeki Rum Patrikliği ve Ortodoks kilisesi nedeniyle geçmişte Rumların yoğun olarak 
yerleştikleri bir bölgeyken, Balat genel olarak bir Yahudi yerleşimi olmuştur. Bölgenin bu 
yerleşim yapısı, 19. yy.’la birlikte değişmeye başlamıştır. Bu dönemde, endüstrileşme sürecinin 
de etkisiyle bölge, varlıklı nüfus için çekiciliğini giderek kaybetmiş, özellikle 1894’teki yangın ve 
izleyen yıllardaki pek çok deprem nedeniyle Fener ve Balat aileleri burayı yavaş yavaş terk 
etmişlerdir [7].  

20. yy’ın ilk yıllarında Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte, yaygınlık kazanmaya 
başlayan milliyetçi düşünce nedeniyle, Müslüman olmayan azınlıklar İstanbul’u terk etmek 
zorunda kaldılar. 1942’de varlık vergisinin uygulanması, 1955’teki 6-7 Eylül olayları, pek çok 
azınlığın İstanbul’u terk etmesine neden oldu [8]. Buna ek olarak, 1948’de İsrail’in kurulmasıyla, 
pek çok Yahudi ülkeyi terk etti [7]. 1950’lerde, dönemin planlama kararları sonucunda, Haliç 
kentin endüstri bölgesi haline gelmiş [9] buna paralel kent, Anadolu’nun kırsal bölgelerinden 
endüstrilerde iş bulmak amacıyla göç edenlerin akınına uğramaya başlamıştır [8]. Kente yeni 
gelenler, Fener ve Balat’taki terk edilmiş konutlar da dahil olmak üzere, Haliç’in etrafında 
gelişmekte olan endüstrilere yakın bölgelerde yerleşmeye başlamışlardır [7]. 1980’li yıllara kadar, 
endüstriyel üretim ve buna bağlı olarak çevresel kirlilik ile endüstri bölgeleri etrafında hızla 
büyüyen ve büyük kısmı gecekondu olan konut alanları Haliç’in kimliğini şekillendirmiştir. 
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1984 ile 1989 yılları arasında, dönemin belediye başkanı Bedrettin Dalan, Haliç 
kıyısında bir temizleme operasyonu gerçekleştirmiş ve Haliç çevresindeki endüstrileri kentin 
dışına taşımıştır. Bu endüstrilerde çalışan pek çok insanın işsiz kalmasına yol açan bu durum, 
bölgenin ekonomik çöküntü ve yoksulluk sorunuyla yüz yüze kalmasına neden olmuştur [8]. 
 
4.2. Fener ve Balat Semtleri Rehabilitasyon Programı’nın Oluşma Süreci 
 
1996 yılında İstanbul’da düzenlenen Habitat II konferansı Fener-Balat projesinin ortaya 
çıkmasının altyapısını hazırlamıştır. Bu konferans, katılımcılar arasında İstanbul’un kentsel 
sorunları ile ilgili bir bilinç oluşturmuştur [10]. UNESCO direktörleri, kentin tarihi bölgeleri ile 
ilgili bir proje gerçekleştirmek istemişler ve homojen olarak korunmuş fiziksel dokusu, anıt 
niteliğindeki tarihi yapıların varlığı ve kentsel manzarası nedeniyle Fener-Balat bölgesi, pilot 
bölge olarak seçilmiştir [10] (Şekil 1). 
 

 
 

Şekil 1. Fener Balat projesinin Haliç'teki konumu [11] 
 

1997’de, Fatih belediyesi ve UNESCO yetkilileri arasında geçen bir dizi görüşmeden 
sonra, bölgenin fiziksel ve mimari analizini yapıp projeyi hazırlamak üzere Fener’de bir ofis 
kurulmuştur. İlk proje önerisi, 1998 yılında UNESCO’ya sunulmuştur [10]. 

UNESCO’ya sunulan “Balat ve Fener Semtlerinin Rehabilitasyonu” raporu, Fatih 
Belediyesi, Avrupa Birliği, UNESCO Dünya Mirası Merkezi ve Fransız Anadolu Araştırmaları 
merkezi tarafından ortaklaşa hazırlanmıştır. Bu rapor, bölgenin sosyo-ekonomik yapısı ve 
mekansal özellikleri ile ilgili detaylı bilgi sunmakta, bölgenin sorunlarını ve ihtiyaçlarını ortaya 
çıkarmakta, bölge sakinlerinin olası bir müdahale projesinden beklentilerini gündeme getirmekte 
ve önerilen rehabilitasyon projesinin kaba hatlarını çizmektedir. Bu raporun temel hedefi, “semtin 
yaşantısını sürdürebilmesi ve semt nüfusunun yerinde tutulabilmesini sağlayacak” çözümler 
üretmektir [7]. Bu raporda belirtildiği şekliyle projenin amacı “İstanbul’un tarihi merkezinin 
geleceğinin basit ve yanıltıcı bir yenileme ile turistik özellikli restorasyon seçenekleri arasında 
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sıkışıp kalmadığını kanıtlamaktır” [7]. Rapor, bölge sakinlerinin uygun koşullarda yaşamasını 
sağlayacak yeni bir yaklaşım önermektedir [7].  

1998 yılında, bu raporun esaslarına bağlı olarak önerilen proje, kaynak yetersizliği 
nedeniyle uygulanamamıştır. 2003 yılında geliştirilen yeni bir proje farklı aktörlerin katılımıyla 
uygulamaya geçmiştir. 
  
4.3. 1998 Raporu Analizi ve Proje Önerileri 
 
1998 yılında hazırlanan rapora göre, Fener ve Balat semtlerinin en temel sorunları, işsizlik, 
yoksulluk, okuma-yazma bilmeme, kadınların sosyal olarak dışlanması, sosyal ve rekreatif 
donatıların eksikliği, yetersiz eğitim ve sağlık hizmetleri, güvensiz ve kirli bir çevre ve kötü 
koşullardaki konutlar olarak sıralanmaktadır.  

Bölgede yaşayanların % 70’i, marangozluk, tamircilik, metalürji, tekstil veya inşaat gibi 
sektörlerde ücretli olarak çalışmakta ya da tersanelerde iş bulmaktadırlar. Ailelerin pek çoğunda 
(araştırma döneminde % 61)  sadece bir aile üyesi çalışmaktadır. Bu araştırmanın yapıldığı 
dönemde, ailelerin % 10’unda çalışan bir aile bireyi yoktur [7]. Bölgedeki kadınların pek çoğu (% 
19) okuma yazma bilmemektedir ya da sadece ilkokul öğrenimi görmüştür ve bu durum 
kadınların aile dışında çalışmalarına engel teşkil etmektedir. Sosyal ve ekonomik özellikleri 
bağlamında bölgede yaşayan insanlar yoksul olarak değerlendirilmektedir [7]. 

İşsizlik ve okuma-yazma bilmeme sorunlarına ek olarak, bir diğer problem hijyenik 
koşulların yetersizliğine bağlıdır. Orijinal olarak tek aile için yapılmış olan evler, tek aile bir evin 
kirasını karşılayamadığı için, iki ya da üç aile tarafından paylaşılmaktadır. Bu aileler, ihtiyaçları 
doğrultusunda ekler yapmışlardı [12]. Yaşama ve mutfak alanları çok küçüktür, evlerin uygun 
arıtma sistemleri yoktur ve bazı evlerin içinde banyo ya da tuvalet teşkilatı bile bulunmamaktadır. 
Buna ek olarak, bölgede çöp toplama hizmeti yeterli olmadığı için sokaklar ve boş arsalar çöp 
yığınları ile doludur. 1998 raporunun belirttiğine göre, bölge sakinlerinin çoğunun uygun bir 
sağlık ya da sosyal güvence sigortaları bulunmamaktadır ve bölgede sağlık servisleri yetersizdir. 
Bölge halkının gelir düzeyi, herhangi bir sosyal güvence sistemine bağlı olmayışları ve sağlık 
hizmetlerine erişimin olmayışı, önemli sağlık sorunlarını da beraberinde getirmektedir [7].  

Bölgedeki bir diğer önemli problem, binaların fiziksel olarak kötü koşulda olmalarıdır. 
Pek çok evin mutfak, banyo, ısıtma sistemi ya da kanalizasyon sistemi bulunmadığı ya da kötü 
durumda olduğu için, bunların yeniden yapılması ya da onarılması gerekmektedir. Öte yandan 
bölgede doğalgaz altyapısı olmadığı için, insanlar ısınmak için kömür kullanmaktadır ve bu da 
büyük bir kirliliğe yol açmaktadır. Binaların merdivenden çatıya onarılması ve ısıtma ve su 
tesisatlarının eklenmesi gerekmektedir [7]. 

Bölgedeki genç ve çocuklar, eğitim olanakları açısından kısıtlamalar yaşamaktadır. 
Bölgedeki nüfusun % 43’ü 20 yaşın altındadır. 12 yaş üzeri çocukların çoğu, aileleri tarafından 
potansiyel işçi olarak görüldükleri için okula gönderilmemektedir. En yoksul ve tutucu ailelerde 
de, kızlarını okula göndermeme eğilimi vardır [7]. Bununla birlikte, okul binalarının çoğu kötü 
durumdadır ve eğitim için gerekli malzemeler de yetersizdir. Öğrenciler, kalabalık evlerde 
yaşadıkları için okuldan sonra çalışma olanakları bulunmamaktadır. Ayrıca semtte küçük çocuklar 
için oyun alanları; okul öncesi eğitim olanakları ya da okul sonrası saatleri için faaliyetler de 
mevcut değildir [7]. 

Yoksulluk ve evlerin kötü koşulları yanında, fiziksel çevre kalitesinde de önemli 
sorunları vardır. Yeşil alanların ya da parkların sayısı son derece yetersiz, mevcut olanların da 
fiziksel koşulları kötü durumdadır. Yolların çok dar olması trafik sıkışıklığına neden olmaktadır 
ve arabalar için yeterli otopark alanı bulunmamaktadır [7]. 

1998 raporuna göre, Fener ve Balat’ta yaşayan ailelerin pek çoğu Türkiye’nin aynı 
bölgelerinden geldikleri ve bölgede pek çok akrabaları ya da yakınları bulunduğu için 
mahallelerine sıkıca bağlıdırlar. Yaşayanların pek çoğu, bir yenileme projesi olması durumunda 
projeye destek vereceklerini belirtmişlerdir [7]. Rapora göre mahalle sakinleriyle yapılan 
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görüşmelerde, bölge halkı, evlerinin yenilenmesi, doğalgaz altyapısının sağlanması, yolların 
iyileştirilmesi, yeşil alan ve parkların yapılması, altyapı ve kanalizasyon sisteminin iyileştirilmesi 
ve yıkıntı halindeki binaların yerlerine yenilerinin yapılması ve çevrelerinin temiz tutulması için 
önlemler alınması yönünde taleplerde bulunmaktadırlar [7]. 

1998 raporuna göre, yenileme projesinin amaçları, evlerin restorasyonu, çeşitli kentsel 
donatıların sağlanması, iş ve eğitim olanaklarının sağlanması, altyapı ve kamu hizmetlerinin 
iyileştirilmesi, kentsel çevrenin rehabilitasyonu ve bölgedeki ticaret ve zanaatların yeniden 
canlandırılmasıdır [7]. 

Bu amaçları gerçekleştirmek için, çeşitli konularda eğitim verecek, teknik destek 
sağlayacak ve halkın katılımını sağlayacak çeşitli sosyal kuruluşların oluşturulması 
öngörülmekteydi. Bunlar arasında, mülk sahipleri ve kiracıları bir araya getirecek bir kooperatif; 
bölge halkına restorasyon konusunda eğitim vererek restorasyon işlerinde istihdam edilmelerini 
sağlayacak bir zanaatkar evi; tekstil sektörü için ön hazırlık eğitimi verecek bir tekstil enstitüsü; 
öğrenciler için okulların etrafında çalışma merkezleri; ev kadınları ve çocuklar için hem sağlık 
koşullarını iyileştirecek hem de kadınların ev içi işlerini (el sanatları, örgü, vb.) ekonomik birer 
aktiviteye dönüştürecek bir eğitim merkezi ve sosyal merkez ve bölge halkına projenin seyri 
hakkında bilgi verecek bir semt evi bulunmaktaydı. Bunlara ilave olarak, uyuşturucu bağımlılarını 
rehabilite etmeye yönelik bir merkez, bir dispanser, çocuklar için oyun alanları ve açık spor 
alanları da projenin kapsamı içinde yer almaktaydı [7]. 

Rapora göre projenin mali kaynağının yaklaşık üçte biri Avrupa Birliği’nden 
sağlanacak, geri kalanı da TOKİ, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fatih Belediyesi ve başka özel 
kurumlar arasında paylaşılacaktı [7]. TOKİ projeye destek olan en büyük kamu kuruluşu olarak 
görülüyordu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi su ve doğalgaz altyapısından, Fatih Belediyesi ise 
gerekli tesislerin kurulmasını sağlamak ya da bu tesisler için arazi tahsis etmekten sorumluydu 
[7]. 
 
4.4. Projenin Uygulamaya Geçirilmesi - 2003 
 
Ancak projenin uygulanışı, 1998 raporunda öngörülen hedeflerden farklı olmuştur. 2000’de 
Avrupa Birliği, Fatih Belediyesi ve Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı arasında imzalanan 
bir anlaşmaya göre, proje için gerekli olan 7 milyon Euro’nun tamamı Avrupa Birliği fonlarından 
sağlanmış ve projenin uygulanmasına 2003 yılında başlanmıştır (Şekil 2).  
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Şekil 2. Fener Balat semtleri rehabilitasyon programının tanıtım tabelası [13]. 
 

Bu yeni projenin temel hedefleri 200 adet evin restorasyonu, kadınlar ve çocuklar için 
eğitim ve sosyal hizmet sağlayacak bir sosyal merkez kurulması, katı atık yönetimi stratejisi 
geliştirilmesi ve tarihi Balat Pazarı’nın rehabilitasyonunu içermektedir [10]. Projenin bu hali, 
1998’de geliştirilen öneri programdaki pek çok ekonomik ve sosyal bileşene değinmemektedir.  

1998 raporu, zanaatkar evi, kooperatif, tekstil enstitüsü, semt evi, sosyal merkez gibi 
bölge halkını bir araya getirecek, çeşitli konularda eğitim verecek, iş olanağı sağlayacak, 
rehabilitasyon projesi hakkında bilgi verecek ve yasal konularda danışmanlık hizmeti görecek 
çeşitli sosyal organizasyonların oluşumunu öngörmekteydi [7]. Ancak, bunlardan sadece sosyal 
merkez 2005 yılında gerçekleştirilebildi. Sosyal merkezin temel hedefi, ana-çocuk sağlığı 
hakkında bilgilendirmek, kadınlara okuma-yazma ve mesleki eğitim vermek, çocuklar için okul 
öncesi ve okul sonrası eğitim sağlamak, sağlık, çocuk bakımı, aile planlaması gibi konularda 
seminerler düzenlemektir. Ancak faaliyetleri projeden gelen fonlara dayalı olduğu için, projenin 
sonunda kapanma riski vardır [10].  

Sosyal merkez dışında, projenin ekonomik alandaki yegane girişimi, yerel olarak 
işleyen Balat pazarının rehabilitasyonu oldu (Şekil 3 ve 4). Bölge halkının % 70’i gündelik işlerde 
çalıştıkları için bu durum genel bir ekonomik iyileşme getirmemektedir. Bu sosyal ve ekonomik 
bileşenlere ilave olarak, 1998 projesi bazı açık alanların oluşturulması ya da mevcut olanların 
düzenlenmesi gibi önerilerde de bulunmuştu. Ancak 2003’te geliştirilen proje sadece evlerin 
restorasyonuyla ilgilenmektedir [10]. 
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Şekil 3. Balat Çarşısı restorasyon projesi, [14] 
 

 
 

Şekil 4. Balat Çarşısı restorasyon projesi cephe önerisi, [14]  
 

2003’te geliştirilen proje, 200 adet evin orijinal plan ve görünüşlerine göre restore 
edilmelerini öngörüyordu (Şekil 5 ve 6). Bu, evlerin içinde yaşayan aileler tarafında inşa edilmiş 
olan ilave parçaların yıkılması, çatı ve cephelerin onarılması, pencere ve kapıların yenilenmesi ve 
evlerin fiziksel görünümlerini bozan elemanların kaldırılması anlamına geliyordu [8], [12]. Pek 
çok ev, aynı zamanda kirayı da paylaşan aileler tarafından paylaşıldığı için, bu durum pek çok 
kiracının evlerini terk etmelerine neden olabilecek bir durumdu. Restorasyon sonrasında evlerin 
değerlerinin yükseleceği göz önüne alınırsa, bölgeye daha yüksek gelirli insanların yerleşecekleri 
ve bunun da soylulaştırmaya neden olacağı düşünülebilir. 
 

 

S. Zeybekoğlu Sadri, A. Akı                                                            Sigma 1; 49-65, 2008 



 

59

Şekil 5. Restorasyon öncesi görünüm, [15] 

Şekil 6. Restorasyon sonrası görünüm, [15] 

1998’de geliştirilen program sadece evlerin dış görünüşlerinin yenilenmesini 
içermiyordu. Bu program, mahalle sakinlerini evlerinde tutmak amacıyla tuvalet, banyo ve 
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mutfakların iyileştirilmesi; doğalgaz sistemi kurulması; elektrik tesisatının standart hale 
getirilmesi gibi evlerin iç mekanlarıyla ilgili iyileştirmeler de öngörüyordu [7]. 

1998 programı, kiracıları korumaya yönelik de önlemler geliştirmişti. Örneğin, ev 
sahipleri evlerini satmak isterlerse, restorasyon projesi başlamadan önce içinde bulunan kiracıyla 
birlikte devretmek zorundaydılar [10]. Ancak uygulama aşamasında, orijinal planlara geri dönüş 
zorunluluğu ve evlerin bir kaç aile tarafında paylaşılıyor olmaları nedeniyle bu çözüm önerisi 
probleme pratik bir çözüm sağlamaktan uzaktı. 2003’te geliştirilen projenin ev sahipleri için tek 
koşulu ise, restorasyon sonrasında evlerini kiralamak istedikleri zaman restorasyon öncesinde bu 
evlerde oturan kiracılara öncelik tanımaları zorunluluğu idi. Ayrıca, bu proje ev sahiplerini 
evlerini restorasyonun bitiminden beş yıl sonrasına kadar satmaktan men ediyordu [10]. Ancak 
genelde ev sahipleri bu bölgede yaşamadıkları ve bölge halkı genelde kiracılardan oluştuğu için, 
her iki koşulda da, bölge halkının bir kısmı evlerini terk etmek zorunda kalıyordu ve bu koşullar 
soylulaştırmayı engellemeye yeterli değildi [10].  

Her ne kadar proje iki mahallede yaşayanların katılımını öngörse de, bu katılım ev 
sahipleri ve proje ofisi arasında imzalanan ve ev sahibinin restorasyon koşullarını kabul ettiğine 
dair bir sözleşmeden öteye geçmiyordu. Ev sahipleri, ya da kiracılar, projenin karar verme 
sürecinde bir katılım gösteremiyorlardı. Buna ek olarak, projenin yegane finansal kaynağı Avrupa 
Birliği’nden gelen fonlardı ve ev sahiplerinin herhangi bir katkısı yoktu [16].  Bu her ne kadar ev 
sahipleri için bir avantaj gibi görünse de, pek çok ev sahibi evinin karşılıksız olarak restore 
edilmesi konusunda şüpheliydi. Ev sahipleri, proje tamamlandıktan sonra ödeme yapmak zorunda 
kalacaklarını, ya da nihai olarak evlerini kaybedeceklerini düşünüyorlardı [8]. 

Bunların dışında, 2003 projesinin göz önünde bulundurmadığı bazı durumlar da söz 
konusuydu. 1998 raporunda belirtildiği üzere, bölge halkının büyük bir çoğunluğu herhangi bir 
sosyal güvenlik sistemine bağlı değildi ve bölgede yeterli sağlık hizmeti bulunmamaktaydı. 
Ayrıca, yine aynı raporda, bölgedeki okulların altyapılarının yetersiz olmasından ve hatta bazı 
sınıfların ısıtma sistemlerinin olmayışından bahsedilmektedir [7]. Bu sorunların varlığına rağmen, 
rehabilitasyon projesi sağlık sistemi ya da okulların iyileştirilmesine yönelik herhangi bir çözüm 
önerisi getirmemektedir. Bunların her ikisi de, bölgedeki yaşam standartlarını belirleyen 
faktörlerdir. Bununla birlikte, Kadın Emeğini Destekleme Vakfı tarafından 2004’te hazırlanan 
araştırma raporuna göre, bölgede yaşayanlar bölgeyi güvenli bulmamaktadırlar [17]. Ancak proje, 
bu problem için de herhangi bir çözüm önerisi getirmemiştir. Proje, sokak aydınlatması, geç 
saatlere kadar açık kalan kamusal alanların yaratılması, park ve oyun alanları yapılması gibi 
kentsel çevre kalitesini yükseltecek öneriler içermemektedir. 

2004 araştırma raporuna göre, bölge halkı mahallelerinin önemini bölgede bulunan 
tarihi ve dini yapılara bağlıyorlardı. Ancak dini yapıların restorasyonu program kapsamına 
alınmamıştı [10]. Bununla birlikte, bölgede yaşayanların çoğu, Karadeniz Bölgesinden geliyordu 
ve yaklaşık 20 ila 40 yıl arası bölgede yaşamaktaydılar. Bölgeyle sıkı bir bağları vardı ve 
yapılacak herhangi bir iyileştirme projesine katkıda bulunmak istiyorlardı [10]. Ancak 
rehabilitasyon projesi, bu insanların kendi kültürlerini proje sürecinde aktarmalarına olanak 
tanımamıştır. 
 
4.5. Fener Balat Semtleri Rehabilitasyon Programı’nın Kent Hakları Bağlamında 
Değerlendirilmesi 
 
Fener ve Balat Semtleri Rehabilitasyon Programı, İstanbul’un kültürel ve tarihi değere sahip olan 
bir bölgesinin iyileştirilmesine ek olarak, bu bölge halkının bazı temel sorunlarını çözmeye 
yönelik önemli adımlar atmıştır. Bunlar arasında, tarihi nitelik taşıyan konutların restore edilerek 
fiziki koşullarının iyileştirilmesi, çoğunlukla eğitimsiz ve işsiz olan bölge kadınlarının eğitimine 
ve çalışma olanaklarının geliştirilmesine yönelik sosyal merkez kurulması en önemli 
gelişmelerdir. Bu sosyal merkez aynı zamanda küçük çocuklara okul öncesi eğitim ve öğrencilere 
okul dışı ders çalışma ve sosyal aktivite alanı sunmaktadır.  
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Fener ve Balat Semtleri Rehabilitasyon Programı, aynı zamanda bölgenin ekonomik 
kalkınması amacıyla tarihi Balat pazarının rehabilitasyonunu içermektedir. Projenin uygulama 
sürecinde, ev sahipleri ile yapılan toplantılarda bölge halkının projeyle ilgili olarak belli ölçüde 
bilgilendirilmesi sağlanmıştır.  

Ancak uygulamada olan proje, 1998 raporunda sözü geçen sorunların birçoğuna yönelik 
çözüm üretmemektedir. Bu rapor için yapılan analiz çalışmalarına göre, bölgede, işsizlik ve 
yoksulluk, sağlık ve eğitim hizmetlerinin yetersizliği, sosyal donatıların eksikliği, çocukların 
çalışma zorunluluğu, kız çocuklarının okula gönderilmemesi, uyuşturucu kullanımı, bölge 
halkının çoğunluğunun sosyal güvenceden yoksun olması, konutlarda sıhhi tesisat, ısınma ve 
yalıtım problemleri olması, konutların birden fazla aile tarafından paylaşılıyor olması, bölge 
halkının çoğunluğunun kiracı olması, yeşil alan eksikliği ve güvenlik problemleri bulunmaktadır. 
Ancak şu an uygulanmakta olan proje bunların doğrudan çözümüne yönelik öneriler 
getirmemiştir.  

Çizelge 2 Fener ve Balat Semtleri Rehabilitasyon Programı’nın kent hakkı bağlamında 
bir değerlendirmesini yapmayı hedeflemektedir. Bu çizelgede, ilk sütun incelenen kent hakkı 
maddesi ile ilgili olarak bölgenin proje gerçekleştirilmeden önceki halinde tespit edilen 
problemleri göstermektedir. İkinci sütun, 1998 yılında hazırlanmış olan raporun bu problemlere 
yönelik çözüm önerilerini, üçüncü sütun ise 2003’te uygulanmaya başlanan güncel projenin 
önerilerini sıralamaktadır.  

Çizelge 2. Fener ve Balat Semtleri Rehabilitasyon Programının Kent Hakkı Bağlamında 
Değerlendirilmesi 

Projeden önceki durum 1998 Raporunun önerileri 2003 projesi uygulamaları 

Eşitlik ve Ayrımcılığa Uğramama Hakkı 
• Yoksulluk
• Kadınların sosyal olarak 
dışlanması 
• Kadınların eğitimsizliği
• Çocukların çalışma zorunluluğu
• Kız çocuklarının okula 
gönderilmemesi
• Uyuşturucu kullanımı

• İş olanaklarının artırılması
• Zanaatkar evi kurulması
• Tekstil enstitüsü kurulması
• Kadın ve çocuklar için sosyal 
merkez
• Uyuşturucu kullanalar için 
rehabilitasyon merkezi

• Tarihi Balat Pazarı’nın
rehabilitasyonu
• Kadın ve çocuklar için 
sosyal merkez

Barınma Hakkı 
• Konutların kötü koşullarda
olması 
• Konutların birden fazla aile 
tarafından paylaşılması 
• Bölge halkının %60’nın kiracı
olması 
• Mutfak, banyo, tuvalet 
sistemlerinin kötü koşullarda
olması, bazı evlerde banyo ve 
tuvaletin konutun dışında
bulunması. 
• Isınma problemi
• Kanalizasyon, elektrik ve temiz 
su şebekesinde problemler

• Konutların iyileştirilmesi (çatı,
cephe, iç elemanların onarımı,
ıslak hacim ve mutfak onarımı) 
• Mutfak, banyo, tuvaletlerin 
iyileştirilmesi 
• Kiracıları koruyacak önlemler 
alınması 
• Kooperatif kurulması
• Doğalgaz altyapısının
getirilmesi
• Binalarda yalıtım yapılması
• Atık su şebekesinin onarımı
• İçme suyu, telefon ve elektrik 
altyapılarının iyileştirilmesi 

• Evlerin orijinal plan ve 
görünüşlerine geri dönülmesi 
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Projeden önceki durum 1998 Raporunun önerileri 2003 projesi uygulamaları 

Sağlık Hakkı 
• Sağlık hizmetlerinin yetersiz 
olması 
• Hijyenik koşulların yetersiz 
olması 
• Çöp toplama sisteminin yetersiz 
olması 
• Bölgede yaşayanların sağlık 
sigortalarının olmaması 
• Mutfak, banyo, tuvalet 
sistemlerinin kötü koşullarda 
olması, bazı evlerde banyo ve 
tuvaletin konutun dışında 
bulunması 

• Anne ve çocuk sağlığını 
koruma merkezi 
• Uyuşturucu kullanalar için 
rehabilitasyon merkezi 
• Dispanser 
• Çevrenin rehabilitasyonu 
• Atık su şebekesinin onarımı  
• İçme suyu şebekesinin onarımı 
• Yağmur suyu kanallarının 
tamamlanması 
• Mutfak, banyo ve tuvaletlerin 
iyileştirilmesi 
 

• Katı atık yönetimi stratejisi 
geliştirilmesi 

Eğitim Hakkı 
• Okur-yazar oranının azlığı 
• Yetersiz eğitim hizmetleri 
• Okul binalarının kötü durumda 
olması, eğitimle ilgili teknik 
malzemelerin yetersizliği 
• Okul öncesi eğitimin olmaması  
• Çocuklar ve gençler için okul 
dışı saatlerde ders çalışma 
mekanlarının olmaması 
• Kız çocuklarının okula 
gönderilmemesi 

• Okuma yazma kursları 
• Ana ve çocuk eğitimi ve sağlığı 
merkezi 
• Zanaatkar evi kurulması  
• Tekstil enstitüsü kurulması 
• Çocukların eğitimlerini 
destekleyecek etkinlikler 
• Kreş ve anaokulu 
• Okul etrafında ders çalışma 
mekanlarının yapılması 
 
 

• Okuma yazma kursları 
• Kadınlara mesleki eğitim 
vermek üzere sosyal merkez 
• Çocuklar için okul öncesi 
eğitim sağlayacak sosyal 
merkez 
• Çocuklar için okul sonrası 
eğitim sağlayacak sosyal 
merkez 

Çalışma Hakkı 
• İşsizlik oranının yüksek olması 
• İnsanların geçici işlerde 
çalışmaları 
• Kadınların çalışmaması 
• Sosyal sigortanın olmaması 
• Çocukların çalışma zorunluluğu 

• İş olanaklarının artırılması ve 
mahalledeki ticaret ve zanaatların 
canlandırılması 
• Zanaatkar evi kurulması  
• Tekstil enstitüsü kurulması 
• Kadınların ev içi işlerini 
ekonomik aktiviteye 
dönüştürmeyi hedefleyen anne ve 
çocuk eğitimi ve sağlığı merkezi 
kurulması 
 

• Kadınlara mesleki eğitim 
vermek üzere sosyal merkez 
• Tarihi Balat Pazarı’nın 
rehabilitasyonu 

Güvenlik Hakkı 

Güvenlik problemleri 

• Açık kamusal alanlar ve parklar 
oluşturulması 
• Sokakların aydınlatılması 
 

 

Katılım ve Demokratik Temsil Hakkı  

Halkın karar verme süreçlerine 
katılımının olmaması 

• Kooperatif kurulması 
• Semt evinin kurulması 
• Halkın ihtiyaçlarının ve 
önceliklerinin belirlenmesi 
 
 
 
 

• Ev sahipleri ile 
bilgilendirme toplantıları  
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Projeden önceki durum 1998 Raporunun önerileri 2003 projesi uygulamaları 

Uyumlu Gelişme Hakkı  

Sosyal, ekonomik ve fiziksel 
çevre koşulları bakımından 
çöküntü yaşayan bir bölge 

• Sosyal, ekonomik ve fiziksel 
bileşenleri içeren kapsamlı bir 
proje önerisi getirilmesi  
 

• Daha fazla fiziksel 
rehabilitasyonu öngören bir 
projenin uygulanması 

Çevre Hakkı 
• Kirli çevre 
• Sokak ve boş alanlarda çöplerin 
birikmesi 
• Isınma için kömür kullanımı 
• Yeşil alanların olmaması, var 
olanların kötü koşullarda olmaları 

• Çevrenin rehabilitasyonu ve 
Katı atık yönetimi 
• Doğalgaz altyapısının 
getirilmesi 
• Spor alanları, çocuk oyun 
alanları ve parkların yapılması 

• Katı atık yönetimi 

Altyapı ve Kamusal Hizmetlerden Yararlanma Hakkı  
• Doğalgaz altyapısının 
bulunmayışı, kömürle ısınma 
• Kanalizasyon, elektrik ve temiz 
su şebekesinde problemler  
• Çöp toplama sisteminin 
yetersizliği  

• Doğalgaz altyapısının 
getirilmesi 
• Atık su şebekesinin onarımı, 
içme suyu, telefon ve elektrik 
altyapılarının iyileştirilmesi 
• Yağmur suyu kanallarının 
tamamlanması 
• Çevrenin rehabilitasyonu 
 

• Katı atık yönetimi 

Ulaşım Hakkı  
• Yolların dar olması nedeniyle 
trafiğin yoğun olması 
• Otopark alanlarının yetersizliği 
• Kaldırımların dar ve 
kullanılamaz olmaları 

• Tek yönlü yolların sayısının 
arttırılması 
• Bazı eksenlerde akışın 
sınırlandırılması ve diğer 
eksenlere kaydırılması  
• Kaldırımların yenilenmesi 
 
 

• Balat çarşısına hizmet 
verecek otopark 
düzenlenmesi 

Kültür Hakkı  
• Tarihi yapıların kötü koşullarda 
bulunması 
• Mahalle sakinlerinin 
mahallelerine bağlılıkları ve çok 
kültürlü sosyal yapının korunması 
gerekliliği 
• Farklı dinlere ait dini yapıların 
restorasyon ihtiyaçları 

• Tarihi evlerin restorasyonu 
• Semt nüfusunun yerinde 
tutulması 
• Projenin sosyal, ekonomik ve 
fiziksel bileşenleri içermesi 

• Tarihi evlerin restorasyonu 
• Tarihi Balat Pazarı’nın 
rehabilitasyonu 

Dinlence ve Spor Hakkı  
• Rekreatif donatıların olmaması  
• Çocuk oyun alanlarının 
olmaması 

• Açık spor alanlarının yapılması 
• Çocuk oyun alanlarının 
yapılması 

 

Bilgi Edinme Hakkı  
• Projeyle ilgili konularda halkın 
bilgilendirilmesi gerekliliği 

• Mahalle sakinlerinin 
önceliklerinin analiz edilmesi 
• Kooperatif, semt evi gibi sosyal 
organizasyonlarla halkın 
bilgilendirilmesinin sağlanması 

• Ev sahipleri ile toplantılar 
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Tabloda da görüldüğü gibi, 1998 yılında hazırlanmış olan raporun önerileri arasında, 
bölgedeki temel sorunların çözümüne yönelik birçok öneri geliştirilmiştir. Bunlardan uyuşturucu 
kullananlar için rehabilitasyon merkezi, dispanser, okul etrafında ders çalışma mekanları, 
zanaatkar evi ve tekstil enstitüsü yapılması; açık kamusal alanlar ve çocuk oyun alanları 
oluşturulması; yolların aydınlatılması; kooperatif ve semt evi kurulması; içme suyu, doğalgaz, 
telefon, yağmur suyu ve elektrik altyapılarının iyileştirilmesi gibi bir çok öneri, 2003 yılında 
uygulanmaya başlanan projede öngörülmemiştir. Bunların dışında projenin bölgenin asıl sakinleri 
olan kiracıları koruyacak önlemler almaması ve karar verme ve uygulama aşamasında kiracıların 
projeye katılımlarının sağlanmaması bu projenin en büyük eksikliklerinden biridir.  

Bölgenin sosyal ve ekonomik gelişmesine katkıda bulunmayı hedeflemekle beraber, şu 
an uygulanmakta olan projenin temel amacının bölgenin imajının iyileştirilmesi olduğu 
söylenebilir. Projenin içeriği, kentin tarihinde belli bir dönemi temsil eden fiziksel çevrenin 
iyileştirilmesi ile sınırlı kalmıştır. Daha önce de belirtildiği gibi, proje için Fener ve Balat 
semtlerinin seçilmesinin en önemli nedeni, “homojen olarak korunmuş fiziksel çevre” nin 
varlığıdır [7]. Bu, bölgede yaşayan insanların kültürel çeşitliliğini hesaba katmayan ve kültürü 
homojen olarak ele alan bir yaklaşımdır. Ancak kültürün sadece yapılı çevre olarak ele alınması, 
bölgeye ait aidiyet hissinin ve kimliğin yok olmasıyla sonuçlanabilir. Garcia’nın belirttiği gibi, 
belli bir kentsel bölge için sonradan üretilen “uyumlu ve her şeyi kapsayan” bir imaj, o bölgenin 
gerçekte mevcut bulunan farklı ve çelişkili kültürel kimlikleri ile taban tabana zıtlık içinde olabilir 
[18]. Bölgede yaşayan insanların gündelik alışkanlıkları, gelenekleri, inançları ve farklı yaşam 
tarzlarının bir kombinasyonu olan yaşam kültürlerini göz önüne almayan bir yaklaşım, Fener ve 
Balat semtlerini yaşayan bir bölgeden bir açık hava müzesine dönüştürme riski taşımaktadır. 
 
5. SONUÇ 
 
İncelenen bu örneği, kentin imajını iyileştirmeyi amaçlayan, kültür odaklı yenileştirme projesi 
olarak tanımlamak mümkündür. Bu proje, içinde yer aldığı bölgede fiziksel yenileme yanında 
ekonomik ve sosyal olarak da etki yapmayı planlamasına karşın, görüldüğü gibi bu bölgedeki 
ihlal edilen bir çok hakkı göz ardı etmiştir. Öncelikle projenin karar verme sürecinin yukarıdan 
aşağıya doğru gerçekleşmesi, bu süreçte halkın doğrudan katılımının sağlanmaması kent hakkının 
temel konularından biri olan katılım hakkının ihlal edilmesi anlamına gelmektedir. Diğer taraftan, 
projede yer alan aktörlerin halka karşı olan sorumlulukları konusunda bilinçsiz olmaları, bu 
aktörlerin faaliyetlerini kent halkının haklarını korumak amacıyla sınırlayan ve denetleyen bir 
mekanizmanın var olmaması ve kentlilerin haklarının ihlal edildiğinde başvurabilecekleri bir 
yasal merciin olmayışı nedeniyle kent hakları gözetilmemiştir.  

Kent hakkının sağlanabilmesi için projenin kararlaştırma, tasarlama ve uygulama 
aşamalarında halkın katılımını garanti altına alan; güçsüz grupları destekleyen ve kentlilerin 
haklarını savunan bir yasal çerçevenin varlığına ihtiyaç duyulmaktadır. Böyle bir çerçevenin 
varlığı, tüm kentlilerin olduğu kadar özellikle güçsüz grupların ihtiyaçları için hayati önem 
taşımaktadır. Bunun yanında, böyle bir yasal çerçeve, kent haklarıyla ilgili kavramları yerel 
düzeyde etkili ve hassas karar verme mekanizmalarının oluşturulmasında kullanılacak bir araca 
dönüştürebilir; insanların gündelik yaşamlarında hakların ne anlama geldiğini tarifler ve çeşitli 
düzeydeki yönetim birimlerinin ve özel sektörün kent haklarına sadık biçimde hareket etmelerini 
garanti altına alacak bir denetim mekanizması oluşturur ve yerel yasaların uluslararası ve ulusal 
insan hakları taahhütlerine uyumlu olmasını garantiler. Kent hakkının kurumsallaşması, tüm 
kentlilerin taleplerini ve haklarını dile getirmelerine olanak tanıyan, demokratik ve eşitlikçi bir 
kent hayatının oluşması yönünde önemli bir adımdır.  
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