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Bu rapor; 07.10.2022 tarihinde Güngören ilçesi katılımcılarını kapsayan Güngören 

Erdem Beyazıt Kültür Merkezi'nde yapılan Katılım Kafe toplantısında tartışılanlardan 

yola çıkarak İstanbul Kent Konseyi tarafından oluşturulmuştur.  

Çalışmanın Kapsamı: Güngören ilçesi ve Güngören’de yaşayan katılımcılar.

Çalışmanın Yöntemi: Bu çalışmada, kolektif bir fikir üretim ortamı oluşturmak ve 

beyin fırtınası yaratmak amacıyla ‘World Cafe’ tekniği kullanılmıştır.
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Katılım Kafe Güngören atölyesi, İstanbul Kent Konseyi tarafından düzenlenmiştir. 



 artırılabilir. 

 Öneri 2. Kira artışlarının sonucu atölyelerin konut alanlarının alt katlarına 

 taşınması ikamet eden nüfus üzerinden çeşitli sorunlara yol açmaktadır. 

 Denetimsiz ve ruhsatsız olan bu atölyelerin faaliyetleri denetlenebilir ve 

 engellenebilir.

Güngören’in şu an içinde bulunduğu sınırlarda 60’lı yıllarda ziraat ve hayvancılık 

faaliyetlerinin yürütülmekte olduğu öğrenilmiştir. Şimdilerde ise Güngören 

bölgesinde üretim ve ticaret faaliyetleri yoğun bir şekilde gerçekleşmekte olup, 

sektörel örgütlenme ‘tekstil’ alanında uzmanlaşmıştır. 

Güngören ilçesinde yer alan Merter tekstil merkezi sadece Güngören’de değil tüm 

İstanbul ve Türkiye için tekstil ve konfeksiyon sektörlerinde lokomotif işlevi 

görmektedir. Üretim atölyeleri ile toptan ve perakende satış alanlarının yoğunlaştığı 

ilçede, Merter’in ulaşım aksları ile beslenen merkezi bir noktada yer alması 

gerekçesiyle çevre ilçelerden pek çok yurttaş istihdam imkânı bulabilmektedir. 

Katılımcıların ifadesine göre Güngören’de yaşayanların %70’e yakını tekstil ve hazır 

giyim sektörünün üretim, pazarlama/satış ya da dağıtımı ile ilgili alanlarında 

çalışmaktadır. Özellikle tekstil üretimi, apartman altlarında bulunan konfeksiyon 

atölyelerinde yapılmakta, bu alanların sıhhi koşullardan uzak, denetimsiz ve ruhsatsız 

olduğuna dair kaygılar ifade edilmektedir. 

Merter tekstil sektörü için fiziki üretim alanı olarak kullanılmamaktadır. Tekstil alanında 

merkezi yönetim ve planlama ise özellikle Keresteciler Sitesi bölgesinde yer seçmiştir. 

Diğer bir yandan el işçiliği ile ayakkabı imalatına yönelik üretim faaliyetlerinin Sanayi 

Mahallesi’nin Sancaktepe bölgesinde yaygın olduğu bildirilmiştir. Burada uzun 

yıllardır faaliyet gösterdikleri ve kümelendikleri iletilmiştir. 

 Öneri 1. Sancaktepe bölgesinde yoğunlaşan ayakkabı imalat faaliyetlerini 

 gerçekleştiren esnafların görünür kılınması için Güngören ve çeşitli ilçelerde 

 kermes ve benzeri etkinliklerde bu esnaflara ver verilebilir.

 Öneri 2. Ayakkabı imalatında faaliyet gösteren esnaflara yerel yönetimler 

 nezdinde satış alanları tahsis edilebilir.

 Öneri 3. Bölgeye en yakın Enstitü İsmek Merkezi’ne ayakkabı üretiminde el 

 işçiliğine yönelik meslek edindirme kursları açılabilir.

 Öneri 4. Güngören ilçesinin hem yurtiçi hem de yurtdışı ticari faaliyetleri 

 yoğun bir bölge olmasına rağmen iş insanlarının bölgeyi ziyaretlerinde ilçe 

 içerisinde konaklama imkânlarının yok denecek kadar az olduğu ve bu konuya 

 ilişkin bir ihtiyaç  bulunduğu ifade edilmiştir.

Katılımcıların paylaşımları doğrultusunda, Güngören’de son zamanlarda madde 

bağımlılığı ve ticaretinde ciddi artış görüldüğü aktarılmıştır. Akıncılar Mahallesi, İnönü 

Caddesi bu tip faaliyetlerin gerçekleştiği yerlere örnek olarak verilmiş, kullanım ve 

alışverişin apartman girişlerinin kullanımına kadar yaygınlaştığı belirtilmiştir. Özellikle 

genç nüfusun uyuşturucu ticareti vb. suç olaylarına sürüklenip yasal olmayan 

yollardan geçim kaynağı oluşturmaya yöneldiği ifade edilmiştir. Bölgede yetersiz 

sosyo-kültürel faaliyetler nedeniyle bireylerin başka bir alternatifleri olmadığı zaman 

sokaklara yöneldiği, beraberinde toplumsal sorunlar ve asayiş olaylarında artış 

yaşandığı belirtilmiştir.      

 Öneri 1.  Bağımlılıkla mücadele kapsamında  mahalle odaklı ilçe emniyeti, 

 kaymakamlık ve yerel yönetimler ortak proje yapabilir.

 Öneri 2. Bağımlılıkla mücadele eğitim danışma merkezleri kurulabilir, bu 

 merkezlerde ayrıca saha çalışmaları yapılabilir.

 Öneri 3. Bağımlı bireyleri tekrar kazandırmak veya önlemek adına sosyal 

 destek programları düzenlenebilir.  

 Öneri 4. Muhtarlıklarla bağımlılıkla mücadele konusunda programlar 

 geliştirilebilir.

Güngören ilçesinde 1960’lı yıllardan beri yoğun bir işçi nüfusunun barınması, emek 

yaşamı için büyük çaplı ve tarihi direnişlerin gerçekleşmesi, emeği sembolize eden 

mekan hatıralarının olması ilçede bir örgütlenme eğiliminin olduğunu ortaya 

koymaktadır. İlçede örgütlü çalışmalar yürüten pek çok sivil toplum kuruluşu olmasına 

karşın, sivil toplumu ilçe belediyesi ile ortak bir masa etrafına oturtacak, iletişim kanalı 

oluşturacak bir aktif ilçe kent konseyi faaliyeti gözlenmemektedir. Bu durumun 

yapan polis sayısının da 140 civarında olduğu paylaşılmış ve bu sayıların güvenli 

alanların tesisinde yeterli olmadığı belirtilmiştir.  

 Öneri 1.   Göçmenlerin yoğun olduğu mahallelerde planlı sosyal entegrasyon 

 programları yapılabilir. 

 Öneri 2.  Mevcut mahallelerde güvenlik durumu tespit edilmek üzere saha 

 gezileri ve tespitleri yapılabilir. Güvenlik problemi olan ve özellikle sosyal 

 uyumda zorluk yaşayan bireylerin denetlenmesine yönelik yerel mahalle 

 temsilcileri ve emniyet birim temsilcileri görevlendirilebilir.

 Öneri 3.  Toplumsal olayların yaşandığı  özellikle kadın ve çocukların güvende 

 hissetmediği mahallelerde  güvenlik butonları oluşturulabilir. 

 Öneri 4.   Artan sosyal sorunlara karşı suç önleme ve sosyal uyum merkezleri 

 kurulabilir.

 Öneri 5. Güvenlik önlemlerini arttırmak için ana caddelerde mobese 

 kameraları ve ara sokaklarda güvenlik güçlerinin sayısının arttırılması etkili 

 olabilir.

 Öneri 6. Merter Köprüsü üzerinde dilenen kişilere yönelik rehabilitasyon ve 

 ekonomik destekler sağlanarak bu bölge dilencilerden arındırılabilir.

İkinci olarak; son 10 yıldır yoğun bir siteleşme olduğu, sitelerin yüksek duvarlarla 

kapalı ve güvenlikli halinin site dışındaki alan için ‘tekinsiz ve ıssız alan’ hissiyatı verdiği 

dile getirilmiştir. Özellikle Merter’den Marmara Forum tarafına gidilen aksta 

yürüyebilecek bir yolun olmadığı bu durumunun gece saatlerinde hem erkeklerde 

hem de kadınlarda büyük bir endişeye neden olduğu aktarılmıştır. 

 Öneri 1. Altyapı düzenlemeleri ve aydınlatma çalışmaları yapılarak 

 yurttaşların kullanabileceği yaşayan bir cadde düzenlemesi gerçekleştirilebilir.

Güngören’de yaşayan katılımcıların son zamanlarda ilçe genelinde birçok mahallede 

kendilerini güvende hissetmedikleri ve asayiş sorunları olmak üzere birçok toplumsal 

düzeni bozan olay ile karşılaştıkları ifade edilmiştir. İlçede artan göçmen nüfusu ve 

sosyo-ekonomik durum, gelir eşitsizliği vb. ekonomik koşullara bağlı farklılıklar 

nedeniyle yaşanan sosyal uyum sorunları mahalleli tarafından vurgulanan 

noktalardan biri olmuştur. Suç faaliyetlerindeki artışın ciddi bir güvenlik problemi 

oluşturduğuna dair muhtarlık ve emniyet birimlerine şikayetler geldiği belirtilerek, bu 

konularda geliştirilebilecek sosyal politikalara ihtiyaç duyulduğu ifade edilmiştir. Buna 

ek olarak bölgede kayıt dışı göçmenlerde artış olması nedeniyle ilçe genelinde 

yaşayan bireylerin tedirginlik hissettiği dile getirilmiştir.

Güvenlikle ilgili yaşanan sorunların ve güvensizliğin artış sebeplerine ek olarak; 1989 

yılında ilçede beş polis merkezi varken günümüzde bu sayının ikiye düştüğü, görev 

İlçede son yıllarda yaşanan göç artışı ve istihdamın daralmasına bağlı olarak 

mahallelinin gelir seviyesinde düşüş yaşandığı gözlemlenmektedir. Bu sorunun bir 

yansıması olarak daha çok göçmenlerin dairelerde ikamesi yerine, ekonomik gelir 

elde etme amacıyla mülk sahiplerinin, apartmanların altında bulunan dükkanları iş yeri 

kullanım amacı dışında kiraya verdikleri ifade edilmektedir. Bir arada yaşama kültürü 

ile uyuşmanın olmaması ve kira bedellerinde hızla artış yaşanması nedenleriyle 

apartman sakinleri arasında bu konuda sıklıkla kavgalara şahitlik edildiği 

belirtilmektedir.

Dezavantajlı gruplar arasından kadınlara yönelik çalışmaların artırılması gerektiği, 

saha araştırmaları yapılarak ihtiyaç sahibi kadınlara ulaşılmasının önem arz ettiği 

konusuna vurgu yapılmıştır. Kadınların açık kamusal alanlarda yürümeyi tercih 

etmedikleri ve kendilerini güvende hissetmedikleri öğrenilmiştir. Bununla birlikte; 

ilçede aktif olarak sosyal hayatın içerisinde olmak konusunda istekli olan kadınlar, 

aynı zamanda kafe ve restoranların yüksek ücreti sebebiyle kamusal, güvenli ve 

uygun fiyatlı alanlara ihtiyaç duyduklarını belirtmişlerdir. Kadın emeğinin 

görünürlüğünün de arttırılması gerekliliğini  ileten katılımcılar, kadınların ekonomik 

olarak güçlendirilmesinin Güngören İlçesinde büyük değişimler yaratacağına 

inanmaktadır. 

İlçe belediyesi tarafından dönüştürülerek kadınlara yönelik hizmet vermesi üzere 

açılan Hanımeli Konağı’nın hem fiziki imkânlarının hem de faaliyet alanının zayıf 

olduğu belirtilmiş ve kadınların sosyal aktiviteleri, gelişimini destekler nitelikte kursları 

ve el emeğini değerlendirmeleri üzere işlevsel bir alana dönüştürülmesi ihtiyacı 

bulunduğu ifade edilmiştir.

3

Suriyeli göçmenler ikame ederken; iş sahasının yoğunlaştığı Sanayi Mahallesi gibi 

bölgelerin siyahi göçmenler tarafından tercih edildiği öğrenilmiştir. Özellikle tekstil 

sanayi alanında geniş bir iş sahasının Güngören’de yer seçmiş olması ve yoğun iş 

gücü ihtiyacı, göçmenleri bu bölgeye çekmektedir. Kendilerine bir hayat kurmak 

umuduyla ilçeye yerleşen göçmen nüfusunun ucuz ve kayıtsız şartlarda çalışıyor 

olması da, işgücü talebinin hızlıca karşılanmasını sağlayarak bölgeye yoğun bir göç 

dalgasının gelmesine sebep olmuştur. Katılımcıların aktarımları kapsamında göçü 

tetikleyen temel faktör; iş sahası olmuştur. Bunlara karşın son 10 yılda Güngören 

nüfusu düzenli olarak azalmıştır. Bunun temel sebebi ise; konut kullanımının yerini 

ticari kullanıma bırakmasıdır. Kentsel hareketlilik gün içinde hızlı bir değişiklik 

geçirmektedir. 

 Öneri 1. Nüfus projeksiyonları gündüz gece nüfusu göz önüne alınarak yapılırsa,  

 kentsel hizmetler nüfusun ihtiyaçlarını karşılama yönünde daha makul 

 standartlarda planlanabilir.

 Öneri 2. Yoğun göç artışı olan mahallelerde sosyal uyum ve planlı dağılım 

 programları yapılabilir.

Güngören ilçesi 1992 yılında Bakırköy ilçesinden ayrılarak yeni bir ilçe olmuştur. 1993 

yılında ise Esenler ilçesine ait sınırlar Güngören ilçesinden çıkarılmış, Güngören 11 

mahalleli bir ilçe olarak batıya doğru yayılarak genişlemeye devam etmiştir. 

Güngörenli katılımcılar tarafından kentsel gelişim hakkında fiziksel çehresindeki hızlı 

değişime karşın gelişime yönelik olumlu bir yorum yapılmamış, alt yapı sorunu, trafik 

ve kargaşanın çoğaldığı aktarılmıştır.

İlçenin batı tarafındaki mahalleler yerleşim yeri ağırlıklı olmakla birlikte doğu tarafı 

sanayi alanının yoğunlaştığı bölge olarak karşımıza çıkmaktadır. Konut yerleşim 

birimlerinin organizasyonuna bakıldığında ise; siteleşmenin yoğun olmadığı daha çok 

tekil yapının yaygın olduğu iletilmiştir. Bu durum ise; mahalle kültürünün ve 

örgütlenmenin hala oldukça yaygın olduğunu ortaya koymaktadır. 

Katılımcılar Nafiz Gürman Mahallesi’nin ticari baskı altında olduğunu, konut olarak 

kalmasının istendiğini fakat yakın zamanda işyeri kiralarının artması ile birlikte  çok 

fazla ticari işletmenin bu bölgedeki dairelere yerleştiğini ve mahallenin çehresinin 

değişmeye başladığını aktarmışlardır. Mahalle kültürü ve dokusunun yok olmaya 

başlaması bir tehdit olarak görülmektedir.

 Öneri 1. Mahalle dayanışma ağlarının güçlendirilmesi için ilçe kent konseyi ilçe 

 belediyesi ile bir iletişim kanalı kurabilir.

 Öneri 2. Planda konut kullanımında görünen parsellerdeki yapılarda yerel

 yönetimler aracılığıyla denetleme ve raporlama yapılabilir.

İlçenin sosyal yapıda geçirdiği değişimin özellikle Güneştepe ve Merkez Mahallelerine 

olan yansımasının yoğun hissedildiği, bu bölgelerde yoğun bir göç trafiğinin olduğu 

iletilmiştir. Merkez Mahallesi ve çevresindeki yerleşim alanlarında yoğunluklu olarak 

Tekstil sektörünün aktif faaliyet gösterdiği Güngören’de kayıtsız işçi sayısının yoğun 

olduğu tahmin edilmektedir. Bu durum tekstil çalışma sahalarında planlamayı 

zorlaştırmaktadır. Apartman altlarında bulunan konfeksiyon atölyelerinde çalışan bu 

işçiler kayıtsız çalışmalarının yanı sıra, katılımcılar tarafından aktarılan bilgiye göre can 

güvencelerinin de olmadığı, işverenleri tarafından atölyeye kilitlendikleri ve zorla 

sabaha kadar çalıştırıldıkları öğrenilmiştir. Büyüyemeyen küçük çaplı konfeksiyon 

atölyeleri üretimi artırmak için işgücüne yoğun iş yükü vermekte, bu durum iş sağlığı 

ve güvenliğini tehdit etmektedir.

 Öneri 1. Belediye zabıtaları daha yoğun denetleme yapabilir; kayıtsız çalışanlara  

 yönelik merkezi yönetime bir raporlama yapılabilir. 

 Öneri 2. Zabıta raporlarından elde edilen bilgiler ışığında ihtiyaç duyulan   

 mahallelerde yerel yönetimler tarafından ‘İş Sağlığı ve Güvenliği’ eğitimlerinin  

 verilmesi yönünde bir destek sağlanabilir.

Mülteci ve göçmenlerin güvencesiz koşullarda çalışmasının bir nedeni de meslek  

edindirme eğitimi almamış olmaları ve her koşulda çalışabilir nitelikte olmalarıdır. 

 Öneri 3. Enstitü İsmek tarafından tekstil çalışanlarına ve el emeğine yönelik  

 sertifikalı eğitim kursları verilebilir.

Merkez Mahallesi Merter bölgesinde tekstil depo, atölye ve imalathanelerinin plansız 

bir şekilde yer seçmesi ve kümelenmesi, mahallenin arazi değerlerinde ciddi bir 

yükselişe neden olmuştur. Kiralar oldukça yükselmiştir. Fakat tekstil sektörünün 

yoğunlaştığı Laleli gibi örneklerle karşılaştırıldığında daha uygun kira fiyatlarının 

bulunması da bölgeye talebi artırmaktadır.

 Öneri 1. Yapı kullanımı için yerel yönetimlerin zabıta birimleri denetimleri
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konusunda o bölgede yaşayan mahalleliyle danışarak ve anlaşarak kararlaştıran, 

kamu-yurttaş iletişim ağını güçlendiren bir yöntem anlayışının karar vericiler tarafında 

geliştirilmesi gerektiğine inanmaktadır. 

 Öneri 1. Yerel yönetimler aracılığıyla mahalle dayanışma ve danışma kurulları 

 oluşturulabilir. 

 Öneri 2.  Dayanışma kültürünü yaygınlaştırmak ve bölgede yaşayan yurttaşın 

 bilgiye erişimlerini kolaylaştırmak adına ilgili STK’larla iş birliği 

 gerçekleştirilebilir. 

 Öneri 3. Yerel belediyeler kentsel dönüşümde denetleyici olma yetkisini daha 

 sıkı takip edebilir. Belediye içerisinde kentsel dönüşüm uygulamaları 

 denetleme kurulu oluşturulabilir. Bu kurullarda; şehir plancı, mimar, peyzaj 

 mimarı, inşaat mühendisi, elektrik mührendisi, sosyolog, psikolog, avukat vb. 

 pek çok meslek sahibine yer verilebilir.

 Öneri 4. Kentsel dönüşüm uygulanacak bölgelerde belirlenen %40’lık sosyal 

 donatı alanının ‘yeşil alan’ olarak tanımlanması, bu pay üzerindeki belirsiz 

 uygulamanın netleştirilmesi kentsel haklarda adaleti sağlamaya yardımcı 

 olabilir.

Diğer bir taraftan; iklim meselesinin düşünülmediği, inşaa edilecek yapıların çevreci 

veya enerji dostu olup olmadığının herhangi bir kriter olarak bile planlanmadığı, bu 

durumun ise dünya iklim değişikliği uyumluluğuna yönelik önemli adımlar atarken 

bizleri geri götürdüğü düşünülmektedir.

Deprem riskinin en fazla olduğu mahallenin Sanayi mahallesi olduğu ve katılımcıların 

ifadelerine göre sanayi mahallesinde bir kentsel dönüşüm ihtiyacının olduğu 

aktarılmıştır.  Sanayi Mahallesi’ndeki binaların yüksek riskli olduğu ve acil olarak 

yapılanmaya gidilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Buna ek olarak Güngören’de genel 

olarak gerek binaların gerekse ilçede yaşayan vatandaşların depreme hazırlıklı 

olmadığı ve risk taşıdığı ifade edilmiştir.  

İlçede deprem toplanma alanlarının yetersiz olduğu, Akıncılar Mahallesi’nde bulunan 

400 m2’lik alan içerisinde muhtarlığın da bulunduğu toplanma alanının, mahallede 

yaşayan nüfus düşünüldüğünde yetersiz kaldığı örneği ile belirtilmiştir.

 Öneri 1. Bölgesel eylem planları ile deprem riski taşıyan binalar yeniden 

 yapılandırılabilir.

 Öneri 2. Güngören’de belirli periyotlarla risk taşıyan mahallelerde afet planları 

 oluşturulabilir. 

 Öneri 3. Yerel yönetimler ve STK’lar ile birlikte iş birliği gerçekleştirilerek 

 deprem bilgilendirme ve risk alanları formları düzenlenebilir.  

 Öneri 4. Yüksek riskte olan mahalleler için  deprem toplanma alanları 

 oluşturulabilir.

Güngören’de bireylerin yaşadıkları mahallede kalarak temel ihtiyaçlarını giderebilme, 

kamusal hizmet ve sosyal donatı alanlarına erişebilme yönünde mahallenin 

imkânlarının yeterli koşullarda olmadığı ifade edilmektedir.  Mahallelinin birlikte vakit 

geçirebileceği sosyal tesisler, park alanları, rehabilitasyon merkezleri ve kreş 

hizmetleri olmak üzere yerel anlamda yetersiz kentsel hizmetler olduğu ifade 

edilmiştir.  Buna ek olarak; kamusal açık yeşil alan, eğitim ve kültür merkezleri, sağlık 

kurumları, kadın danışma merkezlerinin yetersiz olması nedeniyle mahalleliler bu 

hizmetler için talepte bulunmuşlardır. Yerel yönetimler tarafından ilçede yaşayan 

bireylerin etkinliklere katılabileceği, haklarını öğrenebileceği veya kurslara dahil 

olabileceği bir mahalle evinin eksik olduğu ifade edilmiştir. 

ciddiyetini katılımcılar ‘ilçe kent konseyine katılımlarının engellendiği’ açıklamasıyla 

ifade etmişlerdir.

 Öneri 1. ‘Demokrasi Kültürü’ isimli demokrasi, aktif yurttaşlık, katılımcılık, 

 katılımcı demokrasi vb. konularda eğitimler düzenlenebilir. Bu eğitimlerde 

 muhtar ve yerel yönetim iş birliği yapabilir.

 Öneri 2. Pandemi ve artan kira fiyatları sebebiyle kullandıkları mekânları 

 boşaltmak zorunda kalan sivil toplum örgütlerinin faaliyetlerine devam 

 edebilmeleri için İBB’ye ait olduğu belirtilen eski ek hizmet binasında yer tahsis 

 ederek ya da yeni bir kültür merkezi yapılarak çözüm üretilebilir.

Güngören ilçesi, sosyal-demografik açıdan; farklı etnik grup, dini inanç, siyasi görüş, 

ekonomik sınıf ve kültürel geleneklere sahip  yurttaşları kapsayan heterojen yapıdaki 

ilçelerden biridir. Bu anlamıyla inanç, görüş ve sınıfsal açıdan azınlıkta kalan toplumsal 

grupların inanç, değer ve göreneklerinin gözetildiği sivil toplum kuruluşlarına ve 

ibadethanelere ihtiyaç duyulmaktadır. Geçmiş yıllarda bu yönüyle aktif bir şekilde yer 

alan sosyal ağların bulunmuş olduğu ancak son yıllarda mekan bulma noktasında 

sorunların yaşanması nedeniyle sınırlılıkların sürdüğü ifade edilmektedir.  Bu 

nedenlerle bölge sakinleri arasında etkileşimin azalırken yaşam tarzı bölünmelerinin 

artıyor olduğu sorununa değinilmiştir.

 Öneri 1. Bir model olarak Karşı Kapı gibi  sivil toplum kuruluşları, kültür evleri, 

 dernek, inisiyatif ve ağların oluşması desteklenebilir ve yaygınlaştırılabilir; bu 

 şekilde bölge insanları birbirleri ile temas kurabilir.

Güngörende okullaşmanın yavaşladığı ve öğrencilerin ilçe mahallelerinde dengeli bir 

dağılımının olmadığı, bu durumun öğrencilerin eğitim öğretim ihtiyaçlarının yerinde 

karşılanmasına imkân vermediği; bu durumun ise sosyal ekonomik sorunlar ve taşıma 

eğitim sistemlerinden kaynaklı olduğu belirtilmiştir.  

Özellikle okul yetersizliği veya taşımalı eğitim sistemi nedeniyle öğrencilerin ulaşım, 

sosyal uyum, akran zorbalığı, sosyo-ekonomik yetersizlik gibi birçok problemle 

karşılaştığı ve eğitimdeki haklarına temel olarak erişemedikleri ifade edilmiştir.  

Yetersiz sosyo-ekonomik durum, gelir eşitsizliği vb. nedenlerle en çok çocukların okul 

ihtiyaçları ve temel beslenmelerinde ciddi sıkıntıların ortaya çıktığı belirtilmiştir.   

Eğitim alanları konusundaki yetersizliğe kendi buldukları çözümü aktaran Mehmet 

Nesih Özmen Mahallesi Muhtarı Aziz Kılıç “Ben muhtar olduğumda Güngören’in tek 

okulsuz mahallesi Mehmet Nesih Özmen Mahallesi’ydi. Vatandaşın şartlı terk ettiği bir 

arsa bulduk. Yeşil alan dışında bir şey yapılamaz ibaresi olan arsada gizlice okul yaptık. 

Adı “Şiir Mektebi” olan okulumuz ilkokul ve ortaokulun aynı eğitim alanında ve 8 yıl 

olduğu dönemde yapıldığı için tüm mahallelilere yeten bir okuldu . Sonra 4+4 eğitim 

sistemine geçince  Şiir Mektebi, ortaokul olarak hizmet vermeye başladı.  Öyle olunca 

bizim mahallemizdeki (Mehmet Nesih Özmen) çocuklar ilkokul için Nafiz Gürman 

Mahallesi’ne gitmeye; onların ortaokula giden çocukları bizim mahallemize gelmeye 

 Öneri 1. Yerel yönetimlerin sosyal hizmetler biriminde çalışan saha görevlileri 

 tarafından Güngören bölgesinde ilgili mahalle muhtarı ile iş birliği halinde 

 ihtiyaç sahibi kadınların sorunlarına yönelik bir araştırma yapılabilir.

Öneri 2. Saha araştırma raporlarından yola çıkılarak kadınların ihtiyaçlarına 

 yönelik çözüm önerisi getiren içeriklerin planlandığı bir Mahalle Evi 

 planlanabilir. 

Öneri 3. Kadınların acil durumlarda kiminle iletişime geçebilecekleri ve nasıl 

 önlem alabileceklerine yönelik kısa eğitimler Mahalle Evleri’nde organize 

 edilebilir.

Öneri 4. Güngören’in açık alanlarında kadın emeğini değerlendirmeye yönelik 

 etkinlikler düzenlenebilir.

İlkokul ve ortaokul çağındaki çocuklara yönelik beslenme ve spor gündemine 

değinilmiştir. Çocukların sağlıklı ve uygun fiyatlarda gıdaya erişiminin olmaması, okul 

dışı faaliyetlerde enerjilerini atabilecekleri bir faaliyet alanı olarak spor alanlarının 

eksikliği anne babalarda büyük bir endişe oluşturmaktadır. 

Öneri 1. Okul sonrası faaliyetlere yönelik açık kamusal alanlarda etkinlik 

 (satranç turnuvaları, tiyatro atölyeleri vb.) sahaları oluşturulabilir.

Öneri 2. Yerel yönetimler, ilkokul ve ortaokul çağındaki ihtiyaç sahibi çocuklara 

 beslenme yardımında bulunabilir.

Lise ve üniversite dönemindeki gençlere yönelik etkinliklerin artırılması gerektiği, 

gençlerin sosyalleşemediği ve kültürel etkinliklere katılamadığı düşüncesi iletilmiştir. 

Hayat pahalılığı ve Güngören’in sosyol-kültürel tesis ve etkinlikler yönünden zayıf 

kalması gençleri bu faaliyetlerden eksik bırakmaktadır. 

Öneri 1. İlçe belediyesi ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim desteği verebilir. 

Öneri 2. İl belediyesi sosyal ve kültürel tesis yer seçimlerinde Güngören için acil 

 gündem oluşturabilir.

başladı. Ne değişen bir şey oldu ne de eğitim tesis alanı ihtiyacı giderildi. “olarak 

aktarmıştır. 

 Öneri 1. Yerel yönetimler tarafından özellikle belirli saat aralıklarında ilçe 

 genelinde okullara gezici aşevleri yapılabilir. 

 Öneri 2. Kırtasiye ihtiyaçları, temel okul ihtiyaçları olmak üzere öğrencilere ve 

 ailelere düzenli sosyal destek programları planlanabilir.

 Öneri 3. Kütüphane, ders çalışma atölyesi, teknoloji merkezi gibi çocukların 

 ders çalışma alanlarına erişim sağlayabileceği  merkezler yaygınlaştırılabilir. 

 Öneri 4. İlçe imar planları, yürüme mesafesinde ve yeterli eğitim alanları 

 eklenecek şekilde revize edilebilir.

 Öneri 5. İlçede ve ilçe sınırında bulunan özel ve kamu üniversiteleri düşünülerek, 

 bu üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerin barınma ihtiyacı için ilçede 

 kamuya ait yurt bulunmadığı belirtilmiştir. Bu bağlamda ihtiyacın 

 karşılanması çözüme katkı sunabilir.

Kentsel dönüşüm neredeyse her ilçede olduğu gibi Güngören’in de en önemli 

gündemleri arasına aldığı konulardan biri olmuştur. Güngören’de kentsel dönüşüm 

bağlamındaki gündem ise Mehmet Nesih Özmen ve  Tozkoparan Mahallelerinde 

yoğunlaşmaktadır. Yaygın olarak “Tozkoparan kentsel dönüşüm süreci” olarak bilinen 

süreçte; Tozkoparan’ın ilk örneğini oluşturduğu ‘gecekondu önleme bölgeleri’, 

toplumsal meselelerin önem kazanması ile tarihte sosyal mimarlık için değer oluşturan 

bir devlet  girişimi olmuştur. Kentsel müdahaleler sonucunda yerlerinden edilmiş 

Çağlayan, Balat benzeri bölgelerde yaşayan ve konut ihtiyacı olan bireyleri 

barındırmayı amaçlayan bir sosyal konut çalışması olarak yorumlanmıştır. Bugün 

gelinen noktada ise Tozkoparan Mahallesi’nin 2008 yılında riskli alan ilan edilmesinin 

ardından hazırlanan dönüşüm projesi ile şeffaflık ve katılımdan uzak ilerleyen sürece 

dur demek isteyen mahalleliler 2009 yılında Tozkoparan Derneği’ni (Toz-Der) 

kurmuşlardır. Katılımcılar arasında Toz-Der üyeleri de durumu birinci ağızdan 

aktarmıştır. Ek olarak; katılımcılar arasından bir meclis üyesi, meclis toplantılarında 

Tozkoparan Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm gündemini dile getirmek isteselerde oy 

çokluğunun projeyi destekleme motivasyonunun ‘arazinin değerinin kentsel dönüşüm 

sonrasında yükseleceği ve mülk sahiplerinin evlerinin değerinin 5 milyon olacağı’ 

düşüncesi olması durumun kentsel risklerin ötesinde maddi gerekçelere dayandığının 

apaçık kanıtı olmuştur. Katılımcılar Tozkoparan’da gerçekleştirdikleri mücadelenin de 

hiçbir siyasi kurum tarafından yeterince görünür kılınmadığını düşünmektedirler. 

Özellikle belediye meclis üyelerinin  Güngören’de ya da konu olan mahallelerde 

ikamet etmemesi, sorunların çözüleceğine dair görüşü olumsuz etkilemektedir.

Kentsel dönüşümün ‘rantsal dönüşüm’ olmaktan çıkarak yerleşim yerinde kentsel 

hakların eşitçe yeniden dağıtıldığı, mahalle kültürünün yok edilmediği, kentsel 

yerleşim alanlarının siteleştirilmeden planlandığı bir araç olması gerektiği yönünde 

ortaklaşılmıştır. Bölge yaşayanları; ‘nasıl bir kentsel dönüşüm olması gerektiği’ 

 envanter çalışması yapılabilir. 

Güngören’de aynı zamanda tarihi bir Osmanlı çeşmesinin bulunduğu ve son yirmi 

senedir tarihi çeşmenin kaldırılma sebebinin yurttaşlar tarafından bilinmediği ifade 

edilmiştir. Bulunduğu yerin adının ise bugün hala Güngören Çeşme Durağı olduğu, 

tarihi çeşmenin oradaki durak noktasında yer aldığı hatırlanmaktadır.  

Bölgenin tarihi yapılarından biri de Güngören (Vidos) - Genç Osman Camii’dir. Caminin 

17. yy’dan günümüze ulaşması sürecindeki kültürel mirasa ev sahipliği yapmasının 

yanı sıra iki özelliği daha bulunmaktadır. Bunlardan ilki caminin Osmanlı padişahı Genç 

Osman tarafından yaptırılan tek camii olmasıdır. Osmanlı tarihinde tüm camilerin suriçi 

bölgesinde inşaa edildiği dönemde Genç Osman Camii -sur dışında- Güngören’de 

yapılan tek camii olma özelliğine sahiptir. Caminin uzun süre yıpranma gerekçesiyle 

yenilenme ihtiyacı bulunmuş olsa da yakın geçmişte restore edilerek ilk yapıldığı 

dönemdeki görünüşüne kavuşturulduğu öğrenilmiştir.

Son dönemlerde ekonomik koşullar kapsamında mama fiyatlarının ciddi bir artış 

yaşandığı ve bu ekonomik artış nedeniyle sokak hayvanlarının da etkilendiği 

belirtilmiştir. İlçede yaşayan vatandaşların sokak hayvanlarına mama aldıkları ve buna 

yönelik olarak yerel yönetimlerden herhangi bir destek almadıkları ifade edilmiştir. 

Ayrıca sokak hayvanlarının sağlığına dair ilçede bir veteriner hizmetlerine ihtiyaç 

duyulduğu belirtilmiştir. Eş zamanlı, mahalleli kendi evcil hayvanlarını rahatça 

gezdirecek uygun alanların olmadığından da bahsetmiştir. 15 Temmuz Park’ında 

hayvanseverler tarafından parkın bir kısmında çitlerden bir alan tanımlanmaya 

çalışılmış ancak bu durum hem tüm ihtiyacı karşılayamamış hem de parkın diğer 

kullanıcıları açısından gerginlik yaratmıştır.  Buna ek olarak; sokak hayvanlarına su ve 

 planlanması ve bir ulaşım stratejisinin geliştirilmesi trafik yoğunluğunu 

 azaltabilir.

 Öneri 2. Bölgede özel araç kullanımını azaltacak şekilde İSPARK’ın 

 uygulamakta olduğu ‘Park Et Devam Et’ benzeri bir parklanma sistemi 

 kurulabilir. Mahallenin çeper bölgesinde kurulacak sistemle, özel araçların 

 mahalle dışına park etmesi sağlanarak, mahalle içine otobüs veya ring 

 sistemleri ile geçiş yapmaları sağlanabilir.

Trafiğe neden olan diğer bir sebep ise; kargo firmalarına ait araçlardır. İnternet 

alışverişlerinin yaygınlaşmasıyla artan kargo trafiği kentsel hareketliliği olumsuz 

yönde etkilemekte ve trafik oluşturmaktadır. Bu durumun da trafiğe eklenen diğer bir 

sebep olduğu düşünülmektedir.

 Öneri 1. Kargomat veya kargo otomatı olarak bilinen kent içinde belirli 

 noktalara yerleştirilen teslimat alanlarının yaygınlaştırılmasına yönelik 

 çalışmalar yapılabilir. Buna yönelik yerel yönetimler teşvikte bulunabilir. 

 Öneri 2.  Sabah ve akşam saatlerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle ring seferler 

 veya yeni otobüs hatları yapılabilir. 

 Öneri 3. İlçede bulunan Ahmet Kutsi Tecer, Fatih, Nadide, Ali Rıza Gürcan gibi 

 ana caddeler üzerinde bulunan İSPARK alanları kaldırılarak caddede trafik 

 akışı rahatlatılabilir.

 Öneri 4. Kaldırımlar üzerinde bulunan dükkan ve seyyar satıcı işgaliyesi 

 denetlenebilir ve engellenebilir.

İlçede hem kültür sanat etkinlikleri için yeterli alan olmadığı hem de olanların etkin 

değerlendirilmediği görüşü belirtilmiştir. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan Erdem Beyazıt Kültür Merkezi, Güngören 

Kültür ve Yaşam Merkezi ile kadınlara yönelik hizmet vermesi üzere açılan Hanımeli 

Konağı dışında kültür merkezi bulunmadığı, bu merkezlerin de ilçede yaşayanlarının 

ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kaldığı ve herkes için erişilebilir olmadığı ifade 

edilmiştir.

 Öneri 1. Yerel tiyatro toplulukları yerel yönetimler tarafından desteklenebilir.

 Öneri 2.  İlçeye yönelik bir tiyatro salonu  veya çocuklar için drama atölyeleri 

 yapılabilir. 

Çocukların ise güvenle gidebilecekleri ve sosyalleşecekleri, oyunlar oynamalarına 

yönelik bir merkezin bulunmadığı, bu nedenle oyun oynamak üzere okul 

bahçelerinden faydalanmaya çalıştıkları gözlemlenmiştir. Bu türden bir alanın 

bulunmaması kadınların bakım emeği sorumluluklarında eşitsiz bir şekilde artışa 

neden olmaktadır. Diğer bir yandan ise kadınlar ve çocukların sosyal kültürel 

ihtiyaçları giderek derinleşmektedir.

Plansız kentsel gelişimin bir sonucu olarak park ve yeşil alan altyapısı ilçede oldukça 

yetersiz kalmıştır. İstanbul genelinde kişi başına en az yeşil alanın düştüğü ilçe olduğu 

söylenebilir. Açık yeşil alan ve her yaştan kullanıcı için park vb. donatı alanının 

yetersizliği toplantı boyunca pek çok kez tekrarlanarak iletilmiştir. Buna göre 11 

mahalleden oluşan ilçede tüm mahallelerden gelen katılımcılar, Haznedar 

Mahallesi’nde bulunan 15 Temmuz Şehitler Parkı’nı kullanmaktadır. İlçenin toplam 

nüfusu da göz önünde bulundurulduğunda, hem tüm mahallelerde park ihtiyacı 

olduğunu hem de 15 Temmuz Şehitler Parkı’nın tüm Güngören’e hizmet veremediğini 

belirtmişlerdir.

İlçenin kentsel hizmetlerinde yetersiz kalan bir alanın da alevi vatandaşların ibadet 

gerekliliklerini karşılayacağı uygun bir cemevinin olmayışıdır. Katılımcılardan biri bu 

durumu “Biz kendi çabalarımızla bir apartmanda 2 daire kiralayıp onları birleştirerek 

cemevi ve lokal yaptık ancak ibadetin gerekliliklerine  çok uygun değil haliyle. Örneğin 

alevi komşularımızın bir cenazeleri olduğunda cenazeyi diğer ilçelerdeki cemevlerine 

taşımak zorunda kalıyorlar çünkü bir apartman dairesinden cenazenin define uygun 

şekilde hazırlanması da imkansız. Bize bir arazi ya da bina tahsis etseler bile yeter. 

Kendimiz el birliği ile bir cemevi yapar, cenazelerimizi hak ettikleri gibi defnederiz.” 

olarak ifade etmiştir.

 Öneri 1. İlçede farklı din mensuplarının ibadet ihtiyaçlarını giderebilecekleri 

 alanlar tahsis edilebilir.

 Öneri 2. İlçede yaşayan kadın, çocuk, genç, yaşlı, engelli ve tüm bireylere hitap 

 eden bir mahalle evi açılabilir. 

 Öneri 3. Özellikle yerel yönetimler tarafından kreş hizmetleri, çocuk etkinlik 

 merkezleri artırılabilir. 

 Öneri 4. Bölgede şiddet mağduru kadınlar için dayanışma evleri, kadın hakları 

 merkezi ve kadın danışma merkezleri açılabilir. 

 Öneri 5. Halk ekmek büfeleri erişimde kolaylık açısından tüm ilçe genelinde 

 artırılabilir. 

 Öneri 6. Tüm ilçeye hizmet verebilecek bir cemevi yapılabilir.

 Öneri 7. Yaşlı bireyler için sosyal destek merkezleri yapılabilir.

 Öneri 8. İlçe genelinde bisiklet yolu ve çocuk parklarının olmaması veya yetersiz 

 kalmasından dolayı yeni alanlar inşa edilebilir. 

 Öneri 9. Gençlerin spor faaliyetlerine daha aktif katılımları için gençlik spor 

 merkezleri kurulabilir.  İlçede bulunan spor kulüpleri desteklenerek buralarda

 yetişen sporcuların gelişimine açık bir alan haline getirilebilir. 

 Öneri 10.  Kadınlara yönelik mesleki kurslar ve istihdam merkezleri yapılabilir.  

 Öneri 11. Engelli bireyleri ve aileleri olmak üzere  mahallelerde sosyal aktivite 

 alanları, rehabilitasyon ve danışmanlık merkezleri çoğaltılabilir.

 Öneri 12. Merter’de bulunan otopark üzerindeki açık alanın düzenlemesi yeterli 

 bulunmamıştır; bu alan tören alanı olarak daha işlevsel hale getirilebilir.

 Öneri 13. Kale İş Merkezi karşısındaki yıkılan yapının bulunduğu parsel ile 

 henüz yıkımı tamamlanmamış ancak riskli yapının bulunduğu parselin 

 birleşimindeki alanda, ilçe meydanı planlanabilir.

Trafik problemi en çok dile getirilen sorunlar arasında olmuştur. Özellikle Merter 

bölgesinde yoğun bir trafik probleminin gözlemlendiği iletilmiştir. Katılım Kafe 

katılımcılarının aktardığı deneyimlerden ilçede aktif faaliyet gösteren taksicilerin 

Merter bölgesine gidecek yolcuları almayı kabul etmediği öğrenilmiştir. 

Merkez mahallelerdeki trafik yoğunluğunun temel sebeplerinden birinin de hem 

tekstil imalathanelerinin yoğunlaşması hem de keresteciler sitesinin  bu bölgede 

üretim, dağıtım, satış vb. operasyonlarının gerçekleşiyor olmasıdır. Dağıtım 

faaliyetinin benzer saatlerde yoğunlaşması, mal yükleme/indirmelerde yapılan 

uygunsuz parklanmalar nedeniyle trafik sık sık kilitlenmekte, bu yoğunluk özellikle 

Mehmet Nesih Özmen ve Nafiz Gürman mahallerinin günlük trafik akışını olumsuz 

etkilemektedir. Oldukça kısa mesafedeki yerlere dahi, saatler süren yolculuklara 

neden olması pek çok kez vurgulanmıştır. Özellikle okul dönüşlerinde servis kullanmak 

durumunda olan küçük yaştaki öğrenciler ve velileri için bu sorun, hızla çözülmesi 

gereken bir nokta olarak belirtilmiştir. Bir katılımcı bu konuyu “evim ile torunlarımın 

okuduğu Ahmet Merter İlkokulu bağırsam duyulacak kadar yakın mesafede . Ancak; 

her gün 1 saat onları okula bırakmak, 1 saatte okuldan almak için bu trafiği çekmek 

zorunda kalıyorum.” olarak özetlemiştir.

 Öneri 1. Yerel yönetimler tarafından Güngören’e özel bir mal tedarik zincirinin 

Güneştepe Mahallesi’nde bulunan Aliya İzzet Begoviç Parkı, Spor Parkı ve Güneştepe 

Spor Sahası ve kültür merkezini içerisine alan 25 bin m2’lik alanın, millet bahçesi inşa 

edilmesi üzere TOKİ’ye devredildiği öğrenilmiştir.

Güngören’de yeşil alan olarak nitelendirilebilecek yaşayanların vakit geçirebileceği 

alanların yalnızca Tozkoparan bölgesinde kaldığı düşünülmektedir. Tozkoparan’ın da 

ranta açılması Güngören için büyük bir kayıp olarak görülmektedir. Bu bağlamda 

mahalle yaşayanları tarafından büyük bir direniş gösterilmektedir.

 Öneri 1. Merter’de bulunan Şelale Parkı’nın zaman içerisinde yeşil alan işlevini 

 yitirdiği, parkın içerisine açılan işletmeler sebebiyle kullanım amacının 

 farklılaştığı ifade edilmiştir. Bu kapsamda; yeşil alan niteliğinin geri 

 kazandırılması kamusal alan kazanımı sağlayabilir.

Katılımcılar arasından bir kişi Merter ve Tozkoparan bölgesininin ağaç ve bitki çeşitliliği 

açısından zengin olduğunu aktarmıştır. 

 Öneri 1. Güngörenin Merter ve Tozkoparan bölgelerinde bitki faunasına yönelik 

 araştırmalar yapılabilir.  Bölgeye özgü bitkiler var ise; bu bitkilere yönelik yerel 

 yönetimlerin uyguladıkları plan notlarına bilgi düşülebilir, korumaya yönelik 

 çalışmalar yapılabilir.

Engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç bireyler ile onların aileleri ele alındığında; Güngören 

ilçesinin önemli bir gündemi de bu grupların ihtiyaçları olmuştur. Akülü ve manuel 

tekerlekli sandalye ile yaşamına devam eden bireylerin ara yollarda ve kaldırımlarda 

ciddi güvenlik sorunları yaşadıkları belirtilmiştir. Kaldırım taşlarının düzensiz ve eksik 

olması ile kaldırımlarda oluşan çukurlar, fiziksel ve görme engelli bireyler için günlük 

yaşamlarını epeyce zorlamaktadır. Kendi yaşamsal ihtiyaçlarını yardım almadan 

gidermek isteyen engelliler,  mahalle ve sokak ölçeğinde kentsel tasarımın bu hususta 

ele alınmasının aciliyetine vurgu yapmıştır. Bu konuda özelleşen bir konu da engelli 

bireylerin anneleri ve ihtiyaçları olmuştur. Anne ve çocuklarının bir araya gelebileceği 

ve deneyim paylaşabileceği ortamın yok denecek kadar az olduğunu belirten 

görüşler bildirilmiştir. 

 Öneri 1.  Güngören İlçesindeki her mahalle için erişilebilirlik özelinde kentsel 

 tasarım rehberi hazırlanabilir.

 Öneri 2.  Akülü tekerlekli sandalyelerin kamusal alanlarda şarj edilebilmesi için, 

 şarj noktaları yaygınlaştırılabilir. 

 Öneri 3. Ana ve ara yollardaki kaldırımlarda scooter parklanması engellenerek, 

 erişilebilirlik arttırılabilir.

 Öneri 4. Engelli çocuklara ‘engelsiz parklar’ tasarlanabilir.

 Öneri 5. İlçedeki yerel yönetim ve büyükşehir belediye koordinasyonu ile engelli 

 gençler için yaz kampı ve etkinlik programları arttırılabilir.

Plansız Yapılaşma ve Gelişim

Nüfus Artışı ve Göç

 Öneri 6. İlçedeki yerel yönetim ve büyükşehir belediye koordinasyonu ile tüm 

 kamusal alanlardaki tuvaletlere; engelli ve yaşlılar için acil durum sinyal 

 butonları eklenebilir.

 Öneri 7. İlçedeki tüm kamu kuruluşları başta olmak üzere; günlük hayatta 

 ihtiyaç duyulan tüm mekanlara seyyar rampa tahsisi yapılabilir. 

 Öneri 8. İlçe özelinde geliştirilecek istihdam programlarında engelli bireylerin 

 annelerine ve ihtiyaçlarına uygun iş alanları yaratılabilir.

 Öneri 9. İlçe bütününe hizmet verecek noktalarda engelli, yaşlı ve emeklilerin 

 ihtiyaçlarına uygun sosyalleşme alanları yaratılabilir.

Güngören’in kültürel mirasına yönelik aktarılan notlarda somut ve soyut mirasa 

yönelik bilgiler paylaşılmıştır. Yakın zamanda şair ve yazar Taşkın Aşan tarafından 

kaleme alınan ve 30 yıllık çabanın ardından Güngören’in tarihine ışık tutan ‘Vidos’tan 

Güngören’e’ adlı kitabın basılması Güngören’de yaşayanların kolektif belleğini 

korumak ve yaşatmak için önemli bir kaynak haline gelmiştir. 

 Öneri 1. Güngören bölgesinde yaşayan gençlerin kolektif bilincini yükseltmek 

 adına yaşlı bireylerle bir araya gelebilecekleri, hem yaşlı bireylerin Güngören’e 

 dair hikayelerini aktarabilecekleri hem de gençlerin yaşlılara değişen dünyaya 

 dair bilgi aktarımında (teknoloji vb. konularda) bulunabilecekleri bir ortam 

 sağlanabilir. Bu ortamlar da ‘Mahalle Evleri’ aracılığıyla kurulabilir.

Mirasa yönelik ilçenin önemli değerlerinden biri olan ve yaklaşık 40 yıllık bir geçmişe 

sahip İzzet Ünver Lisesi’nin öneminden bahsedilmiştir. Katılımcılar arasında da 

birbirinden farklı yaşlarda bu liseden mezun olan kişiler deneyimlerini aktarmışlardır. 

12 Eylül olaylarında öğretmenleri için eylemde bulunan İzzet Ünver Lisesi 

öğrencilerinin kimlik kontrolünde yere yatırılmış haldeki fotoğrafları ile o döneme 

damga vuran liselerden biri haline geldiği iletilmiştir.

Lisenin adının değiştirilmek istenmesi ile 5000’e yakın imza toplayarak kurulan İzzet 

Ünver Lisesi Mezunları Derneği tarafından 7 senedir devam eden bir mücadelenin 

başlangıç adımı atılmıştır. bugünün gelinen aşamada ise okulun yıkılacağı, yerine yeni 

bir okul ve altına yeraltı otoparkı planlanacağı bilgisi alınmıştır. Lisede öğrenim gören 

öğrencilerin de misafir okula gönderileceği bilgisi alınmıştır. Dernek bu konuda da 

dava açarak süreci aktif olarak takip etmekte ve mücadeleye devam etmektedir.

 Öneri 1. İzzet Ünver Lisesi’nin, tarihine ve değerine yakışır şekilde korunması ile 

 aynı isimle hizmet vermeye devam etmesi sağlanabilir. 

 Öneri 2. Lisenin anısına bir fotoğraf sergisi de organize edilebilir.

Tarihi mirasa yönelik DİSK Tekstil İşçileri Sendikası Merter Şubesi’nin bölgede yer 

alması tarih boyunca önemli direnişlere tanıklık etmiştir. Emek tarihinin korunması ve 

kayıt altına alınmasına yönelik bazı çalışmaların yapılması gerektiğine vurgu 

yapılmıştır.

 Öneri 1. Emek müzesi için çalışmalar yapılabilir. Bu çalışma kapsamında 

 öncelikle Güngören’de yaşayan işçi emeklisi olup geçmişe dair değerli 

 hatıralara sahip kişilerle görüşülerek hem somut hem soyut mirasa yönelik bir 

mama verecek tanımlı alanlar olmadığından dolayı sokak ortalarına ve kaldırımlara 

gelişigüzel bırakılan yiyeceklerin sıhhı koşullardan uzak bir durum yaratıp hem 

hayvanlar hem de insanlar açısından sağlık riski oluşturduğu öğrenilmiştir.

Sokak hayvanlarının öldükten sonra ilçe belediyesi tarafından çöpe atıldığına şahit 

olan bir katılımcı bu konuda yaşadığı derin üzüntüyü de eklemiştir.

 Öneri 1.  Mahallelere, ortak alanlara mama istasyonları kurulabilir.

 Öneri 2. Yerel yönetimler tarafından belirlenen mahallelerde yerel hayvan 

 gönüllü kurulu oluşturulabilir.

 Öneri 3. İlçe genelinde ücretsiz sokak hayvanlarına yönelik veteriner hizmetleri 

 merkezi kurulabilir.

 Öneri 4. İlçe bütününde hayvanlara özel ayrılmış güvenli gezi rotaları 

 oluşturulabilir.

 Öneri 5. İlçe bütününde hizmet verecek hayvan mezarlığı alanı ayrılabilir.
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 artırılabilir. 

 Öneri 2. Kira artışlarının sonucu atölyelerin konut alanlarının alt katlarına 

 taşınması ikamet eden nüfus üzerinden çeşitli sorunlara yol açmaktadır. 

 Denetimsiz ve ruhsatsız olan bu atölyelerin faaliyetleri denetlenebilir ve 

 engellenebilir.

Güngören’in şu an içinde bulunduğu sınırlarda 60’lı yıllarda ziraat ve hayvancılık 

faaliyetlerinin yürütülmekte olduğu öğrenilmiştir. Şimdilerde ise Güngören 

bölgesinde üretim ve ticaret faaliyetleri yoğun bir şekilde gerçekleşmekte olup, 

sektörel örgütlenme ‘tekstil’ alanında uzmanlaşmıştır. 

Güngören ilçesinde yer alan Merter tekstil merkezi sadece Güngören’de değil tüm 

İstanbul ve Türkiye için tekstil ve konfeksiyon sektörlerinde lokomotif işlevi 

görmektedir. Üretim atölyeleri ile toptan ve perakende satış alanlarının yoğunlaştığı 

ilçede, Merter’in ulaşım aksları ile beslenen merkezi bir noktada yer alması 

gerekçesiyle çevre ilçelerden pek çok yurttaş istihdam imkânı bulabilmektedir. 

Katılımcıların ifadesine göre Güngören’de yaşayanların %70’e yakını tekstil ve hazır 

giyim sektörünün üretim, pazarlama/satış ya da dağıtımı ile ilgili alanlarında 

çalışmaktadır. Özellikle tekstil üretimi, apartman altlarında bulunan konfeksiyon 

atölyelerinde yapılmakta, bu alanların sıhhi koşullardan uzak, denetimsiz ve ruhsatsız 

olduğuna dair kaygılar ifade edilmektedir. 

Merter tekstil sektörü için fiziki üretim alanı olarak kullanılmamaktadır. Tekstil alanında 

merkezi yönetim ve planlama ise özellikle Keresteciler Sitesi bölgesinde yer seçmiştir. 

Diğer bir yandan el işçiliği ile ayakkabı imalatına yönelik üretim faaliyetlerinin Sanayi 

Mahallesi’nin Sancaktepe bölgesinde yaygın olduğu bildirilmiştir. Burada uzun 

yıllardır faaliyet gösterdikleri ve kümelendikleri iletilmiştir. 

Güvencesizlik  Öneri 1. Sancaktepe bölgesinde yoğunlaşan ayakkabı imalat faaliyetlerini 

 gerçekleştiren esnafların görünür kılınması için Güngören ve çeşitli ilçelerde 

 kermes ve benzeri etkinliklerde bu esnaflara ver verilebilir.

 Öneri 2. Ayakkabı imalatında faaliyet gösteren esnaflara yerel yönetimler 

 nezdinde satış alanları tahsis edilebilir.

 Öneri 3. Bölgeye en yakın Enstitü İsmek Merkezi’ne ayakkabı üretiminde el 

 işçiliğine yönelik meslek edindirme kursları açılabilir.

 Öneri 4. Güngören ilçesinin hem yurtiçi hem de yurtdışı ticari faaliyetleri 

 yoğun bir bölge olmasına rağmen iş insanlarının bölgeyi ziyaretlerinde ilçe 

 içerisinde konaklama imkânlarının yok denecek kadar az olduğu ve bu konuya 

 ilişkin bir ihtiyaç  bulunduğu ifade edilmiştir.
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Katılımcıların paylaşımları doğrultusunda, Güngören’de son zamanlarda madde 

bağımlılığı ve ticaretinde ciddi artış görüldüğü aktarılmıştır. Akıncılar Mahallesi, İnönü 

Caddesi bu tip faaliyetlerin gerçekleştiği yerlere örnek olarak verilmiş, kullanım ve 

alışverişin apartman girişlerinin kullanımına kadar yaygınlaştığı belirtilmiştir. Özellikle 

genç nüfusun uyuşturucu ticareti vb. suç olaylarına sürüklenip yasal olmayan 

yollardan geçim kaynağı oluşturmaya yöneldiği ifade edilmiştir. Bölgede yetersiz 

sosyo-kültürel faaliyetler nedeniyle bireylerin başka bir alternatifleri olmadığı zaman 

sokaklara yöneldiği, beraberinde toplumsal sorunlar ve asayiş olaylarında artış 

yaşandığı belirtilmiştir.      

 Öneri 1.  Bağımlılıkla mücadele kapsamında  mahalle odaklı ilçe emniyeti, 

 kaymakamlık ve yerel yönetimler ortak proje yapabilir.

 Öneri 2. Bağımlılıkla mücadele eğitim danışma merkezleri kurulabilir, bu 

 merkezlerde ayrıca saha çalışmaları yapılabilir.

 Öneri 3. Bağımlı bireyleri tekrar kazandırmak veya önlemek adına sosyal 

 destek programları düzenlenebilir.  

 Öneri 4. Muhtarlıklarla bağımlılıkla mücadele konusunda programlar 

 geliştirilebilir.

Güngören ilçesinde 1960’lı yıllardan beri yoğun bir işçi nüfusunun barınması, emek 

yaşamı için büyük çaplı ve tarihi direnişlerin gerçekleşmesi, emeği sembolize eden 

mekan hatıralarının olması ilçede bir örgütlenme eğiliminin olduğunu ortaya 

koymaktadır. İlçede örgütlü çalışmalar yürüten pek çok sivil toplum kuruluşu olmasına 

karşın, sivil toplumu ilçe belediyesi ile ortak bir masa etrafına oturtacak, iletişim kanalı 

oluşturacak bir aktif ilçe kent konseyi faaliyeti gözlenmemektedir. Bu durumun 

yapan polis sayısının da 140 civarında olduğu paylaşılmış ve bu sayıların güvenli 

alanların tesisinde yeterli olmadığı belirtilmiştir.  

 Öneri 1.   Göçmenlerin yoğun olduğu mahallelerde planlı sosyal entegrasyon 

 programları yapılabilir. 

 Öneri 2.  Mevcut mahallelerde güvenlik durumu tespit edilmek üzere saha 

 gezileri ve tespitleri yapılabilir. Güvenlik problemi olan ve özellikle sosyal 

 uyumda zorluk yaşayan bireylerin denetlenmesine yönelik yerel mahalle 

 temsilcileri ve emniyet birim temsilcileri görevlendirilebilir.

 Öneri 3.  Toplumsal olayların yaşandığı  özellikle kadın ve çocukların güvende 

 hissetmediği mahallelerde  güvenlik butonları oluşturulabilir. 

 Öneri 4.   Artan sosyal sorunlara karşı suç önleme ve sosyal uyum merkezleri 

 kurulabilir.

 Öneri 5. Güvenlik önlemlerini arttırmak için ana caddelerde mobese 

 kameraları ve ara sokaklarda güvenlik güçlerinin sayısının arttırılması etkili 

 olabilir.

 Öneri 6. Merter Köprüsü üzerinde dilenen kişilere yönelik rehabilitasyon ve 

 ekonomik destekler sağlanarak bu bölge dilencilerden arındırılabilir.

İkinci olarak; son 10 yıldır yoğun bir siteleşme olduğu, sitelerin yüksek duvarlarla 

kapalı ve güvenlikli halinin site dışındaki alan için ‘tekinsiz ve ıssız alan’ hissiyatı verdiği 

dile getirilmiştir. Özellikle Merter’den Marmara Forum tarafına gidilen aksta 

yürüyebilecek bir yolun olmadığı bu durumunun gece saatlerinde hem erkeklerde 

hem de kadınlarda büyük bir endişeye neden olduğu aktarılmıştır. 

 Öneri 1. Altyapı düzenlemeleri ve aydınlatma çalışmaları yapılarak 

 yurttaşların kullanabileceği yaşayan bir cadde düzenlemesi gerçekleştirilebilir.

Güngören’de yaşayan katılımcıların son zamanlarda ilçe genelinde birçok mahallede 

kendilerini güvende hissetmedikleri ve asayiş sorunları olmak üzere birçok toplumsal 

düzeni bozan olay ile karşılaştıkları ifade edilmiştir. İlçede artan göçmen nüfusu ve 

sosyo-ekonomik durum, gelir eşitsizliği vb. ekonomik koşullara bağlı farklılıklar 

nedeniyle yaşanan sosyal uyum sorunları mahalleli tarafından vurgulanan 

noktalardan biri olmuştur. Suç faaliyetlerindeki artışın ciddi bir güvenlik problemi 

oluşturduğuna dair muhtarlık ve emniyet birimlerine şikayetler geldiği belirtilerek, bu 

konularda geliştirilebilecek sosyal politikalara ihtiyaç duyulduğu ifade edilmiştir. Buna 

ek olarak bölgede kayıt dışı göçmenlerde artış olması nedeniyle ilçe genelinde 

yaşayan bireylerin tedirginlik hissettiği dile getirilmiştir.

Güvenlikle ilgili yaşanan sorunların ve güvensizliğin artış sebeplerine ek olarak; 1989 

yılında ilçede beş polis merkezi varken günümüzde bu sayının ikiye düştüğü, görev 

İlçede son yıllarda yaşanan göç artışı ve istihdamın daralmasına bağlı olarak 

mahallelinin gelir seviyesinde düşüş yaşandığı gözlemlenmektedir. Bu sorunun bir 

yansıması olarak daha çok göçmenlerin dairelerde ikamesi yerine, ekonomik gelir 

elde etme amacıyla mülk sahiplerinin, apartmanların altında bulunan dükkanları iş yeri 

kullanım amacı dışında kiraya verdikleri ifade edilmektedir. Bir arada yaşama kültürü 

ile uyuşmanın olmaması ve kira bedellerinde hızla artış yaşanması nedenleriyle 

apartman sakinleri arasında bu konuda sıklıkla kavgalara şahitlik edildiği 

belirtilmektedir.

Dezavantajlı gruplar arasından kadınlara yönelik çalışmaların artırılması gerektiği, 

saha araştırmaları yapılarak ihtiyaç sahibi kadınlara ulaşılmasının önem arz ettiği 

konusuna vurgu yapılmıştır. Kadınların açık kamusal alanlarda yürümeyi tercih 

etmedikleri ve kendilerini güvende hissetmedikleri öğrenilmiştir. Bununla birlikte; 

ilçede aktif olarak sosyal hayatın içerisinde olmak konusunda istekli olan kadınlar, 

aynı zamanda kafe ve restoranların yüksek ücreti sebebiyle kamusal, güvenli ve 

uygun fiyatlı alanlara ihtiyaç duyduklarını belirtmişlerdir. Kadın emeğinin 

görünürlüğünün de arttırılması gerekliliğini  ileten katılımcılar, kadınların ekonomik 

olarak güçlendirilmesinin Güngören İlçesinde büyük değişimler yaratacağına 

inanmaktadır. 

İlçe belediyesi tarafından dönüştürülerek kadınlara yönelik hizmet vermesi üzere 

açılan Hanımeli Konağı’nın hem fiziki imkânlarının hem de faaliyet alanının zayıf 

olduğu belirtilmiş ve kadınların sosyal aktiviteleri, gelişimini destekler nitelikte kursları 

ve el emeğini değerlendirmeleri üzere işlevsel bir alana dönüştürülmesi ihtiyacı 

bulunduğu ifade edilmiştir.

Suriyeli göçmenler ikame ederken; iş sahasının yoğunlaştığı Sanayi Mahallesi gibi 

bölgelerin siyahi göçmenler tarafından tercih edildiği öğrenilmiştir. Özellikle tekstil 

sanayi alanında geniş bir iş sahasının Güngören’de yer seçmiş olması ve yoğun iş 

gücü ihtiyacı, göçmenleri bu bölgeye çekmektedir. Kendilerine bir hayat kurmak 

umuduyla ilçeye yerleşen göçmen nüfusunun ucuz ve kayıtsız şartlarda çalışıyor 

olması da, işgücü talebinin hızlıca karşılanmasını sağlayarak bölgeye yoğun bir göç 

dalgasının gelmesine sebep olmuştur. Katılımcıların aktarımları kapsamında göçü 

tetikleyen temel faktör; iş sahası olmuştur. Bunlara karşın son 10 yılda Güngören 

nüfusu düzenli olarak azalmıştır. Bunun temel sebebi ise; konut kullanımının yerini 

ticari kullanıma bırakmasıdır. Kentsel hareketlilik gün içinde hızlı bir değişiklik 

geçirmektedir. 

 Öneri 1. Nüfus projeksiyonları gündüz gece nüfusu göz önüne alınarak yapılırsa,  

 kentsel hizmetler nüfusun ihtiyaçlarını karşılama yönünde daha makul 

 standartlarda planlanabilir.

 Öneri 2. Yoğun göç artışı olan mahallelerde sosyal uyum ve planlı dağılım 

 programları yapılabilir.

Güngören ilçesi 1992 yılında Bakırköy ilçesinden ayrılarak yeni bir ilçe olmuştur. 1993 

yılında ise Esenler ilçesine ait sınırlar Güngören ilçesinden çıkarılmış, Güngören 11 

mahalleli bir ilçe olarak batıya doğru yayılarak genişlemeye devam etmiştir. 

Güngörenli katılımcılar tarafından kentsel gelişim hakkında fiziksel çehresindeki hızlı 

değişime karşın gelişime yönelik olumlu bir yorum yapılmamış, alt yapı sorunu, trafik 

ve kargaşanın çoğaldığı aktarılmıştır.

İlçenin batı tarafındaki mahalleler yerleşim yeri ağırlıklı olmakla birlikte doğu tarafı 

sanayi alanının yoğunlaştığı bölge olarak karşımıza çıkmaktadır. Konut yerleşim 

birimlerinin organizasyonuna bakıldığında ise; siteleşmenin yoğun olmadığı daha çok 

tekil yapının yaygın olduğu iletilmiştir. Bu durum ise; mahalle kültürünün ve 

örgütlenmenin hala oldukça yaygın olduğunu ortaya koymaktadır. 

Katılımcılar Nafiz Gürman Mahallesi’nin ticari baskı altında olduğunu, konut olarak 

kalmasının istendiğini fakat yakın zamanda işyeri kiralarının artması ile birlikte  çok 

fazla ticari işletmenin bu bölgedeki dairelere yerleştiğini ve mahallenin çehresinin 

değişmeye başladığını aktarmışlardır. Mahalle kültürü ve dokusunun yok olmaya 

başlaması bir tehdit olarak görülmektedir.

 Öneri 1. Mahalle dayanışma ağlarının güçlendirilmesi için ilçe kent konseyi ilçe 

 belediyesi ile bir iletişim kanalı kurabilir.

 Öneri 2. Planda konut kullanımında görünen parsellerdeki yapılarda yerel

 yönetimler aracılığıyla denetleme ve raporlama yapılabilir.

İlçenin sosyal yapıda geçirdiği değişimin özellikle Güneştepe ve Merkez Mahallelerine 

olan yansımasının yoğun hissedildiği, bu bölgelerde yoğun bir göç trafiğinin olduğu 

iletilmiştir. Merkez Mahallesi ve çevresindeki yerleşim alanlarında yoğunluklu olarak 

Tekstil sektörünün aktif faaliyet gösterdiği Güngören’de kayıtsız işçi sayısının yoğun 

olduğu tahmin edilmektedir. Bu durum tekstil çalışma sahalarında planlamayı 

zorlaştırmaktadır. Apartman altlarında bulunan konfeksiyon atölyelerinde çalışan bu 

işçiler kayıtsız çalışmalarının yanı sıra, katılımcılar tarafından aktarılan bilgiye göre can 

güvencelerinin de olmadığı, işverenleri tarafından atölyeye kilitlendikleri ve zorla 

sabaha kadar çalıştırıldıkları öğrenilmiştir. Büyüyemeyen küçük çaplı konfeksiyon 

atölyeleri üretimi artırmak için işgücüne yoğun iş yükü vermekte, bu durum iş sağlığı 

ve güvenliğini tehdit etmektedir.

 Öneri 1. Belediye zabıtaları daha yoğun denetleme yapabilir; kayıtsız çalışanlara  

 yönelik merkezi yönetime bir raporlama yapılabilir. 

 Öneri 2. Zabıta raporlarından elde edilen bilgiler ışığında ihtiyaç duyulan   

 mahallelerde yerel yönetimler tarafından ‘İş Sağlığı ve Güvenliği’ eğitimlerinin  

 verilmesi yönünde bir destek sağlanabilir.

Mülteci ve göçmenlerin güvencesiz koşullarda çalışmasının bir nedeni de meslek  

edindirme eğitimi almamış olmaları ve her koşulda çalışabilir nitelikte olmalarıdır. 

 Öneri 3. Enstitü İsmek tarafından tekstil çalışanlarına ve el emeğine yönelik  

 sertifikalı eğitim kursları verilebilir.

Merkez Mahallesi Merter bölgesinde tekstil depo, atölye ve imalathanelerinin plansız 

bir şekilde yer seçmesi ve kümelenmesi, mahallenin arazi değerlerinde ciddi bir 

yükselişe neden olmuştur. Kiralar oldukça yükselmiştir. Fakat tekstil sektörünün 

yoğunlaştığı Laleli gibi örneklerle karşılaştırıldığında daha uygun kira fiyatlarının 

bulunması da bölgeye talebi artırmaktadır.

 Öneri 1. Yapı kullanımı için yerel yönetimlerin zabıta birimleri denetimleri

konusunda o bölgede yaşayan mahalleliyle danışarak ve anlaşarak kararlaştıran, 

kamu-yurttaş iletişim ağını güçlendiren bir yöntem anlayışının karar vericiler tarafında 

geliştirilmesi gerektiğine inanmaktadır. 

 Öneri 1. Yerel yönetimler aracılığıyla mahalle dayanışma ve danışma kurulları 

 oluşturulabilir. 

 Öneri 2.  Dayanışma kültürünü yaygınlaştırmak ve bölgede yaşayan yurttaşın 

 bilgiye erişimlerini kolaylaştırmak adına ilgili STK’larla iş birliği 

 gerçekleştirilebilir. 

 Öneri 3. Yerel belediyeler kentsel dönüşümde denetleyici olma yetkisini daha 

 sıkı takip edebilir. Belediye içerisinde kentsel dönüşüm uygulamaları 

 denetleme kurulu oluşturulabilir. Bu kurullarda; şehir plancı, mimar, peyzaj 

 mimarı, inşaat mühendisi, elektrik mührendisi, sosyolog, psikolog, avukat vb. 

 pek çok meslek sahibine yer verilebilir.

 Öneri 4. Kentsel dönüşüm uygulanacak bölgelerde belirlenen %40’lık sosyal 

 donatı alanının ‘yeşil alan’ olarak tanımlanması, bu pay üzerindeki belirsiz 

 uygulamanın netleştirilmesi kentsel haklarda adaleti sağlamaya yardımcı 

 olabilir.

Diğer bir taraftan; iklim meselesinin düşünülmediği, inşaa edilecek yapıların çevreci 

veya enerji dostu olup olmadığının herhangi bir kriter olarak bile planlanmadığı, bu 

durumun ise dünya iklim değişikliği uyumluluğuna yönelik önemli adımlar atarken 

bizleri geri götürdüğü düşünülmektedir.

Deprem riskinin en fazla olduğu mahallenin Sanayi mahallesi olduğu ve katılımcıların 

ifadelerine göre sanayi mahallesinde bir kentsel dönüşüm ihtiyacının olduğu 

aktarılmıştır.  Sanayi Mahallesi’ndeki binaların yüksek riskli olduğu ve acil olarak 

yapılanmaya gidilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Buna ek olarak Güngören’de genel 

olarak gerek binaların gerekse ilçede yaşayan vatandaşların depreme hazırlıklı 

olmadığı ve risk taşıdığı ifade edilmiştir.  

İlçede deprem toplanma alanlarının yetersiz olduğu, Akıncılar Mahallesi’nde bulunan 

400 m2’lik alan içerisinde muhtarlığın da bulunduğu toplanma alanının, mahallede 

yaşayan nüfus düşünüldüğünde yetersiz kaldığı örneği ile belirtilmiştir.

 Öneri 1. Bölgesel eylem planları ile deprem riski taşıyan binalar yeniden 

 yapılandırılabilir.

 Öneri 2. Güngören’de belirli periyotlarla risk taşıyan mahallelerde afet planları 

 oluşturulabilir. 

 Öneri 3. Yerel yönetimler ve STK’lar ile birlikte iş birliği gerçekleştirilerek 

 deprem bilgilendirme ve risk alanları formları düzenlenebilir.  

 Öneri 4. Yüksek riskte olan mahalleler için  deprem toplanma alanları 

 oluşturulabilir.

Güngören’de bireylerin yaşadıkları mahallede kalarak temel ihtiyaçlarını giderebilme, 

kamusal hizmet ve sosyal donatı alanlarına erişebilme yönünde mahallenin 

imkânlarının yeterli koşullarda olmadığı ifade edilmektedir.  Mahallelinin birlikte vakit 

geçirebileceği sosyal tesisler, park alanları, rehabilitasyon merkezleri ve kreş 

hizmetleri olmak üzere yerel anlamda yetersiz kentsel hizmetler olduğu ifade 

edilmiştir.  Buna ek olarak; kamusal açık yeşil alan, eğitim ve kültür merkezleri, sağlık 

kurumları, kadın danışma merkezlerinin yetersiz olması nedeniyle mahalleliler bu 

hizmetler için talepte bulunmuşlardır. Yerel yönetimler tarafından ilçede yaşayan 

bireylerin etkinliklere katılabileceği, haklarını öğrenebileceği veya kurslara dahil 

olabileceği bir mahalle evinin eksik olduğu ifade edilmiştir. 

ciddiyetini katılımcılar ‘ilçe kent konseyine katılımlarının engellendiği’ açıklamasıyla 

ifade etmişlerdir.

 Öneri 1. ‘Demokrasi Kültürü’ isimli demokrasi, aktif yurttaşlık, katılımcılık, 

 katılımcı demokrasi vb. konularda eğitimler düzenlenebilir. Bu eğitimlerde 

 muhtar ve yerel yönetim iş birliği yapabilir.

 Öneri 2. Pandemi ve artan kira fiyatları sebebiyle kullandıkları mekânları 

 boşaltmak zorunda kalan sivil toplum örgütlerinin faaliyetlerine devam 

 edebilmeleri için İBB’ye ait olduğu belirtilen eski ek hizmet binasında yer tahsis 

 ederek ya da yeni bir kültür merkezi yapılarak çözüm üretilebilir.

Güngören ilçesi, sosyal-demografik açıdan; farklı etnik grup, dini inanç, siyasi görüş, 

ekonomik sınıf ve kültürel geleneklere sahip  yurttaşları kapsayan heterojen yapıdaki 

ilçelerden biridir. Bu anlamıyla inanç, görüş ve sınıfsal açıdan azınlıkta kalan toplumsal 

grupların inanç, değer ve göreneklerinin gözetildiği sivil toplum kuruluşlarına ve 

ibadethanelere ihtiyaç duyulmaktadır. Geçmiş yıllarda bu yönüyle aktif bir şekilde yer 

alan sosyal ağların bulunmuş olduğu ancak son yıllarda mekan bulma noktasında 

sorunların yaşanması nedeniyle sınırlılıkların sürdüğü ifade edilmektedir.  Bu 

nedenlerle bölge sakinleri arasında etkileşimin azalırken yaşam tarzı bölünmelerinin 

artıyor olduğu sorununa değinilmiştir.

 Öneri 1. Bir model olarak Karşı Kapı gibi  sivil toplum kuruluşları, kültür evleri, 

 dernek, inisiyatif ve ağların oluşması desteklenebilir ve yaygınlaştırılabilir; bu 

 şekilde bölge insanları birbirleri ile temas kurabilir.

Güngörende okullaşmanın yavaşladığı ve öğrencilerin ilçe mahallelerinde dengeli bir 

dağılımının olmadığı, bu durumun öğrencilerin eğitim öğretim ihtiyaçlarının yerinde 

karşılanmasına imkân vermediği; bu durumun ise sosyal ekonomik sorunlar ve taşıma 

eğitim sistemlerinden kaynaklı olduğu belirtilmiştir.  

Özellikle okul yetersizliği veya taşımalı eğitim sistemi nedeniyle öğrencilerin ulaşım, 

sosyal uyum, akran zorbalığı, sosyo-ekonomik yetersizlik gibi birçok problemle 

karşılaştığı ve eğitimdeki haklarına temel olarak erişemedikleri ifade edilmiştir.  

Yetersiz sosyo-ekonomik durum, gelir eşitsizliği vb. nedenlerle en çok çocukların okul 

ihtiyaçları ve temel beslenmelerinde ciddi sıkıntıların ortaya çıktığı belirtilmiştir.   

Eğitim alanları konusundaki yetersizliğe kendi buldukları çözümü aktaran Mehmet 

Nesih Özmen Mahallesi Muhtarı Aziz Kılıç “Ben muhtar olduğumda Güngören’in tek 

okulsuz mahallesi Mehmet Nesih Özmen Mahallesi’ydi. Vatandaşın şartlı terk ettiği bir 

arsa bulduk. Yeşil alan dışında bir şey yapılamaz ibaresi olan arsada gizlice okul yaptık. 

Adı “Şiir Mektebi” olan okulumuz ilkokul ve ortaokulun aynı eğitim alanında ve 8 yıl 

olduğu dönemde yapıldığı için tüm mahallelilere yeten bir okuldu . Sonra 4+4 eğitim 

sistemine geçince  Şiir Mektebi, ortaokul olarak hizmet vermeye başladı.  Öyle olunca 

bizim mahallemizdeki (Mehmet Nesih Özmen) çocuklar ilkokul için Nafiz Gürman 

Mahallesi’ne gitmeye; onların ortaokula giden çocukları bizim mahallemize gelmeye 

 Öneri 1. Yerel yönetimlerin sosyal hizmetler biriminde çalışan saha görevlileri 

 tarafından Güngören bölgesinde ilgili mahalle muhtarı ile iş birliği halinde 

 ihtiyaç sahibi kadınların sorunlarına yönelik bir araştırma yapılabilir.

Öneri 2. Saha araştırma raporlarından yola çıkılarak kadınların ihtiyaçlarına 

 yönelik çözüm önerisi getiren içeriklerin planlandığı bir Mahalle Evi 

 planlanabilir. 

Öneri 3. Kadınların acil durumlarda kiminle iletişime geçebilecekleri ve nasıl 

 önlem alabileceklerine yönelik kısa eğitimler Mahalle Evleri’nde organize 

 edilebilir.

Öneri 4. Güngören’in açık alanlarında kadın emeğini değerlendirmeye yönelik 

 etkinlikler düzenlenebilir.

İlkokul ve ortaokul çağındaki çocuklara yönelik beslenme ve spor gündemine 

değinilmiştir. Çocukların sağlıklı ve uygun fiyatlarda gıdaya erişiminin olmaması, okul 

dışı faaliyetlerde enerjilerini atabilecekleri bir faaliyet alanı olarak spor alanlarının 

eksikliği anne babalarda büyük bir endişe oluşturmaktadır. 

Öneri 1. Okul sonrası faaliyetlere yönelik açık kamusal alanlarda etkinlik 

 (satranç turnuvaları, tiyatro atölyeleri vb.) sahaları oluşturulabilir.

Öneri 2. Yerel yönetimler, ilkokul ve ortaokul çağındaki ihtiyaç sahibi çocuklara 

 beslenme yardımında bulunabilir.

Lise ve üniversite dönemindeki gençlere yönelik etkinliklerin artırılması gerektiği, 

gençlerin sosyalleşemediği ve kültürel etkinliklere katılamadığı düşüncesi iletilmiştir. 

Hayat pahalılığı ve Güngören’in sosyol-kültürel tesis ve etkinlikler yönünden zayıf 

kalması gençleri bu faaliyetlerden eksik bırakmaktadır. 

Öneri 1. İlçe belediyesi ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim desteği verebilir. 

Öneri 2. İl belediyesi sosyal ve kültürel tesis yer seçimlerinde Güngören için acil 

 gündem oluşturabilir.

başladı. Ne değişen bir şey oldu ne de eğitim tesis alanı ihtiyacı giderildi. “olarak 

aktarmıştır. 

 Öneri 1. Yerel yönetimler tarafından özellikle belirli saat aralıklarında ilçe 

 genelinde okullara gezici aşevleri yapılabilir. 

 Öneri 2. Kırtasiye ihtiyaçları, temel okul ihtiyaçları olmak üzere öğrencilere ve 

 ailelere düzenli sosyal destek programları planlanabilir.

 Öneri 3. Kütüphane, ders çalışma atölyesi, teknoloji merkezi gibi çocukların 

 ders çalışma alanlarına erişim sağlayabileceği  merkezler yaygınlaştırılabilir. 

 Öneri 4. İlçe imar planları, yürüme mesafesinde ve yeterli eğitim alanları 

 eklenecek şekilde revize edilebilir.

 Öneri 5. İlçede ve ilçe sınırında bulunan özel ve kamu üniversiteleri düşünülerek, 

 bu üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerin barınma ihtiyacı için ilçede 

 kamuya ait yurt bulunmadığı belirtilmiştir. Bu bağlamda ihtiyacın 

 karşılanması çözüme katkı sunabilir.

Kentsel dönüşüm neredeyse her ilçede olduğu gibi Güngören’in de en önemli 

gündemleri arasına aldığı konulardan biri olmuştur. Güngören’de kentsel dönüşüm 

bağlamındaki gündem ise Mehmet Nesih Özmen ve  Tozkoparan Mahallelerinde 

yoğunlaşmaktadır. Yaygın olarak “Tozkoparan kentsel dönüşüm süreci” olarak bilinen 

süreçte; Tozkoparan’ın ilk örneğini oluşturduğu ‘gecekondu önleme bölgeleri’, 

toplumsal meselelerin önem kazanması ile tarihte sosyal mimarlık için değer oluşturan 

bir devlet  girişimi olmuştur. Kentsel müdahaleler sonucunda yerlerinden edilmiş 

Çağlayan, Balat benzeri bölgelerde yaşayan ve konut ihtiyacı olan bireyleri 

barındırmayı amaçlayan bir sosyal konut çalışması olarak yorumlanmıştır. Bugün 

gelinen noktada ise Tozkoparan Mahallesi’nin 2008 yılında riskli alan ilan edilmesinin 

ardından hazırlanan dönüşüm projesi ile şeffaflık ve katılımdan uzak ilerleyen sürece 

dur demek isteyen mahalleliler 2009 yılında Tozkoparan Derneği’ni (Toz-Der) 

kurmuşlardır. Katılımcılar arasında Toz-Der üyeleri de durumu birinci ağızdan 

aktarmıştır. Ek olarak; katılımcılar arasından bir meclis üyesi, meclis toplantılarında 

Tozkoparan Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm gündemini dile getirmek isteselerde oy 

çokluğunun projeyi destekleme motivasyonunun ‘arazinin değerinin kentsel dönüşüm 

sonrasında yükseleceği ve mülk sahiplerinin evlerinin değerinin 5 milyon olacağı’ 

düşüncesi olması durumun kentsel risklerin ötesinde maddi gerekçelere dayandığının 

apaçık kanıtı olmuştur. Katılımcılar Tozkoparan’da gerçekleştirdikleri mücadelenin de 

hiçbir siyasi kurum tarafından yeterince görünür kılınmadığını düşünmektedirler. 

Özellikle belediye meclis üyelerinin  Güngören’de ya da konu olan mahallelerde 

ikamet etmemesi, sorunların çözüleceğine dair görüşü olumsuz etkilemektedir.

Kentsel dönüşümün ‘rantsal dönüşüm’ olmaktan çıkarak yerleşim yerinde kentsel 

hakların eşitçe yeniden dağıtıldığı, mahalle kültürünün yok edilmediği, kentsel 

yerleşim alanlarının siteleştirilmeden planlandığı bir araç olması gerektiği yönünde 

ortaklaşılmıştır. Bölge yaşayanları; ‘nasıl bir kentsel dönüşüm olması gerektiği’ 

 envanter çalışması yapılabilir. 

Güngören’de aynı zamanda tarihi bir Osmanlı çeşmesinin bulunduğu ve son yirmi 

senedir tarihi çeşmenin kaldırılma sebebinin yurttaşlar tarafından bilinmediği ifade 

edilmiştir. Bulunduğu yerin adının ise bugün hala Güngören Çeşme Durağı olduğu, 

tarihi çeşmenin oradaki durak noktasında yer aldığı hatırlanmaktadır.  

Bölgenin tarihi yapılarından biri de Güngören (Vidos) - Genç Osman Camii’dir. Caminin 

17. yy’dan günümüze ulaşması sürecindeki kültürel mirasa ev sahipliği yapmasının 

yanı sıra iki özelliği daha bulunmaktadır. Bunlardan ilki caminin Osmanlı padişahı Genç 

Osman tarafından yaptırılan tek camii olmasıdır. Osmanlı tarihinde tüm camilerin suriçi 

bölgesinde inşaa edildiği dönemde Genç Osman Camii -sur dışında- Güngören’de 

yapılan tek camii olma özelliğine sahiptir. Caminin uzun süre yıpranma gerekçesiyle 

yenilenme ihtiyacı bulunmuş olsa da yakın geçmişte restore edilerek ilk yapıldığı 

dönemdeki görünüşüne kavuşturulduğu öğrenilmiştir.

Son dönemlerde ekonomik koşullar kapsamında mama fiyatlarının ciddi bir artış 

yaşandığı ve bu ekonomik artış nedeniyle sokak hayvanlarının da etkilendiği 

belirtilmiştir. İlçede yaşayan vatandaşların sokak hayvanlarına mama aldıkları ve buna 

yönelik olarak yerel yönetimlerden herhangi bir destek almadıkları ifade edilmiştir. 

Ayrıca sokak hayvanlarının sağlığına dair ilçede bir veteriner hizmetlerine ihtiyaç 

duyulduğu belirtilmiştir. Eş zamanlı, mahalleli kendi evcil hayvanlarını rahatça 

gezdirecek uygun alanların olmadığından da bahsetmiştir. 15 Temmuz Park’ında 

hayvanseverler tarafından parkın bir kısmında çitlerden bir alan tanımlanmaya 

çalışılmış ancak bu durum hem tüm ihtiyacı karşılayamamış hem de parkın diğer 

kullanıcıları açısından gerginlik yaratmıştır.  Buna ek olarak; sokak hayvanlarına su ve 

 planlanması ve bir ulaşım stratejisinin geliştirilmesi trafik yoğunluğunu 

 azaltabilir.

 Öneri 2. Bölgede özel araç kullanımını azaltacak şekilde İSPARK’ın 

 uygulamakta olduğu ‘Park Et Devam Et’ benzeri bir parklanma sistemi 

 kurulabilir. Mahallenin çeper bölgesinde kurulacak sistemle, özel araçların 

 mahalle dışına park etmesi sağlanarak, mahalle içine otobüs veya ring 

 sistemleri ile geçiş yapmaları sağlanabilir.

Trafiğe neden olan diğer bir sebep ise; kargo firmalarına ait araçlardır. İnternet 

alışverişlerinin yaygınlaşmasıyla artan kargo trafiği kentsel hareketliliği olumsuz 

yönde etkilemekte ve trafik oluşturmaktadır. Bu durumun da trafiğe eklenen diğer bir 

sebep olduğu düşünülmektedir.

 Öneri 1. Kargomat veya kargo otomatı olarak bilinen kent içinde belirli 

 noktalara yerleştirilen teslimat alanlarının yaygınlaştırılmasına yönelik 

 çalışmalar yapılabilir. Buna yönelik yerel yönetimler teşvikte bulunabilir. 

 Öneri 2.  Sabah ve akşam saatlerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle ring seferler 

 veya yeni otobüs hatları yapılabilir. 

 Öneri 3. İlçede bulunan Ahmet Kutsi Tecer, Fatih, Nadide, Ali Rıza Gürcan gibi 

 ana caddeler üzerinde bulunan İSPARK alanları kaldırılarak caddede trafik 

 akışı rahatlatılabilir.

 Öneri 4. Kaldırımlar üzerinde bulunan dükkan ve seyyar satıcı işgaliyesi 

 denetlenebilir ve engellenebilir.

İlçede hem kültür sanat etkinlikleri için yeterli alan olmadığı hem de olanların etkin 

değerlendirilmediği görüşü belirtilmiştir. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan Erdem Beyazıt Kültür Merkezi, Güngören 

Kültür ve Yaşam Merkezi ile kadınlara yönelik hizmet vermesi üzere açılan Hanımeli 

Konağı dışında kültür merkezi bulunmadığı, bu merkezlerin de ilçede yaşayanlarının 

ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kaldığı ve herkes için erişilebilir olmadığı ifade 

edilmiştir.

 Öneri 1. Yerel tiyatro toplulukları yerel yönetimler tarafından desteklenebilir.

 Öneri 2.  İlçeye yönelik bir tiyatro salonu  veya çocuklar için drama atölyeleri 

 yapılabilir. 

Çocukların ise güvenle gidebilecekleri ve sosyalleşecekleri, oyunlar oynamalarına 

yönelik bir merkezin bulunmadığı, bu nedenle oyun oynamak üzere okul 

bahçelerinden faydalanmaya çalıştıkları gözlemlenmiştir. Bu türden bir alanın 

bulunmaması kadınların bakım emeği sorumluluklarında eşitsiz bir şekilde artışa 

neden olmaktadır. Diğer bir yandan ise kadınlar ve çocukların sosyal kültürel 

ihtiyaçları giderek derinleşmektedir.

Plansız kentsel gelişimin bir sonucu olarak park ve yeşil alan altyapısı ilçede oldukça 

yetersiz kalmıştır. İstanbul genelinde kişi başına en az yeşil alanın düştüğü ilçe olduğu 

söylenebilir. Açık yeşil alan ve her yaştan kullanıcı için park vb. donatı alanının 

yetersizliği toplantı boyunca pek çok kez tekrarlanarak iletilmiştir. Buna göre 11 

mahalleden oluşan ilçede tüm mahallelerden gelen katılımcılar, Haznedar 

Mahallesi’nde bulunan 15 Temmuz Şehitler Parkı’nı kullanmaktadır. İlçenin toplam 

nüfusu da göz önünde bulundurulduğunda, hem tüm mahallelerde park ihtiyacı 

olduğunu hem de 15 Temmuz Şehitler Parkı’nın tüm Güngören’e hizmet veremediğini 

belirtmişlerdir.

İlçenin kentsel hizmetlerinde yetersiz kalan bir alanın da alevi vatandaşların ibadet 

gerekliliklerini karşılayacağı uygun bir cemevinin olmayışıdır. Katılımcılardan biri bu 

durumu “Biz kendi çabalarımızla bir apartmanda 2 daire kiralayıp onları birleştirerek 

cemevi ve lokal yaptık ancak ibadetin gerekliliklerine  çok uygun değil haliyle. Örneğin 

alevi komşularımızın bir cenazeleri olduğunda cenazeyi diğer ilçelerdeki cemevlerine 

taşımak zorunda kalıyorlar çünkü bir apartman dairesinden cenazenin define uygun 

şekilde hazırlanması da imkansız. Bize bir arazi ya da bina tahsis etseler bile yeter. 

Kendimiz el birliği ile bir cemevi yapar, cenazelerimizi hak ettikleri gibi defnederiz.” 

olarak ifade etmiştir.

 Öneri 1. İlçede farklı din mensuplarının ibadet ihtiyaçlarını giderebilecekleri 

 alanlar tahsis edilebilir.

 Öneri 2. İlçede yaşayan kadın, çocuk, genç, yaşlı, engelli ve tüm bireylere hitap 

 eden bir mahalle evi açılabilir. 

 Öneri 3. Özellikle yerel yönetimler tarafından kreş hizmetleri, çocuk etkinlik 

 merkezleri artırılabilir. 

 Öneri 4. Bölgede şiddet mağduru kadınlar için dayanışma evleri, kadın hakları 

 merkezi ve kadın danışma merkezleri açılabilir. 

 Öneri 5. Halk ekmek büfeleri erişimde kolaylık açısından tüm ilçe genelinde 

 artırılabilir. 

 Öneri 6. Tüm ilçeye hizmet verebilecek bir cemevi yapılabilir.

 Öneri 7. Yaşlı bireyler için sosyal destek merkezleri yapılabilir.

 Öneri 8. İlçe genelinde bisiklet yolu ve çocuk parklarının olmaması veya yetersiz 

 kalmasından dolayı yeni alanlar inşa edilebilir. 

 Öneri 9. Gençlerin spor faaliyetlerine daha aktif katılımları için gençlik spor 

 merkezleri kurulabilir.  İlçede bulunan spor kulüpleri desteklenerek buralarda

 yetişen sporcuların gelişimine açık bir alan haline getirilebilir. 

 Öneri 10.  Kadınlara yönelik mesleki kurslar ve istihdam merkezleri yapılabilir.  

 Öneri 11. Engelli bireyleri ve aileleri olmak üzere  mahallelerde sosyal aktivite 

 alanları, rehabilitasyon ve danışmanlık merkezleri çoğaltılabilir.

 Öneri 12. Merter’de bulunan otopark üzerindeki açık alanın düzenlemesi yeterli 

 bulunmamıştır; bu alan tören alanı olarak daha işlevsel hale getirilebilir.

 Öneri 13. Kale İş Merkezi karşısındaki yıkılan yapının bulunduğu parsel ile 

 henüz yıkımı tamamlanmamış ancak riskli yapının bulunduğu parselin 

 birleşimindeki alanda, ilçe meydanı planlanabilir.

Trafik problemi en çok dile getirilen sorunlar arasında olmuştur. Özellikle Merter 

bölgesinde yoğun bir trafik probleminin gözlemlendiği iletilmiştir. Katılım Kafe 

katılımcılarının aktardığı deneyimlerden ilçede aktif faaliyet gösteren taksicilerin 

Merter bölgesine gidecek yolcuları almayı kabul etmediği öğrenilmiştir. 

Merkez mahallelerdeki trafik yoğunluğunun temel sebeplerinden birinin de hem 

tekstil imalathanelerinin yoğunlaşması hem de keresteciler sitesinin  bu bölgede 

üretim, dağıtım, satış vb. operasyonlarının gerçekleşiyor olmasıdır. Dağıtım 

faaliyetinin benzer saatlerde yoğunlaşması, mal yükleme/indirmelerde yapılan 

uygunsuz parklanmalar nedeniyle trafik sık sık kilitlenmekte, bu yoğunluk özellikle 

Mehmet Nesih Özmen ve Nafiz Gürman mahallerinin günlük trafik akışını olumsuz 

etkilemektedir. Oldukça kısa mesafedeki yerlere dahi, saatler süren yolculuklara 

neden olması pek çok kez vurgulanmıştır. Özellikle okul dönüşlerinde servis kullanmak 

durumunda olan küçük yaştaki öğrenciler ve velileri için bu sorun, hızla çözülmesi 

gereken bir nokta olarak belirtilmiştir. Bir katılımcı bu konuyu “evim ile torunlarımın 

okuduğu Ahmet Merter İlkokulu bağırsam duyulacak kadar yakın mesafede . Ancak; 

her gün 1 saat onları okula bırakmak, 1 saatte okuldan almak için bu trafiği çekmek 

zorunda kalıyorum.” olarak özetlemiştir.

 Öneri 1. Yerel yönetimler tarafından Güngören’e özel bir mal tedarik zincirinin 

Güneştepe Mahallesi’nde bulunan Aliya İzzet Begoviç Parkı, Spor Parkı ve Güneştepe 

Spor Sahası ve kültür merkezini içerisine alan 25 bin m2’lik alanın, millet bahçesi inşa 

edilmesi üzere TOKİ’ye devredildiği öğrenilmiştir.

Güngören’de yeşil alan olarak nitelendirilebilecek yaşayanların vakit geçirebileceği 

alanların yalnızca Tozkoparan bölgesinde kaldığı düşünülmektedir. Tozkoparan’ın da 

ranta açılması Güngören için büyük bir kayıp olarak görülmektedir. Bu bağlamda 

mahalle yaşayanları tarafından büyük bir direniş gösterilmektedir.

 Öneri 1. Merter’de bulunan Şelale Parkı’nın zaman içerisinde yeşil alan işlevini 

 yitirdiği, parkın içerisine açılan işletmeler sebebiyle kullanım amacının 

 farklılaştığı ifade edilmiştir. Bu kapsamda; yeşil alan niteliğinin geri 

 kazandırılması kamusal alan kazanımı sağlayabilir.

Katılımcılar arasından bir kişi Merter ve Tozkoparan bölgesininin ağaç ve bitki çeşitliliği 

açısından zengin olduğunu aktarmıştır. 

 Öneri 1. Güngörenin Merter ve Tozkoparan bölgelerinde bitki faunasına yönelik 

 araştırmalar yapılabilir.  Bölgeye özgü bitkiler var ise; bu bitkilere yönelik yerel 

 yönetimlerin uyguladıkları plan notlarına bilgi düşülebilir, korumaya yönelik 

 çalışmalar yapılabilir.

Engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç bireyler ile onların aileleri ele alındığında; Güngören 

ilçesinin önemli bir gündemi de bu grupların ihtiyaçları olmuştur. Akülü ve manuel 

tekerlekli sandalye ile yaşamına devam eden bireylerin ara yollarda ve kaldırımlarda 

ciddi güvenlik sorunları yaşadıkları belirtilmiştir. Kaldırım taşlarının düzensiz ve eksik 

olması ile kaldırımlarda oluşan çukurlar, fiziksel ve görme engelli bireyler için günlük 

yaşamlarını epeyce zorlamaktadır. Kendi yaşamsal ihtiyaçlarını yardım almadan 

gidermek isteyen engelliler,  mahalle ve sokak ölçeğinde kentsel tasarımın bu hususta 

ele alınmasının aciliyetine vurgu yapmıştır. Bu konuda özelleşen bir konu da engelli 

bireylerin anneleri ve ihtiyaçları olmuştur. Anne ve çocuklarının bir araya gelebileceği 

ve deneyim paylaşabileceği ortamın yok denecek kadar az olduğunu belirten 

görüşler bildirilmiştir. 

 Öneri 1.  Güngören İlçesindeki her mahalle için erişilebilirlik özelinde kentsel 

 tasarım rehberi hazırlanabilir.

 Öneri 2.  Akülü tekerlekli sandalyelerin kamusal alanlarda şarj edilebilmesi için, 

 şarj noktaları yaygınlaştırılabilir. 

 Öneri 3. Ana ve ara yollardaki kaldırımlarda scooter parklanması engellenerek, 

 erişilebilirlik arttırılabilir.

 Öneri 4. Engelli çocuklara ‘engelsiz parklar’ tasarlanabilir.

 Öneri 5. İlçedeki yerel yönetim ve büyükşehir belediye koordinasyonu ile engelli 

 gençler için yaz kampı ve etkinlik programları arttırılabilir.

Pahalılık
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 Öneri 6. İlçedeki yerel yönetim ve büyükşehir belediye koordinasyonu ile tüm 

 kamusal alanlardaki tuvaletlere; engelli ve yaşlılar için acil durum sinyal 

 butonları eklenebilir.

 Öneri 7. İlçedeki tüm kamu kuruluşları başta olmak üzere; günlük hayatta 

 ihtiyaç duyulan tüm mekanlara seyyar rampa tahsisi yapılabilir. 

 Öneri 8. İlçe özelinde geliştirilecek istihdam programlarında engelli bireylerin 

 annelerine ve ihtiyaçlarına uygun iş alanları yaratılabilir.

 Öneri 9. İlçe bütününe hizmet verecek noktalarda engelli, yaşlı ve emeklilerin 

 ihtiyaçlarına uygun sosyalleşme alanları yaratılabilir.

Güngören’in kültürel mirasına yönelik aktarılan notlarda somut ve soyut mirasa 

yönelik bilgiler paylaşılmıştır. Yakın zamanda şair ve yazar Taşkın Aşan tarafından 

kaleme alınan ve 30 yıllık çabanın ardından Güngören’in tarihine ışık tutan ‘Vidos’tan 

Güngören’e’ adlı kitabın basılması Güngören’de yaşayanların kolektif belleğini 

korumak ve yaşatmak için önemli bir kaynak haline gelmiştir. 

 Öneri 1. Güngören bölgesinde yaşayan gençlerin kolektif bilincini yükseltmek 

 adına yaşlı bireylerle bir araya gelebilecekleri, hem yaşlı bireylerin Güngören’e 

 dair hikayelerini aktarabilecekleri hem de gençlerin yaşlılara değişen dünyaya 

 dair bilgi aktarımında (teknoloji vb. konularda) bulunabilecekleri bir ortam 

 sağlanabilir. Bu ortamlar da ‘Mahalle Evleri’ aracılığıyla kurulabilir.

Mirasa yönelik ilçenin önemli değerlerinden biri olan ve yaklaşık 40 yıllık bir geçmişe 

sahip İzzet Ünver Lisesi’nin öneminden bahsedilmiştir. Katılımcılar arasında da 

birbirinden farklı yaşlarda bu liseden mezun olan kişiler deneyimlerini aktarmışlardır. 

12 Eylül olaylarında öğretmenleri için eylemde bulunan İzzet Ünver Lisesi 

öğrencilerinin kimlik kontrolünde yere yatırılmış haldeki fotoğrafları ile o döneme 

damga vuran liselerden biri haline geldiği iletilmiştir.

Lisenin adının değiştirilmek istenmesi ile 5000’e yakın imza toplayarak kurulan İzzet 

Ünver Lisesi Mezunları Derneği tarafından 7 senedir devam eden bir mücadelenin 

başlangıç adımı atılmıştır. bugünün gelinen aşamada ise okulun yıkılacağı, yerine yeni 

bir okul ve altına yeraltı otoparkı planlanacağı bilgisi alınmıştır. Lisede öğrenim gören 

öğrencilerin de misafir okula gönderileceği bilgisi alınmıştır. Dernek bu konuda da 

dava açarak süreci aktif olarak takip etmekte ve mücadeleye devam etmektedir.

 Öneri 1. İzzet Ünver Lisesi’nin, tarihine ve değerine yakışır şekilde korunması ile 

 aynı isimle hizmet vermeye devam etmesi sağlanabilir. 

 Öneri 2. Lisenin anısına bir fotoğraf sergisi de organize edilebilir.

Tarihi mirasa yönelik DİSK Tekstil İşçileri Sendikası Merter Şubesi’nin bölgede yer 

alması tarih boyunca önemli direnişlere tanıklık etmiştir. Emek tarihinin korunması ve 

kayıt altına alınmasına yönelik bazı çalışmaların yapılması gerektiğine vurgu 

yapılmıştır.

 Öneri 1. Emek müzesi için çalışmalar yapılabilir. Bu çalışma kapsamında 

 öncelikle Güngören’de yaşayan işçi emeklisi olup geçmişe dair değerli 

 hatıralara sahip kişilerle görüşülerek hem somut hem soyut mirasa yönelik bir 

mama verecek tanımlı alanlar olmadığından dolayı sokak ortalarına ve kaldırımlara 

gelişigüzel bırakılan yiyeceklerin sıhhı koşullardan uzak bir durum yaratıp hem 

hayvanlar hem de insanlar açısından sağlık riski oluşturduğu öğrenilmiştir.

Sokak hayvanlarının öldükten sonra ilçe belediyesi tarafından çöpe atıldığına şahit 

olan bir katılımcı bu konuda yaşadığı derin üzüntüyü de eklemiştir.

 Öneri 1.  Mahallelere, ortak alanlara mama istasyonları kurulabilir.

 Öneri 2. Yerel yönetimler tarafından belirlenen mahallelerde yerel hayvan 

 gönüllü kurulu oluşturulabilir.

 Öneri 3. İlçe genelinde ücretsiz sokak hayvanlarına yönelik veteriner hizmetleri 

 merkezi kurulabilir.

 Öneri 4. İlçe bütününde hayvanlara özel ayrılmış güvenli gezi rotaları 

 oluşturulabilir.

 Öneri 5. İlçe bütününde hizmet verecek hayvan mezarlığı alanı ayrılabilir.



 artırılabilir. 

 Öneri 2. Kira artışlarının sonucu atölyelerin konut alanlarının alt katlarına 

 taşınması ikamet eden nüfus üzerinden çeşitli sorunlara yol açmaktadır. 

 Denetimsiz ve ruhsatsız olan bu atölyelerin faaliyetleri denetlenebilir ve 

 engellenebilir.

Güngören’in şu an içinde bulunduğu sınırlarda 60’lı yıllarda ziraat ve hayvancılık 

faaliyetlerinin yürütülmekte olduğu öğrenilmiştir. Şimdilerde ise Güngören 

bölgesinde üretim ve ticaret faaliyetleri yoğun bir şekilde gerçekleşmekte olup, 

sektörel örgütlenme ‘tekstil’ alanında uzmanlaşmıştır. 

Güngören ilçesinde yer alan Merter tekstil merkezi sadece Güngören’de değil tüm 

İstanbul ve Türkiye için tekstil ve konfeksiyon sektörlerinde lokomotif işlevi 

görmektedir. Üretim atölyeleri ile toptan ve perakende satış alanlarının yoğunlaştığı 

ilçede, Merter’in ulaşım aksları ile beslenen merkezi bir noktada yer alması 

gerekçesiyle çevre ilçelerden pek çok yurttaş istihdam imkânı bulabilmektedir. 

Katılımcıların ifadesine göre Güngören’de yaşayanların %70’e yakını tekstil ve hazır 

giyim sektörünün üretim, pazarlama/satış ya da dağıtımı ile ilgili alanlarında 

çalışmaktadır. Özellikle tekstil üretimi, apartman altlarında bulunan konfeksiyon 

atölyelerinde yapılmakta, bu alanların sıhhi koşullardan uzak, denetimsiz ve ruhsatsız 

olduğuna dair kaygılar ifade edilmektedir. 

Merter tekstil sektörü için fiziki üretim alanı olarak kullanılmamaktadır. Tekstil alanında 

merkezi yönetim ve planlama ise özellikle Keresteciler Sitesi bölgesinde yer seçmiştir. 

Diğer bir yandan el işçiliği ile ayakkabı imalatına yönelik üretim faaliyetlerinin Sanayi 

Mahallesi’nin Sancaktepe bölgesinde yaygın olduğu bildirilmiştir. Burada uzun 

yıllardır faaliyet gösterdikleri ve kümelendikleri iletilmiştir. 

 Öneri 1. Sancaktepe bölgesinde yoğunlaşan ayakkabı imalat faaliyetlerini 

 gerçekleştiren esnafların görünür kılınması için Güngören ve çeşitli ilçelerde 

 kermes ve benzeri etkinliklerde bu esnaflara ver verilebilir.

 Öneri 2. Ayakkabı imalatında faaliyet gösteren esnaflara yerel yönetimler 

 nezdinde satış alanları tahsis edilebilir.

 Öneri 3. Bölgeye en yakın Enstitü İsmek Merkezi’ne ayakkabı üretiminde el 

 işçiliğine yönelik meslek edindirme kursları açılabilir.

 Öneri 4. Güngören ilçesinin hem yurtiçi hem de yurtdışı ticari faaliyetleri 

 yoğun bir bölge olmasına rağmen iş insanlarının bölgeyi ziyaretlerinde ilçe 

 içerisinde konaklama imkânlarının yok denecek kadar az olduğu ve bu konuya 

 ilişkin bir ihtiyaç  bulunduğu ifade edilmiştir.

Katılımcıların paylaşımları doğrultusunda, Güngören’de son zamanlarda madde 

bağımlılığı ve ticaretinde ciddi artış görüldüğü aktarılmıştır. Akıncılar Mahallesi, İnönü 

Caddesi bu tip faaliyetlerin gerçekleştiği yerlere örnek olarak verilmiş, kullanım ve 

alışverişin apartman girişlerinin kullanımına kadar yaygınlaştığı belirtilmiştir. Özellikle 

genç nüfusun uyuşturucu ticareti vb. suç olaylarına sürüklenip yasal olmayan 

yollardan geçim kaynağı oluşturmaya yöneldiği ifade edilmiştir. Bölgede yetersiz 

sosyo-kültürel faaliyetler nedeniyle bireylerin başka bir alternatifleri olmadığı zaman 

sokaklara yöneldiği, beraberinde toplumsal sorunlar ve asayiş olaylarında artış 

yaşandığı belirtilmiştir.      

 Öneri 1.  Bağımlılıkla mücadele kapsamında  mahalle odaklı ilçe emniyeti, 

 kaymakamlık ve yerel yönetimler ortak proje yapabilir.

 Öneri 2. Bağımlılıkla mücadele eğitim danışma merkezleri kurulabilir, bu 

 merkezlerde ayrıca saha çalışmaları yapılabilir.

 Öneri 3. Bağımlı bireyleri tekrar kazandırmak veya önlemek adına sosyal 

 destek programları düzenlenebilir.  

 Öneri 4. Muhtarlıklarla bağımlılıkla mücadele konusunda programlar 

 geliştirilebilir.

Güngören ilçesinde 1960’lı yıllardan beri yoğun bir işçi nüfusunun barınması, emek 

yaşamı için büyük çaplı ve tarihi direnişlerin gerçekleşmesi, emeği sembolize eden 

mekan hatıralarının olması ilçede bir örgütlenme eğiliminin olduğunu ortaya 

koymaktadır. İlçede örgütlü çalışmalar yürüten pek çok sivil toplum kuruluşu olmasına 

karşın, sivil toplumu ilçe belediyesi ile ortak bir masa etrafına oturtacak, iletişim kanalı 

oluşturacak bir aktif ilçe kent konseyi faaliyeti gözlenmemektedir. Bu durumun 

yapan polis sayısının da 140 civarında olduğu paylaşılmış ve bu sayıların güvenli 

alanların tesisinde yeterli olmadığı belirtilmiştir.  

 Öneri 1.   Göçmenlerin yoğun olduğu mahallelerde planlı sosyal entegrasyon 

 programları yapılabilir. 

 Öneri 2.  Mevcut mahallelerde güvenlik durumu tespit edilmek üzere saha 

 gezileri ve tespitleri yapılabilir. Güvenlik problemi olan ve özellikle sosyal 

 uyumda zorluk yaşayan bireylerin denetlenmesine yönelik yerel mahalle 

 temsilcileri ve emniyet birim temsilcileri görevlendirilebilir.

 Öneri 3.  Toplumsal olayların yaşandığı  özellikle kadın ve çocukların güvende 

 hissetmediği mahallelerde  güvenlik butonları oluşturulabilir. 

 Öneri 4.   Artan sosyal sorunlara karşı suç önleme ve sosyal uyum merkezleri 

 kurulabilir.

 Öneri 5. Güvenlik önlemlerini arttırmak için ana caddelerde mobese 

 kameraları ve ara sokaklarda güvenlik güçlerinin sayısının arttırılması etkili 

 olabilir.

 Öneri 6. Merter Köprüsü üzerinde dilenen kişilere yönelik rehabilitasyon ve 

 ekonomik destekler sağlanarak bu bölge dilencilerden arındırılabilir.

İkinci olarak; son 10 yıldır yoğun bir siteleşme olduğu, sitelerin yüksek duvarlarla 

kapalı ve güvenlikli halinin site dışındaki alan için ‘tekinsiz ve ıssız alan’ hissiyatı verdiği 

dile getirilmiştir. Özellikle Merter’den Marmara Forum tarafına gidilen aksta 

yürüyebilecek bir yolun olmadığı bu durumunun gece saatlerinde hem erkeklerde 

hem de kadınlarda büyük bir endişeye neden olduğu aktarılmıştır. 

 Öneri 1. Altyapı düzenlemeleri ve aydınlatma çalışmaları yapılarak 

 yurttaşların kullanabileceği yaşayan bir cadde düzenlemesi gerçekleştirilebilir.

Güngören’de yaşayan katılımcıların son zamanlarda ilçe genelinde birçok mahallede 

kendilerini güvende hissetmedikleri ve asayiş sorunları olmak üzere birçok toplumsal 

düzeni bozan olay ile karşılaştıkları ifade edilmiştir. İlçede artan göçmen nüfusu ve 

sosyo-ekonomik durum, gelir eşitsizliği vb. ekonomik koşullara bağlı farklılıklar 

nedeniyle yaşanan sosyal uyum sorunları mahalleli tarafından vurgulanan 

noktalardan biri olmuştur. Suç faaliyetlerindeki artışın ciddi bir güvenlik problemi 

oluşturduğuna dair muhtarlık ve emniyet birimlerine şikayetler geldiği belirtilerek, bu 

konularda geliştirilebilecek sosyal politikalara ihtiyaç duyulduğu ifade edilmiştir. Buna 

ek olarak bölgede kayıt dışı göçmenlerde artış olması nedeniyle ilçe genelinde 

yaşayan bireylerin tedirginlik hissettiği dile getirilmiştir.

Güvenlikle ilgili yaşanan sorunların ve güvensizliğin artış sebeplerine ek olarak; 1989 

yılında ilçede beş polis merkezi varken günümüzde bu sayının ikiye düştüğü, görev 
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İlçede son yıllarda yaşanan göç artışı ve istihdamın daralmasına bağlı olarak 

mahallelinin gelir seviyesinde düşüş yaşandığı gözlemlenmektedir. Bu sorunun bir 

yansıması olarak daha çok göçmenlerin dairelerde ikamesi yerine, ekonomik gelir 

elde etme amacıyla mülk sahiplerinin, apartmanların altında bulunan dükkanları iş yeri 

kullanım amacı dışında kiraya verdikleri ifade edilmektedir. Bir arada yaşama kültürü 

ile uyuşmanın olmaması ve kira bedellerinde hızla artış yaşanması nedenleriyle 

apartman sakinleri arasında bu konuda sıklıkla kavgalara şahitlik edildiği 

belirtilmektedir.

Dezavantajlı gruplar arasından kadınlara yönelik çalışmaların artırılması gerektiği, 

saha araştırmaları yapılarak ihtiyaç sahibi kadınlara ulaşılmasının önem arz ettiği 

konusuna vurgu yapılmıştır. Kadınların açık kamusal alanlarda yürümeyi tercih 

etmedikleri ve kendilerini güvende hissetmedikleri öğrenilmiştir. Bununla birlikte; 

ilçede aktif olarak sosyal hayatın içerisinde olmak konusunda istekli olan kadınlar, 

aynı zamanda kafe ve restoranların yüksek ücreti sebebiyle kamusal, güvenli ve 

uygun fiyatlı alanlara ihtiyaç duyduklarını belirtmişlerdir. Kadın emeğinin 

görünürlüğünün de arttırılması gerekliliğini  ileten katılımcılar, kadınların ekonomik 

olarak güçlendirilmesinin Güngören İlçesinde büyük değişimler yaratacağına 

inanmaktadır. 

İlçe belediyesi tarafından dönüştürülerek kadınlara yönelik hizmet vermesi üzere 

açılan Hanımeli Konağı’nın hem fiziki imkânlarının hem de faaliyet alanının zayıf 

olduğu belirtilmiş ve kadınların sosyal aktiviteleri, gelişimini destekler nitelikte kursları 

ve el emeğini değerlendirmeleri üzere işlevsel bir alana dönüştürülmesi ihtiyacı 

bulunduğu ifade edilmiştir.
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Suriyeli göçmenler ikame ederken; iş sahasının yoğunlaştığı Sanayi Mahallesi gibi 

bölgelerin siyahi göçmenler tarafından tercih edildiği öğrenilmiştir. Özellikle tekstil 

sanayi alanında geniş bir iş sahasının Güngören’de yer seçmiş olması ve yoğun iş 

gücü ihtiyacı, göçmenleri bu bölgeye çekmektedir. Kendilerine bir hayat kurmak 

umuduyla ilçeye yerleşen göçmen nüfusunun ucuz ve kayıtsız şartlarda çalışıyor 

olması da, işgücü talebinin hızlıca karşılanmasını sağlayarak bölgeye yoğun bir göç 

dalgasının gelmesine sebep olmuştur. Katılımcıların aktarımları kapsamında göçü 

tetikleyen temel faktör; iş sahası olmuştur. Bunlara karşın son 10 yılda Güngören 

nüfusu düzenli olarak azalmıştır. Bunun temel sebebi ise; konut kullanımının yerini 

ticari kullanıma bırakmasıdır. Kentsel hareketlilik gün içinde hızlı bir değişiklik 

geçirmektedir. 

 Öneri 1. Nüfus projeksiyonları gündüz gece nüfusu göz önüne alınarak yapılırsa,  

 kentsel hizmetler nüfusun ihtiyaçlarını karşılama yönünde daha makul 

 standartlarda planlanabilir.

 Öneri 2. Yoğun göç artışı olan mahallelerde sosyal uyum ve planlı dağılım 

 programları yapılabilir.

Güngören ilçesi 1992 yılında Bakırköy ilçesinden ayrılarak yeni bir ilçe olmuştur. 1993 

yılında ise Esenler ilçesine ait sınırlar Güngören ilçesinden çıkarılmış, Güngören 11 

mahalleli bir ilçe olarak batıya doğru yayılarak genişlemeye devam etmiştir. 

Güngörenli katılımcılar tarafından kentsel gelişim hakkında fiziksel çehresindeki hızlı 

değişime karşın gelişime yönelik olumlu bir yorum yapılmamış, alt yapı sorunu, trafik 

ve kargaşanın çoğaldığı aktarılmıştır.

İlçenin batı tarafındaki mahalleler yerleşim yeri ağırlıklı olmakla birlikte doğu tarafı 

sanayi alanının yoğunlaştığı bölge olarak karşımıza çıkmaktadır. Konut yerleşim 

birimlerinin organizasyonuna bakıldığında ise; siteleşmenin yoğun olmadığı daha çok 

tekil yapının yaygın olduğu iletilmiştir. Bu durum ise; mahalle kültürünün ve 

örgütlenmenin hala oldukça yaygın olduğunu ortaya koymaktadır. 

Katılımcılar Nafiz Gürman Mahallesi’nin ticari baskı altında olduğunu, konut olarak 

kalmasının istendiğini fakat yakın zamanda işyeri kiralarının artması ile birlikte  çok 

fazla ticari işletmenin bu bölgedeki dairelere yerleştiğini ve mahallenin çehresinin 

değişmeye başladığını aktarmışlardır. Mahalle kültürü ve dokusunun yok olmaya 

başlaması bir tehdit olarak görülmektedir.

 Öneri 1. Mahalle dayanışma ağlarının güçlendirilmesi için ilçe kent konseyi ilçe 

 belediyesi ile bir iletişim kanalı kurabilir.

 Öneri 2. Planda konut kullanımında görünen parsellerdeki yapılarda yerel

 yönetimler aracılığıyla denetleme ve raporlama yapılabilir.

İlçenin sosyal yapıda geçirdiği değişimin özellikle Güneştepe ve Merkez Mahallelerine 

olan yansımasının yoğun hissedildiği, bu bölgelerde yoğun bir göç trafiğinin olduğu 

iletilmiştir. Merkez Mahallesi ve çevresindeki yerleşim alanlarında yoğunluklu olarak 

Tekstil sektörünün aktif faaliyet gösterdiği Güngören’de kayıtsız işçi sayısının yoğun 

olduğu tahmin edilmektedir. Bu durum tekstil çalışma sahalarında planlamayı 

zorlaştırmaktadır. Apartman altlarında bulunan konfeksiyon atölyelerinde çalışan bu 

işçiler kayıtsız çalışmalarının yanı sıra, katılımcılar tarafından aktarılan bilgiye göre can 

güvencelerinin de olmadığı, işverenleri tarafından atölyeye kilitlendikleri ve zorla 

sabaha kadar çalıştırıldıkları öğrenilmiştir. Büyüyemeyen küçük çaplı konfeksiyon 

atölyeleri üretimi artırmak için işgücüne yoğun iş yükü vermekte, bu durum iş sağlığı 

ve güvenliğini tehdit etmektedir.

 Öneri 1. Belediye zabıtaları daha yoğun denetleme yapabilir; kayıtsız çalışanlara  

 yönelik merkezi yönetime bir raporlama yapılabilir. 

 Öneri 2. Zabıta raporlarından elde edilen bilgiler ışığında ihtiyaç duyulan   

 mahallelerde yerel yönetimler tarafından ‘İş Sağlığı ve Güvenliği’ eğitimlerinin  

 verilmesi yönünde bir destek sağlanabilir.

Mülteci ve göçmenlerin güvencesiz koşullarda çalışmasının bir nedeni de meslek  

edindirme eğitimi almamış olmaları ve her koşulda çalışabilir nitelikte olmalarıdır. 

 Öneri 3. Enstitü İsmek tarafından tekstil çalışanlarına ve el emeğine yönelik  

 sertifikalı eğitim kursları verilebilir.

Merkez Mahallesi Merter bölgesinde tekstil depo, atölye ve imalathanelerinin plansız 

bir şekilde yer seçmesi ve kümelenmesi, mahallenin arazi değerlerinde ciddi bir 

yükselişe neden olmuştur. Kiralar oldukça yükselmiştir. Fakat tekstil sektörünün 

yoğunlaştığı Laleli gibi örneklerle karşılaştırıldığında daha uygun kira fiyatlarının 

bulunması da bölgeye talebi artırmaktadır.

 Öneri 1. Yapı kullanımı için yerel yönetimlerin zabıta birimleri denetimleri

konusunda o bölgede yaşayan mahalleliyle danışarak ve anlaşarak kararlaştıran, 

kamu-yurttaş iletişim ağını güçlendiren bir yöntem anlayışının karar vericiler tarafında 

geliştirilmesi gerektiğine inanmaktadır. 

 Öneri 1. Yerel yönetimler aracılığıyla mahalle dayanışma ve danışma kurulları 

 oluşturulabilir. 

 Öneri 2.  Dayanışma kültürünü yaygınlaştırmak ve bölgede yaşayan yurttaşın 

 bilgiye erişimlerini kolaylaştırmak adına ilgili STK’larla iş birliği 

 gerçekleştirilebilir. 

 Öneri 3. Yerel belediyeler kentsel dönüşümde denetleyici olma yetkisini daha 

 sıkı takip edebilir. Belediye içerisinde kentsel dönüşüm uygulamaları 

 denetleme kurulu oluşturulabilir. Bu kurullarda; şehir plancı, mimar, peyzaj 

 mimarı, inşaat mühendisi, elektrik mührendisi, sosyolog, psikolog, avukat vb. 

 pek çok meslek sahibine yer verilebilir.

 Öneri 4. Kentsel dönüşüm uygulanacak bölgelerde belirlenen %40’lık sosyal 

 donatı alanının ‘yeşil alan’ olarak tanımlanması, bu pay üzerindeki belirsiz 

 uygulamanın netleştirilmesi kentsel haklarda adaleti sağlamaya yardımcı 

 olabilir.

Diğer bir taraftan; iklim meselesinin düşünülmediği, inşaa edilecek yapıların çevreci 

veya enerji dostu olup olmadığının herhangi bir kriter olarak bile planlanmadığı, bu 

durumun ise dünya iklim değişikliği uyumluluğuna yönelik önemli adımlar atarken 

bizleri geri götürdüğü düşünülmektedir.

Deprem riskinin en fazla olduğu mahallenin Sanayi mahallesi olduğu ve katılımcıların 

ifadelerine göre sanayi mahallesinde bir kentsel dönüşüm ihtiyacının olduğu 

aktarılmıştır.  Sanayi Mahallesi’ndeki binaların yüksek riskli olduğu ve acil olarak 

yapılanmaya gidilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Buna ek olarak Güngören’de genel 

olarak gerek binaların gerekse ilçede yaşayan vatandaşların depreme hazırlıklı 

olmadığı ve risk taşıdığı ifade edilmiştir.  

İlçede deprem toplanma alanlarının yetersiz olduğu, Akıncılar Mahallesi’nde bulunan 

400 m2’lik alan içerisinde muhtarlığın da bulunduğu toplanma alanının, mahallede 

yaşayan nüfus düşünüldüğünde yetersiz kaldığı örneği ile belirtilmiştir.

 Öneri 1. Bölgesel eylem planları ile deprem riski taşıyan binalar yeniden 

 yapılandırılabilir.

 Öneri 2. Güngören’de belirli periyotlarla risk taşıyan mahallelerde afet planları 

 oluşturulabilir. 

 Öneri 3. Yerel yönetimler ve STK’lar ile birlikte iş birliği gerçekleştirilerek 

 deprem bilgilendirme ve risk alanları formları düzenlenebilir.  

 Öneri 4. Yüksek riskte olan mahalleler için  deprem toplanma alanları 

 oluşturulabilir.

Güngören’de bireylerin yaşadıkları mahallede kalarak temel ihtiyaçlarını giderebilme, 

kamusal hizmet ve sosyal donatı alanlarına erişebilme yönünde mahallenin 

imkânlarının yeterli koşullarda olmadığı ifade edilmektedir.  Mahallelinin birlikte vakit 

geçirebileceği sosyal tesisler, park alanları, rehabilitasyon merkezleri ve kreş 

hizmetleri olmak üzere yerel anlamda yetersiz kentsel hizmetler olduğu ifade 

edilmiştir.  Buna ek olarak; kamusal açık yeşil alan, eğitim ve kültür merkezleri, sağlık 

kurumları, kadın danışma merkezlerinin yetersiz olması nedeniyle mahalleliler bu 

hizmetler için talepte bulunmuşlardır. Yerel yönetimler tarafından ilçede yaşayan 

bireylerin etkinliklere katılabileceği, haklarını öğrenebileceği veya kurslara dahil 

olabileceği bir mahalle evinin eksik olduğu ifade edilmiştir. 

ciddiyetini katılımcılar ‘ilçe kent konseyine katılımlarının engellendiği’ açıklamasıyla 

ifade etmişlerdir.

 Öneri 1. ‘Demokrasi Kültürü’ isimli demokrasi, aktif yurttaşlık, katılımcılık, 

 katılımcı demokrasi vb. konularda eğitimler düzenlenebilir. Bu eğitimlerde 

 muhtar ve yerel yönetim iş birliği yapabilir.

 Öneri 2. Pandemi ve artan kira fiyatları sebebiyle kullandıkları mekânları 

 boşaltmak zorunda kalan sivil toplum örgütlerinin faaliyetlerine devam 

 edebilmeleri için İBB’ye ait olduğu belirtilen eski ek hizmet binasında yer tahsis 

 ederek ya da yeni bir kültür merkezi yapılarak çözüm üretilebilir.

Güngören ilçesi, sosyal-demografik açıdan; farklı etnik grup, dini inanç, siyasi görüş, 

ekonomik sınıf ve kültürel geleneklere sahip  yurttaşları kapsayan heterojen yapıdaki 

ilçelerden biridir. Bu anlamıyla inanç, görüş ve sınıfsal açıdan azınlıkta kalan toplumsal 

grupların inanç, değer ve göreneklerinin gözetildiği sivil toplum kuruluşlarına ve 

ibadethanelere ihtiyaç duyulmaktadır. Geçmiş yıllarda bu yönüyle aktif bir şekilde yer 

alan sosyal ağların bulunmuş olduğu ancak son yıllarda mekan bulma noktasında 

sorunların yaşanması nedeniyle sınırlılıkların sürdüğü ifade edilmektedir.  Bu 

nedenlerle bölge sakinleri arasında etkileşimin azalırken yaşam tarzı bölünmelerinin 

artıyor olduğu sorununa değinilmiştir.

 Öneri 1. Bir model olarak Karşı Kapı gibi  sivil toplum kuruluşları, kültür evleri, 

 dernek, inisiyatif ve ağların oluşması desteklenebilir ve yaygınlaştırılabilir; bu 

 şekilde bölge insanları birbirleri ile temas kurabilir.

Güngörende okullaşmanın yavaşladığı ve öğrencilerin ilçe mahallelerinde dengeli bir 

dağılımının olmadığı, bu durumun öğrencilerin eğitim öğretim ihtiyaçlarının yerinde 

karşılanmasına imkân vermediği; bu durumun ise sosyal ekonomik sorunlar ve taşıma 

eğitim sistemlerinden kaynaklı olduğu belirtilmiştir.  

Özellikle okul yetersizliği veya taşımalı eğitim sistemi nedeniyle öğrencilerin ulaşım, 

sosyal uyum, akran zorbalığı, sosyo-ekonomik yetersizlik gibi birçok problemle 

karşılaştığı ve eğitimdeki haklarına temel olarak erişemedikleri ifade edilmiştir.  

Yetersiz sosyo-ekonomik durum, gelir eşitsizliği vb. nedenlerle en çok çocukların okul 

ihtiyaçları ve temel beslenmelerinde ciddi sıkıntıların ortaya çıktığı belirtilmiştir.   

Eğitim alanları konusundaki yetersizliğe kendi buldukları çözümü aktaran Mehmet 

Nesih Özmen Mahallesi Muhtarı Aziz Kılıç “Ben muhtar olduğumda Güngören’in tek 

okulsuz mahallesi Mehmet Nesih Özmen Mahallesi’ydi. Vatandaşın şartlı terk ettiği bir 

arsa bulduk. Yeşil alan dışında bir şey yapılamaz ibaresi olan arsada gizlice okul yaptık. 

Adı “Şiir Mektebi” olan okulumuz ilkokul ve ortaokulun aynı eğitim alanında ve 8 yıl 

olduğu dönemde yapıldığı için tüm mahallelilere yeten bir okuldu . Sonra 4+4 eğitim 

sistemine geçince  Şiir Mektebi, ortaokul olarak hizmet vermeye başladı.  Öyle olunca 

bizim mahallemizdeki (Mehmet Nesih Özmen) çocuklar ilkokul için Nafiz Gürman 

Mahallesi’ne gitmeye; onların ortaokula giden çocukları bizim mahallemize gelmeye 

 Öneri 1. Yerel yönetimlerin sosyal hizmetler biriminde çalışan saha görevlileri 

 tarafından Güngören bölgesinde ilgili mahalle muhtarı ile iş birliği halinde 

 ihtiyaç sahibi kadınların sorunlarına yönelik bir araştırma yapılabilir.

Öneri 2. Saha araştırma raporlarından yola çıkılarak kadınların ihtiyaçlarına 

 yönelik çözüm önerisi getiren içeriklerin planlandığı bir Mahalle Evi 

 planlanabilir. 

Öneri 3. Kadınların acil durumlarda kiminle iletişime geçebilecekleri ve nasıl 

 önlem alabileceklerine yönelik kısa eğitimler Mahalle Evleri’nde organize 

 edilebilir.

Öneri 4. Güngören’in açık alanlarında kadın emeğini değerlendirmeye yönelik 

 etkinlikler düzenlenebilir.

İlkokul ve ortaokul çağındaki çocuklara yönelik beslenme ve spor gündemine 

değinilmiştir. Çocukların sağlıklı ve uygun fiyatlarda gıdaya erişiminin olmaması, okul 

dışı faaliyetlerde enerjilerini atabilecekleri bir faaliyet alanı olarak spor alanlarının 

eksikliği anne babalarda büyük bir endişe oluşturmaktadır. 

Öneri 1. Okul sonrası faaliyetlere yönelik açık kamusal alanlarda etkinlik 

 (satranç turnuvaları, tiyatro atölyeleri vb.) sahaları oluşturulabilir.

Öneri 2. Yerel yönetimler, ilkokul ve ortaokul çağındaki ihtiyaç sahibi çocuklara 

 beslenme yardımında bulunabilir.

Lise ve üniversite dönemindeki gençlere yönelik etkinliklerin artırılması gerektiği, 

gençlerin sosyalleşemediği ve kültürel etkinliklere katılamadığı düşüncesi iletilmiştir. 

Hayat pahalılığı ve Güngören’in sosyol-kültürel tesis ve etkinlikler yönünden zayıf 

kalması gençleri bu faaliyetlerden eksik bırakmaktadır. 

Öneri 1. İlçe belediyesi ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim desteği verebilir. 

Öneri 2. İl belediyesi sosyal ve kültürel tesis yer seçimlerinde Güngören için acil 

 gündem oluşturabilir.

başladı. Ne değişen bir şey oldu ne de eğitim tesis alanı ihtiyacı giderildi. “olarak 

aktarmıştır. 

 Öneri 1. Yerel yönetimler tarafından özellikle belirli saat aralıklarında ilçe 

 genelinde okullara gezici aşevleri yapılabilir. 

 Öneri 2. Kırtasiye ihtiyaçları, temel okul ihtiyaçları olmak üzere öğrencilere ve 

 ailelere düzenli sosyal destek programları planlanabilir.

 Öneri 3. Kütüphane, ders çalışma atölyesi, teknoloji merkezi gibi çocukların 

 ders çalışma alanlarına erişim sağlayabileceği  merkezler yaygınlaştırılabilir. 

 Öneri 4. İlçe imar planları, yürüme mesafesinde ve yeterli eğitim alanları 

 eklenecek şekilde revize edilebilir.

 Öneri 5. İlçede ve ilçe sınırında bulunan özel ve kamu üniversiteleri düşünülerek, 

 bu üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerin barınma ihtiyacı için ilçede 

 kamuya ait yurt bulunmadığı belirtilmiştir. Bu bağlamda ihtiyacın 

 karşılanması çözüme katkı sunabilir.

Kentsel dönüşüm neredeyse her ilçede olduğu gibi Güngören’in de en önemli 

gündemleri arasına aldığı konulardan biri olmuştur. Güngören’de kentsel dönüşüm 

bağlamındaki gündem ise Mehmet Nesih Özmen ve  Tozkoparan Mahallelerinde 

yoğunlaşmaktadır. Yaygın olarak “Tozkoparan kentsel dönüşüm süreci” olarak bilinen 

süreçte; Tozkoparan’ın ilk örneğini oluşturduğu ‘gecekondu önleme bölgeleri’, 

toplumsal meselelerin önem kazanması ile tarihte sosyal mimarlık için değer oluşturan 

bir devlet  girişimi olmuştur. Kentsel müdahaleler sonucunda yerlerinden edilmiş 

Çağlayan, Balat benzeri bölgelerde yaşayan ve konut ihtiyacı olan bireyleri 

barındırmayı amaçlayan bir sosyal konut çalışması olarak yorumlanmıştır. Bugün 

gelinen noktada ise Tozkoparan Mahallesi’nin 2008 yılında riskli alan ilan edilmesinin 

ardından hazırlanan dönüşüm projesi ile şeffaflık ve katılımdan uzak ilerleyen sürece 

dur demek isteyen mahalleliler 2009 yılında Tozkoparan Derneği’ni (Toz-Der) 

kurmuşlardır. Katılımcılar arasında Toz-Der üyeleri de durumu birinci ağızdan 

aktarmıştır. Ek olarak; katılımcılar arasından bir meclis üyesi, meclis toplantılarında 

Tozkoparan Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm gündemini dile getirmek isteselerde oy 

çokluğunun projeyi destekleme motivasyonunun ‘arazinin değerinin kentsel dönüşüm 

sonrasında yükseleceği ve mülk sahiplerinin evlerinin değerinin 5 milyon olacağı’ 

düşüncesi olması durumun kentsel risklerin ötesinde maddi gerekçelere dayandığının 

apaçık kanıtı olmuştur. Katılımcılar Tozkoparan’da gerçekleştirdikleri mücadelenin de 

hiçbir siyasi kurum tarafından yeterince görünür kılınmadığını düşünmektedirler. 

Özellikle belediye meclis üyelerinin  Güngören’de ya da konu olan mahallelerde 

ikamet etmemesi, sorunların çözüleceğine dair görüşü olumsuz etkilemektedir.

Kentsel dönüşümün ‘rantsal dönüşüm’ olmaktan çıkarak yerleşim yerinde kentsel 

hakların eşitçe yeniden dağıtıldığı, mahalle kültürünün yok edilmediği, kentsel 

yerleşim alanlarının siteleştirilmeden planlandığı bir araç olması gerektiği yönünde 

ortaklaşılmıştır. Bölge yaşayanları; ‘nasıl bir kentsel dönüşüm olması gerektiği’ 

 envanter çalışması yapılabilir. 

Güngören’de aynı zamanda tarihi bir Osmanlı çeşmesinin bulunduğu ve son yirmi 

senedir tarihi çeşmenin kaldırılma sebebinin yurttaşlar tarafından bilinmediği ifade 

edilmiştir. Bulunduğu yerin adının ise bugün hala Güngören Çeşme Durağı olduğu, 

tarihi çeşmenin oradaki durak noktasında yer aldığı hatırlanmaktadır.  

Bölgenin tarihi yapılarından biri de Güngören (Vidos) - Genç Osman Camii’dir. Caminin 

17. yy’dan günümüze ulaşması sürecindeki kültürel mirasa ev sahipliği yapmasının 

yanı sıra iki özelliği daha bulunmaktadır. Bunlardan ilki caminin Osmanlı padişahı Genç 

Osman tarafından yaptırılan tek camii olmasıdır. Osmanlı tarihinde tüm camilerin suriçi 

bölgesinde inşaa edildiği dönemde Genç Osman Camii -sur dışında- Güngören’de 

yapılan tek camii olma özelliğine sahiptir. Caminin uzun süre yıpranma gerekçesiyle 

yenilenme ihtiyacı bulunmuş olsa da yakın geçmişte restore edilerek ilk yapıldığı 

dönemdeki görünüşüne kavuşturulduğu öğrenilmiştir.

Son dönemlerde ekonomik koşullar kapsamında mama fiyatlarının ciddi bir artış 

yaşandığı ve bu ekonomik artış nedeniyle sokak hayvanlarının da etkilendiği 

belirtilmiştir. İlçede yaşayan vatandaşların sokak hayvanlarına mama aldıkları ve buna 

yönelik olarak yerel yönetimlerden herhangi bir destek almadıkları ifade edilmiştir. 

Ayrıca sokak hayvanlarının sağlığına dair ilçede bir veteriner hizmetlerine ihtiyaç 

duyulduğu belirtilmiştir. Eş zamanlı, mahalleli kendi evcil hayvanlarını rahatça 

gezdirecek uygun alanların olmadığından da bahsetmiştir. 15 Temmuz Park’ında 

hayvanseverler tarafından parkın bir kısmında çitlerden bir alan tanımlanmaya 

çalışılmış ancak bu durum hem tüm ihtiyacı karşılayamamış hem de parkın diğer 

kullanıcıları açısından gerginlik yaratmıştır.  Buna ek olarak; sokak hayvanlarına su ve 

 planlanması ve bir ulaşım stratejisinin geliştirilmesi trafik yoğunluğunu 

 azaltabilir.

 Öneri 2. Bölgede özel araç kullanımını azaltacak şekilde İSPARK’ın 

 uygulamakta olduğu ‘Park Et Devam Et’ benzeri bir parklanma sistemi 

 kurulabilir. Mahallenin çeper bölgesinde kurulacak sistemle, özel araçların 

 mahalle dışına park etmesi sağlanarak, mahalle içine otobüs veya ring 

 sistemleri ile geçiş yapmaları sağlanabilir.

Trafiğe neden olan diğer bir sebep ise; kargo firmalarına ait araçlardır. İnternet 

alışverişlerinin yaygınlaşmasıyla artan kargo trafiği kentsel hareketliliği olumsuz 

yönde etkilemekte ve trafik oluşturmaktadır. Bu durumun da trafiğe eklenen diğer bir 

sebep olduğu düşünülmektedir.

 Öneri 1. Kargomat veya kargo otomatı olarak bilinen kent içinde belirli 

 noktalara yerleştirilen teslimat alanlarının yaygınlaştırılmasına yönelik 

 çalışmalar yapılabilir. Buna yönelik yerel yönetimler teşvikte bulunabilir. 

 Öneri 2.  Sabah ve akşam saatlerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle ring seferler 

 veya yeni otobüs hatları yapılabilir. 

 Öneri 3. İlçede bulunan Ahmet Kutsi Tecer, Fatih, Nadide, Ali Rıza Gürcan gibi 

 ana caddeler üzerinde bulunan İSPARK alanları kaldırılarak caddede trafik 

 akışı rahatlatılabilir.

 Öneri 4. Kaldırımlar üzerinde bulunan dükkan ve seyyar satıcı işgaliyesi 

 denetlenebilir ve engellenebilir.

İlçede hem kültür sanat etkinlikleri için yeterli alan olmadığı hem de olanların etkin 

değerlendirilmediği görüşü belirtilmiştir. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan Erdem Beyazıt Kültür Merkezi, Güngören 

Kültür ve Yaşam Merkezi ile kadınlara yönelik hizmet vermesi üzere açılan Hanımeli 

Konağı dışında kültür merkezi bulunmadığı, bu merkezlerin de ilçede yaşayanlarının 

ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kaldığı ve herkes için erişilebilir olmadığı ifade 

edilmiştir.

 Öneri 1. Yerel tiyatro toplulukları yerel yönetimler tarafından desteklenebilir.

 Öneri 2.  İlçeye yönelik bir tiyatro salonu  veya çocuklar için drama atölyeleri 

 yapılabilir. 

Çocukların ise güvenle gidebilecekleri ve sosyalleşecekleri, oyunlar oynamalarına 

yönelik bir merkezin bulunmadığı, bu nedenle oyun oynamak üzere okul 

bahçelerinden faydalanmaya çalıştıkları gözlemlenmiştir. Bu türden bir alanın 

bulunmaması kadınların bakım emeği sorumluluklarında eşitsiz bir şekilde artışa 

neden olmaktadır. Diğer bir yandan ise kadınlar ve çocukların sosyal kültürel 

ihtiyaçları giderek derinleşmektedir.

Plansız kentsel gelişimin bir sonucu olarak park ve yeşil alan altyapısı ilçede oldukça 

yetersiz kalmıştır. İstanbul genelinde kişi başına en az yeşil alanın düştüğü ilçe olduğu 

söylenebilir. Açık yeşil alan ve her yaştan kullanıcı için park vb. donatı alanının 

yetersizliği toplantı boyunca pek çok kez tekrarlanarak iletilmiştir. Buna göre 11 

mahalleden oluşan ilçede tüm mahallelerden gelen katılımcılar, Haznedar 

Mahallesi’nde bulunan 15 Temmuz Şehitler Parkı’nı kullanmaktadır. İlçenin toplam 

nüfusu da göz önünde bulundurulduğunda, hem tüm mahallelerde park ihtiyacı 

olduğunu hem de 15 Temmuz Şehitler Parkı’nın tüm Güngören’e hizmet veremediğini 

belirtmişlerdir.

İlçenin kentsel hizmetlerinde yetersiz kalan bir alanın da alevi vatandaşların ibadet 

gerekliliklerini karşılayacağı uygun bir cemevinin olmayışıdır. Katılımcılardan biri bu 

durumu “Biz kendi çabalarımızla bir apartmanda 2 daire kiralayıp onları birleştirerek 

cemevi ve lokal yaptık ancak ibadetin gerekliliklerine  çok uygun değil haliyle. Örneğin 

alevi komşularımızın bir cenazeleri olduğunda cenazeyi diğer ilçelerdeki cemevlerine 

taşımak zorunda kalıyorlar çünkü bir apartman dairesinden cenazenin define uygun 

şekilde hazırlanması da imkansız. Bize bir arazi ya da bina tahsis etseler bile yeter. 

Kendimiz el birliği ile bir cemevi yapar, cenazelerimizi hak ettikleri gibi defnederiz.” 

olarak ifade etmiştir.

 Öneri 1. İlçede farklı din mensuplarının ibadet ihtiyaçlarını giderebilecekleri 

 alanlar tahsis edilebilir.

 Öneri 2. İlçede yaşayan kadın, çocuk, genç, yaşlı, engelli ve tüm bireylere hitap 

 eden bir mahalle evi açılabilir. 

 Öneri 3. Özellikle yerel yönetimler tarafından kreş hizmetleri, çocuk etkinlik 

 merkezleri artırılabilir. 

 Öneri 4. Bölgede şiddet mağduru kadınlar için dayanışma evleri, kadın hakları 

 merkezi ve kadın danışma merkezleri açılabilir. 

 Öneri 5. Halk ekmek büfeleri erişimde kolaylık açısından tüm ilçe genelinde 

 artırılabilir. 

 Öneri 6. Tüm ilçeye hizmet verebilecek bir cemevi yapılabilir.

 Öneri 7. Yaşlı bireyler için sosyal destek merkezleri yapılabilir.

 Öneri 8. İlçe genelinde bisiklet yolu ve çocuk parklarının olmaması veya yetersiz 

 kalmasından dolayı yeni alanlar inşa edilebilir. 

 Öneri 9. Gençlerin spor faaliyetlerine daha aktif katılımları için gençlik spor 

 merkezleri kurulabilir.  İlçede bulunan spor kulüpleri desteklenerek buralarda

 yetişen sporcuların gelişimine açık bir alan haline getirilebilir. 

 Öneri 10.  Kadınlara yönelik mesleki kurslar ve istihdam merkezleri yapılabilir.  

 Öneri 11. Engelli bireyleri ve aileleri olmak üzere  mahallelerde sosyal aktivite 

 alanları, rehabilitasyon ve danışmanlık merkezleri çoğaltılabilir.

 Öneri 12. Merter’de bulunan otopark üzerindeki açık alanın düzenlemesi yeterli 

 bulunmamıştır; bu alan tören alanı olarak daha işlevsel hale getirilebilir.

 Öneri 13. Kale İş Merkezi karşısındaki yıkılan yapının bulunduğu parsel ile 

 henüz yıkımı tamamlanmamış ancak riskli yapının bulunduğu parselin 

 birleşimindeki alanda, ilçe meydanı planlanabilir.

Trafik problemi en çok dile getirilen sorunlar arasında olmuştur. Özellikle Merter 

bölgesinde yoğun bir trafik probleminin gözlemlendiği iletilmiştir. Katılım Kafe 

katılımcılarının aktardığı deneyimlerden ilçede aktif faaliyet gösteren taksicilerin 

Merter bölgesine gidecek yolcuları almayı kabul etmediği öğrenilmiştir. 

Merkez mahallelerdeki trafik yoğunluğunun temel sebeplerinden birinin de hem 

tekstil imalathanelerinin yoğunlaşması hem de keresteciler sitesinin  bu bölgede 

üretim, dağıtım, satış vb. operasyonlarının gerçekleşiyor olmasıdır. Dağıtım 

faaliyetinin benzer saatlerde yoğunlaşması, mal yükleme/indirmelerde yapılan 

uygunsuz parklanmalar nedeniyle trafik sık sık kilitlenmekte, bu yoğunluk özellikle 

Mehmet Nesih Özmen ve Nafiz Gürman mahallerinin günlük trafik akışını olumsuz 

etkilemektedir. Oldukça kısa mesafedeki yerlere dahi, saatler süren yolculuklara 

neden olması pek çok kez vurgulanmıştır. Özellikle okul dönüşlerinde servis kullanmak 

durumunda olan küçük yaştaki öğrenciler ve velileri için bu sorun, hızla çözülmesi 

gereken bir nokta olarak belirtilmiştir. Bir katılımcı bu konuyu “evim ile torunlarımın 

okuduğu Ahmet Merter İlkokulu bağırsam duyulacak kadar yakın mesafede . Ancak; 

her gün 1 saat onları okula bırakmak, 1 saatte okuldan almak için bu trafiği çekmek 

zorunda kalıyorum.” olarak özetlemiştir.

 Öneri 1. Yerel yönetimler tarafından Güngören’e özel bir mal tedarik zincirinin 

Güneştepe Mahallesi’nde bulunan Aliya İzzet Begoviç Parkı, Spor Parkı ve Güneştepe 

Spor Sahası ve kültür merkezini içerisine alan 25 bin m2’lik alanın, millet bahçesi inşa 

edilmesi üzere TOKİ’ye devredildiği öğrenilmiştir.

Güngören’de yeşil alan olarak nitelendirilebilecek yaşayanların vakit geçirebileceği 

alanların yalnızca Tozkoparan bölgesinde kaldığı düşünülmektedir. Tozkoparan’ın da 

ranta açılması Güngören için büyük bir kayıp olarak görülmektedir. Bu bağlamda 

mahalle yaşayanları tarafından büyük bir direniş gösterilmektedir.

 Öneri 1. Merter’de bulunan Şelale Parkı’nın zaman içerisinde yeşil alan işlevini 

 yitirdiği, parkın içerisine açılan işletmeler sebebiyle kullanım amacının 

 farklılaştığı ifade edilmiştir. Bu kapsamda; yeşil alan niteliğinin geri 

 kazandırılması kamusal alan kazanımı sağlayabilir.

Katılımcılar arasından bir kişi Merter ve Tozkoparan bölgesininin ağaç ve bitki çeşitliliği 

açısından zengin olduğunu aktarmıştır. 

 Öneri 1. Güngörenin Merter ve Tozkoparan bölgelerinde bitki faunasına yönelik 

 araştırmalar yapılabilir.  Bölgeye özgü bitkiler var ise; bu bitkilere yönelik yerel 

 yönetimlerin uyguladıkları plan notlarına bilgi düşülebilir, korumaya yönelik 

 çalışmalar yapılabilir.

Engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç bireyler ile onların aileleri ele alındığında; Güngören 

ilçesinin önemli bir gündemi de bu grupların ihtiyaçları olmuştur. Akülü ve manuel 

tekerlekli sandalye ile yaşamına devam eden bireylerin ara yollarda ve kaldırımlarda 

ciddi güvenlik sorunları yaşadıkları belirtilmiştir. Kaldırım taşlarının düzensiz ve eksik 

olması ile kaldırımlarda oluşan çukurlar, fiziksel ve görme engelli bireyler için günlük 

yaşamlarını epeyce zorlamaktadır. Kendi yaşamsal ihtiyaçlarını yardım almadan 

gidermek isteyen engelliler,  mahalle ve sokak ölçeğinde kentsel tasarımın bu hususta 

ele alınmasının aciliyetine vurgu yapmıştır. Bu konuda özelleşen bir konu da engelli 

bireylerin anneleri ve ihtiyaçları olmuştur. Anne ve çocuklarının bir araya gelebileceği 

ve deneyim paylaşabileceği ortamın yok denecek kadar az olduğunu belirten 

görüşler bildirilmiştir. 

 Öneri 1.  Güngören İlçesindeki her mahalle için erişilebilirlik özelinde kentsel 

 tasarım rehberi hazırlanabilir.

 Öneri 2.  Akülü tekerlekli sandalyelerin kamusal alanlarda şarj edilebilmesi için, 

 şarj noktaları yaygınlaştırılabilir. 

 Öneri 3. Ana ve ara yollardaki kaldırımlarda scooter parklanması engellenerek, 

 erişilebilirlik arttırılabilir.

 Öneri 4. Engelli çocuklara ‘engelsiz parklar’ tasarlanabilir.

 Öneri 5. İlçedeki yerel yönetim ve büyükşehir belediye koordinasyonu ile engelli 

 gençler için yaz kampı ve etkinlik programları arttırılabilir.

Gelir Farkındaki Derinleşmeye Bağlı Sosyal Gerilim

İçerici Politikalar ve Kapsayıcılık 

 Öneri 6. İlçedeki yerel yönetim ve büyükşehir belediye koordinasyonu ile tüm 

 kamusal alanlardaki tuvaletlere; engelli ve yaşlılar için acil durum sinyal 

 butonları eklenebilir.

 Öneri 7. İlçedeki tüm kamu kuruluşları başta olmak üzere; günlük hayatta 

 ihtiyaç duyulan tüm mekanlara seyyar rampa tahsisi yapılabilir. 

 Öneri 8. İlçe özelinde geliştirilecek istihdam programlarında engelli bireylerin 

 annelerine ve ihtiyaçlarına uygun iş alanları yaratılabilir.

 Öneri 9. İlçe bütününe hizmet verecek noktalarda engelli, yaşlı ve emeklilerin 

 ihtiyaçlarına uygun sosyalleşme alanları yaratılabilir.

Güngören’in kültürel mirasına yönelik aktarılan notlarda somut ve soyut mirasa 

yönelik bilgiler paylaşılmıştır. Yakın zamanda şair ve yazar Taşkın Aşan tarafından 

kaleme alınan ve 30 yıllık çabanın ardından Güngören’in tarihine ışık tutan ‘Vidos’tan 

Güngören’e’ adlı kitabın basılması Güngören’de yaşayanların kolektif belleğini 

korumak ve yaşatmak için önemli bir kaynak haline gelmiştir. 

 Öneri 1. Güngören bölgesinde yaşayan gençlerin kolektif bilincini yükseltmek 

 adına yaşlı bireylerle bir araya gelebilecekleri, hem yaşlı bireylerin Güngören’e 

 dair hikayelerini aktarabilecekleri hem de gençlerin yaşlılara değişen dünyaya 

 dair bilgi aktarımında (teknoloji vb. konularda) bulunabilecekleri bir ortam 

 sağlanabilir. Bu ortamlar da ‘Mahalle Evleri’ aracılığıyla kurulabilir.

Mirasa yönelik ilçenin önemli değerlerinden biri olan ve yaklaşık 40 yıllık bir geçmişe 

sahip İzzet Ünver Lisesi’nin öneminden bahsedilmiştir. Katılımcılar arasında da 

birbirinden farklı yaşlarda bu liseden mezun olan kişiler deneyimlerini aktarmışlardır. 

12 Eylül olaylarında öğretmenleri için eylemde bulunan İzzet Ünver Lisesi 

öğrencilerinin kimlik kontrolünde yere yatırılmış haldeki fotoğrafları ile o döneme 

damga vuran liselerden biri haline geldiği iletilmiştir.

Lisenin adının değiştirilmek istenmesi ile 5000’e yakın imza toplayarak kurulan İzzet 

Ünver Lisesi Mezunları Derneği tarafından 7 senedir devam eden bir mücadelenin 

başlangıç adımı atılmıştır. bugünün gelinen aşamada ise okulun yıkılacağı, yerine yeni 

bir okul ve altına yeraltı otoparkı planlanacağı bilgisi alınmıştır. Lisede öğrenim gören 

öğrencilerin de misafir okula gönderileceği bilgisi alınmıştır. Dernek bu konuda da 

dava açarak süreci aktif olarak takip etmekte ve mücadeleye devam etmektedir.

 Öneri 1. İzzet Ünver Lisesi’nin, tarihine ve değerine yakışır şekilde korunması ile 

 aynı isimle hizmet vermeye devam etmesi sağlanabilir. 

 Öneri 2. Lisenin anısına bir fotoğraf sergisi de organize edilebilir.

Tarihi mirasa yönelik DİSK Tekstil İşçileri Sendikası Merter Şubesi’nin bölgede yer 

alması tarih boyunca önemli direnişlere tanıklık etmiştir. Emek tarihinin korunması ve 

kayıt altına alınmasına yönelik bazı çalışmaların yapılması gerektiğine vurgu 

yapılmıştır.

 Öneri 1. Emek müzesi için çalışmalar yapılabilir. Bu çalışma kapsamında 

 öncelikle Güngören’de yaşayan işçi emeklisi olup geçmişe dair değerli 

 hatıralara sahip kişilerle görüşülerek hem somut hem soyut mirasa yönelik bir 

mama verecek tanımlı alanlar olmadığından dolayı sokak ortalarına ve kaldırımlara 

gelişigüzel bırakılan yiyeceklerin sıhhı koşullardan uzak bir durum yaratıp hem 

hayvanlar hem de insanlar açısından sağlık riski oluşturduğu öğrenilmiştir.

Sokak hayvanlarının öldükten sonra ilçe belediyesi tarafından çöpe atıldığına şahit 

olan bir katılımcı bu konuda yaşadığı derin üzüntüyü de eklemiştir.

 Öneri 1.  Mahallelere, ortak alanlara mama istasyonları kurulabilir.

 Öneri 2. Yerel yönetimler tarafından belirlenen mahallelerde yerel hayvan 

 gönüllü kurulu oluşturulabilir.

 Öneri 3. İlçe genelinde ücretsiz sokak hayvanlarına yönelik veteriner hizmetleri 

 merkezi kurulabilir.

 Öneri 4. İlçe bütününde hayvanlara özel ayrılmış güvenli gezi rotaları 

 oluşturulabilir.

 Öneri 5. İlçe bütününde hizmet verecek hayvan mezarlığı alanı ayrılabilir.



 artırılabilir. 

 Öneri 2. Kira artışlarının sonucu atölyelerin konut alanlarının alt katlarına 

 taşınması ikamet eden nüfus üzerinden çeşitli sorunlara yol açmaktadır. 

 Denetimsiz ve ruhsatsız olan bu atölyelerin faaliyetleri denetlenebilir ve 

 engellenebilir.

Güngören’in şu an içinde bulunduğu sınırlarda 60’lı yıllarda ziraat ve hayvancılık 

faaliyetlerinin yürütülmekte olduğu öğrenilmiştir. Şimdilerde ise Güngören 

bölgesinde üretim ve ticaret faaliyetleri yoğun bir şekilde gerçekleşmekte olup, 

sektörel örgütlenme ‘tekstil’ alanında uzmanlaşmıştır. 

Güngören ilçesinde yer alan Merter tekstil merkezi sadece Güngören’de değil tüm 

İstanbul ve Türkiye için tekstil ve konfeksiyon sektörlerinde lokomotif işlevi 

görmektedir. Üretim atölyeleri ile toptan ve perakende satış alanlarının yoğunlaştığı 

ilçede, Merter’in ulaşım aksları ile beslenen merkezi bir noktada yer alması 

gerekçesiyle çevre ilçelerden pek çok yurttaş istihdam imkânı bulabilmektedir. 

Katılımcıların ifadesine göre Güngören’de yaşayanların %70’e yakını tekstil ve hazır 

giyim sektörünün üretim, pazarlama/satış ya da dağıtımı ile ilgili alanlarında 

çalışmaktadır. Özellikle tekstil üretimi, apartman altlarında bulunan konfeksiyon 

atölyelerinde yapılmakta, bu alanların sıhhi koşullardan uzak, denetimsiz ve ruhsatsız 

olduğuna dair kaygılar ifade edilmektedir. 

Merter tekstil sektörü için fiziki üretim alanı olarak kullanılmamaktadır. Tekstil alanında 

merkezi yönetim ve planlama ise özellikle Keresteciler Sitesi bölgesinde yer seçmiştir. 

Diğer bir yandan el işçiliği ile ayakkabı imalatına yönelik üretim faaliyetlerinin Sanayi 

Mahallesi’nin Sancaktepe bölgesinde yaygın olduğu bildirilmiştir. Burada uzun 

yıllardır faaliyet gösterdikleri ve kümelendikleri iletilmiştir. 

 Öneri 1. Sancaktepe bölgesinde yoğunlaşan ayakkabı imalat faaliyetlerini 

 gerçekleştiren esnafların görünür kılınması için Güngören ve çeşitli ilçelerde 

 kermes ve benzeri etkinliklerde bu esnaflara ver verilebilir.

 Öneri 2. Ayakkabı imalatında faaliyet gösteren esnaflara yerel yönetimler 

 nezdinde satış alanları tahsis edilebilir.

 Öneri 3. Bölgeye en yakın Enstitü İsmek Merkezi’ne ayakkabı üretiminde el 

 işçiliğine yönelik meslek edindirme kursları açılabilir.

 Öneri 4. Güngören ilçesinin hem yurtiçi hem de yurtdışı ticari faaliyetleri 

 yoğun bir bölge olmasına rağmen iş insanlarının bölgeyi ziyaretlerinde ilçe 

 içerisinde konaklama imkânlarının yok denecek kadar az olduğu ve bu konuya 

 ilişkin bir ihtiyaç  bulunduğu ifade edilmiştir.
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Katılımcıların paylaşımları doğrultusunda, Güngören’de son zamanlarda madde 

bağımlılığı ve ticaretinde ciddi artış görüldüğü aktarılmıştır. Akıncılar Mahallesi, İnönü 

Caddesi bu tip faaliyetlerin gerçekleştiği yerlere örnek olarak verilmiş, kullanım ve 

alışverişin apartman girişlerinin kullanımına kadar yaygınlaştığı belirtilmiştir. Özellikle 

genç nüfusun uyuşturucu ticareti vb. suç olaylarına sürüklenip yasal olmayan 

yollardan geçim kaynağı oluşturmaya yöneldiği ifade edilmiştir. Bölgede yetersiz 

sosyo-kültürel faaliyetler nedeniyle bireylerin başka bir alternatifleri olmadığı zaman 

sokaklara yöneldiği, beraberinde toplumsal sorunlar ve asayiş olaylarında artış 

yaşandığı belirtilmiştir.      

 Öneri 1.  Bağımlılıkla mücadele kapsamında  mahalle odaklı ilçe emniyeti, 

 kaymakamlık ve yerel yönetimler ortak proje yapabilir.

 Öneri 2. Bağımlılıkla mücadele eğitim danışma merkezleri kurulabilir, bu 

 merkezlerde ayrıca saha çalışmaları yapılabilir.

 Öneri 3. Bağımlı bireyleri tekrar kazandırmak veya önlemek adına sosyal 

 destek programları düzenlenebilir.  

 Öneri 4. Muhtarlıklarla bağımlılıkla mücadele konusunda programlar 

 geliştirilebilir.

Güngören ilçesinde 1960’lı yıllardan beri yoğun bir işçi nüfusunun barınması, emek 

yaşamı için büyük çaplı ve tarihi direnişlerin gerçekleşmesi, emeği sembolize eden 

mekan hatıralarının olması ilçede bir örgütlenme eğiliminin olduğunu ortaya 

koymaktadır. İlçede örgütlü çalışmalar yürüten pek çok sivil toplum kuruluşu olmasına 

karşın, sivil toplumu ilçe belediyesi ile ortak bir masa etrafına oturtacak, iletişim kanalı 

oluşturacak bir aktif ilçe kent konseyi faaliyeti gözlenmemektedir. Bu durumun 

yapan polis sayısının da 140 civarında olduğu paylaşılmış ve bu sayıların güvenli 

alanların tesisinde yeterli olmadığı belirtilmiştir.  

 Öneri 1.   Göçmenlerin yoğun olduğu mahallelerde planlı sosyal entegrasyon 

 programları yapılabilir. 

 Öneri 2.  Mevcut mahallelerde güvenlik durumu tespit edilmek üzere saha 

 gezileri ve tespitleri yapılabilir. Güvenlik problemi olan ve özellikle sosyal 

 uyumda zorluk yaşayan bireylerin denetlenmesine yönelik yerel mahalle 

 temsilcileri ve emniyet birim temsilcileri görevlendirilebilir.

 Öneri 3.  Toplumsal olayların yaşandığı  özellikle kadın ve çocukların güvende 

 hissetmediği mahallelerde  güvenlik butonları oluşturulabilir. 

 Öneri 4.   Artan sosyal sorunlara karşı suç önleme ve sosyal uyum merkezleri 

 kurulabilir.

 Öneri 5. Güvenlik önlemlerini arttırmak için ana caddelerde mobese 

 kameraları ve ara sokaklarda güvenlik güçlerinin sayısının arttırılması etkili 

 olabilir.

 Öneri 6. Merter Köprüsü üzerinde dilenen kişilere yönelik rehabilitasyon ve 

 ekonomik destekler sağlanarak bu bölge dilencilerden arındırılabilir.

İkinci olarak; son 10 yıldır yoğun bir siteleşme olduğu, sitelerin yüksek duvarlarla 

kapalı ve güvenlikli halinin site dışındaki alan için ‘tekinsiz ve ıssız alan’ hissiyatı verdiği 

dile getirilmiştir. Özellikle Merter’den Marmara Forum tarafına gidilen aksta 

yürüyebilecek bir yolun olmadığı bu durumunun gece saatlerinde hem erkeklerde 

hem de kadınlarda büyük bir endişeye neden olduğu aktarılmıştır. 

 Öneri 1. Altyapı düzenlemeleri ve aydınlatma çalışmaları yapılarak 

 yurttaşların kullanabileceği yaşayan bir cadde düzenlemesi gerçekleştirilebilir.

Güngören’de yaşayan katılımcıların son zamanlarda ilçe genelinde birçok mahallede 

kendilerini güvende hissetmedikleri ve asayiş sorunları olmak üzere birçok toplumsal 

düzeni bozan olay ile karşılaştıkları ifade edilmiştir. İlçede artan göçmen nüfusu ve 

sosyo-ekonomik durum, gelir eşitsizliği vb. ekonomik koşullara bağlı farklılıklar 

nedeniyle yaşanan sosyal uyum sorunları mahalleli tarafından vurgulanan 

noktalardan biri olmuştur. Suç faaliyetlerindeki artışın ciddi bir güvenlik problemi 

oluşturduğuna dair muhtarlık ve emniyet birimlerine şikayetler geldiği belirtilerek, bu 

konularda geliştirilebilecek sosyal politikalara ihtiyaç duyulduğu ifade edilmiştir. Buna 

ek olarak bölgede kayıt dışı göçmenlerde artış olması nedeniyle ilçe genelinde 

yaşayan bireylerin tedirginlik hissettiği dile getirilmiştir.

Güvenlikle ilgili yaşanan sorunların ve güvensizliğin artış sebeplerine ek olarak; 1989 

yılında ilçede beş polis merkezi varken günümüzde bu sayının ikiye düştüğü, görev 
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İlçede son yıllarda yaşanan göç artışı ve istihdamın daralmasına bağlı olarak 

mahallelinin gelir seviyesinde düşüş yaşandığı gözlemlenmektedir. Bu sorunun bir 

yansıması olarak daha çok göçmenlerin dairelerde ikamesi yerine, ekonomik gelir 

elde etme amacıyla mülk sahiplerinin, apartmanların altında bulunan dükkanları iş yeri 

kullanım amacı dışında kiraya verdikleri ifade edilmektedir. Bir arada yaşama kültürü 

ile uyuşmanın olmaması ve kira bedellerinde hızla artış yaşanması nedenleriyle 

apartman sakinleri arasında bu konuda sıklıkla kavgalara şahitlik edildiği 

belirtilmektedir.

Dezavantajlı gruplar arasından kadınlara yönelik çalışmaların artırılması gerektiği, 

saha araştırmaları yapılarak ihtiyaç sahibi kadınlara ulaşılmasının önem arz ettiği 

konusuna vurgu yapılmıştır. Kadınların açık kamusal alanlarda yürümeyi tercih 

etmedikleri ve kendilerini güvende hissetmedikleri öğrenilmiştir. Bununla birlikte; 

ilçede aktif olarak sosyal hayatın içerisinde olmak konusunda istekli olan kadınlar, 

aynı zamanda kafe ve restoranların yüksek ücreti sebebiyle kamusal, güvenli ve 

uygun fiyatlı alanlara ihtiyaç duyduklarını belirtmişlerdir. Kadın emeğinin 

görünürlüğünün de arttırılması gerekliliğini  ileten katılımcılar, kadınların ekonomik 

olarak güçlendirilmesinin Güngören İlçesinde büyük değişimler yaratacağına 

inanmaktadır. 

İlçe belediyesi tarafından dönüştürülerek kadınlara yönelik hizmet vermesi üzere 

açılan Hanımeli Konağı’nın hem fiziki imkânlarının hem de faaliyet alanının zayıf 

olduğu belirtilmiş ve kadınların sosyal aktiviteleri, gelişimini destekler nitelikte kursları 

ve el emeğini değerlendirmeleri üzere işlevsel bir alana dönüştürülmesi ihtiyacı 

bulunduğu ifade edilmiştir.

Suriyeli göçmenler ikame ederken; iş sahasının yoğunlaştığı Sanayi Mahallesi gibi 

bölgelerin siyahi göçmenler tarafından tercih edildiği öğrenilmiştir. Özellikle tekstil 

sanayi alanında geniş bir iş sahasının Güngören’de yer seçmiş olması ve yoğun iş 

gücü ihtiyacı, göçmenleri bu bölgeye çekmektedir. Kendilerine bir hayat kurmak 

umuduyla ilçeye yerleşen göçmen nüfusunun ucuz ve kayıtsız şartlarda çalışıyor 

olması da, işgücü talebinin hızlıca karşılanmasını sağlayarak bölgeye yoğun bir göç 

dalgasının gelmesine sebep olmuştur. Katılımcıların aktarımları kapsamında göçü 

tetikleyen temel faktör; iş sahası olmuştur. Bunlara karşın son 10 yılda Güngören 

nüfusu düzenli olarak azalmıştır. Bunun temel sebebi ise; konut kullanımının yerini 

ticari kullanıma bırakmasıdır. Kentsel hareketlilik gün içinde hızlı bir değişiklik 

geçirmektedir. 

 Öneri 1. Nüfus projeksiyonları gündüz gece nüfusu göz önüne alınarak yapılırsa,  

 kentsel hizmetler nüfusun ihtiyaçlarını karşılama yönünde daha makul 

 standartlarda planlanabilir.

 Öneri 2. Yoğun göç artışı olan mahallelerde sosyal uyum ve planlı dağılım 

 programları yapılabilir.

Güngören ilçesi 1992 yılında Bakırköy ilçesinden ayrılarak yeni bir ilçe olmuştur. 1993 

yılında ise Esenler ilçesine ait sınırlar Güngören ilçesinden çıkarılmış, Güngören 11 

mahalleli bir ilçe olarak batıya doğru yayılarak genişlemeye devam etmiştir. 

Güngörenli katılımcılar tarafından kentsel gelişim hakkında fiziksel çehresindeki hızlı 

değişime karşın gelişime yönelik olumlu bir yorum yapılmamış, alt yapı sorunu, trafik 

ve kargaşanın çoğaldığı aktarılmıştır.

İlçenin batı tarafındaki mahalleler yerleşim yeri ağırlıklı olmakla birlikte doğu tarafı 

sanayi alanının yoğunlaştığı bölge olarak karşımıza çıkmaktadır. Konut yerleşim 

birimlerinin organizasyonuna bakıldığında ise; siteleşmenin yoğun olmadığı daha çok 

tekil yapının yaygın olduğu iletilmiştir. Bu durum ise; mahalle kültürünün ve 

örgütlenmenin hala oldukça yaygın olduğunu ortaya koymaktadır. 

Katılımcılar Nafiz Gürman Mahallesi’nin ticari baskı altında olduğunu, konut olarak 

kalmasının istendiğini fakat yakın zamanda işyeri kiralarının artması ile birlikte  çok 

fazla ticari işletmenin bu bölgedeki dairelere yerleştiğini ve mahallenin çehresinin 

değişmeye başladığını aktarmışlardır. Mahalle kültürü ve dokusunun yok olmaya 

başlaması bir tehdit olarak görülmektedir.

 Öneri 1. Mahalle dayanışma ağlarının güçlendirilmesi için ilçe kent konseyi ilçe 

 belediyesi ile bir iletişim kanalı kurabilir.

 Öneri 2. Planda konut kullanımında görünen parsellerdeki yapılarda yerel

 yönetimler aracılığıyla denetleme ve raporlama yapılabilir.

İlçenin sosyal yapıda geçirdiği değişimin özellikle Güneştepe ve Merkez Mahallelerine 

olan yansımasının yoğun hissedildiği, bu bölgelerde yoğun bir göç trafiğinin olduğu 

iletilmiştir. Merkez Mahallesi ve çevresindeki yerleşim alanlarında yoğunluklu olarak 

Tekstil sektörünün aktif faaliyet gösterdiği Güngören’de kayıtsız işçi sayısının yoğun 

olduğu tahmin edilmektedir. Bu durum tekstil çalışma sahalarında planlamayı 

zorlaştırmaktadır. Apartman altlarında bulunan konfeksiyon atölyelerinde çalışan bu 

işçiler kayıtsız çalışmalarının yanı sıra, katılımcılar tarafından aktarılan bilgiye göre can 

güvencelerinin de olmadığı, işverenleri tarafından atölyeye kilitlendikleri ve zorla 

sabaha kadar çalıştırıldıkları öğrenilmiştir. Büyüyemeyen küçük çaplı konfeksiyon 

atölyeleri üretimi artırmak için işgücüne yoğun iş yükü vermekte, bu durum iş sağlığı 

ve güvenliğini tehdit etmektedir.

 Öneri 1. Belediye zabıtaları daha yoğun denetleme yapabilir; kayıtsız çalışanlara  

 yönelik merkezi yönetime bir raporlama yapılabilir. 

 Öneri 2. Zabıta raporlarından elde edilen bilgiler ışığında ihtiyaç duyulan   

 mahallelerde yerel yönetimler tarafından ‘İş Sağlığı ve Güvenliği’ eğitimlerinin  

 verilmesi yönünde bir destek sağlanabilir.

Mülteci ve göçmenlerin güvencesiz koşullarda çalışmasının bir nedeni de meslek  

edindirme eğitimi almamış olmaları ve her koşulda çalışabilir nitelikte olmalarıdır. 

 Öneri 3. Enstitü İsmek tarafından tekstil çalışanlarına ve el emeğine yönelik  

 sertifikalı eğitim kursları verilebilir.

Merkez Mahallesi Merter bölgesinde tekstil depo, atölye ve imalathanelerinin plansız 

bir şekilde yer seçmesi ve kümelenmesi, mahallenin arazi değerlerinde ciddi bir 

yükselişe neden olmuştur. Kiralar oldukça yükselmiştir. Fakat tekstil sektörünün 

yoğunlaştığı Laleli gibi örneklerle karşılaştırıldığında daha uygun kira fiyatlarının 

bulunması da bölgeye talebi artırmaktadır.

 Öneri 1. Yapı kullanımı için yerel yönetimlerin zabıta birimleri denetimleri

konusunda o bölgede yaşayan mahalleliyle danışarak ve anlaşarak kararlaştıran, 

kamu-yurttaş iletişim ağını güçlendiren bir yöntem anlayışının karar vericiler tarafında 

geliştirilmesi gerektiğine inanmaktadır. 

 Öneri 1. Yerel yönetimler aracılığıyla mahalle dayanışma ve danışma kurulları 

 oluşturulabilir. 

 Öneri 2.  Dayanışma kültürünü yaygınlaştırmak ve bölgede yaşayan yurttaşın 

 bilgiye erişimlerini kolaylaştırmak adına ilgili STK’larla iş birliği 

 gerçekleştirilebilir. 

 Öneri 3. Yerel belediyeler kentsel dönüşümde denetleyici olma yetkisini daha 

 sıkı takip edebilir. Belediye içerisinde kentsel dönüşüm uygulamaları 

 denetleme kurulu oluşturulabilir. Bu kurullarda; şehir plancı, mimar, peyzaj 

 mimarı, inşaat mühendisi, elektrik mührendisi, sosyolog, psikolog, avukat vb. 

 pek çok meslek sahibine yer verilebilir.

 Öneri 4. Kentsel dönüşüm uygulanacak bölgelerde belirlenen %40’lık sosyal 

 donatı alanının ‘yeşil alan’ olarak tanımlanması, bu pay üzerindeki belirsiz 

 uygulamanın netleştirilmesi kentsel haklarda adaleti sağlamaya yardımcı 

 olabilir.

Diğer bir taraftan; iklim meselesinin düşünülmediği, inşaa edilecek yapıların çevreci 

veya enerji dostu olup olmadığının herhangi bir kriter olarak bile planlanmadığı, bu 

durumun ise dünya iklim değişikliği uyumluluğuna yönelik önemli adımlar atarken 

bizleri geri götürdüğü düşünülmektedir.

Deprem riskinin en fazla olduğu mahallenin Sanayi mahallesi olduğu ve katılımcıların 

ifadelerine göre sanayi mahallesinde bir kentsel dönüşüm ihtiyacının olduğu 

aktarılmıştır.  Sanayi Mahallesi’ndeki binaların yüksek riskli olduğu ve acil olarak 

yapılanmaya gidilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Buna ek olarak Güngören’de genel 

olarak gerek binaların gerekse ilçede yaşayan vatandaşların depreme hazırlıklı 

olmadığı ve risk taşıdığı ifade edilmiştir.  

İlçede deprem toplanma alanlarının yetersiz olduğu, Akıncılar Mahallesi’nde bulunan 

400 m2’lik alan içerisinde muhtarlığın da bulunduğu toplanma alanının, mahallede 

yaşayan nüfus düşünüldüğünde yetersiz kaldığı örneği ile belirtilmiştir.

 Öneri 1. Bölgesel eylem planları ile deprem riski taşıyan binalar yeniden 

 yapılandırılabilir.

 Öneri 2. Güngören’de belirli periyotlarla risk taşıyan mahallelerde afet planları 

 oluşturulabilir. 

 Öneri 3. Yerel yönetimler ve STK’lar ile birlikte iş birliği gerçekleştirilerek 

 deprem bilgilendirme ve risk alanları formları düzenlenebilir.  

 Öneri 4. Yüksek riskte olan mahalleler için  deprem toplanma alanları 

 oluşturulabilir.

Güngören’de bireylerin yaşadıkları mahallede kalarak temel ihtiyaçlarını giderebilme, 

kamusal hizmet ve sosyal donatı alanlarına erişebilme yönünde mahallenin 

imkânlarının yeterli koşullarda olmadığı ifade edilmektedir.  Mahallelinin birlikte vakit 

geçirebileceği sosyal tesisler, park alanları, rehabilitasyon merkezleri ve kreş 

hizmetleri olmak üzere yerel anlamda yetersiz kentsel hizmetler olduğu ifade 

edilmiştir.  Buna ek olarak; kamusal açık yeşil alan, eğitim ve kültür merkezleri, sağlık 

kurumları, kadın danışma merkezlerinin yetersiz olması nedeniyle mahalleliler bu 

hizmetler için talepte bulunmuşlardır. Yerel yönetimler tarafından ilçede yaşayan 

bireylerin etkinliklere katılabileceği, haklarını öğrenebileceği veya kurslara dahil 

olabileceği bir mahalle evinin eksik olduğu ifade edilmiştir. 

ciddiyetini katılımcılar ‘ilçe kent konseyine katılımlarının engellendiği’ açıklamasıyla 

ifade etmişlerdir.

 Öneri 1. ‘Demokrasi Kültürü’ isimli demokrasi, aktif yurttaşlık, katılımcılık, 

 katılımcı demokrasi vb. konularda eğitimler düzenlenebilir. Bu eğitimlerde 

 muhtar ve yerel yönetim iş birliği yapabilir.

 Öneri 2. Pandemi ve artan kira fiyatları sebebiyle kullandıkları mekânları 

 boşaltmak zorunda kalan sivil toplum örgütlerinin faaliyetlerine devam 

 edebilmeleri için İBB’ye ait olduğu belirtilen eski ek hizmet binasında yer tahsis 

 ederek ya da yeni bir kültür merkezi yapılarak çözüm üretilebilir.

Güngören ilçesi, sosyal-demografik açıdan; farklı etnik grup, dini inanç, siyasi görüş, 

ekonomik sınıf ve kültürel geleneklere sahip  yurttaşları kapsayan heterojen yapıdaki 

ilçelerden biridir. Bu anlamıyla inanç, görüş ve sınıfsal açıdan azınlıkta kalan toplumsal 

grupların inanç, değer ve göreneklerinin gözetildiği sivil toplum kuruluşlarına ve 

ibadethanelere ihtiyaç duyulmaktadır. Geçmiş yıllarda bu yönüyle aktif bir şekilde yer 

alan sosyal ağların bulunmuş olduğu ancak son yıllarda mekan bulma noktasında 

sorunların yaşanması nedeniyle sınırlılıkların sürdüğü ifade edilmektedir.  Bu 

nedenlerle bölge sakinleri arasında etkileşimin azalırken yaşam tarzı bölünmelerinin 

artıyor olduğu sorununa değinilmiştir.

 Öneri 1. Bir model olarak Karşı Kapı gibi  sivil toplum kuruluşları, kültür evleri, 

 dernek, inisiyatif ve ağların oluşması desteklenebilir ve yaygınlaştırılabilir; bu 

 şekilde bölge insanları birbirleri ile temas kurabilir.

Güngörende okullaşmanın yavaşladığı ve öğrencilerin ilçe mahallelerinde dengeli bir 

dağılımının olmadığı, bu durumun öğrencilerin eğitim öğretim ihtiyaçlarının yerinde 

karşılanmasına imkân vermediği; bu durumun ise sosyal ekonomik sorunlar ve taşıma 

eğitim sistemlerinden kaynaklı olduğu belirtilmiştir.  

Özellikle okul yetersizliği veya taşımalı eğitim sistemi nedeniyle öğrencilerin ulaşım, 

sosyal uyum, akran zorbalığı, sosyo-ekonomik yetersizlik gibi birçok problemle 

karşılaştığı ve eğitimdeki haklarına temel olarak erişemedikleri ifade edilmiştir.  

Yetersiz sosyo-ekonomik durum, gelir eşitsizliği vb. nedenlerle en çok çocukların okul 

ihtiyaçları ve temel beslenmelerinde ciddi sıkıntıların ortaya çıktığı belirtilmiştir.   

Eğitim alanları konusundaki yetersizliğe kendi buldukları çözümü aktaran Mehmet 

Nesih Özmen Mahallesi Muhtarı Aziz Kılıç “Ben muhtar olduğumda Güngören’in tek 

okulsuz mahallesi Mehmet Nesih Özmen Mahallesi’ydi. Vatandaşın şartlı terk ettiği bir 

arsa bulduk. Yeşil alan dışında bir şey yapılamaz ibaresi olan arsada gizlice okul yaptık. 

Adı “Şiir Mektebi” olan okulumuz ilkokul ve ortaokulun aynı eğitim alanında ve 8 yıl 

olduğu dönemde yapıldığı için tüm mahallelilere yeten bir okuldu . Sonra 4+4 eğitim 

sistemine geçince  Şiir Mektebi, ortaokul olarak hizmet vermeye başladı.  Öyle olunca 

bizim mahallemizdeki (Mehmet Nesih Özmen) çocuklar ilkokul için Nafiz Gürman 

Mahallesi’ne gitmeye; onların ortaokula giden çocukları bizim mahallemize gelmeye 

 Öneri 1. Yerel yönetimlerin sosyal hizmetler biriminde çalışan saha görevlileri 

 tarafından Güngören bölgesinde ilgili mahalle muhtarı ile iş birliği halinde 

 ihtiyaç sahibi kadınların sorunlarına yönelik bir araştırma yapılabilir.

Öneri 2. Saha araştırma raporlarından yola çıkılarak kadınların ihtiyaçlarına 

 yönelik çözüm önerisi getiren içeriklerin planlandığı bir Mahalle Evi 

 planlanabilir. 

Öneri 3. Kadınların acil durumlarda kiminle iletişime geçebilecekleri ve nasıl 

 önlem alabileceklerine yönelik kısa eğitimler Mahalle Evleri’nde organize 

 edilebilir.

Öneri 4. Güngören’in açık alanlarında kadın emeğini değerlendirmeye yönelik 

 etkinlikler düzenlenebilir.

İlkokul ve ortaokul çağındaki çocuklara yönelik beslenme ve spor gündemine 

değinilmiştir. Çocukların sağlıklı ve uygun fiyatlarda gıdaya erişiminin olmaması, okul 

dışı faaliyetlerde enerjilerini atabilecekleri bir faaliyet alanı olarak spor alanlarının 

eksikliği anne babalarda büyük bir endişe oluşturmaktadır. 

Öneri 1. Okul sonrası faaliyetlere yönelik açık kamusal alanlarda etkinlik 

 (satranç turnuvaları, tiyatro atölyeleri vb.) sahaları oluşturulabilir.

Öneri 2. Yerel yönetimler, ilkokul ve ortaokul çağındaki ihtiyaç sahibi çocuklara 

 beslenme yardımında bulunabilir.

Lise ve üniversite dönemindeki gençlere yönelik etkinliklerin artırılması gerektiği, 

gençlerin sosyalleşemediği ve kültürel etkinliklere katılamadığı düşüncesi iletilmiştir. 

Hayat pahalılığı ve Güngören’in sosyol-kültürel tesis ve etkinlikler yönünden zayıf 

kalması gençleri bu faaliyetlerden eksik bırakmaktadır. 

Öneri 1. İlçe belediyesi ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim desteği verebilir. 

Öneri 2. İl belediyesi sosyal ve kültürel tesis yer seçimlerinde Güngören için acil 

 gündem oluşturabilir.

başladı. Ne değişen bir şey oldu ne de eğitim tesis alanı ihtiyacı giderildi. “olarak 

aktarmıştır. 

 Öneri 1. Yerel yönetimler tarafından özellikle belirli saat aralıklarında ilçe 

 genelinde okullara gezici aşevleri yapılabilir. 

 Öneri 2. Kırtasiye ihtiyaçları, temel okul ihtiyaçları olmak üzere öğrencilere ve 

 ailelere düzenli sosyal destek programları planlanabilir.

 Öneri 3. Kütüphane, ders çalışma atölyesi, teknoloji merkezi gibi çocukların 

 ders çalışma alanlarına erişim sağlayabileceği  merkezler yaygınlaştırılabilir. 

 Öneri 4. İlçe imar planları, yürüme mesafesinde ve yeterli eğitim alanları 

 eklenecek şekilde revize edilebilir.

 Öneri 5. İlçede ve ilçe sınırında bulunan özel ve kamu üniversiteleri düşünülerek, 

 bu üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerin barınma ihtiyacı için ilçede 

 kamuya ait yurt bulunmadığı belirtilmiştir. Bu bağlamda ihtiyacın 

 karşılanması çözüme katkı sunabilir.

Kentsel dönüşüm neredeyse her ilçede olduğu gibi Güngören’in de en önemli 

gündemleri arasına aldığı konulardan biri olmuştur. Güngören’de kentsel dönüşüm 

bağlamındaki gündem ise Mehmet Nesih Özmen ve  Tozkoparan Mahallelerinde 

yoğunlaşmaktadır. Yaygın olarak “Tozkoparan kentsel dönüşüm süreci” olarak bilinen 

süreçte; Tozkoparan’ın ilk örneğini oluşturduğu ‘gecekondu önleme bölgeleri’, 

toplumsal meselelerin önem kazanması ile tarihte sosyal mimarlık için değer oluşturan 

bir devlet  girişimi olmuştur. Kentsel müdahaleler sonucunda yerlerinden edilmiş 

Çağlayan, Balat benzeri bölgelerde yaşayan ve konut ihtiyacı olan bireyleri 

barındırmayı amaçlayan bir sosyal konut çalışması olarak yorumlanmıştır. Bugün 

gelinen noktada ise Tozkoparan Mahallesi’nin 2008 yılında riskli alan ilan edilmesinin 

ardından hazırlanan dönüşüm projesi ile şeffaflık ve katılımdan uzak ilerleyen sürece 

dur demek isteyen mahalleliler 2009 yılında Tozkoparan Derneği’ni (Toz-Der) 

kurmuşlardır. Katılımcılar arasında Toz-Der üyeleri de durumu birinci ağızdan 

aktarmıştır. Ek olarak; katılımcılar arasından bir meclis üyesi, meclis toplantılarında 

Tozkoparan Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm gündemini dile getirmek isteselerde oy 

çokluğunun projeyi destekleme motivasyonunun ‘arazinin değerinin kentsel dönüşüm 

sonrasında yükseleceği ve mülk sahiplerinin evlerinin değerinin 5 milyon olacağı’ 

düşüncesi olması durumun kentsel risklerin ötesinde maddi gerekçelere dayandığının 

apaçık kanıtı olmuştur. Katılımcılar Tozkoparan’da gerçekleştirdikleri mücadelenin de 

hiçbir siyasi kurum tarafından yeterince görünür kılınmadığını düşünmektedirler. 

Özellikle belediye meclis üyelerinin  Güngören’de ya da konu olan mahallelerde 

ikamet etmemesi, sorunların çözüleceğine dair görüşü olumsuz etkilemektedir.

Kentsel dönüşümün ‘rantsal dönüşüm’ olmaktan çıkarak yerleşim yerinde kentsel 

hakların eşitçe yeniden dağıtıldığı, mahalle kültürünün yok edilmediği, kentsel 

yerleşim alanlarının siteleştirilmeden planlandığı bir araç olması gerektiği yönünde 

ortaklaşılmıştır. Bölge yaşayanları; ‘nasıl bir kentsel dönüşüm olması gerektiği’ 

 envanter çalışması yapılabilir. 

Güngören’de aynı zamanda tarihi bir Osmanlı çeşmesinin bulunduğu ve son yirmi 

senedir tarihi çeşmenin kaldırılma sebebinin yurttaşlar tarafından bilinmediği ifade 

edilmiştir. Bulunduğu yerin adının ise bugün hala Güngören Çeşme Durağı olduğu, 

tarihi çeşmenin oradaki durak noktasında yer aldığı hatırlanmaktadır.  

Bölgenin tarihi yapılarından biri de Güngören (Vidos) - Genç Osman Camii’dir. Caminin 

17. yy’dan günümüze ulaşması sürecindeki kültürel mirasa ev sahipliği yapmasının 

yanı sıra iki özelliği daha bulunmaktadır. Bunlardan ilki caminin Osmanlı padişahı Genç 

Osman tarafından yaptırılan tek camii olmasıdır. Osmanlı tarihinde tüm camilerin suriçi 

bölgesinde inşaa edildiği dönemde Genç Osman Camii -sur dışında- Güngören’de 

yapılan tek camii olma özelliğine sahiptir. Caminin uzun süre yıpranma gerekçesiyle 

yenilenme ihtiyacı bulunmuş olsa da yakın geçmişte restore edilerek ilk yapıldığı 

dönemdeki görünüşüne kavuşturulduğu öğrenilmiştir.

Son dönemlerde ekonomik koşullar kapsamında mama fiyatlarının ciddi bir artış 

yaşandığı ve bu ekonomik artış nedeniyle sokak hayvanlarının da etkilendiği 

belirtilmiştir. İlçede yaşayan vatandaşların sokak hayvanlarına mama aldıkları ve buna 

yönelik olarak yerel yönetimlerden herhangi bir destek almadıkları ifade edilmiştir. 

Ayrıca sokak hayvanlarının sağlığına dair ilçede bir veteriner hizmetlerine ihtiyaç 

duyulduğu belirtilmiştir. Eş zamanlı, mahalleli kendi evcil hayvanlarını rahatça 

gezdirecek uygun alanların olmadığından da bahsetmiştir. 15 Temmuz Park’ında 

hayvanseverler tarafından parkın bir kısmında çitlerden bir alan tanımlanmaya 

çalışılmış ancak bu durum hem tüm ihtiyacı karşılayamamış hem de parkın diğer 

kullanıcıları açısından gerginlik yaratmıştır.  Buna ek olarak; sokak hayvanlarına su ve 

 planlanması ve bir ulaşım stratejisinin geliştirilmesi trafik yoğunluğunu 

 azaltabilir.

 Öneri 2. Bölgede özel araç kullanımını azaltacak şekilde İSPARK’ın 

 uygulamakta olduğu ‘Park Et Devam Et’ benzeri bir parklanma sistemi 

 kurulabilir. Mahallenin çeper bölgesinde kurulacak sistemle, özel araçların 

 mahalle dışına park etmesi sağlanarak, mahalle içine otobüs veya ring 

 sistemleri ile geçiş yapmaları sağlanabilir.

Trafiğe neden olan diğer bir sebep ise; kargo firmalarına ait araçlardır. İnternet 

alışverişlerinin yaygınlaşmasıyla artan kargo trafiği kentsel hareketliliği olumsuz 

yönde etkilemekte ve trafik oluşturmaktadır. Bu durumun da trafiğe eklenen diğer bir 

sebep olduğu düşünülmektedir.

 Öneri 1. Kargomat veya kargo otomatı olarak bilinen kent içinde belirli 

 noktalara yerleştirilen teslimat alanlarının yaygınlaştırılmasına yönelik 

 çalışmalar yapılabilir. Buna yönelik yerel yönetimler teşvikte bulunabilir. 

 Öneri 2.  Sabah ve akşam saatlerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle ring seferler 

 veya yeni otobüs hatları yapılabilir. 

 Öneri 3. İlçede bulunan Ahmet Kutsi Tecer, Fatih, Nadide, Ali Rıza Gürcan gibi 

 ana caddeler üzerinde bulunan İSPARK alanları kaldırılarak caddede trafik 

 akışı rahatlatılabilir.

 Öneri 4. Kaldırımlar üzerinde bulunan dükkan ve seyyar satıcı işgaliyesi 

 denetlenebilir ve engellenebilir.

İlçede hem kültür sanat etkinlikleri için yeterli alan olmadığı hem de olanların etkin 

değerlendirilmediği görüşü belirtilmiştir. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan Erdem Beyazıt Kültür Merkezi, Güngören 

Kültür ve Yaşam Merkezi ile kadınlara yönelik hizmet vermesi üzere açılan Hanımeli 

Konağı dışında kültür merkezi bulunmadığı, bu merkezlerin de ilçede yaşayanlarının 

ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kaldığı ve herkes için erişilebilir olmadığı ifade 

edilmiştir.

 Öneri 1. Yerel tiyatro toplulukları yerel yönetimler tarafından desteklenebilir.

 Öneri 2.  İlçeye yönelik bir tiyatro salonu  veya çocuklar için drama atölyeleri 

 yapılabilir. 

Çocukların ise güvenle gidebilecekleri ve sosyalleşecekleri, oyunlar oynamalarına 

yönelik bir merkezin bulunmadığı, bu nedenle oyun oynamak üzere okul 

bahçelerinden faydalanmaya çalıştıkları gözlemlenmiştir. Bu türden bir alanın 

bulunmaması kadınların bakım emeği sorumluluklarında eşitsiz bir şekilde artışa 

neden olmaktadır. Diğer bir yandan ise kadınlar ve çocukların sosyal kültürel 

ihtiyaçları giderek derinleşmektedir.

Plansız kentsel gelişimin bir sonucu olarak park ve yeşil alan altyapısı ilçede oldukça 

yetersiz kalmıştır. İstanbul genelinde kişi başına en az yeşil alanın düştüğü ilçe olduğu 

söylenebilir. Açık yeşil alan ve her yaştan kullanıcı için park vb. donatı alanının 

yetersizliği toplantı boyunca pek çok kez tekrarlanarak iletilmiştir. Buna göre 11 

mahalleden oluşan ilçede tüm mahallelerden gelen katılımcılar, Haznedar 

Mahallesi’nde bulunan 15 Temmuz Şehitler Parkı’nı kullanmaktadır. İlçenin toplam 

nüfusu da göz önünde bulundurulduğunda, hem tüm mahallelerde park ihtiyacı 

olduğunu hem de 15 Temmuz Şehitler Parkı’nın tüm Güngören’e hizmet veremediğini 

belirtmişlerdir.

İlçenin kentsel hizmetlerinde yetersiz kalan bir alanın da alevi vatandaşların ibadet 

gerekliliklerini karşılayacağı uygun bir cemevinin olmayışıdır. Katılımcılardan biri bu 

durumu “Biz kendi çabalarımızla bir apartmanda 2 daire kiralayıp onları birleştirerek 

cemevi ve lokal yaptık ancak ibadetin gerekliliklerine  çok uygun değil haliyle. Örneğin 

alevi komşularımızın bir cenazeleri olduğunda cenazeyi diğer ilçelerdeki cemevlerine 

taşımak zorunda kalıyorlar çünkü bir apartman dairesinden cenazenin define uygun 

şekilde hazırlanması da imkansız. Bize bir arazi ya da bina tahsis etseler bile yeter. 

Kendimiz el birliği ile bir cemevi yapar, cenazelerimizi hak ettikleri gibi defnederiz.” 

olarak ifade etmiştir.

 Öneri 1. İlçede farklı din mensuplarının ibadet ihtiyaçlarını giderebilecekleri 

 alanlar tahsis edilebilir.

 Öneri 2. İlçede yaşayan kadın, çocuk, genç, yaşlı, engelli ve tüm bireylere hitap 

 eden bir mahalle evi açılabilir. 

 Öneri 3. Özellikle yerel yönetimler tarafından kreş hizmetleri, çocuk etkinlik 

 merkezleri artırılabilir. 

 Öneri 4. Bölgede şiddet mağduru kadınlar için dayanışma evleri, kadın hakları 

 merkezi ve kadın danışma merkezleri açılabilir. 

 Öneri 5. Halk ekmek büfeleri erişimde kolaylık açısından tüm ilçe genelinde 

 artırılabilir. 

 Öneri 6. Tüm ilçeye hizmet verebilecek bir cemevi yapılabilir.

 Öneri 7. Yaşlı bireyler için sosyal destek merkezleri yapılabilir.

 Öneri 8. İlçe genelinde bisiklet yolu ve çocuk parklarının olmaması veya yetersiz 

 kalmasından dolayı yeni alanlar inşa edilebilir. 

 Öneri 9. Gençlerin spor faaliyetlerine daha aktif katılımları için gençlik spor 

 merkezleri kurulabilir.  İlçede bulunan spor kulüpleri desteklenerek buralarda

 yetişen sporcuların gelişimine açık bir alan haline getirilebilir. 

 Öneri 10.  Kadınlara yönelik mesleki kurslar ve istihdam merkezleri yapılabilir.  

 Öneri 11. Engelli bireyleri ve aileleri olmak üzere  mahallelerde sosyal aktivite 

 alanları, rehabilitasyon ve danışmanlık merkezleri çoğaltılabilir.

 Öneri 12. Merter’de bulunan otopark üzerindeki açık alanın düzenlemesi yeterli 

 bulunmamıştır; bu alan tören alanı olarak daha işlevsel hale getirilebilir.

 Öneri 13. Kale İş Merkezi karşısındaki yıkılan yapının bulunduğu parsel ile 

 henüz yıkımı tamamlanmamış ancak riskli yapının bulunduğu parselin 

 birleşimindeki alanda, ilçe meydanı planlanabilir.

Trafik problemi en çok dile getirilen sorunlar arasında olmuştur. Özellikle Merter 

bölgesinde yoğun bir trafik probleminin gözlemlendiği iletilmiştir. Katılım Kafe 

katılımcılarının aktardığı deneyimlerden ilçede aktif faaliyet gösteren taksicilerin 

Merter bölgesine gidecek yolcuları almayı kabul etmediği öğrenilmiştir. 

Merkez mahallelerdeki trafik yoğunluğunun temel sebeplerinden birinin de hem 

tekstil imalathanelerinin yoğunlaşması hem de keresteciler sitesinin  bu bölgede 

üretim, dağıtım, satış vb. operasyonlarının gerçekleşiyor olmasıdır. Dağıtım 

faaliyetinin benzer saatlerde yoğunlaşması, mal yükleme/indirmelerde yapılan 

uygunsuz parklanmalar nedeniyle trafik sık sık kilitlenmekte, bu yoğunluk özellikle 

Mehmet Nesih Özmen ve Nafiz Gürman mahallerinin günlük trafik akışını olumsuz 

etkilemektedir. Oldukça kısa mesafedeki yerlere dahi, saatler süren yolculuklara 

neden olması pek çok kez vurgulanmıştır. Özellikle okul dönüşlerinde servis kullanmak 

durumunda olan küçük yaştaki öğrenciler ve velileri için bu sorun, hızla çözülmesi 

gereken bir nokta olarak belirtilmiştir. Bir katılımcı bu konuyu “evim ile torunlarımın 

okuduğu Ahmet Merter İlkokulu bağırsam duyulacak kadar yakın mesafede . Ancak; 

her gün 1 saat onları okula bırakmak, 1 saatte okuldan almak için bu trafiği çekmek 

zorunda kalıyorum.” olarak özetlemiştir.

 Öneri 1. Yerel yönetimler tarafından Güngören’e özel bir mal tedarik zincirinin 

Güneştepe Mahallesi’nde bulunan Aliya İzzet Begoviç Parkı, Spor Parkı ve Güneştepe 

Spor Sahası ve kültür merkezini içerisine alan 25 bin m2’lik alanın, millet bahçesi inşa 

edilmesi üzere TOKİ’ye devredildiği öğrenilmiştir.

Güngören’de yeşil alan olarak nitelendirilebilecek yaşayanların vakit geçirebileceği 

alanların yalnızca Tozkoparan bölgesinde kaldığı düşünülmektedir. Tozkoparan’ın da 

ranta açılması Güngören için büyük bir kayıp olarak görülmektedir. Bu bağlamda 

mahalle yaşayanları tarafından büyük bir direniş gösterilmektedir.

 Öneri 1. Merter’de bulunan Şelale Parkı’nın zaman içerisinde yeşil alan işlevini 

 yitirdiği, parkın içerisine açılan işletmeler sebebiyle kullanım amacının 

 farklılaştığı ifade edilmiştir. Bu kapsamda; yeşil alan niteliğinin geri 

 kazandırılması kamusal alan kazanımı sağlayabilir.

Katılımcılar arasından bir kişi Merter ve Tozkoparan bölgesininin ağaç ve bitki çeşitliliği 

açısından zengin olduğunu aktarmıştır. 

 Öneri 1. Güngörenin Merter ve Tozkoparan bölgelerinde bitki faunasına yönelik 

 araştırmalar yapılabilir.  Bölgeye özgü bitkiler var ise; bu bitkilere yönelik yerel 

 yönetimlerin uyguladıkları plan notlarına bilgi düşülebilir, korumaya yönelik 

 çalışmalar yapılabilir.

Engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç bireyler ile onların aileleri ele alındığında; Güngören 

ilçesinin önemli bir gündemi de bu grupların ihtiyaçları olmuştur. Akülü ve manuel 

tekerlekli sandalye ile yaşamına devam eden bireylerin ara yollarda ve kaldırımlarda 

ciddi güvenlik sorunları yaşadıkları belirtilmiştir. Kaldırım taşlarının düzensiz ve eksik 

olması ile kaldırımlarda oluşan çukurlar, fiziksel ve görme engelli bireyler için günlük 

yaşamlarını epeyce zorlamaktadır. Kendi yaşamsal ihtiyaçlarını yardım almadan 

gidermek isteyen engelliler,  mahalle ve sokak ölçeğinde kentsel tasarımın bu hususta 

ele alınmasının aciliyetine vurgu yapmıştır. Bu konuda özelleşen bir konu da engelli 

bireylerin anneleri ve ihtiyaçları olmuştur. Anne ve çocuklarının bir araya gelebileceği 

ve deneyim paylaşabileceği ortamın yok denecek kadar az olduğunu belirten 

görüşler bildirilmiştir. 

 Öneri 1.  Güngören İlçesindeki her mahalle için erişilebilirlik özelinde kentsel 

 tasarım rehberi hazırlanabilir.

 Öneri 2.  Akülü tekerlekli sandalyelerin kamusal alanlarda şarj edilebilmesi için, 

 şarj noktaları yaygınlaştırılabilir. 

 Öneri 3. Ana ve ara yollardaki kaldırımlarda scooter parklanması engellenerek, 

 erişilebilirlik arttırılabilir.

 Öneri 4. Engelli çocuklara ‘engelsiz parklar’ tasarlanabilir.

 Öneri 5. İlçedeki yerel yönetim ve büyükşehir belediye koordinasyonu ile engelli 

 gençler için yaz kampı ve etkinlik programları arttırılabilir.

 Öneri 6. İlçedeki yerel yönetim ve büyükşehir belediye koordinasyonu ile tüm 

 kamusal alanlardaki tuvaletlere; engelli ve yaşlılar için acil durum sinyal 

 butonları eklenebilir.

 Öneri 7. İlçedeki tüm kamu kuruluşları başta olmak üzere; günlük hayatta 

 ihtiyaç duyulan tüm mekanlara seyyar rampa tahsisi yapılabilir. 

 Öneri 8. İlçe özelinde geliştirilecek istihdam programlarında engelli bireylerin 

 annelerine ve ihtiyaçlarına uygun iş alanları yaratılabilir.

 Öneri 9. İlçe bütününe hizmet verecek noktalarda engelli, yaşlı ve emeklilerin 

 ihtiyaçlarına uygun sosyalleşme alanları yaratılabilir.

Güngören’in kültürel mirasına yönelik aktarılan notlarda somut ve soyut mirasa 

yönelik bilgiler paylaşılmıştır. Yakın zamanda şair ve yazar Taşkın Aşan tarafından 

kaleme alınan ve 30 yıllık çabanın ardından Güngören’in tarihine ışık tutan ‘Vidos’tan 

Güngören’e’ adlı kitabın basılması Güngören’de yaşayanların kolektif belleğini 

korumak ve yaşatmak için önemli bir kaynak haline gelmiştir. 

 Öneri 1. Güngören bölgesinde yaşayan gençlerin kolektif bilincini yükseltmek 

 adına yaşlı bireylerle bir araya gelebilecekleri, hem yaşlı bireylerin Güngören’e 

 dair hikayelerini aktarabilecekleri hem de gençlerin yaşlılara değişen dünyaya 

 dair bilgi aktarımında (teknoloji vb. konularda) bulunabilecekleri bir ortam 

 sağlanabilir. Bu ortamlar da ‘Mahalle Evleri’ aracılığıyla kurulabilir.

Mirasa yönelik ilçenin önemli değerlerinden biri olan ve yaklaşık 40 yıllık bir geçmişe 

sahip İzzet Ünver Lisesi’nin öneminden bahsedilmiştir. Katılımcılar arasında da 

birbirinden farklı yaşlarda bu liseden mezun olan kişiler deneyimlerini aktarmışlardır. 

12 Eylül olaylarında öğretmenleri için eylemde bulunan İzzet Ünver Lisesi 

öğrencilerinin kimlik kontrolünde yere yatırılmış haldeki fotoğrafları ile o döneme 

damga vuran liselerden biri haline geldiği iletilmiştir.

Lisenin adının değiştirilmek istenmesi ile 5000’e yakın imza toplayarak kurulan İzzet 

Ünver Lisesi Mezunları Derneği tarafından 7 senedir devam eden bir mücadelenin 

başlangıç adımı atılmıştır. bugünün gelinen aşamada ise okulun yıkılacağı, yerine yeni 

bir okul ve altına yeraltı otoparkı planlanacağı bilgisi alınmıştır. Lisede öğrenim gören 

öğrencilerin de misafir okula gönderileceği bilgisi alınmıştır. Dernek bu konuda da 

dava açarak süreci aktif olarak takip etmekte ve mücadeleye devam etmektedir.

 Öneri 1. İzzet Ünver Lisesi’nin, tarihine ve değerine yakışır şekilde korunması ile 

 aynı isimle hizmet vermeye devam etmesi sağlanabilir. 

 Öneri 2. Lisenin anısına bir fotoğraf sergisi de organize edilebilir.

Tarihi mirasa yönelik DİSK Tekstil İşçileri Sendikası Merter Şubesi’nin bölgede yer 

alması tarih boyunca önemli direnişlere tanıklık etmiştir. Emek tarihinin korunması ve 

kayıt altına alınmasına yönelik bazı çalışmaların yapılması gerektiğine vurgu 

yapılmıştır.

 Öneri 1. Emek müzesi için çalışmalar yapılabilir. Bu çalışma kapsamında 

 öncelikle Güngören’de yaşayan işçi emeklisi olup geçmişe dair değerli 

 hatıralara sahip kişilerle görüşülerek hem somut hem soyut mirasa yönelik bir 

mama verecek tanımlı alanlar olmadığından dolayı sokak ortalarına ve kaldırımlara 

gelişigüzel bırakılan yiyeceklerin sıhhı koşullardan uzak bir durum yaratıp hem 

hayvanlar hem de insanlar açısından sağlık riski oluşturduğu öğrenilmiştir.

Sokak hayvanlarının öldükten sonra ilçe belediyesi tarafından çöpe atıldığına şahit 

olan bir katılımcı bu konuda yaşadığı derin üzüntüyü de eklemiştir.

 Öneri 1.  Mahallelere, ortak alanlara mama istasyonları kurulabilir.

 Öneri 2. Yerel yönetimler tarafından belirlenen mahallelerde yerel hayvan 

 gönüllü kurulu oluşturulabilir.

 Öneri 3. İlçe genelinde ücretsiz sokak hayvanlarına yönelik veteriner hizmetleri 

 merkezi kurulabilir.

 Öneri 4. İlçe bütününde hayvanlara özel ayrılmış güvenli gezi rotaları 

 oluşturulabilir.

 Öneri 5. İlçe bütününde hizmet verecek hayvan mezarlığı alanı ayrılabilir.



 artırılabilir. 

 Öneri 2. Kira artışlarının sonucu atölyelerin konut alanlarının alt katlarına 

 taşınması ikamet eden nüfus üzerinden çeşitli sorunlara yol açmaktadır. 

 Denetimsiz ve ruhsatsız olan bu atölyelerin faaliyetleri denetlenebilir ve 

 engellenebilir.

Güngören’in şu an içinde bulunduğu sınırlarda 60’lı yıllarda ziraat ve hayvancılık 

faaliyetlerinin yürütülmekte olduğu öğrenilmiştir. Şimdilerde ise Güngören 

bölgesinde üretim ve ticaret faaliyetleri yoğun bir şekilde gerçekleşmekte olup, 

sektörel örgütlenme ‘tekstil’ alanında uzmanlaşmıştır. 

Güngören ilçesinde yer alan Merter tekstil merkezi sadece Güngören’de değil tüm 

İstanbul ve Türkiye için tekstil ve konfeksiyon sektörlerinde lokomotif işlevi 

görmektedir. Üretim atölyeleri ile toptan ve perakende satış alanlarının yoğunlaştığı 

ilçede, Merter’in ulaşım aksları ile beslenen merkezi bir noktada yer alması 

gerekçesiyle çevre ilçelerden pek çok yurttaş istihdam imkânı bulabilmektedir. 

Katılımcıların ifadesine göre Güngören’de yaşayanların %70’e yakını tekstil ve hazır 

giyim sektörünün üretim, pazarlama/satış ya da dağıtımı ile ilgili alanlarında 

çalışmaktadır. Özellikle tekstil üretimi, apartman altlarında bulunan konfeksiyon 

atölyelerinde yapılmakta, bu alanların sıhhi koşullardan uzak, denetimsiz ve ruhsatsız 

olduğuna dair kaygılar ifade edilmektedir. 

Merter tekstil sektörü için fiziki üretim alanı olarak kullanılmamaktadır. Tekstil alanında 

merkezi yönetim ve planlama ise özellikle Keresteciler Sitesi bölgesinde yer seçmiştir. 

Diğer bir yandan el işçiliği ile ayakkabı imalatına yönelik üretim faaliyetlerinin Sanayi 

Mahallesi’nin Sancaktepe bölgesinde yaygın olduğu bildirilmiştir. Burada uzun 

yıllardır faaliyet gösterdikleri ve kümelendikleri iletilmiştir. 

 Öneri 1. Sancaktepe bölgesinde yoğunlaşan ayakkabı imalat faaliyetlerini 

 gerçekleştiren esnafların görünür kılınması için Güngören ve çeşitli ilçelerde 

 kermes ve benzeri etkinliklerde bu esnaflara ver verilebilir.

 Öneri 2. Ayakkabı imalatında faaliyet gösteren esnaflara yerel yönetimler 

 nezdinde satış alanları tahsis edilebilir.

 Öneri 3. Bölgeye en yakın Enstitü İsmek Merkezi’ne ayakkabı üretiminde el 

 işçiliğine yönelik meslek edindirme kursları açılabilir.

 Öneri 4. Güngören ilçesinin hem yurtiçi hem de yurtdışı ticari faaliyetleri 

 yoğun bir bölge olmasına rağmen iş insanlarının bölgeyi ziyaretlerinde ilçe 

 içerisinde konaklama imkânlarının yok denecek kadar az olduğu ve bu konuya 

 ilişkin bir ihtiyaç  bulunduğu ifade edilmiştir.

Katılımcıların paylaşımları doğrultusunda, Güngören’de son zamanlarda madde 

bağımlılığı ve ticaretinde ciddi artış görüldüğü aktarılmıştır. Akıncılar Mahallesi, İnönü 

Caddesi bu tip faaliyetlerin gerçekleştiği yerlere örnek olarak verilmiş, kullanım ve 

alışverişin apartman girişlerinin kullanımına kadar yaygınlaştığı belirtilmiştir. Özellikle 

genç nüfusun uyuşturucu ticareti vb. suç olaylarına sürüklenip yasal olmayan 

yollardan geçim kaynağı oluşturmaya yöneldiği ifade edilmiştir. Bölgede yetersiz 

sosyo-kültürel faaliyetler nedeniyle bireylerin başka bir alternatifleri olmadığı zaman 

sokaklara yöneldiği, beraberinde toplumsal sorunlar ve asayiş olaylarında artış 

yaşandığı belirtilmiştir.      

 Öneri 1.  Bağımlılıkla mücadele kapsamında  mahalle odaklı ilçe emniyeti, 

 kaymakamlık ve yerel yönetimler ortak proje yapabilir.

 Öneri 2. Bağımlılıkla mücadele eğitim danışma merkezleri kurulabilir, bu 

 merkezlerde ayrıca saha çalışmaları yapılabilir.

 Öneri 3. Bağımlı bireyleri tekrar kazandırmak veya önlemek adına sosyal 

 destek programları düzenlenebilir.  

 Öneri 4. Muhtarlıklarla bağımlılıkla mücadele konusunda programlar 

 geliştirilebilir.

Güngören ilçesinde 1960’lı yıllardan beri yoğun bir işçi nüfusunun barınması, emek 

yaşamı için büyük çaplı ve tarihi direnişlerin gerçekleşmesi, emeği sembolize eden 

mekan hatıralarının olması ilçede bir örgütlenme eğiliminin olduğunu ortaya 

koymaktadır. İlçede örgütlü çalışmalar yürüten pek çok sivil toplum kuruluşu olmasına 

karşın, sivil toplumu ilçe belediyesi ile ortak bir masa etrafına oturtacak, iletişim kanalı 

oluşturacak bir aktif ilçe kent konseyi faaliyeti gözlenmemektedir. Bu durumun 

yapan polis sayısının da 140 civarında olduğu paylaşılmış ve bu sayıların güvenli 

alanların tesisinde yeterli olmadığı belirtilmiştir.  

 Öneri 1.   Göçmenlerin yoğun olduğu mahallelerde planlı sosyal entegrasyon 

 programları yapılabilir. 

 Öneri 2.  Mevcut mahallelerde güvenlik durumu tespit edilmek üzere saha 

 gezileri ve tespitleri yapılabilir. Güvenlik problemi olan ve özellikle sosyal 

 uyumda zorluk yaşayan bireylerin denetlenmesine yönelik yerel mahalle 

 temsilcileri ve emniyet birim temsilcileri görevlendirilebilir.

 Öneri 3.  Toplumsal olayların yaşandığı  özellikle kadın ve çocukların güvende 

 hissetmediği mahallelerde  güvenlik butonları oluşturulabilir. 

 Öneri 4.   Artan sosyal sorunlara karşı suç önleme ve sosyal uyum merkezleri 

 kurulabilir.

 Öneri 5. Güvenlik önlemlerini arttırmak için ana caddelerde mobese 

 kameraları ve ara sokaklarda güvenlik güçlerinin sayısının arttırılması etkili 

 olabilir.

 Öneri 6. Merter Köprüsü üzerinde dilenen kişilere yönelik rehabilitasyon ve 

 ekonomik destekler sağlanarak bu bölge dilencilerden arındırılabilir.

İkinci olarak; son 10 yıldır yoğun bir siteleşme olduğu, sitelerin yüksek duvarlarla 

kapalı ve güvenlikli halinin site dışındaki alan için ‘tekinsiz ve ıssız alan’ hissiyatı verdiği 

dile getirilmiştir. Özellikle Merter’den Marmara Forum tarafına gidilen aksta 

yürüyebilecek bir yolun olmadığı bu durumunun gece saatlerinde hem erkeklerde 

hem de kadınlarda büyük bir endişeye neden olduğu aktarılmıştır. 

 Öneri 1. Altyapı düzenlemeleri ve aydınlatma çalışmaları yapılarak 

 yurttaşların kullanabileceği yaşayan bir cadde düzenlemesi gerçekleştirilebilir.

Güngören’de yaşayan katılımcıların son zamanlarda ilçe genelinde birçok mahallede 

kendilerini güvende hissetmedikleri ve asayiş sorunları olmak üzere birçok toplumsal 

düzeni bozan olay ile karşılaştıkları ifade edilmiştir. İlçede artan göçmen nüfusu ve 

sosyo-ekonomik durum, gelir eşitsizliği vb. ekonomik koşullara bağlı farklılıklar 

nedeniyle yaşanan sosyal uyum sorunları mahalleli tarafından vurgulanan 

noktalardan biri olmuştur. Suç faaliyetlerindeki artışın ciddi bir güvenlik problemi 

oluşturduğuna dair muhtarlık ve emniyet birimlerine şikayetler geldiği belirtilerek, bu 

konularda geliştirilebilecek sosyal politikalara ihtiyaç duyulduğu ifade edilmiştir. Buna 

ek olarak bölgede kayıt dışı göçmenlerde artış olması nedeniyle ilçe genelinde 

yaşayan bireylerin tedirginlik hissettiği dile getirilmiştir.

Güvenlikle ilgili yaşanan sorunların ve güvensizliğin artış sebeplerine ek olarak; 1989 

yılında ilçede beş polis merkezi varken günümüzde bu sayının ikiye düştüğü, görev 

İlçede son yıllarda yaşanan göç artışı ve istihdamın daralmasına bağlı olarak 

mahallelinin gelir seviyesinde düşüş yaşandığı gözlemlenmektedir. Bu sorunun bir 

yansıması olarak daha çok göçmenlerin dairelerde ikamesi yerine, ekonomik gelir 

elde etme amacıyla mülk sahiplerinin, apartmanların altında bulunan dükkanları iş yeri 

kullanım amacı dışında kiraya verdikleri ifade edilmektedir. Bir arada yaşama kültürü 

ile uyuşmanın olmaması ve kira bedellerinde hızla artış yaşanması nedenleriyle 

apartman sakinleri arasında bu konuda sıklıkla kavgalara şahitlik edildiği 

belirtilmektedir.

Dezavantajlı gruplar arasından kadınlara yönelik çalışmaların artırılması gerektiği, 

saha araştırmaları yapılarak ihtiyaç sahibi kadınlara ulaşılmasının önem arz ettiği 

konusuna vurgu yapılmıştır. Kadınların açık kamusal alanlarda yürümeyi tercih 

etmedikleri ve kendilerini güvende hissetmedikleri öğrenilmiştir. Bununla birlikte; 

ilçede aktif olarak sosyal hayatın içerisinde olmak konusunda istekli olan kadınlar, 

aynı zamanda kafe ve restoranların yüksek ücreti sebebiyle kamusal, güvenli ve 

uygun fiyatlı alanlara ihtiyaç duyduklarını belirtmişlerdir. Kadın emeğinin 

görünürlüğünün de arttırılması gerekliliğini  ileten katılımcılar, kadınların ekonomik 

olarak güçlendirilmesinin Güngören İlçesinde büyük değişimler yaratacağına 

inanmaktadır. 

İlçe belediyesi tarafından dönüştürülerek kadınlara yönelik hizmet vermesi üzere 

açılan Hanımeli Konağı’nın hem fiziki imkânlarının hem de faaliyet alanının zayıf 

olduğu belirtilmiş ve kadınların sosyal aktiviteleri, gelişimini destekler nitelikte kursları 

ve el emeğini değerlendirmeleri üzere işlevsel bir alana dönüştürülmesi ihtiyacı 

bulunduğu ifade edilmiştir.

Suriyeli göçmenler ikame ederken; iş sahasının yoğunlaştığı Sanayi Mahallesi gibi 

bölgelerin siyahi göçmenler tarafından tercih edildiği öğrenilmiştir. Özellikle tekstil 

sanayi alanında geniş bir iş sahasının Güngören’de yer seçmiş olması ve yoğun iş 

gücü ihtiyacı, göçmenleri bu bölgeye çekmektedir. Kendilerine bir hayat kurmak 

umuduyla ilçeye yerleşen göçmen nüfusunun ucuz ve kayıtsız şartlarda çalışıyor 

olması da, işgücü talebinin hızlıca karşılanmasını sağlayarak bölgeye yoğun bir göç 

dalgasının gelmesine sebep olmuştur. Katılımcıların aktarımları kapsamında göçü 

tetikleyen temel faktör; iş sahası olmuştur. Bunlara karşın son 10 yılda Güngören 

nüfusu düzenli olarak azalmıştır. Bunun temel sebebi ise; konut kullanımının yerini 

ticari kullanıma bırakmasıdır. Kentsel hareketlilik gün içinde hızlı bir değişiklik 

geçirmektedir. 

 Öneri 1. Nüfus projeksiyonları gündüz gece nüfusu göz önüne alınarak yapılırsa,  

 kentsel hizmetler nüfusun ihtiyaçlarını karşılama yönünde daha makul 

 standartlarda planlanabilir.

 Öneri 2. Yoğun göç artışı olan mahallelerde sosyal uyum ve planlı dağılım 

 programları yapılabilir.

Güngören ilçesi 1992 yılında Bakırköy ilçesinden ayrılarak yeni bir ilçe olmuştur. 1993 

yılında ise Esenler ilçesine ait sınırlar Güngören ilçesinden çıkarılmış, Güngören 11 

mahalleli bir ilçe olarak batıya doğru yayılarak genişlemeye devam etmiştir. 

Güngörenli katılımcılar tarafından kentsel gelişim hakkında fiziksel çehresindeki hızlı 

değişime karşın gelişime yönelik olumlu bir yorum yapılmamış, alt yapı sorunu, trafik 

ve kargaşanın çoğaldığı aktarılmıştır.

İlçenin batı tarafındaki mahalleler yerleşim yeri ağırlıklı olmakla birlikte doğu tarafı 

sanayi alanının yoğunlaştığı bölge olarak karşımıza çıkmaktadır. Konut yerleşim 

birimlerinin organizasyonuna bakıldığında ise; siteleşmenin yoğun olmadığı daha çok 

tekil yapının yaygın olduğu iletilmiştir. Bu durum ise; mahalle kültürünün ve 

örgütlenmenin hala oldukça yaygın olduğunu ortaya koymaktadır. 

Katılımcılar Nafiz Gürman Mahallesi’nin ticari baskı altında olduğunu, konut olarak 

kalmasının istendiğini fakat yakın zamanda işyeri kiralarının artması ile birlikte  çok 

fazla ticari işletmenin bu bölgedeki dairelere yerleştiğini ve mahallenin çehresinin 

değişmeye başladığını aktarmışlardır. Mahalle kültürü ve dokusunun yok olmaya 

başlaması bir tehdit olarak görülmektedir.

 Öneri 1. Mahalle dayanışma ağlarının güçlendirilmesi için ilçe kent konseyi ilçe 

 belediyesi ile bir iletişim kanalı kurabilir.

 Öneri 2. Planda konut kullanımında görünen parsellerdeki yapılarda yerel

 yönetimler aracılığıyla denetleme ve raporlama yapılabilir.

İlçenin sosyal yapıda geçirdiği değişimin özellikle Güneştepe ve Merkez Mahallelerine 

olan yansımasının yoğun hissedildiği, bu bölgelerde yoğun bir göç trafiğinin olduğu 

iletilmiştir. Merkez Mahallesi ve çevresindeki yerleşim alanlarında yoğunluklu olarak 

Tekstil sektörünün aktif faaliyet gösterdiği Güngören’de kayıtsız işçi sayısının yoğun 

olduğu tahmin edilmektedir. Bu durum tekstil çalışma sahalarında planlamayı 

zorlaştırmaktadır. Apartman altlarında bulunan konfeksiyon atölyelerinde çalışan bu 

işçiler kayıtsız çalışmalarının yanı sıra, katılımcılar tarafından aktarılan bilgiye göre can 

güvencelerinin de olmadığı, işverenleri tarafından atölyeye kilitlendikleri ve zorla 

sabaha kadar çalıştırıldıkları öğrenilmiştir. Büyüyemeyen küçük çaplı konfeksiyon 

atölyeleri üretimi artırmak için işgücüne yoğun iş yükü vermekte, bu durum iş sağlığı 

ve güvenliğini tehdit etmektedir.

 Öneri 1. Belediye zabıtaları daha yoğun denetleme yapabilir; kayıtsız çalışanlara  

 yönelik merkezi yönetime bir raporlama yapılabilir. 

 Öneri 2. Zabıta raporlarından elde edilen bilgiler ışığında ihtiyaç duyulan   

 mahallelerde yerel yönetimler tarafından ‘İş Sağlığı ve Güvenliği’ eğitimlerinin  

 verilmesi yönünde bir destek sağlanabilir.

Mülteci ve göçmenlerin güvencesiz koşullarda çalışmasının bir nedeni de meslek  

edindirme eğitimi almamış olmaları ve her koşulda çalışabilir nitelikte olmalarıdır. 

 Öneri 3. Enstitü İsmek tarafından tekstil çalışanlarına ve el emeğine yönelik  

 sertifikalı eğitim kursları verilebilir.

Merkez Mahallesi Merter bölgesinde tekstil depo, atölye ve imalathanelerinin plansız 

bir şekilde yer seçmesi ve kümelenmesi, mahallenin arazi değerlerinde ciddi bir 

yükselişe neden olmuştur. Kiralar oldukça yükselmiştir. Fakat tekstil sektörünün 

yoğunlaştığı Laleli gibi örneklerle karşılaştırıldığında daha uygun kira fiyatlarının 

bulunması da bölgeye talebi artırmaktadır.

 Öneri 1. Yapı kullanımı için yerel yönetimlerin zabıta birimleri denetimleri

konusunda o bölgede yaşayan mahalleliyle danışarak ve anlaşarak kararlaştıran, 

kamu-yurttaş iletişim ağını güçlendiren bir yöntem anlayışının karar vericiler tarafında 

geliştirilmesi gerektiğine inanmaktadır. 

 Öneri 1. Yerel yönetimler aracılığıyla mahalle dayanışma ve danışma kurulları 

 oluşturulabilir. 

 Öneri 2.  Dayanışma kültürünü yaygınlaştırmak ve bölgede yaşayan yurttaşın 

 bilgiye erişimlerini kolaylaştırmak adına ilgili STK’larla iş birliği 

 gerçekleştirilebilir. 

 Öneri 3. Yerel belediyeler kentsel dönüşümde denetleyici olma yetkisini daha 

 sıkı takip edebilir. Belediye içerisinde kentsel dönüşüm uygulamaları 

 denetleme kurulu oluşturulabilir. Bu kurullarda; şehir plancı, mimar, peyzaj 

 mimarı, inşaat mühendisi, elektrik mührendisi, sosyolog, psikolog, avukat vb. 

 pek çok meslek sahibine yer verilebilir.

 Öneri 4. Kentsel dönüşüm uygulanacak bölgelerde belirlenen %40’lık sosyal 

 donatı alanının ‘yeşil alan’ olarak tanımlanması, bu pay üzerindeki belirsiz 

 uygulamanın netleştirilmesi kentsel haklarda adaleti sağlamaya yardımcı 

 olabilir.

Diğer bir taraftan; iklim meselesinin düşünülmediği, inşaa edilecek yapıların çevreci 

veya enerji dostu olup olmadığının herhangi bir kriter olarak bile planlanmadığı, bu 

durumun ise dünya iklim değişikliği uyumluluğuna yönelik önemli adımlar atarken 

bizleri geri götürdüğü düşünülmektedir.

Deprem riskinin en fazla olduğu mahallenin Sanayi mahallesi olduğu ve katılımcıların 

ifadelerine göre sanayi mahallesinde bir kentsel dönüşüm ihtiyacının olduğu 

aktarılmıştır.  Sanayi Mahallesi’ndeki binaların yüksek riskli olduğu ve acil olarak 

yapılanmaya gidilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Buna ek olarak Güngören’de genel 

olarak gerek binaların gerekse ilçede yaşayan vatandaşların depreme hazırlıklı 

olmadığı ve risk taşıdığı ifade edilmiştir.  

İlçede deprem toplanma alanlarının yetersiz olduğu, Akıncılar Mahallesi’nde bulunan 

400 m2’lik alan içerisinde muhtarlığın da bulunduğu toplanma alanının, mahallede 

yaşayan nüfus düşünüldüğünde yetersiz kaldığı örneği ile belirtilmiştir.

 Öneri 1. Bölgesel eylem planları ile deprem riski taşıyan binalar yeniden 

 yapılandırılabilir.

 Öneri 2. Güngören’de belirli periyotlarla risk taşıyan mahallelerde afet planları 

 oluşturulabilir. 

 Öneri 3. Yerel yönetimler ve STK’lar ile birlikte iş birliği gerçekleştirilerek 

 deprem bilgilendirme ve risk alanları formları düzenlenebilir.  

 Öneri 4. Yüksek riskte olan mahalleler için  deprem toplanma alanları 

 oluşturulabilir.

Güngören’de bireylerin yaşadıkları mahallede kalarak temel ihtiyaçlarını giderebilme, 

kamusal hizmet ve sosyal donatı alanlarına erişebilme yönünde mahallenin 

imkânlarının yeterli koşullarda olmadığı ifade edilmektedir.  Mahallelinin birlikte vakit 

geçirebileceği sosyal tesisler, park alanları, rehabilitasyon merkezleri ve kreş 

hizmetleri olmak üzere yerel anlamda yetersiz kentsel hizmetler olduğu ifade 

edilmiştir.  Buna ek olarak; kamusal açık yeşil alan, eğitim ve kültür merkezleri, sağlık 

kurumları, kadın danışma merkezlerinin yetersiz olması nedeniyle mahalleliler bu 

hizmetler için talepte bulunmuşlardır. Yerel yönetimler tarafından ilçede yaşayan 

bireylerin etkinliklere katılabileceği, haklarını öğrenebileceği veya kurslara dahil 

olabileceği bir mahalle evinin eksik olduğu ifade edilmiştir. 
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ciddiyetini katılımcılar ‘ilçe kent konseyine katılımlarının engellendiği’ açıklamasıyla 

ifade etmişlerdir.

 Öneri 1. ‘Demokrasi Kültürü’ isimli demokrasi, aktif yurttaşlık, katılımcılık, 

 katılımcı demokrasi vb. konularda eğitimler düzenlenebilir. Bu eğitimlerde 

 muhtar ve yerel yönetim iş birliği yapabilir.

 Öneri 2. Pandemi ve artan kira fiyatları sebebiyle kullandıkları mekânları 

 boşaltmak zorunda kalan sivil toplum örgütlerinin faaliyetlerine devam 

 edebilmeleri için İBB’ye ait olduğu belirtilen eski ek hizmet binasında yer tahsis 

 ederek ya da yeni bir kültür merkezi yapılarak çözüm üretilebilir.

Güngören ilçesi, sosyal-demografik açıdan; farklı etnik grup, dini inanç, siyasi görüş, 

ekonomik sınıf ve kültürel geleneklere sahip  yurttaşları kapsayan heterojen yapıdaki 

ilçelerden biridir. Bu anlamıyla inanç, görüş ve sınıfsal açıdan azınlıkta kalan toplumsal 

grupların inanç, değer ve göreneklerinin gözetildiği sivil toplum kuruluşlarına ve 

ibadethanelere ihtiyaç duyulmaktadır. Geçmiş yıllarda bu yönüyle aktif bir şekilde yer 

alan sosyal ağların bulunmuş olduğu ancak son yıllarda mekan bulma noktasında 

sorunların yaşanması nedeniyle sınırlılıkların sürdüğü ifade edilmektedir.  Bu 
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nedenlerle bölge sakinleri arasında etkileşimin azalırken yaşam tarzı bölünmelerinin 

artıyor olduğu sorununa değinilmiştir.

 Öneri 1. Bir model olarak Karşı Kapı gibi  sivil toplum kuruluşları, kültür evleri, 

 dernek, inisiyatif ve ağların oluşması desteklenebilir ve yaygınlaştırılabilir; bu 

 şekilde bölge insanları birbirleri ile temas kurabilir.

Güngörende okullaşmanın yavaşladığı ve öğrencilerin ilçe mahallelerinde dengeli bir 

dağılımının olmadığı, bu durumun öğrencilerin eğitim öğretim ihtiyaçlarının yerinde 

karşılanmasına imkân vermediği; bu durumun ise sosyal ekonomik sorunlar ve taşıma 

eğitim sistemlerinden kaynaklı olduğu belirtilmiştir.  

Özellikle okul yetersizliği veya taşımalı eğitim sistemi nedeniyle öğrencilerin ulaşım, 

sosyal uyum, akran zorbalığı, sosyo-ekonomik yetersizlik gibi birçok problemle 

karşılaştığı ve eğitimdeki haklarına temel olarak erişemedikleri ifade edilmiştir.  

Yetersiz sosyo-ekonomik durum, gelir eşitsizliği vb. nedenlerle en çok çocukların okul 

ihtiyaçları ve temel beslenmelerinde ciddi sıkıntıların ortaya çıktığı belirtilmiştir.   

Eğitim alanları konusundaki yetersizliğe kendi buldukları çözümü aktaran Mehmet 

Nesih Özmen Mahallesi Muhtarı Aziz Kılıç “Ben muhtar olduğumda Güngören’in tek 

okulsuz mahallesi Mehmet Nesih Özmen Mahallesi’ydi. Vatandaşın şartlı terk ettiği bir 

arsa bulduk. Yeşil alan dışında bir şey yapılamaz ibaresi olan arsada gizlice okul yaptık. 

Adı “Şiir Mektebi” olan okulumuz ilkokul ve ortaokulun aynı eğitim alanında ve 8 yıl 

olduğu dönemde yapıldığı için tüm mahallelilere yeten bir okuldu . Sonra 4+4 eğitim 

sistemine geçince  Şiir Mektebi, ortaokul olarak hizmet vermeye başladı.  Öyle olunca 

bizim mahallemizdeki (Mehmet Nesih Özmen) çocuklar ilkokul için Nafiz Gürman 

Mahallesi’ne gitmeye; onların ortaokula giden çocukları bizim mahallemize gelmeye 

 Öneri 1. Yerel yönetimlerin sosyal hizmetler biriminde çalışan saha görevlileri 

 tarafından Güngören bölgesinde ilgili mahalle muhtarı ile iş birliği halinde 

 ihtiyaç sahibi kadınların sorunlarına yönelik bir araştırma yapılabilir.

Öneri 2. Saha araştırma raporlarından yola çıkılarak kadınların ihtiyaçlarına 

 yönelik çözüm önerisi getiren içeriklerin planlandığı bir Mahalle Evi 

 planlanabilir. 

Öneri 3. Kadınların acil durumlarda kiminle iletişime geçebilecekleri ve nasıl 

 önlem alabileceklerine yönelik kısa eğitimler Mahalle Evleri’nde organize 

 edilebilir.

Öneri 4. Güngören’in açık alanlarında kadın emeğini değerlendirmeye yönelik 

 etkinlikler düzenlenebilir.

İlkokul ve ortaokul çağındaki çocuklara yönelik beslenme ve spor gündemine 

değinilmiştir. Çocukların sağlıklı ve uygun fiyatlarda gıdaya erişiminin olmaması, okul 

dışı faaliyetlerde enerjilerini atabilecekleri bir faaliyet alanı olarak spor alanlarının 

eksikliği anne babalarda büyük bir endişe oluşturmaktadır. 

Öneri 1. Okul sonrası faaliyetlere yönelik açık kamusal alanlarda etkinlik 

 (satranç turnuvaları, tiyatro atölyeleri vb.) sahaları oluşturulabilir.

Öneri 2. Yerel yönetimler, ilkokul ve ortaokul çağındaki ihtiyaç sahibi çocuklara 

 beslenme yardımında bulunabilir.

Lise ve üniversite dönemindeki gençlere yönelik etkinliklerin artırılması gerektiği, 

gençlerin sosyalleşemediği ve kültürel etkinliklere katılamadığı düşüncesi iletilmiştir. 

Hayat pahalılığı ve Güngören’in sosyol-kültürel tesis ve etkinlikler yönünden zayıf 

kalması gençleri bu faaliyetlerden eksik bırakmaktadır. 

Öneri 1. İlçe belediyesi ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim desteği verebilir. 

Öneri 2. İl belediyesi sosyal ve kültürel tesis yer seçimlerinde Güngören için acil 

 gündem oluşturabilir.

başladı. Ne değişen bir şey oldu ne de eğitim tesis alanı ihtiyacı giderildi. “olarak 

aktarmıştır. 

 Öneri 1. Yerel yönetimler tarafından özellikle belirli saat aralıklarında ilçe 

 genelinde okullara gezici aşevleri yapılabilir. 

 Öneri 2. Kırtasiye ihtiyaçları, temel okul ihtiyaçları olmak üzere öğrencilere ve 

 ailelere düzenli sosyal destek programları planlanabilir.

 Öneri 3. Kütüphane, ders çalışma atölyesi, teknoloji merkezi gibi çocukların 

 ders çalışma alanlarına erişim sağlayabileceği  merkezler yaygınlaştırılabilir. 

 Öneri 4. İlçe imar planları, yürüme mesafesinde ve yeterli eğitim alanları 

 eklenecek şekilde revize edilebilir.

 Öneri 5. İlçede ve ilçe sınırında bulunan özel ve kamu üniversiteleri düşünülerek, 

 bu üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerin barınma ihtiyacı için ilçede 

 kamuya ait yurt bulunmadığı belirtilmiştir. Bu bağlamda ihtiyacın 

 karşılanması çözüme katkı sunabilir.

Kentsel dönüşüm neredeyse her ilçede olduğu gibi Güngören’in de en önemli 

gündemleri arasına aldığı konulardan biri olmuştur. Güngören’de kentsel dönüşüm 

bağlamındaki gündem ise Mehmet Nesih Özmen ve  Tozkoparan Mahallelerinde 

yoğunlaşmaktadır. Yaygın olarak “Tozkoparan kentsel dönüşüm süreci” olarak bilinen 

süreçte; Tozkoparan’ın ilk örneğini oluşturduğu ‘gecekondu önleme bölgeleri’, 

toplumsal meselelerin önem kazanması ile tarihte sosyal mimarlık için değer oluşturan 

bir devlet  girişimi olmuştur. Kentsel müdahaleler sonucunda yerlerinden edilmiş 

Çağlayan, Balat benzeri bölgelerde yaşayan ve konut ihtiyacı olan bireyleri 

barındırmayı amaçlayan bir sosyal konut çalışması olarak yorumlanmıştır. Bugün 

gelinen noktada ise Tozkoparan Mahallesi’nin 2008 yılında riskli alan ilan edilmesinin 

ardından hazırlanan dönüşüm projesi ile şeffaflık ve katılımdan uzak ilerleyen sürece 

dur demek isteyen mahalleliler 2009 yılında Tozkoparan Derneği’ni (Toz-Der) 

kurmuşlardır. Katılımcılar arasında Toz-Der üyeleri de durumu birinci ağızdan 

aktarmıştır. Ek olarak; katılımcılar arasından bir meclis üyesi, meclis toplantılarında 

Tozkoparan Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm gündemini dile getirmek isteselerde oy 

çokluğunun projeyi destekleme motivasyonunun ‘arazinin değerinin kentsel dönüşüm 

sonrasında yükseleceği ve mülk sahiplerinin evlerinin değerinin 5 milyon olacağı’ 

düşüncesi olması durumun kentsel risklerin ötesinde maddi gerekçelere dayandığının 

apaçık kanıtı olmuştur. Katılımcılar Tozkoparan’da gerçekleştirdikleri mücadelenin de 

hiçbir siyasi kurum tarafından yeterince görünür kılınmadığını düşünmektedirler. 

Özellikle belediye meclis üyelerinin  Güngören’de ya da konu olan mahallelerde 

ikamet etmemesi, sorunların çözüleceğine dair görüşü olumsuz etkilemektedir.

Kentsel dönüşümün ‘rantsal dönüşüm’ olmaktan çıkarak yerleşim yerinde kentsel 

hakların eşitçe yeniden dağıtıldığı, mahalle kültürünün yok edilmediği, kentsel 

yerleşim alanlarının siteleştirilmeden planlandığı bir araç olması gerektiği yönünde 

ortaklaşılmıştır. Bölge yaşayanları; ‘nasıl bir kentsel dönüşüm olması gerektiği’ 

 envanter çalışması yapılabilir. 

Güngören’de aynı zamanda tarihi bir Osmanlı çeşmesinin bulunduğu ve son yirmi 

senedir tarihi çeşmenin kaldırılma sebebinin yurttaşlar tarafından bilinmediği ifade 

edilmiştir. Bulunduğu yerin adının ise bugün hala Güngören Çeşme Durağı olduğu, 

tarihi çeşmenin oradaki durak noktasında yer aldığı hatırlanmaktadır.  

Bölgenin tarihi yapılarından biri de Güngören (Vidos) - Genç Osman Camii’dir. Caminin 

17. yy’dan günümüze ulaşması sürecindeki kültürel mirasa ev sahipliği yapmasının 

yanı sıra iki özelliği daha bulunmaktadır. Bunlardan ilki caminin Osmanlı padişahı Genç 

Osman tarafından yaptırılan tek camii olmasıdır. Osmanlı tarihinde tüm camilerin suriçi 

bölgesinde inşaa edildiği dönemde Genç Osman Camii -sur dışında- Güngören’de 

yapılan tek camii olma özelliğine sahiptir. Caminin uzun süre yıpranma gerekçesiyle 

yenilenme ihtiyacı bulunmuş olsa da yakın geçmişte restore edilerek ilk yapıldığı 

dönemdeki görünüşüne kavuşturulduğu öğrenilmiştir.

Son dönemlerde ekonomik koşullar kapsamında mama fiyatlarının ciddi bir artış 

yaşandığı ve bu ekonomik artış nedeniyle sokak hayvanlarının da etkilendiği 

belirtilmiştir. İlçede yaşayan vatandaşların sokak hayvanlarına mama aldıkları ve buna 

yönelik olarak yerel yönetimlerden herhangi bir destek almadıkları ifade edilmiştir. 

Ayrıca sokak hayvanlarının sağlığına dair ilçede bir veteriner hizmetlerine ihtiyaç 

duyulduğu belirtilmiştir. Eş zamanlı, mahalleli kendi evcil hayvanlarını rahatça 

gezdirecek uygun alanların olmadığından da bahsetmiştir. 15 Temmuz Park’ında 

hayvanseverler tarafından parkın bir kısmında çitlerden bir alan tanımlanmaya 

çalışılmış ancak bu durum hem tüm ihtiyacı karşılayamamış hem de parkın diğer 

kullanıcıları açısından gerginlik yaratmıştır.  Buna ek olarak; sokak hayvanlarına su ve 

 planlanması ve bir ulaşım stratejisinin geliştirilmesi trafik yoğunluğunu 

 azaltabilir.

 Öneri 2. Bölgede özel araç kullanımını azaltacak şekilde İSPARK’ın 

 uygulamakta olduğu ‘Park Et Devam Et’ benzeri bir parklanma sistemi 

 kurulabilir. Mahallenin çeper bölgesinde kurulacak sistemle, özel araçların 

 mahalle dışına park etmesi sağlanarak, mahalle içine otobüs veya ring 

 sistemleri ile geçiş yapmaları sağlanabilir.

Trafiğe neden olan diğer bir sebep ise; kargo firmalarına ait araçlardır. İnternet 

alışverişlerinin yaygınlaşmasıyla artan kargo trafiği kentsel hareketliliği olumsuz 

yönde etkilemekte ve trafik oluşturmaktadır. Bu durumun da trafiğe eklenen diğer bir 

sebep olduğu düşünülmektedir.

 Öneri 1. Kargomat veya kargo otomatı olarak bilinen kent içinde belirli 

 noktalara yerleştirilen teslimat alanlarının yaygınlaştırılmasına yönelik 

 çalışmalar yapılabilir. Buna yönelik yerel yönetimler teşvikte bulunabilir. 

 Öneri 2.  Sabah ve akşam saatlerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle ring seferler 

 veya yeni otobüs hatları yapılabilir. 

 Öneri 3. İlçede bulunan Ahmet Kutsi Tecer, Fatih, Nadide, Ali Rıza Gürcan gibi 

 ana caddeler üzerinde bulunan İSPARK alanları kaldırılarak caddede trafik 

 akışı rahatlatılabilir.

 Öneri 4. Kaldırımlar üzerinde bulunan dükkan ve seyyar satıcı işgaliyesi 

 denetlenebilir ve engellenebilir.

İlçede hem kültür sanat etkinlikleri için yeterli alan olmadığı hem de olanların etkin 

değerlendirilmediği görüşü belirtilmiştir. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan Erdem Beyazıt Kültür Merkezi, Güngören 

Kültür ve Yaşam Merkezi ile kadınlara yönelik hizmet vermesi üzere açılan Hanımeli 

Konağı dışında kültür merkezi bulunmadığı, bu merkezlerin de ilçede yaşayanlarının 

ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kaldığı ve herkes için erişilebilir olmadığı ifade 

edilmiştir.

 Öneri 1. Yerel tiyatro toplulukları yerel yönetimler tarafından desteklenebilir.

 Öneri 2.  İlçeye yönelik bir tiyatro salonu  veya çocuklar için drama atölyeleri 

 yapılabilir. 

Çocukların ise güvenle gidebilecekleri ve sosyalleşecekleri, oyunlar oynamalarına 

yönelik bir merkezin bulunmadığı, bu nedenle oyun oynamak üzere okul 

bahçelerinden faydalanmaya çalıştıkları gözlemlenmiştir. Bu türden bir alanın 

bulunmaması kadınların bakım emeği sorumluluklarında eşitsiz bir şekilde artışa 

neden olmaktadır. Diğer bir yandan ise kadınlar ve çocukların sosyal kültürel 

ihtiyaçları giderek derinleşmektedir.

Plansız kentsel gelişimin bir sonucu olarak park ve yeşil alan altyapısı ilçede oldukça 

yetersiz kalmıştır. İstanbul genelinde kişi başına en az yeşil alanın düştüğü ilçe olduğu 

söylenebilir. Açık yeşil alan ve her yaştan kullanıcı için park vb. donatı alanının 

yetersizliği toplantı boyunca pek çok kez tekrarlanarak iletilmiştir. Buna göre 11 

mahalleden oluşan ilçede tüm mahallelerden gelen katılımcılar, Haznedar 

Mahallesi’nde bulunan 15 Temmuz Şehitler Parkı’nı kullanmaktadır. İlçenin toplam 

nüfusu da göz önünde bulundurulduğunda, hem tüm mahallelerde park ihtiyacı 

olduğunu hem de 15 Temmuz Şehitler Parkı’nın tüm Güngören’e hizmet veremediğini 

belirtmişlerdir.

İlçenin kentsel hizmetlerinde yetersiz kalan bir alanın da alevi vatandaşların ibadet 

gerekliliklerini karşılayacağı uygun bir cemevinin olmayışıdır. Katılımcılardan biri bu 

durumu “Biz kendi çabalarımızla bir apartmanda 2 daire kiralayıp onları birleştirerek 

cemevi ve lokal yaptık ancak ibadetin gerekliliklerine  çok uygun değil haliyle. Örneğin 

alevi komşularımızın bir cenazeleri olduğunda cenazeyi diğer ilçelerdeki cemevlerine 

taşımak zorunda kalıyorlar çünkü bir apartman dairesinden cenazenin define uygun 

şekilde hazırlanması da imkansız. Bize bir arazi ya da bina tahsis etseler bile yeter. 

Kendimiz el birliği ile bir cemevi yapar, cenazelerimizi hak ettikleri gibi defnederiz.” 

olarak ifade etmiştir.

 Öneri 1. İlçede farklı din mensuplarının ibadet ihtiyaçlarını giderebilecekleri 

 alanlar tahsis edilebilir.

 Öneri 2. İlçede yaşayan kadın, çocuk, genç, yaşlı, engelli ve tüm bireylere hitap 

 eden bir mahalle evi açılabilir. 

 Öneri 3. Özellikle yerel yönetimler tarafından kreş hizmetleri, çocuk etkinlik 

 merkezleri artırılabilir. 

 Öneri 4. Bölgede şiddet mağduru kadınlar için dayanışma evleri, kadın hakları 

 merkezi ve kadın danışma merkezleri açılabilir. 

 Öneri 5. Halk ekmek büfeleri erişimde kolaylık açısından tüm ilçe genelinde 

 artırılabilir. 

 Öneri 6. Tüm ilçeye hizmet verebilecek bir cemevi yapılabilir.

 Öneri 7. Yaşlı bireyler için sosyal destek merkezleri yapılabilir.

 Öneri 8. İlçe genelinde bisiklet yolu ve çocuk parklarının olmaması veya yetersiz 

 kalmasından dolayı yeni alanlar inşa edilebilir. 

 Öneri 9. Gençlerin spor faaliyetlerine daha aktif katılımları için gençlik spor 

 merkezleri kurulabilir.  İlçede bulunan spor kulüpleri desteklenerek buralarda

 yetişen sporcuların gelişimine açık bir alan haline getirilebilir. 

 Öneri 10.  Kadınlara yönelik mesleki kurslar ve istihdam merkezleri yapılabilir.  

 Öneri 11. Engelli bireyleri ve aileleri olmak üzere  mahallelerde sosyal aktivite 

 alanları, rehabilitasyon ve danışmanlık merkezleri çoğaltılabilir.

 Öneri 12. Merter’de bulunan otopark üzerindeki açık alanın düzenlemesi yeterli 

 bulunmamıştır; bu alan tören alanı olarak daha işlevsel hale getirilebilir.

 Öneri 13. Kale İş Merkezi karşısındaki yıkılan yapının bulunduğu parsel ile 

 henüz yıkımı tamamlanmamış ancak riskli yapının bulunduğu parselin 

 birleşimindeki alanda, ilçe meydanı planlanabilir.

Trafik problemi en çok dile getirilen sorunlar arasında olmuştur. Özellikle Merter 

bölgesinde yoğun bir trafik probleminin gözlemlendiği iletilmiştir. Katılım Kafe 

katılımcılarının aktardığı deneyimlerden ilçede aktif faaliyet gösteren taksicilerin 

Merter bölgesine gidecek yolcuları almayı kabul etmediği öğrenilmiştir. 

Merkez mahallelerdeki trafik yoğunluğunun temel sebeplerinden birinin de hem 

tekstil imalathanelerinin yoğunlaşması hem de keresteciler sitesinin  bu bölgede 

üretim, dağıtım, satış vb. operasyonlarının gerçekleşiyor olmasıdır. Dağıtım 

faaliyetinin benzer saatlerde yoğunlaşması, mal yükleme/indirmelerde yapılan 

uygunsuz parklanmalar nedeniyle trafik sık sık kilitlenmekte, bu yoğunluk özellikle 

Mehmet Nesih Özmen ve Nafiz Gürman mahallerinin günlük trafik akışını olumsuz 

etkilemektedir. Oldukça kısa mesafedeki yerlere dahi, saatler süren yolculuklara 

neden olması pek çok kez vurgulanmıştır. Özellikle okul dönüşlerinde servis kullanmak 

durumunda olan küçük yaştaki öğrenciler ve velileri için bu sorun, hızla çözülmesi 

gereken bir nokta olarak belirtilmiştir. Bir katılımcı bu konuyu “evim ile torunlarımın 

okuduğu Ahmet Merter İlkokulu bağırsam duyulacak kadar yakın mesafede . Ancak; 

her gün 1 saat onları okula bırakmak, 1 saatte okuldan almak için bu trafiği çekmek 

zorunda kalıyorum.” olarak özetlemiştir.

 Öneri 1. Yerel yönetimler tarafından Güngören’e özel bir mal tedarik zincirinin 

Güneştepe Mahallesi’nde bulunan Aliya İzzet Begoviç Parkı, Spor Parkı ve Güneştepe 

Spor Sahası ve kültür merkezini içerisine alan 25 bin m2’lik alanın, millet bahçesi inşa 

edilmesi üzere TOKİ’ye devredildiği öğrenilmiştir.

Güngören’de yeşil alan olarak nitelendirilebilecek yaşayanların vakit geçirebileceği 

alanların yalnızca Tozkoparan bölgesinde kaldığı düşünülmektedir. Tozkoparan’ın da 

ranta açılması Güngören için büyük bir kayıp olarak görülmektedir. Bu bağlamda 

mahalle yaşayanları tarafından büyük bir direniş gösterilmektedir.

 Öneri 1. Merter’de bulunan Şelale Parkı’nın zaman içerisinde yeşil alan işlevini 

 yitirdiği, parkın içerisine açılan işletmeler sebebiyle kullanım amacının 

 farklılaştığı ifade edilmiştir. Bu kapsamda; yeşil alan niteliğinin geri 

 kazandırılması kamusal alan kazanımı sağlayabilir.

Katılımcılar arasından bir kişi Merter ve Tozkoparan bölgesininin ağaç ve bitki çeşitliliği 

açısından zengin olduğunu aktarmıştır. 

 Öneri 1. Güngörenin Merter ve Tozkoparan bölgelerinde bitki faunasına yönelik 

 araştırmalar yapılabilir.  Bölgeye özgü bitkiler var ise; bu bitkilere yönelik yerel 

 yönetimlerin uyguladıkları plan notlarına bilgi düşülebilir, korumaya yönelik 

 çalışmalar yapılabilir.

Engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç bireyler ile onların aileleri ele alındığında; Güngören 

ilçesinin önemli bir gündemi de bu grupların ihtiyaçları olmuştur. Akülü ve manuel 

tekerlekli sandalye ile yaşamına devam eden bireylerin ara yollarda ve kaldırımlarda 

ciddi güvenlik sorunları yaşadıkları belirtilmiştir. Kaldırım taşlarının düzensiz ve eksik 

olması ile kaldırımlarda oluşan çukurlar, fiziksel ve görme engelli bireyler için günlük 

yaşamlarını epeyce zorlamaktadır. Kendi yaşamsal ihtiyaçlarını yardım almadan 

gidermek isteyen engelliler,  mahalle ve sokak ölçeğinde kentsel tasarımın bu hususta 

ele alınmasının aciliyetine vurgu yapmıştır. Bu konuda özelleşen bir konu da engelli 

bireylerin anneleri ve ihtiyaçları olmuştur. Anne ve çocuklarının bir araya gelebileceği 

ve deneyim paylaşabileceği ortamın yok denecek kadar az olduğunu belirten 

görüşler bildirilmiştir. 

 Öneri 1.  Güngören İlçesindeki her mahalle için erişilebilirlik özelinde kentsel 

 tasarım rehberi hazırlanabilir.

 Öneri 2.  Akülü tekerlekli sandalyelerin kamusal alanlarda şarj edilebilmesi için, 

 şarj noktaları yaygınlaştırılabilir. 

 Öneri 3. Ana ve ara yollardaki kaldırımlarda scooter parklanması engellenerek, 

 erişilebilirlik arttırılabilir.

 Öneri 4. Engelli çocuklara ‘engelsiz parklar’ tasarlanabilir.

 Öneri 5. İlçedeki yerel yönetim ve büyükşehir belediye koordinasyonu ile engelli 

 gençler için yaz kampı ve etkinlik programları arttırılabilir.

Bağımlılıkla Mücadele

STK’lar ve Örgütlenme 

 Öneri 6. İlçedeki yerel yönetim ve büyükşehir belediye koordinasyonu ile tüm 

 kamusal alanlardaki tuvaletlere; engelli ve yaşlılar için acil durum sinyal 

 butonları eklenebilir.

 Öneri 7. İlçedeki tüm kamu kuruluşları başta olmak üzere; günlük hayatta 

 ihtiyaç duyulan tüm mekanlara seyyar rampa tahsisi yapılabilir. 

 Öneri 8. İlçe özelinde geliştirilecek istihdam programlarında engelli bireylerin 

 annelerine ve ihtiyaçlarına uygun iş alanları yaratılabilir.

 Öneri 9. İlçe bütününe hizmet verecek noktalarda engelli, yaşlı ve emeklilerin 

 ihtiyaçlarına uygun sosyalleşme alanları yaratılabilir.

Güngören’in kültürel mirasına yönelik aktarılan notlarda somut ve soyut mirasa 

yönelik bilgiler paylaşılmıştır. Yakın zamanda şair ve yazar Taşkın Aşan tarafından 

kaleme alınan ve 30 yıllık çabanın ardından Güngören’in tarihine ışık tutan ‘Vidos’tan 

Güngören’e’ adlı kitabın basılması Güngören’de yaşayanların kolektif belleğini 

korumak ve yaşatmak için önemli bir kaynak haline gelmiştir. 

 Öneri 1. Güngören bölgesinde yaşayan gençlerin kolektif bilincini yükseltmek 

 adına yaşlı bireylerle bir araya gelebilecekleri, hem yaşlı bireylerin Güngören’e 

 dair hikayelerini aktarabilecekleri hem de gençlerin yaşlılara değişen dünyaya 

 dair bilgi aktarımında (teknoloji vb. konularda) bulunabilecekleri bir ortam 

 sağlanabilir. Bu ortamlar da ‘Mahalle Evleri’ aracılığıyla kurulabilir.

Mirasa yönelik ilçenin önemli değerlerinden biri olan ve yaklaşık 40 yıllık bir geçmişe 

sahip İzzet Ünver Lisesi’nin öneminden bahsedilmiştir. Katılımcılar arasında da 

birbirinden farklı yaşlarda bu liseden mezun olan kişiler deneyimlerini aktarmışlardır. 

12 Eylül olaylarında öğretmenleri için eylemde bulunan İzzet Ünver Lisesi 

öğrencilerinin kimlik kontrolünde yere yatırılmış haldeki fotoğrafları ile o döneme 

damga vuran liselerden biri haline geldiği iletilmiştir.

Lisenin adının değiştirilmek istenmesi ile 5000’e yakın imza toplayarak kurulan İzzet 

Ünver Lisesi Mezunları Derneği tarafından 7 senedir devam eden bir mücadelenin 

başlangıç adımı atılmıştır. bugünün gelinen aşamada ise okulun yıkılacağı, yerine yeni 

bir okul ve altına yeraltı otoparkı planlanacağı bilgisi alınmıştır. Lisede öğrenim gören 

öğrencilerin de misafir okula gönderileceği bilgisi alınmıştır. Dernek bu konuda da 

dava açarak süreci aktif olarak takip etmekte ve mücadeleye devam etmektedir.

 Öneri 1. İzzet Ünver Lisesi’nin, tarihine ve değerine yakışır şekilde korunması ile 

 aynı isimle hizmet vermeye devam etmesi sağlanabilir. 

 Öneri 2. Lisenin anısına bir fotoğraf sergisi de organize edilebilir.

Tarihi mirasa yönelik DİSK Tekstil İşçileri Sendikası Merter Şubesi’nin bölgede yer 

alması tarih boyunca önemli direnişlere tanıklık etmiştir. Emek tarihinin korunması ve 

kayıt altına alınmasına yönelik bazı çalışmaların yapılması gerektiğine vurgu 

yapılmıştır.

 Öneri 1. Emek müzesi için çalışmalar yapılabilir. Bu çalışma kapsamında 

 öncelikle Güngören’de yaşayan işçi emeklisi olup geçmişe dair değerli 

 hatıralara sahip kişilerle görüşülerek hem somut hem soyut mirasa yönelik bir 

mama verecek tanımlı alanlar olmadığından dolayı sokak ortalarına ve kaldırımlara 

gelişigüzel bırakılan yiyeceklerin sıhhı koşullardan uzak bir durum yaratıp hem 

hayvanlar hem de insanlar açısından sağlık riski oluşturduğu öğrenilmiştir.

Sokak hayvanlarının öldükten sonra ilçe belediyesi tarafından çöpe atıldığına şahit 

olan bir katılımcı bu konuda yaşadığı derin üzüntüyü de eklemiştir.

 Öneri 1.  Mahallelere, ortak alanlara mama istasyonları kurulabilir.

 Öneri 2. Yerel yönetimler tarafından belirlenen mahallelerde yerel hayvan 

 gönüllü kurulu oluşturulabilir.

 Öneri 3. İlçe genelinde ücretsiz sokak hayvanlarına yönelik veteriner hizmetleri 

 merkezi kurulabilir.

 Öneri 4. İlçe bütününde hayvanlara özel ayrılmış güvenli gezi rotaları 

 oluşturulabilir.

 Öneri 5. İlçe bütününde hizmet verecek hayvan mezarlığı alanı ayrılabilir.



 artırılabilir. 

 Öneri 2. Kira artışlarının sonucu atölyelerin konut alanlarının alt katlarına 

 taşınması ikamet eden nüfus üzerinden çeşitli sorunlara yol açmaktadır. 

 Denetimsiz ve ruhsatsız olan bu atölyelerin faaliyetleri denetlenebilir ve 

 engellenebilir.

Güngören’in şu an içinde bulunduğu sınırlarda 60’lı yıllarda ziraat ve hayvancılık 

faaliyetlerinin yürütülmekte olduğu öğrenilmiştir. Şimdilerde ise Güngören 

bölgesinde üretim ve ticaret faaliyetleri yoğun bir şekilde gerçekleşmekte olup, 

sektörel örgütlenme ‘tekstil’ alanında uzmanlaşmıştır. 

Güngören ilçesinde yer alan Merter tekstil merkezi sadece Güngören’de değil tüm 

İstanbul ve Türkiye için tekstil ve konfeksiyon sektörlerinde lokomotif işlevi 

görmektedir. Üretim atölyeleri ile toptan ve perakende satış alanlarının yoğunlaştığı 

ilçede, Merter’in ulaşım aksları ile beslenen merkezi bir noktada yer alması 

gerekçesiyle çevre ilçelerden pek çok yurttaş istihdam imkânı bulabilmektedir. 

Katılımcıların ifadesine göre Güngören’de yaşayanların %70’e yakını tekstil ve hazır 

giyim sektörünün üretim, pazarlama/satış ya da dağıtımı ile ilgili alanlarında 

çalışmaktadır. Özellikle tekstil üretimi, apartman altlarında bulunan konfeksiyon 

atölyelerinde yapılmakta, bu alanların sıhhi koşullardan uzak, denetimsiz ve ruhsatsız 

olduğuna dair kaygılar ifade edilmektedir. 

Merter tekstil sektörü için fiziki üretim alanı olarak kullanılmamaktadır. Tekstil alanında 

merkezi yönetim ve planlama ise özellikle Keresteciler Sitesi bölgesinde yer seçmiştir. 

Diğer bir yandan el işçiliği ile ayakkabı imalatına yönelik üretim faaliyetlerinin Sanayi 

Mahallesi’nin Sancaktepe bölgesinde yaygın olduğu bildirilmiştir. Burada uzun 

yıllardır faaliyet gösterdikleri ve kümelendikleri iletilmiştir. 

 Öneri 1. Sancaktepe bölgesinde yoğunlaşan ayakkabı imalat faaliyetlerini 

 gerçekleştiren esnafların görünür kılınması için Güngören ve çeşitli ilçelerde 

 kermes ve benzeri etkinliklerde bu esnaflara ver verilebilir.

 Öneri 2. Ayakkabı imalatında faaliyet gösteren esnaflara yerel yönetimler 

 nezdinde satış alanları tahsis edilebilir.

 Öneri 3. Bölgeye en yakın Enstitü İsmek Merkezi’ne ayakkabı üretiminde el 

 işçiliğine yönelik meslek edindirme kursları açılabilir.

 Öneri 4. Güngören ilçesinin hem yurtiçi hem de yurtdışı ticari faaliyetleri 

 yoğun bir bölge olmasına rağmen iş insanlarının bölgeyi ziyaretlerinde ilçe 

 içerisinde konaklama imkânlarının yok denecek kadar az olduğu ve bu konuya 

 ilişkin bir ihtiyaç  bulunduğu ifade edilmiştir.

Katılımcıların paylaşımları doğrultusunda, Güngören’de son zamanlarda madde 

bağımlılığı ve ticaretinde ciddi artış görüldüğü aktarılmıştır. Akıncılar Mahallesi, İnönü 

Caddesi bu tip faaliyetlerin gerçekleştiği yerlere örnek olarak verilmiş, kullanım ve 

alışverişin apartman girişlerinin kullanımına kadar yaygınlaştığı belirtilmiştir. Özellikle 

genç nüfusun uyuşturucu ticareti vb. suç olaylarına sürüklenip yasal olmayan 

yollardan geçim kaynağı oluşturmaya yöneldiği ifade edilmiştir. Bölgede yetersiz 

sosyo-kültürel faaliyetler nedeniyle bireylerin başka bir alternatifleri olmadığı zaman 

sokaklara yöneldiği, beraberinde toplumsal sorunlar ve asayiş olaylarında artış 

yaşandığı belirtilmiştir.      

 Öneri 1.  Bağımlılıkla mücadele kapsamında  mahalle odaklı ilçe emniyeti, 

 kaymakamlık ve yerel yönetimler ortak proje yapabilir.

 Öneri 2. Bağımlılıkla mücadele eğitim danışma merkezleri kurulabilir, bu 

 merkezlerde ayrıca saha çalışmaları yapılabilir.

 Öneri 3. Bağımlı bireyleri tekrar kazandırmak veya önlemek adına sosyal 

 destek programları düzenlenebilir.  

 Öneri 4. Muhtarlıklarla bağımlılıkla mücadele konusunda programlar 

 geliştirilebilir.

Güngören ilçesinde 1960’lı yıllardan beri yoğun bir işçi nüfusunun barınması, emek 

yaşamı için büyük çaplı ve tarihi direnişlerin gerçekleşmesi, emeği sembolize eden 

mekan hatıralarının olması ilçede bir örgütlenme eğiliminin olduğunu ortaya 

koymaktadır. İlçede örgütlü çalışmalar yürüten pek çok sivil toplum kuruluşu olmasına 

karşın, sivil toplumu ilçe belediyesi ile ortak bir masa etrafına oturtacak, iletişim kanalı 

oluşturacak bir aktif ilçe kent konseyi faaliyeti gözlenmemektedir. Bu durumun 

yapan polis sayısının da 140 civarında olduğu paylaşılmış ve bu sayıların güvenli 

alanların tesisinde yeterli olmadığı belirtilmiştir.  

 Öneri 1.   Göçmenlerin yoğun olduğu mahallelerde planlı sosyal entegrasyon 

 programları yapılabilir. 

 Öneri 2.  Mevcut mahallelerde güvenlik durumu tespit edilmek üzere saha 

 gezileri ve tespitleri yapılabilir. Güvenlik problemi olan ve özellikle sosyal 

 uyumda zorluk yaşayan bireylerin denetlenmesine yönelik yerel mahalle 

 temsilcileri ve emniyet birim temsilcileri görevlendirilebilir.

 Öneri 3.  Toplumsal olayların yaşandığı  özellikle kadın ve çocukların güvende 

 hissetmediği mahallelerde  güvenlik butonları oluşturulabilir. 

 Öneri 4.   Artan sosyal sorunlara karşı suç önleme ve sosyal uyum merkezleri 

 kurulabilir.

 Öneri 5. Güvenlik önlemlerini arttırmak için ana caddelerde mobese 

 kameraları ve ara sokaklarda güvenlik güçlerinin sayısının arttırılması etkili 

 olabilir.

 Öneri 6. Merter Köprüsü üzerinde dilenen kişilere yönelik rehabilitasyon ve 

 ekonomik destekler sağlanarak bu bölge dilencilerden arındırılabilir.

İkinci olarak; son 10 yıldır yoğun bir siteleşme olduğu, sitelerin yüksek duvarlarla 

kapalı ve güvenlikli halinin site dışındaki alan için ‘tekinsiz ve ıssız alan’ hissiyatı verdiği 

dile getirilmiştir. Özellikle Merter’den Marmara Forum tarafına gidilen aksta 

yürüyebilecek bir yolun olmadığı bu durumunun gece saatlerinde hem erkeklerde 

hem de kadınlarda büyük bir endişeye neden olduğu aktarılmıştır. 

 Öneri 1. Altyapı düzenlemeleri ve aydınlatma çalışmaları yapılarak 

 yurttaşların kullanabileceği yaşayan bir cadde düzenlemesi gerçekleştirilebilir.

Güngören’de yaşayan katılımcıların son zamanlarda ilçe genelinde birçok mahallede 

kendilerini güvende hissetmedikleri ve asayiş sorunları olmak üzere birçok toplumsal 

düzeni bozan olay ile karşılaştıkları ifade edilmiştir. İlçede artan göçmen nüfusu ve 

sosyo-ekonomik durum, gelir eşitsizliği vb. ekonomik koşullara bağlı farklılıklar 

nedeniyle yaşanan sosyal uyum sorunları mahalleli tarafından vurgulanan 

noktalardan biri olmuştur. Suç faaliyetlerindeki artışın ciddi bir güvenlik problemi 

oluşturduğuna dair muhtarlık ve emniyet birimlerine şikayetler geldiği belirtilerek, bu 

konularda geliştirilebilecek sosyal politikalara ihtiyaç duyulduğu ifade edilmiştir. Buna 

ek olarak bölgede kayıt dışı göçmenlerde artış olması nedeniyle ilçe genelinde 

yaşayan bireylerin tedirginlik hissettiği dile getirilmiştir.

Güvenlikle ilgili yaşanan sorunların ve güvensizliğin artış sebeplerine ek olarak; 1989 

yılında ilçede beş polis merkezi varken günümüzde bu sayının ikiye düştüğü, görev 

İlçede son yıllarda yaşanan göç artışı ve istihdamın daralmasına bağlı olarak 

mahallelinin gelir seviyesinde düşüş yaşandığı gözlemlenmektedir. Bu sorunun bir 

yansıması olarak daha çok göçmenlerin dairelerde ikamesi yerine, ekonomik gelir 

elde etme amacıyla mülk sahiplerinin, apartmanların altında bulunan dükkanları iş yeri 

kullanım amacı dışında kiraya verdikleri ifade edilmektedir. Bir arada yaşama kültürü 

ile uyuşmanın olmaması ve kira bedellerinde hızla artış yaşanması nedenleriyle 

apartman sakinleri arasında bu konuda sıklıkla kavgalara şahitlik edildiği 

belirtilmektedir.

Dezavantajlı gruplar arasından kadınlara yönelik çalışmaların artırılması gerektiği, 

saha araştırmaları yapılarak ihtiyaç sahibi kadınlara ulaşılmasının önem arz ettiği 

konusuna vurgu yapılmıştır. Kadınların açık kamusal alanlarda yürümeyi tercih 

etmedikleri ve kendilerini güvende hissetmedikleri öğrenilmiştir. Bununla birlikte; 

ilçede aktif olarak sosyal hayatın içerisinde olmak konusunda istekli olan kadınlar, 

aynı zamanda kafe ve restoranların yüksek ücreti sebebiyle kamusal, güvenli ve 

uygun fiyatlı alanlara ihtiyaç duyduklarını belirtmişlerdir. Kadın emeğinin 

görünürlüğünün de arttırılması gerekliliğini  ileten katılımcılar, kadınların ekonomik 

olarak güçlendirilmesinin Güngören İlçesinde büyük değişimler yaratacağına 

inanmaktadır. 

İlçe belediyesi tarafından dönüştürülerek kadınlara yönelik hizmet vermesi üzere 

açılan Hanımeli Konağı’nın hem fiziki imkânlarının hem de faaliyet alanının zayıf 

olduğu belirtilmiş ve kadınların sosyal aktiviteleri, gelişimini destekler nitelikte kursları 

ve el emeğini değerlendirmeleri üzere işlevsel bir alana dönüştürülmesi ihtiyacı 

bulunduğu ifade edilmiştir.

Suriyeli göçmenler ikame ederken; iş sahasının yoğunlaştığı Sanayi Mahallesi gibi 

bölgelerin siyahi göçmenler tarafından tercih edildiği öğrenilmiştir. Özellikle tekstil 

sanayi alanında geniş bir iş sahasının Güngören’de yer seçmiş olması ve yoğun iş 

gücü ihtiyacı, göçmenleri bu bölgeye çekmektedir. Kendilerine bir hayat kurmak 

umuduyla ilçeye yerleşen göçmen nüfusunun ucuz ve kayıtsız şartlarda çalışıyor 

olması da, işgücü talebinin hızlıca karşılanmasını sağlayarak bölgeye yoğun bir göç 

dalgasının gelmesine sebep olmuştur. Katılımcıların aktarımları kapsamında göçü 

tetikleyen temel faktör; iş sahası olmuştur. Bunlara karşın son 10 yılda Güngören 

nüfusu düzenli olarak azalmıştır. Bunun temel sebebi ise; konut kullanımının yerini 

ticari kullanıma bırakmasıdır. Kentsel hareketlilik gün içinde hızlı bir değişiklik 

geçirmektedir. 

 Öneri 1. Nüfus projeksiyonları gündüz gece nüfusu göz önüne alınarak yapılırsa,  

 kentsel hizmetler nüfusun ihtiyaçlarını karşılama yönünde daha makul 

 standartlarda planlanabilir.

 Öneri 2. Yoğun göç artışı olan mahallelerde sosyal uyum ve planlı dağılım 

 programları yapılabilir.

Güngören ilçesi 1992 yılında Bakırköy ilçesinden ayrılarak yeni bir ilçe olmuştur. 1993 

yılında ise Esenler ilçesine ait sınırlar Güngören ilçesinden çıkarılmış, Güngören 11 

mahalleli bir ilçe olarak batıya doğru yayılarak genişlemeye devam etmiştir. 

Güngörenli katılımcılar tarafından kentsel gelişim hakkında fiziksel çehresindeki hızlı 

değişime karşın gelişime yönelik olumlu bir yorum yapılmamış, alt yapı sorunu, trafik 

ve kargaşanın çoğaldığı aktarılmıştır.

İlçenin batı tarafındaki mahalleler yerleşim yeri ağırlıklı olmakla birlikte doğu tarafı 

sanayi alanının yoğunlaştığı bölge olarak karşımıza çıkmaktadır. Konut yerleşim 

birimlerinin organizasyonuna bakıldığında ise; siteleşmenin yoğun olmadığı daha çok 

tekil yapının yaygın olduğu iletilmiştir. Bu durum ise; mahalle kültürünün ve 

örgütlenmenin hala oldukça yaygın olduğunu ortaya koymaktadır. 

Katılımcılar Nafiz Gürman Mahallesi’nin ticari baskı altında olduğunu, konut olarak 

kalmasının istendiğini fakat yakın zamanda işyeri kiralarının artması ile birlikte  çok 

fazla ticari işletmenin bu bölgedeki dairelere yerleştiğini ve mahallenin çehresinin 

değişmeye başladığını aktarmışlardır. Mahalle kültürü ve dokusunun yok olmaya 

başlaması bir tehdit olarak görülmektedir.

 Öneri 1. Mahalle dayanışma ağlarının güçlendirilmesi için ilçe kent konseyi ilçe 

 belediyesi ile bir iletişim kanalı kurabilir.

 Öneri 2. Planda konut kullanımında görünen parsellerdeki yapılarda yerel

 yönetimler aracılığıyla denetleme ve raporlama yapılabilir.

İlçenin sosyal yapıda geçirdiği değişimin özellikle Güneştepe ve Merkez Mahallelerine 

olan yansımasının yoğun hissedildiği, bu bölgelerde yoğun bir göç trafiğinin olduğu 

iletilmiştir. Merkez Mahallesi ve çevresindeki yerleşim alanlarında yoğunluklu olarak 

Tekstil sektörünün aktif faaliyet gösterdiği Güngören’de kayıtsız işçi sayısının yoğun 

olduğu tahmin edilmektedir. Bu durum tekstil çalışma sahalarında planlamayı 

zorlaştırmaktadır. Apartman altlarında bulunan konfeksiyon atölyelerinde çalışan bu 

işçiler kayıtsız çalışmalarının yanı sıra, katılımcılar tarafından aktarılan bilgiye göre can 

güvencelerinin de olmadığı, işverenleri tarafından atölyeye kilitlendikleri ve zorla 

sabaha kadar çalıştırıldıkları öğrenilmiştir. Büyüyemeyen küçük çaplı konfeksiyon 

atölyeleri üretimi artırmak için işgücüne yoğun iş yükü vermekte, bu durum iş sağlığı 

ve güvenliğini tehdit etmektedir.

 Öneri 1. Belediye zabıtaları daha yoğun denetleme yapabilir; kayıtsız çalışanlara  

 yönelik merkezi yönetime bir raporlama yapılabilir. 

 Öneri 2. Zabıta raporlarından elde edilen bilgiler ışığında ihtiyaç duyulan   

 mahallelerde yerel yönetimler tarafından ‘İş Sağlığı ve Güvenliği’ eğitimlerinin  

 verilmesi yönünde bir destek sağlanabilir.

Mülteci ve göçmenlerin güvencesiz koşullarda çalışmasının bir nedeni de meslek  

edindirme eğitimi almamış olmaları ve her koşulda çalışabilir nitelikte olmalarıdır. 

 Öneri 3. Enstitü İsmek tarafından tekstil çalışanlarına ve el emeğine yönelik  

 sertifikalı eğitim kursları verilebilir.

Merkez Mahallesi Merter bölgesinde tekstil depo, atölye ve imalathanelerinin plansız 

bir şekilde yer seçmesi ve kümelenmesi, mahallenin arazi değerlerinde ciddi bir 

yükselişe neden olmuştur. Kiralar oldukça yükselmiştir. Fakat tekstil sektörünün 

yoğunlaştığı Laleli gibi örneklerle karşılaştırıldığında daha uygun kira fiyatlarının 

bulunması da bölgeye talebi artırmaktadır.

 Öneri 1. Yapı kullanımı için yerel yönetimlerin zabıta birimleri denetimleri
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konusunda o bölgede yaşayan mahalleliyle danışarak ve anlaşarak kararlaştıran, 

kamu-yurttaş iletişim ağını güçlendiren bir yöntem anlayışının karar vericiler tarafında 

geliştirilmesi gerektiğine inanmaktadır. 

 Öneri 1. Yerel yönetimler aracılığıyla mahalle dayanışma ve danışma kurulları 

 oluşturulabilir. 

 Öneri 2.  Dayanışma kültürünü yaygınlaştırmak ve bölgede yaşayan yurttaşın 

 bilgiye erişimlerini kolaylaştırmak adına ilgili STK’larla iş birliği 

 gerçekleştirilebilir. 

 Öneri 3. Yerel belediyeler kentsel dönüşümde denetleyici olma yetkisini daha 

 sıkı takip edebilir. Belediye içerisinde kentsel dönüşüm uygulamaları 

 denetleme kurulu oluşturulabilir. Bu kurullarda; şehir plancı, mimar, peyzaj 

 mimarı, inşaat mühendisi, elektrik mührendisi, sosyolog, psikolog, avukat vb. 

 pek çok meslek sahibine yer verilebilir.

 Öneri 4. Kentsel dönüşüm uygulanacak bölgelerde belirlenen %40’lık sosyal 

 donatı alanının ‘yeşil alan’ olarak tanımlanması, bu pay üzerindeki belirsiz 

 uygulamanın netleştirilmesi kentsel haklarda adaleti sağlamaya yardımcı 

 olabilir.

Diğer bir taraftan; iklim meselesinin düşünülmediği, inşaa edilecek yapıların çevreci 

veya enerji dostu olup olmadığının herhangi bir kriter olarak bile planlanmadığı, bu 

durumun ise dünya iklim değişikliği uyumluluğuna yönelik önemli adımlar atarken 

bizleri geri götürdüğü düşünülmektedir.

Deprem riskinin en fazla olduğu mahallenin Sanayi mahallesi olduğu ve katılımcıların 

ifadelerine göre sanayi mahallesinde bir kentsel dönüşüm ihtiyacının olduğu 

aktarılmıştır.  Sanayi Mahallesi’ndeki binaların yüksek riskli olduğu ve acil olarak 

yapılanmaya gidilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Buna ek olarak Güngören’de genel 

olarak gerek binaların gerekse ilçede yaşayan vatandaşların depreme hazırlıklı 

olmadığı ve risk taşıdığı ifade edilmiştir.  

İlçede deprem toplanma alanlarının yetersiz olduğu, Akıncılar Mahallesi’nde bulunan 

400 m2’lik alan içerisinde muhtarlığın da bulunduğu toplanma alanının, mahallede 

yaşayan nüfus düşünüldüğünde yetersiz kaldığı örneği ile belirtilmiştir.

 Öneri 1. Bölgesel eylem planları ile deprem riski taşıyan binalar yeniden 

 yapılandırılabilir.

 Öneri 2. Güngören’de belirli periyotlarla risk taşıyan mahallelerde afet planları 

 oluşturulabilir. 

 Öneri 3. Yerel yönetimler ve STK’lar ile birlikte iş birliği gerçekleştirilerek 

 deprem bilgilendirme ve risk alanları formları düzenlenebilir.  

 Öneri 4. Yüksek riskte olan mahalleler için  deprem toplanma alanları 

 oluşturulabilir.

Güngören’de bireylerin yaşadıkları mahallede kalarak temel ihtiyaçlarını giderebilme, 

kamusal hizmet ve sosyal donatı alanlarına erişebilme yönünde mahallenin 

imkânlarının yeterli koşullarda olmadığı ifade edilmektedir.  Mahallelinin birlikte vakit 

geçirebileceği sosyal tesisler, park alanları, rehabilitasyon merkezleri ve kreş 

hizmetleri olmak üzere yerel anlamda yetersiz kentsel hizmetler olduğu ifade 

edilmiştir.  Buna ek olarak; kamusal açık yeşil alan, eğitim ve kültür merkezleri, sağlık 

kurumları, kadın danışma merkezlerinin yetersiz olması nedeniyle mahalleliler bu 

hizmetler için talepte bulunmuşlardır. Yerel yönetimler tarafından ilçede yaşayan 

bireylerin etkinliklere katılabileceği, haklarını öğrenebileceği veya kurslara dahil 

olabileceği bir mahalle evinin eksik olduğu ifade edilmiştir. 
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ciddiyetini katılımcılar ‘ilçe kent konseyine katılımlarının engellendiği’ açıklamasıyla 

ifade etmişlerdir.

 Öneri 1. ‘Demokrasi Kültürü’ isimli demokrasi, aktif yurttaşlık, katılımcılık, 

 katılımcı demokrasi vb. konularda eğitimler düzenlenebilir. Bu eğitimlerde 

 muhtar ve yerel yönetim iş birliği yapabilir.

 Öneri 2. Pandemi ve artan kira fiyatları sebebiyle kullandıkları mekânları 

 boşaltmak zorunda kalan sivil toplum örgütlerinin faaliyetlerine devam 

 edebilmeleri için İBB’ye ait olduğu belirtilen eski ek hizmet binasında yer tahsis 

 ederek ya da yeni bir kültür merkezi yapılarak çözüm üretilebilir.

Güngören ilçesi, sosyal-demografik açıdan; farklı etnik grup, dini inanç, siyasi görüş, 

ekonomik sınıf ve kültürel geleneklere sahip  yurttaşları kapsayan heterojen yapıdaki 

ilçelerden biridir. Bu anlamıyla inanç, görüş ve sınıfsal açıdan azınlıkta kalan toplumsal 

grupların inanç, değer ve göreneklerinin gözetildiği sivil toplum kuruluşlarına ve 

ibadethanelere ihtiyaç duyulmaktadır. Geçmiş yıllarda bu yönüyle aktif bir şekilde yer 

alan sosyal ağların bulunmuş olduğu ancak son yıllarda mekan bulma noktasında 

sorunların yaşanması nedeniyle sınırlılıkların sürdüğü ifade edilmektedir.  Bu 

nedenlerle bölge sakinleri arasında etkileşimin azalırken yaşam tarzı bölünmelerinin 

artıyor olduğu sorununa değinilmiştir.

 Öneri 1. Bir model olarak Karşı Kapı gibi  sivil toplum kuruluşları, kültür evleri, 

 dernek, inisiyatif ve ağların oluşması desteklenebilir ve yaygınlaştırılabilir; bu 

 şekilde bölge insanları birbirleri ile temas kurabilir.

Güngörende okullaşmanın yavaşladığı ve öğrencilerin ilçe mahallelerinde dengeli bir 

dağılımının olmadığı, bu durumun öğrencilerin eğitim öğretim ihtiyaçlarının yerinde 

karşılanmasına imkân vermediği; bu durumun ise sosyal ekonomik sorunlar ve taşıma 

eğitim sistemlerinden kaynaklı olduğu belirtilmiştir.  

Özellikle okul yetersizliği veya taşımalı eğitim sistemi nedeniyle öğrencilerin ulaşım, 

sosyal uyum, akran zorbalığı, sosyo-ekonomik yetersizlik gibi birçok problemle 

karşılaştığı ve eğitimdeki haklarına temel olarak erişemedikleri ifade edilmiştir.  

Yetersiz sosyo-ekonomik durum, gelir eşitsizliği vb. nedenlerle en çok çocukların okul 

ihtiyaçları ve temel beslenmelerinde ciddi sıkıntıların ortaya çıktığı belirtilmiştir.   

Eğitim alanları konusundaki yetersizliğe kendi buldukları çözümü aktaran Mehmet 

Nesih Özmen Mahallesi Muhtarı Aziz Kılıç “Ben muhtar olduğumda Güngören’in tek 

okulsuz mahallesi Mehmet Nesih Özmen Mahallesi’ydi. Vatandaşın şartlı terk ettiği bir 

arsa bulduk. Yeşil alan dışında bir şey yapılamaz ibaresi olan arsada gizlice okul yaptık. 

Adı “Şiir Mektebi” olan okulumuz ilkokul ve ortaokulun aynı eğitim alanında ve 8 yıl 

olduğu dönemde yapıldığı için tüm mahallelilere yeten bir okuldu . Sonra 4+4 eğitim 

sistemine geçince  Şiir Mektebi, ortaokul olarak hizmet vermeye başladı.  Öyle olunca 

bizim mahallemizdeki (Mehmet Nesih Özmen) çocuklar ilkokul için Nafiz Gürman 

Mahallesi’ne gitmeye; onların ortaokula giden çocukları bizim mahallemize gelmeye 

 Öneri 1. Yerel yönetimlerin sosyal hizmetler biriminde çalışan saha görevlileri 

 tarafından Güngören bölgesinde ilgili mahalle muhtarı ile iş birliği halinde 

 ihtiyaç sahibi kadınların sorunlarına yönelik bir araştırma yapılabilir.

Öneri 2. Saha araştırma raporlarından yola çıkılarak kadınların ihtiyaçlarına 

 yönelik çözüm önerisi getiren içeriklerin planlandığı bir Mahalle Evi 

 planlanabilir. 

Öneri 3. Kadınların acil durumlarda kiminle iletişime geçebilecekleri ve nasıl 

 önlem alabileceklerine yönelik kısa eğitimler Mahalle Evleri’nde organize 

 edilebilir.

Öneri 4. Güngören’in açık alanlarında kadın emeğini değerlendirmeye yönelik 

 etkinlikler düzenlenebilir.

İlkokul ve ortaokul çağındaki çocuklara yönelik beslenme ve spor gündemine 

değinilmiştir. Çocukların sağlıklı ve uygun fiyatlarda gıdaya erişiminin olmaması, okul 

dışı faaliyetlerde enerjilerini atabilecekleri bir faaliyet alanı olarak spor alanlarının 

eksikliği anne babalarda büyük bir endişe oluşturmaktadır. 

Öneri 1. Okul sonrası faaliyetlere yönelik açık kamusal alanlarda etkinlik 

 (satranç turnuvaları, tiyatro atölyeleri vb.) sahaları oluşturulabilir.

Öneri 2. Yerel yönetimler, ilkokul ve ortaokul çağındaki ihtiyaç sahibi çocuklara 

 beslenme yardımında bulunabilir.

Lise ve üniversite dönemindeki gençlere yönelik etkinliklerin artırılması gerektiği, 

gençlerin sosyalleşemediği ve kültürel etkinliklere katılamadığı düşüncesi iletilmiştir. 

Hayat pahalılığı ve Güngören’in sosyol-kültürel tesis ve etkinlikler yönünden zayıf 

kalması gençleri bu faaliyetlerden eksik bırakmaktadır. 

Öneri 1. İlçe belediyesi ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim desteği verebilir. 

Öneri 2. İl belediyesi sosyal ve kültürel tesis yer seçimlerinde Güngören için acil 

 gündem oluşturabilir.

başladı. Ne değişen bir şey oldu ne de eğitim tesis alanı ihtiyacı giderildi. “olarak 

aktarmıştır. 

 Öneri 1. Yerel yönetimler tarafından özellikle belirli saat aralıklarında ilçe 

 genelinde okullara gezici aşevleri yapılabilir. 

 Öneri 2. Kırtasiye ihtiyaçları, temel okul ihtiyaçları olmak üzere öğrencilere ve 

 ailelere düzenli sosyal destek programları planlanabilir.

 Öneri 3. Kütüphane, ders çalışma atölyesi, teknoloji merkezi gibi çocukların 

 ders çalışma alanlarına erişim sağlayabileceği  merkezler yaygınlaştırılabilir. 

 Öneri 4. İlçe imar planları, yürüme mesafesinde ve yeterli eğitim alanları 

 eklenecek şekilde revize edilebilir.

 Öneri 5. İlçede ve ilçe sınırında bulunan özel ve kamu üniversiteleri düşünülerek, 

 bu üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerin barınma ihtiyacı için ilçede 

 kamuya ait yurt bulunmadığı belirtilmiştir. Bu bağlamda ihtiyacın 

 karşılanması çözüme katkı sunabilir.

Kentsel dönüşüm neredeyse her ilçede olduğu gibi Güngören’in de en önemli 

gündemleri arasına aldığı konulardan biri olmuştur. Güngören’de kentsel dönüşüm 

bağlamındaki gündem ise Mehmet Nesih Özmen ve  Tozkoparan Mahallelerinde 

yoğunlaşmaktadır. Yaygın olarak “Tozkoparan kentsel dönüşüm süreci” olarak bilinen 

süreçte; Tozkoparan’ın ilk örneğini oluşturduğu ‘gecekondu önleme bölgeleri’, 

toplumsal meselelerin önem kazanması ile tarihte sosyal mimarlık için değer oluşturan 

bir devlet  girişimi olmuştur. Kentsel müdahaleler sonucunda yerlerinden edilmiş 

Çağlayan, Balat benzeri bölgelerde yaşayan ve konut ihtiyacı olan bireyleri 

barındırmayı amaçlayan bir sosyal konut çalışması olarak yorumlanmıştır. Bugün 

gelinen noktada ise Tozkoparan Mahallesi’nin 2008 yılında riskli alan ilan edilmesinin 

ardından hazırlanan dönüşüm projesi ile şeffaflık ve katılımdan uzak ilerleyen sürece 

dur demek isteyen mahalleliler 2009 yılında Tozkoparan Derneği’ni (Toz-Der) 

kurmuşlardır. Katılımcılar arasında Toz-Der üyeleri de durumu birinci ağızdan 

aktarmıştır. Ek olarak; katılımcılar arasından bir meclis üyesi, meclis toplantılarında 

Tozkoparan Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm gündemini dile getirmek isteselerde oy 

çokluğunun projeyi destekleme motivasyonunun ‘arazinin değerinin kentsel dönüşüm 

sonrasında yükseleceği ve mülk sahiplerinin evlerinin değerinin 5 milyon olacağı’ 

düşüncesi olması durumun kentsel risklerin ötesinde maddi gerekçelere dayandığının 

apaçık kanıtı olmuştur. Katılımcılar Tozkoparan’da gerçekleştirdikleri mücadelenin de 

hiçbir siyasi kurum tarafından yeterince görünür kılınmadığını düşünmektedirler. 

Özellikle belediye meclis üyelerinin  Güngören’de ya da konu olan mahallelerde 

ikamet etmemesi, sorunların çözüleceğine dair görüşü olumsuz etkilemektedir.

Kentsel dönüşümün ‘rantsal dönüşüm’ olmaktan çıkarak yerleşim yerinde kentsel 

hakların eşitçe yeniden dağıtıldığı, mahalle kültürünün yok edilmediği, kentsel 

yerleşim alanlarının siteleştirilmeden planlandığı bir araç olması gerektiği yönünde 

ortaklaşılmıştır. Bölge yaşayanları; ‘nasıl bir kentsel dönüşüm olması gerektiği’ 

 envanter çalışması yapılabilir. 

Güngören’de aynı zamanda tarihi bir Osmanlı çeşmesinin bulunduğu ve son yirmi 

senedir tarihi çeşmenin kaldırılma sebebinin yurttaşlar tarafından bilinmediği ifade 

edilmiştir. Bulunduğu yerin adının ise bugün hala Güngören Çeşme Durağı olduğu, 

tarihi çeşmenin oradaki durak noktasında yer aldığı hatırlanmaktadır.  

Bölgenin tarihi yapılarından biri de Güngören (Vidos) - Genç Osman Camii’dir. Caminin 

17. yy’dan günümüze ulaşması sürecindeki kültürel mirasa ev sahipliği yapmasının 

yanı sıra iki özelliği daha bulunmaktadır. Bunlardan ilki caminin Osmanlı padişahı Genç 

Osman tarafından yaptırılan tek camii olmasıdır. Osmanlı tarihinde tüm camilerin suriçi 

bölgesinde inşaa edildiği dönemde Genç Osman Camii -sur dışında- Güngören’de 

yapılan tek camii olma özelliğine sahiptir. Caminin uzun süre yıpranma gerekçesiyle 

yenilenme ihtiyacı bulunmuş olsa da yakın geçmişte restore edilerek ilk yapıldığı 

dönemdeki görünüşüne kavuşturulduğu öğrenilmiştir.

Son dönemlerde ekonomik koşullar kapsamında mama fiyatlarının ciddi bir artış 

yaşandığı ve bu ekonomik artış nedeniyle sokak hayvanlarının da etkilendiği 

belirtilmiştir. İlçede yaşayan vatandaşların sokak hayvanlarına mama aldıkları ve buna 

yönelik olarak yerel yönetimlerden herhangi bir destek almadıkları ifade edilmiştir. 

Ayrıca sokak hayvanlarının sağlığına dair ilçede bir veteriner hizmetlerine ihtiyaç 

duyulduğu belirtilmiştir. Eş zamanlı, mahalleli kendi evcil hayvanlarını rahatça 

gezdirecek uygun alanların olmadığından da bahsetmiştir. 15 Temmuz Park’ında 

hayvanseverler tarafından parkın bir kısmında çitlerden bir alan tanımlanmaya 

çalışılmış ancak bu durum hem tüm ihtiyacı karşılayamamış hem de parkın diğer 

kullanıcıları açısından gerginlik yaratmıştır.  Buna ek olarak; sokak hayvanlarına su ve 

 planlanması ve bir ulaşım stratejisinin geliştirilmesi trafik yoğunluğunu 

 azaltabilir.

 Öneri 2. Bölgede özel araç kullanımını azaltacak şekilde İSPARK’ın 

 uygulamakta olduğu ‘Park Et Devam Et’ benzeri bir parklanma sistemi 

 kurulabilir. Mahallenin çeper bölgesinde kurulacak sistemle, özel araçların 

 mahalle dışına park etmesi sağlanarak, mahalle içine otobüs veya ring 

 sistemleri ile geçiş yapmaları sağlanabilir.

Trafiğe neden olan diğer bir sebep ise; kargo firmalarına ait araçlardır. İnternet 

alışverişlerinin yaygınlaşmasıyla artan kargo trafiği kentsel hareketliliği olumsuz 

yönde etkilemekte ve trafik oluşturmaktadır. Bu durumun da trafiğe eklenen diğer bir 

sebep olduğu düşünülmektedir.

 Öneri 1. Kargomat veya kargo otomatı olarak bilinen kent içinde belirli 

 noktalara yerleştirilen teslimat alanlarının yaygınlaştırılmasına yönelik 

 çalışmalar yapılabilir. Buna yönelik yerel yönetimler teşvikte bulunabilir. 

 Öneri 2.  Sabah ve akşam saatlerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle ring seferler 

 veya yeni otobüs hatları yapılabilir. 

 Öneri 3. İlçede bulunan Ahmet Kutsi Tecer, Fatih, Nadide, Ali Rıza Gürcan gibi 

 ana caddeler üzerinde bulunan İSPARK alanları kaldırılarak caddede trafik 

 akışı rahatlatılabilir.

 Öneri 4. Kaldırımlar üzerinde bulunan dükkan ve seyyar satıcı işgaliyesi 

 denetlenebilir ve engellenebilir.

İlçede hem kültür sanat etkinlikleri için yeterli alan olmadığı hem de olanların etkin 

değerlendirilmediği görüşü belirtilmiştir. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan Erdem Beyazıt Kültür Merkezi, Güngören 

Kültür ve Yaşam Merkezi ile kadınlara yönelik hizmet vermesi üzere açılan Hanımeli 

Konağı dışında kültür merkezi bulunmadığı, bu merkezlerin de ilçede yaşayanlarının 

ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kaldığı ve herkes için erişilebilir olmadığı ifade 

edilmiştir.

 Öneri 1. Yerel tiyatro toplulukları yerel yönetimler tarafından desteklenebilir.

 Öneri 2.  İlçeye yönelik bir tiyatro salonu  veya çocuklar için drama atölyeleri 

 yapılabilir. 

Çocukların ise güvenle gidebilecekleri ve sosyalleşecekleri, oyunlar oynamalarına 

yönelik bir merkezin bulunmadığı, bu nedenle oyun oynamak üzere okul 

bahçelerinden faydalanmaya çalıştıkları gözlemlenmiştir. Bu türden bir alanın 

bulunmaması kadınların bakım emeği sorumluluklarında eşitsiz bir şekilde artışa 

neden olmaktadır. Diğer bir yandan ise kadınlar ve çocukların sosyal kültürel 

ihtiyaçları giderek derinleşmektedir.

Plansız kentsel gelişimin bir sonucu olarak park ve yeşil alan altyapısı ilçede oldukça 

yetersiz kalmıştır. İstanbul genelinde kişi başına en az yeşil alanın düştüğü ilçe olduğu 

söylenebilir. Açık yeşil alan ve her yaştan kullanıcı için park vb. donatı alanının 

yetersizliği toplantı boyunca pek çok kez tekrarlanarak iletilmiştir. Buna göre 11 

mahalleden oluşan ilçede tüm mahallelerden gelen katılımcılar, Haznedar 

Mahallesi’nde bulunan 15 Temmuz Şehitler Parkı’nı kullanmaktadır. İlçenin toplam 

nüfusu da göz önünde bulundurulduğunda, hem tüm mahallelerde park ihtiyacı 

olduğunu hem de 15 Temmuz Şehitler Parkı’nın tüm Güngören’e hizmet veremediğini 

belirtmişlerdir.

İlçenin kentsel hizmetlerinde yetersiz kalan bir alanın da alevi vatandaşların ibadet 

gerekliliklerini karşılayacağı uygun bir cemevinin olmayışıdır. Katılımcılardan biri bu 

durumu “Biz kendi çabalarımızla bir apartmanda 2 daire kiralayıp onları birleştirerek 

cemevi ve lokal yaptık ancak ibadetin gerekliliklerine  çok uygun değil haliyle. Örneğin 

alevi komşularımızın bir cenazeleri olduğunda cenazeyi diğer ilçelerdeki cemevlerine 

taşımak zorunda kalıyorlar çünkü bir apartman dairesinden cenazenin define uygun 

şekilde hazırlanması da imkansız. Bize bir arazi ya da bina tahsis etseler bile yeter. 

Kendimiz el birliği ile bir cemevi yapar, cenazelerimizi hak ettikleri gibi defnederiz.” 

olarak ifade etmiştir.

 Öneri 1. İlçede farklı din mensuplarının ibadet ihtiyaçlarını giderebilecekleri 

 alanlar tahsis edilebilir.

 Öneri 2. İlçede yaşayan kadın, çocuk, genç, yaşlı, engelli ve tüm bireylere hitap 

 eden bir mahalle evi açılabilir. 

 Öneri 3. Özellikle yerel yönetimler tarafından kreş hizmetleri, çocuk etkinlik 

 merkezleri artırılabilir. 

 Öneri 4. Bölgede şiddet mağduru kadınlar için dayanışma evleri, kadın hakları 

 merkezi ve kadın danışma merkezleri açılabilir. 

 Öneri 5. Halk ekmek büfeleri erişimde kolaylık açısından tüm ilçe genelinde 

 artırılabilir. 

 Öneri 6. Tüm ilçeye hizmet verebilecek bir cemevi yapılabilir.

 Öneri 7. Yaşlı bireyler için sosyal destek merkezleri yapılabilir.

 Öneri 8. İlçe genelinde bisiklet yolu ve çocuk parklarının olmaması veya yetersiz 

 kalmasından dolayı yeni alanlar inşa edilebilir. 

 Öneri 9. Gençlerin spor faaliyetlerine daha aktif katılımları için gençlik spor 

 merkezleri kurulabilir.  İlçede bulunan spor kulüpleri desteklenerek buralarda

 yetişen sporcuların gelişimine açık bir alan haline getirilebilir. 

 Öneri 10.  Kadınlara yönelik mesleki kurslar ve istihdam merkezleri yapılabilir.  

 Öneri 11. Engelli bireyleri ve aileleri olmak üzere  mahallelerde sosyal aktivite 

 alanları, rehabilitasyon ve danışmanlık merkezleri çoğaltılabilir.

 Öneri 12. Merter’de bulunan otopark üzerindeki açık alanın düzenlemesi yeterli 

 bulunmamıştır; bu alan tören alanı olarak daha işlevsel hale getirilebilir.

 Öneri 13. Kale İş Merkezi karşısındaki yıkılan yapının bulunduğu parsel ile 

 henüz yıkımı tamamlanmamış ancak riskli yapının bulunduğu parselin 

 birleşimindeki alanda, ilçe meydanı planlanabilir.

Trafik problemi en çok dile getirilen sorunlar arasında olmuştur. Özellikle Merter 

bölgesinde yoğun bir trafik probleminin gözlemlendiği iletilmiştir. Katılım Kafe 

katılımcılarının aktardığı deneyimlerden ilçede aktif faaliyet gösteren taksicilerin 

Merter bölgesine gidecek yolcuları almayı kabul etmediği öğrenilmiştir. 

Merkez mahallelerdeki trafik yoğunluğunun temel sebeplerinden birinin de hem 

tekstil imalathanelerinin yoğunlaşması hem de keresteciler sitesinin  bu bölgede 

üretim, dağıtım, satış vb. operasyonlarının gerçekleşiyor olmasıdır. Dağıtım 

faaliyetinin benzer saatlerde yoğunlaşması, mal yükleme/indirmelerde yapılan 

uygunsuz parklanmalar nedeniyle trafik sık sık kilitlenmekte, bu yoğunluk özellikle 

Mehmet Nesih Özmen ve Nafiz Gürman mahallerinin günlük trafik akışını olumsuz 

etkilemektedir. Oldukça kısa mesafedeki yerlere dahi, saatler süren yolculuklara 

neden olması pek çok kez vurgulanmıştır. Özellikle okul dönüşlerinde servis kullanmak 

durumunda olan küçük yaştaki öğrenciler ve velileri için bu sorun, hızla çözülmesi 

gereken bir nokta olarak belirtilmiştir. Bir katılımcı bu konuyu “evim ile torunlarımın 

okuduğu Ahmet Merter İlkokulu bağırsam duyulacak kadar yakın mesafede . Ancak; 

her gün 1 saat onları okula bırakmak, 1 saatte okuldan almak için bu trafiği çekmek 

zorunda kalıyorum.” olarak özetlemiştir.

 Öneri 1. Yerel yönetimler tarafından Güngören’e özel bir mal tedarik zincirinin 

Güneştepe Mahallesi’nde bulunan Aliya İzzet Begoviç Parkı, Spor Parkı ve Güneştepe 

Spor Sahası ve kültür merkezini içerisine alan 25 bin m2’lik alanın, millet bahçesi inşa 

edilmesi üzere TOKİ’ye devredildiği öğrenilmiştir.

Güngören’de yeşil alan olarak nitelendirilebilecek yaşayanların vakit geçirebileceği 

alanların yalnızca Tozkoparan bölgesinde kaldığı düşünülmektedir. Tozkoparan’ın da 

ranta açılması Güngören için büyük bir kayıp olarak görülmektedir. Bu bağlamda 

mahalle yaşayanları tarafından büyük bir direniş gösterilmektedir.

 Öneri 1. Merter’de bulunan Şelale Parkı’nın zaman içerisinde yeşil alan işlevini 

 yitirdiği, parkın içerisine açılan işletmeler sebebiyle kullanım amacının 

 farklılaştığı ifade edilmiştir. Bu kapsamda; yeşil alan niteliğinin geri 

 kazandırılması kamusal alan kazanımı sağlayabilir.

Katılımcılar arasından bir kişi Merter ve Tozkoparan bölgesininin ağaç ve bitki çeşitliliği 

açısından zengin olduğunu aktarmıştır. 

 Öneri 1. Güngörenin Merter ve Tozkoparan bölgelerinde bitki faunasına yönelik 

 araştırmalar yapılabilir.  Bölgeye özgü bitkiler var ise; bu bitkilere yönelik yerel 

 yönetimlerin uyguladıkları plan notlarına bilgi düşülebilir, korumaya yönelik 

 çalışmalar yapılabilir.

Engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç bireyler ile onların aileleri ele alındığında; Güngören 

ilçesinin önemli bir gündemi de bu grupların ihtiyaçları olmuştur. Akülü ve manuel 

tekerlekli sandalye ile yaşamına devam eden bireylerin ara yollarda ve kaldırımlarda 

ciddi güvenlik sorunları yaşadıkları belirtilmiştir. Kaldırım taşlarının düzensiz ve eksik 

olması ile kaldırımlarda oluşan çukurlar, fiziksel ve görme engelli bireyler için günlük 

yaşamlarını epeyce zorlamaktadır. Kendi yaşamsal ihtiyaçlarını yardım almadan 

gidermek isteyen engelliler,  mahalle ve sokak ölçeğinde kentsel tasarımın bu hususta 

ele alınmasının aciliyetine vurgu yapmıştır. Bu konuda özelleşen bir konu da engelli 

bireylerin anneleri ve ihtiyaçları olmuştur. Anne ve çocuklarının bir araya gelebileceği 

ve deneyim paylaşabileceği ortamın yok denecek kadar az olduğunu belirten 

görüşler bildirilmiştir. 

 Öneri 1.  Güngören İlçesindeki her mahalle için erişilebilirlik özelinde kentsel 

 tasarım rehberi hazırlanabilir.

 Öneri 2.  Akülü tekerlekli sandalyelerin kamusal alanlarda şarj edilebilmesi için, 

 şarj noktaları yaygınlaştırılabilir. 

 Öneri 3. Ana ve ara yollardaki kaldırımlarda scooter parklanması engellenerek, 

 erişilebilirlik arttırılabilir.

 Öneri 4. Engelli çocuklara ‘engelsiz parklar’ tasarlanabilir.

 Öneri 5. İlçedeki yerel yönetim ve büyükşehir belediye koordinasyonu ile engelli 

 gençler için yaz kampı ve etkinlik programları arttırılabilir.

Eğitim

 Öneri 6. İlçedeki yerel yönetim ve büyükşehir belediye koordinasyonu ile tüm 

 kamusal alanlardaki tuvaletlere; engelli ve yaşlılar için acil durum sinyal 

 butonları eklenebilir.

 Öneri 7. İlçedeki tüm kamu kuruluşları başta olmak üzere; günlük hayatta 

 ihtiyaç duyulan tüm mekanlara seyyar rampa tahsisi yapılabilir. 

 Öneri 8. İlçe özelinde geliştirilecek istihdam programlarında engelli bireylerin 

 annelerine ve ihtiyaçlarına uygun iş alanları yaratılabilir.

 Öneri 9. İlçe bütününe hizmet verecek noktalarda engelli, yaşlı ve emeklilerin 

 ihtiyaçlarına uygun sosyalleşme alanları yaratılabilir.

Güngören’in kültürel mirasına yönelik aktarılan notlarda somut ve soyut mirasa 

yönelik bilgiler paylaşılmıştır. Yakın zamanda şair ve yazar Taşkın Aşan tarafından 

kaleme alınan ve 30 yıllık çabanın ardından Güngören’in tarihine ışık tutan ‘Vidos’tan 

Güngören’e’ adlı kitabın basılması Güngören’de yaşayanların kolektif belleğini 

korumak ve yaşatmak için önemli bir kaynak haline gelmiştir. 

 Öneri 1. Güngören bölgesinde yaşayan gençlerin kolektif bilincini yükseltmek 

 adına yaşlı bireylerle bir araya gelebilecekleri, hem yaşlı bireylerin Güngören’e 

 dair hikayelerini aktarabilecekleri hem de gençlerin yaşlılara değişen dünyaya 

 dair bilgi aktarımında (teknoloji vb. konularda) bulunabilecekleri bir ortam 

 sağlanabilir. Bu ortamlar da ‘Mahalle Evleri’ aracılığıyla kurulabilir.

Mirasa yönelik ilçenin önemli değerlerinden biri olan ve yaklaşık 40 yıllık bir geçmişe 

sahip İzzet Ünver Lisesi’nin öneminden bahsedilmiştir. Katılımcılar arasında da 

birbirinden farklı yaşlarda bu liseden mezun olan kişiler deneyimlerini aktarmışlardır. 

12 Eylül olaylarında öğretmenleri için eylemde bulunan İzzet Ünver Lisesi 

öğrencilerinin kimlik kontrolünde yere yatırılmış haldeki fotoğrafları ile o döneme 

damga vuran liselerden biri haline geldiği iletilmiştir.

Lisenin adının değiştirilmek istenmesi ile 5000’e yakın imza toplayarak kurulan İzzet 

Ünver Lisesi Mezunları Derneği tarafından 7 senedir devam eden bir mücadelenin 

başlangıç adımı atılmıştır. bugünün gelinen aşamada ise okulun yıkılacağı, yerine yeni 

bir okul ve altına yeraltı otoparkı planlanacağı bilgisi alınmıştır. Lisede öğrenim gören 

öğrencilerin de misafir okula gönderileceği bilgisi alınmıştır. Dernek bu konuda da 

dava açarak süreci aktif olarak takip etmekte ve mücadeleye devam etmektedir.

 Öneri 1. İzzet Ünver Lisesi’nin, tarihine ve değerine yakışır şekilde korunması ile 

 aynı isimle hizmet vermeye devam etmesi sağlanabilir. 

 Öneri 2. Lisenin anısına bir fotoğraf sergisi de organize edilebilir.

Tarihi mirasa yönelik DİSK Tekstil İşçileri Sendikası Merter Şubesi’nin bölgede yer 

alması tarih boyunca önemli direnişlere tanıklık etmiştir. Emek tarihinin korunması ve 

kayıt altına alınmasına yönelik bazı çalışmaların yapılması gerektiğine vurgu 

yapılmıştır.

 Öneri 1. Emek müzesi için çalışmalar yapılabilir. Bu çalışma kapsamında 

 öncelikle Güngören’de yaşayan işçi emeklisi olup geçmişe dair değerli 

 hatıralara sahip kişilerle görüşülerek hem somut hem soyut mirasa yönelik bir 

mama verecek tanımlı alanlar olmadığından dolayı sokak ortalarına ve kaldırımlara 

gelişigüzel bırakılan yiyeceklerin sıhhı koşullardan uzak bir durum yaratıp hem 

hayvanlar hem de insanlar açısından sağlık riski oluşturduğu öğrenilmiştir.

Sokak hayvanlarının öldükten sonra ilçe belediyesi tarafından çöpe atıldığına şahit 

olan bir katılımcı bu konuda yaşadığı derin üzüntüyü de eklemiştir.

 Öneri 1.  Mahallelere, ortak alanlara mama istasyonları kurulabilir.

 Öneri 2. Yerel yönetimler tarafından belirlenen mahallelerde yerel hayvan 

 gönüllü kurulu oluşturulabilir.

 Öneri 3. İlçe genelinde ücretsiz sokak hayvanlarına yönelik veteriner hizmetleri 

 merkezi kurulabilir.

 Öneri 4. İlçe bütününde hayvanlara özel ayrılmış güvenli gezi rotaları 

 oluşturulabilir.

 Öneri 5. İlçe bütününde hizmet verecek hayvan mezarlığı alanı ayrılabilir.



 artırılabilir. 

 Öneri 2. Kira artışlarının sonucu atölyelerin konut alanlarının alt katlarına 

 taşınması ikamet eden nüfus üzerinden çeşitli sorunlara yol açmaktadır. 

 Denetimsiz ve ruhsatsız olan bu atölyelerin faaliyetleri denetlenebilir ve 

 engellenebilir.

Güngören’in şu an içinde bulunduğu sınırlarda 60’lı yıllarda ziraat ve hayvancılık 

faaliyetlerinin yürütülmekte olduğu öğrenilmiştir. Şimdilerde ise Güngören 

bölgesinde üretim ve ticaret faaliyetleri yoğun bir şekilde gerçekleşmekte olup, 

sektörel örgütlenme ‘tekstil’ alanında uzmanlaşmıştır. 

Güngören ilçesinde yer alan Merter tekstil merkezi sadece Güngören’de değil tüm 

İstanbul ve Türkiye için tekstil ve konfeksiyon sektörlerinde lokomotif işlevi 

görmektedir. Üretim atölyeleri ile toptan ve perakende satış alanlarının yoğunlaştığı 

ilçede, Merter’in ulaşım aksları ile beslenen merkezi bir noktada yer alması 

gerekçesiyle çevre ilçelerden pek çok yurttaş istihdam imkânı bulabilmektedir. 

Katılımcıların ifadesine göre Güngören’de yaşayanların %70’e yakını tekstil ve hazır 

giyim sektörünün üretim, pazarlama/satış ya da dağıtımı ile ilgili alanlarında 

çalışmaktadır. Özellikle tekstil üretimi, apartman altlarında bulunan konfeksiyon 

atölyelerinde yapılmakta, bu alanların sıhhi koşullardan uzak, denetimsiz ve ruhsatsız 

olduğuna dair kaygılar ifade edilmektedir. 

Merter tekstil sektörü için fiziki üretim alanı olarak kullanılmamaktadır. Tekstil alanında 

merkezi yönetim ve planlama ise özellikle Keresteciler Sitesi bölgesinde yer seçmiştir. 

Diğer bir yandan el işçiliği ile ayakkabı imalatına yönelik üretim faaliyetlerinin Sanayi 

Mahallesi’nin Sancaktepe bölgesinde yaygın olduğu bildirilmiştir. Burada uzun 

yıllardır faaliyet gösterdikleri ve kümelendikleri iletilmiştir. 

 Öneri 1. Sancaktepe bölgesinde yoğunlaşan ayakkabı imalat faaliyetlerini 

 gerçekleştiren esnafların görünür kılınması için Güngören ve çeşitli ilçelerde 

 kermes ve benzeri etkinliklerde bu esnaflara ver verilebilir.

 Öneri 2. Ayakkabı imalatında faaliyet gösteren esnaflara yerel yönetimler 

 nezdinde satış alanları tahsis edilebilir.

 Öneri 3. Bölgeye en yakın Enstitü İsmek Merkezi’ne ayakkabı üretiminde el 

 işçiliğine yönelik meslek edindirme kursları açılabilir.

 Öneri 4. Güngören ilçesinin hem yurtiçi hem de yurtdışı ticari faaliyetleri 

 yoğun bir bölge olmasına rağmen iş insanlarının bölgeyi ziyaretlerinde ilçe 

 içerisinde konaklama imkânlarının yok denecek kadar az olduğu ve bu konuya 

 ilişkin bir ihtiyaç  bulunduğu ifade edilmiştir.

Katılımcıların paylaşımları doğrultusunda, Güngören’de son zamanlarda madde 

bağımlılığı ve ticaretinde ciddi artış görüldüğü aktarılmıştır. Akıncılar Mahallesi, İnönü 

Caddesi bu tip faaliyetlerin gerçekleştiği yerlere örnek olarak verilmiş, kullanım ve 

alışverişin apartman girişlerinin kullanımına kadar yaygınlaştığı belirtilmiştir. Özellikle 

genç nüfusun uyuşturucu ticareti vb. suç olaylarına sürüklenip yasal olmayan 

yollardan geçim kaynağı oluşturmaya yöneldiği ifade edilmiştir. Bölgede yetersiz 

sosyo-kültürel faaliyetler nedeniyle bireylerin başka bir alternatifleri olmadığı zaman 

sokaklara yöneldiği, beraberinde toplumsal sorunlar ve asayiş olaylarında artış 

yaşandığı belirtilmiştir.      

 Öneri 1.  Bağımlılıkla mücadele kapsamında  mahalle odaklı ilçe emniyeti, 

 kaymakamlık ve yerel yönetimler ortak proje yapabilir.

 Öneri 2. Bağımlılıkla mücadele eğitim danışma merkezleri kurulabilir, bu 

 merkezlerde ayrıca saha çalışmaları yapılabilir.

 Öneri 3. Bağımlı bireyleri tekrar kazandırmak veya önlemek adına sosyal 

 destek programları düzenlenebilir.  

 Öneri 4. Muhtarlıklarla bağımlılıkla mücadele konusunda programlar 

 geliştirilebilir.

Güngören ilçesinde 1960’lı yıllardan beri yoğun bir işçi nüfusunun barınması, emek 

yaşamı için büyük çaplı ve tarihi direnişlerin gerçekleşmesi, emeği sembolize eden 

mekan hatıralarının olması ilçede bir örgütlenme eğiliminin olduğunu ortaya 

koymaktadır. İlçede örgütlü çalışmalar yürüten pek çok sivil toplum kuruluşu olmasına 

karşın, sivil toplumu ilçe belediyesi ile ortak bir masa etrafına oturtacak, iletişim kanalı 

oluşturacak bir aktif ilçe kent konseyi faaliyeti gözlenmemektedir. Bu durumun 

yapan polis sayısının da 140 civarında olduğu paylaşılmış ve bu sayıların güvenli 

alanların tesisinde yeterli olmadığı belirtilmiştir.  

 Öneri 1.   Göçmenlerin yoğun olduğu mahallelerde planlı sosyal entegrasyon 

 programları yapılabilir. 

 Öneri 2.  Mevcut mahallelerde güvenlik durumu tespit edilmek üzere saha 

 gezileri ve tespitleri yapılabilir. Güvenlik problemi olan ve özellikle sosyal 

 uyumda zorluk yaşayan bireylerin denetlenmesine yönelik yerel mahalle 

 temsilcileri ve emniyet birim temsilcileri görevlendirilebilir.

 Öneri 3.  Toplumsal olayların yaşandığı  özellikle kadın ve çocukların güvende 

 hissetmediği mahallelerde  güvenlik butonları oluşturulabilir. 

 Öneri 4.   Artan sosyal sorunlara karşı suç önleme ve sosyal uyum merkezleri 

 kurulabilir.

 Öneri 5. Güvenlik önlemlerini arttırmak için ana caddelerde mobese 

 kameraları ve ara sokaklarda güvenlik güçlerinin sayısının arttırılması etkili 

 olabilir.

 Öneri 6. Merter Köprüsü üzerinde dilenen kişilere yönelik rehabilitasyon ve 

 ekonomik destekler sağlanarak bu bölge dilencilerden arındırılabilir.

İkinci olarak; son 10 yıldır yoğun bir siteleşme olduğu, sitelerin yüksek duvarlarla 

kapalı ve güvenlikli halinin site dışındaki alan için ‘tekinsiz ve ıssız alan’ hissiyatı verdiği 

dile getirilmiştir. Özellikle Merter’den Marmara Forum tarafına gidilen aksta 

yürüyebilecek bir yolun olmadığı bu durumunun gece saatlerinde hem erkeklerde 

hem de kadınlarda büyük bir endişeye neden olduğu aktarılmıştır. 

 Öneri 1. Altyapı düzenlemeleri ve aydınlatma çalışmaları yapılarak 

 yurttaşların kullanabileceği yaşayan bir cadde düzenlemesi gerçekleştirilebilir.

Güngören’de yaşayan katılımcıların son zamanlarda ilçe genelinde birçok mahallede 

kendilerini güvende hissetmedikleri ve asayiş sorunları olmak üzere birçok toplumsal 

düzeni bozan olay ile karşılaştıkları ifade edilmiştir. İlçede artan göçmen nüfusu ve 

sosyo-ekonomik durum, gelir eşitsizliği vb. ekonomik koşullara bağlı farklılıklar 

nedeniyle yaşanan sosyal uyum sorunları mahalleli tarafından vurgulanan 

noktalardan biri olmuştur. Suç faaliyetlerindeki artışın ciddi bir güvenlik problemi 

oluşturduğuna dair muhtarlık ve emniyet birimlerine şikayetler geldiği belirtilerek, bu 

konularda geliştirilebilecek sosyal politikalara ihtiyaç duyulduğu ifade edilmiştir. Buna 

ek olarak bölgede kayıt dışı göçmenlerde artış olması nedeniyle ilçe genelinde 

yaşayan bireylerin tedirginlik hissettiği dile getirilmiştir.

Güvenlikle ilgili yaşanan sorunların ve güvensizliğin artış sebeplerine ek olarak; 1989 

yılında ilçede beş polis merkezi varken günümüzde bu sayının ikiye düştüğü, görev 

İlçede son yıllarda yaşanan göç artışı ve istihdamın daralmasına bağlı olarak 

mahallelinin gelir seviyesinde düşüş yaşandığı gözlemlenmektedir. Bu sorunun bir 

yansıması olarak daha çok göçmenlerin dairelerde ikamesi yerine, ekonomik gelir 

elde etme amacıyla mülk sahiplerinin, apartmanların altında bulunan dükkanları iş yeri 

kullanım amacı dışında kiraya verdikleri ifade edilmektedir. Bir arada yaşama kültürü 

ile uyuşmanın olmaması ve kira bedellerinde hızla artış yaşanması nedenleriyle 

apartman sakinleri arasında bu konuda sıklıkla kavgalara şahitlik edildiği 

belirtilmektedir.

Dezavantajlı gruplar arasından kadınlara yönelik çalışmaların artırılması gerektiği, 

saha araştırmaları yapılarak ihtiyaç sahibi kadınlara ulaşılmasının önem arz ettiği 

konusuna vurgu yapılmıştır. Kadınların açık kamusal alanlarda yürümeyi tercih 

etmedikleri ve kendilerini güvende hissetmedikleri öğrenilmiştir. Bununla birlikte; 

ilçede aktif olarak sosyal hayatın içerisinde olmak konusunda istekli olan kadınlar, 

aynı zamanda kafe ve restoranların yüksek ücreti sebebiyle kamusal, güvenli ve 

uygun fiyatlı alanlara ihtiyaç duyduklarını belirtmişlerdir. Kadın emeğinin 

görünürlüğünün de arttırılması gerekliliğini  ileten katılımcılar, kadınların ekonomik 

olarak güçlendirilmesinin Güngören İlçesinde büyük değişimler yaratacağına 

inanmaktadır. 

İlçe belediyesi tarafından dönüştürülerek kadınlara yönelik hizmet vermesi üzere 

açılan Hanımeli Konağı’nın hem fiziki imkânlarının hem de faaliyet alanının zayıf 

olduğu belirtilmiş ve kadınların sosyal aktiviteleri, gelişimini destekler nitelikte kursları 

ve el emeğini değerlendirmeleri üzere işlevsel bir alana dönüştürülmesi ihtiyacı 

bulunduğu ifade edilmiştir.

Suriyeli göçmenler ikame ederken; iş sahasının yoğunlaştığı Sanayi Mahallesi gibi 

bölgelerin siyahi göçmenler tarafından tercih edildiği öğrenilmiştir. Özellikle tekstil 

sanayi alanında geniş bir iş sahasının Güngören’de yer seçmiş olması ve yoğun iş 

gücü ihtiyacı, göçmenleri bu bölgeye çekmektedir. Kendilerine bir hayat kurmak 

umuduyla ilçeye yerleşen göçmen nüfusunun ucuz ve kayıtsız şartlarda çalışıyor 

olması da, işgücü talebinin hızlıca karşılanmasını sağlayarak bölgeye yoğun bir göç 

dalgasının gelmesine sebep olmuştur. Katılımcıların aktarımları kapsamında göçü 

tetikleyen temel faktör; iş sahası olmuştur. Bunlara karşın son 10 yılda Güngören 

nüfusu düzenli olarak azalmıştır. Bunun temel sebebi ise; konut kullanımının yerini 

ticari kullanıma bırakmasıdır. Kentsel hareketlilik gün içinde hızlı bir değişiklik 

geçirmektedir. 

 Öneri 1. Nüfus projeksiyonları gündüz gece nüfusu göz önüne alınarak yapılırsa,  

 kentsel hizmetler nüfusun ihtiyaçlarını karşılama yönünde daha makul 

 standartlarda planlanabilir.

 Öneri 2. Yoğun göç artışı olan mahallelerde sosyal uyum ve planlı dağılım 

 programları yapılabilir.

Güngören ilçesi 1992 yılında Bakırköy ilçesinden ayrılarak yeni bir ilçe olmuştur. 1993 

yılında ise Esenler ilçesine ait sınırlar Güngören ilçesinden çıkarılmış, Güngören 11 

mahalleli bir ilçe olarak batıya doğru yayılarak genişlemeye devam etmiştir. 

Güngörenli katılımcılar tarafından kentsel gelişim hakkında fiziksel çehresindeki hızlı 

değişime karşın gelişime yönelik olumlu bir yorum yapılmamış, alt yapı sorunu, trafik 

ve kargaşanın çoğaldığı aktarılmıştır.

İlçenin batı tarafındaki mahalleler yerleşim yeri ağırlıklı olmakla birlikte doğu tarafı 

sanayi alanının yoğunlaştığı bölge olarak karşımıza çıkmaktadır. Konut yerleşim 

birimlerinin organizasyonuna bakıldığında ise; siteleşmenin yoğun olmadığı daha çok 

tekil yapının yaygın olduğu iletilmiştir. Bu durum ise; mahalle kültürünün ve 

örgütlenmenin hala oldukça yaygın olduğunu ortaya koymaktadır. 

Katılımcılar Nafiz Gürman Mahallesi’nin ticari baskı altında olduğunu, konut olarak 

kalmasının istendiğini fakat yakın zamanda işyeri kiralarının artması ile birlikte  çok 

fazla ticari işletmenin bu bölgedeki dairelere yerleştiğini ve mahallenin çehresinin 

değişmeye başladığını aktarmışlardır. Mahalle kültürü ve dokusunun yok olmaya 

başlaması bir tehdit olarak görülmektedir.

 Öneri 1. Mahalle dayanışma ağlarının güçlendirilmesi için ilçe kent konseyi ilçe 

 belediyesi ile bir iletişim kanalı kurabilir.

 Öneri 2. Planda konut kullanımında görünen parsellerdeki yapılarda yerel

 yönetimler aracılığıyla denetleme ve raporlama yapılabilir.

İlçenin sosyal yapıda geçirdiği değişimin özellikle Güneştepe ve Merkez Mahallelerine 

olan yansımasının yoğun hissedildiği, bu bölgelerde yoğun bir göç trafiğinin olduğu 

iletilmiştir. Merkez Mahallesi ve çevresindeki yerleşim alanlarında yoğunluklu olarak 

Tekstil sektörünün aktif faaliyet gösterdiği Güngören’de kayıtsız işçi sayısının yoğun 

olduğu tahmin edilmektedir. Bu durum tekstil çalışma sahalarında planlamayı 

zorlaştırmaktadır. Apartman altlarında bulunan konfeksiyon atölyelerinde çalışan bu 

işçiler kayıtsız çalışmalarının yanı sıra, katılımcılar tarafından aktarılan bilgiye göre can 

güvencelerinin de olmadığı, işverenleri tarafından atölyeye kilitlendikleri ve zorla 

sabaha kadar çalıştırıldıkları öğrenilmiştir. Büyüyemeyen küçük çaplı konfeksiyon 

atölyeleri üretimi artırmak için işgücüne yoğun iş yükü vermekte, bu durum iş sağlığı 

ve güvenliğini tehdit etmektedir.

 Öneri 1. Belediye zabıtaları daha yoğun denetleme yapabilir; kayıtsız çalışanlara  

 yönelik merkezi yönetime bir raporlama yapılabilir. 

 Öneri 2. Zabıta raporlarından elde edilen bilgiler ışığında ihtiyaç duyulan   

 mahallelerde yerel yönetimler tarafından ‘İş Sağlığı ve Güvenliği’ eğitimlerinin  

 verilmesi yönünde bir destek sağlanabilir.

Mülteci ve göçmenlerin güvencesiz koşullarda çalışmasının bir nedeni de meslek  

edindirme eğitimi almamış olmaları ve her koşulda çalışabilir nitelikte olmalarıdır. 

 Öneri 3. Enstitü İsmek tarafından tekstil çalışanlarına ve el emeğine yönelik  

 sertifikalı eğitim kursları verilebilir.

Merkez Mahallesi Merter bölgesinde tekstil depo, atölye ve imalathanelerinin plansız 

bir şekilde yer seçmesi ve kümelenmesi, mahallenin arazi değerlerinde ciddi bir 

yükselişe neden olmuştur. Kiralar oldukça yükselmiştir. Fakat tekstil sektörünün 

yoğunlaştığı Laleli gibi örneklerle karşılaştırıldığında daha uygun kira fiyatlarının 

bulunması da bölgeye talebi artırmaktadır.

 Öneri 1. Yapı kullanımı için yerel yönetimlerin zabıta birimleri denetimleri

konusunda o bölgede yaşayan mahalleliyle danışarak ve anlaşarak kararlaştıran, 

kamu-yurttaş iletişim ağını güçlendiren bir yöntem anlayışının karar vericiler tarafında 

geliştirilmesi gerektiğine inanmaktadır. 

 Öneri 1. Yerel yönetimler aracılığıyla mahalle dayanışma ve danışma kurulları 

 oluşturulabilir. 

 Öneri 2.  Dayanışma kültürünü yaygınlaştırmak ve bölgede yaşayan yurttaşın 

 bilgiye erişimlerini kolaylaştırmak adına ilgili STK’larla iş birliği 

 gerçekleştirilebilir. 

 Öneri 3. Yerel belediyeler kentsel dönüşümde denetleyici olma yetkisini daha 

 sıkı takip edebilir. Belediye içerisinde kentsel dönüşüm uygulamaları 

 denetleme kurulu oluşturulabilir. Bu kurullarda; şehir plancı, mimar, peyzaj 

 mimarı, inşaat mühendisi, elektrik mührendisi, sosyolog, psikolog, avukat vb. 

 pek çok meslek sahibine yer verilebilir.

 Öneri 4. Kentsel dönüşüm uygulanacak bölgelerde belirlenen %40’lık sosyal 

 donatı alanının ‘yeşil alan’ olarak tanımlanması, bu pay üzerindeki belirsiz 

 uygulamanın netleştirilmesi kentsel haklarda adaleti sağlamaya yardımcı 

 olabilir.

Diğer bir taraftan; iklim meselesinin düşünülmediği, inşaa edilecek yapıların çevreci 

veya enerji dostu olup olmadığının herhangi bir kriter olarak bile planlanmadığı, bu 

durumun ise dünya iklim değişikliği uyumluluğuna yönelik önemli adımlar atarken 

bizleri geri götürdüğü düşünülmektedir.

Deprem riskinin en fazla olduğu mahallenin Sanayi mahallesi olduğu ve katılımcıların 

ifadelerine göre sanayi mahallesinde bir kentsel dönüşüm ihtiyacının olduğu 

aktarılmıştır.  Sanayi Mahallesi’ndeki binaların yüksek riskli olduğu ve acil olarak 

yapılanmaya gidilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Buna ek olarak Güngören’de genel 

olarak gerek binaların gerekse ilçede yaşayan vatandaşların depreme hazırlıklı 

olmadığı ve risk taşıdığı ifade edilmiştir.  

İlçede deprem toplanma alanlarının yetersiz olduğu, Akıncılar Mahallesi’nde bulunan 

400 m2’lik alan içerisinde muhtarlığın da bulunduğu toplanma alanının, mahallede 

yaşayan nüfus düşünüldüğünde yetersiz kaldığı örneği ile belirtilmiştir.

 Öneri 1. Bölgesel eylem planları ile deprem riski taşıyan binalar yeniden 

 yapılandırılabilir.

 Öneri 2. Güngören’de belirli periyotlarla risk taşıyan mahallelerde afet planları 

 oluşturulabilir. 

 Öneri 3. Yerel yönetimler ve STK’lar ile birlikte iş birliği gerçekleştirilerek 

 deprem bilgilendirme ve risk alanları formları düzenlenebilir.  

 Öneri 4. Yüksek riskte olan mahalleler için  deprem toplanma alanları 

 oluşturulabilir.

Güngören’de bireylerin yaşadıkları mahallede kalarak temel ihtiyaçlarını giderebilme, 

kamusal hizmet ve sosyal donatı alanlarına erişebilme yönünde mahallenin 

imkânlarının yeterli koşullarda olmadığı ifade edilmektedir.  Mahallelinin birlikte vakit 

geçirebileceği sosyal tesisler, park alanları, rehabilitasyon merkezleri ve kreş 

hizmetleri olmak üzere yerel anlamda yetersiz kentsel hizmetler olduğu ifade 

edilmiştir.  Buna ek olarak; kamusal açık yeşil alan, eğitim ve kültür merkezleri, sağlık 

kurumları, kadın danışma merkezlerinin yetersiz olması nedeniyle mahalleliler bu 

hizmetler için talepte bulunmuşlardır. Yerel yönetimler tarafından ilçede yaşayan 

bireylerin etkinliklere katılabileceği, haklarını öğrenebileceği veya kurslara dahil 

olabileceği bir mahalle evinin eksik olduğu ifade edilmiştir. 

ciddiyetini katılımcılar ‘ilçe kent konseyine katılımlarının engellendiği’ açıklamasıyla 

ifade etmişlerdir.

 Öneri 1. ‘Demokrasi Kültürü’ isimli demokrasi, aktif yurttaşlık, katılımcılık, 

 katılımcı demokrasi vb. konularda eğitimler düzenlenebilir. Bu eğitimlerde 

 muhtar ve yerel yönetim iş birliği yapabilir.

 Öneri 2. Pandemi ve artan kira fiyatları sebebiyle kullandıkları mekânları 

 boşaltmak zorunda kalan sivil toplum örgütlerinin faaliyetlerine devam 

 edebilmeleri için İBB’ye ait olduğu belirtilen eski ek hizmet binasında yer tahsis 

 ederek ya da yeni bir kültür merkezi yapılarak çözüm üretilebilir.

Güngören ilçesi, sosyal-demografik açıdan; farklı etnik grup, dini inanç, siyasi görüş, 

ekonomik sınıf ve kültürel geleneklere sahip  yurttaşları kapsayan heterojen yapıdaki 

ilçelerden biridir. Bu anlamıyla inanç, görüş ve sınıfsal açıdan azınlıkta kalan toplumsal 

grupların inanç, değer ve göreneklerinin gözetildiği sivil toplum kuruluşlarına ve 

ibadethanelere ihtiyaç duyulmaktadır. Geçmiş yıllarda bu yönüyle aktif bir şekilde yer 

alan sosyal ağların bulunmuş olduğu ancak son yıllarda mekan bulma noktasında 

sorunların yaşanması nedeniyle sınırlılıkların sürdüğü ifade edilmektedir.  Bu 

nedenlerle bölge sakinleri arasında etkileşimin azalırken yaşam tarzı bölünmelerinin 

artıyor olduğu sorununa değinilmiştir.

 Öneri 1. Bir model olarak Karşı Kapı gibi  sivil toplum kuruluşları, kültür evleri, 

 dernek, inisiyatif ve ağların oluşması desteklenebilir ve yaygınlaştırılabilir; bu 

 şekilde bölge insanları birbirleri ile temas kurabilir.

Güngörende okullaşmanın yavaşladığı ve öğrencilerin ilçe mahallelerinde dengeli bir 

dağılımının olmadığı, bu durumun öğrencilerin eğitim öğretim ihtiyaçlarının yerinde 

karşılanmasına imkân vermediği; bu durumun ise sosyal ekonomik sorunlar ve taşıma 

eğitim sistemlerinden kaynaklı olduğu belirtilmiştir.  

Özellikle okul yetersizliği veya taşımalı eğitim sistemi nedeniyle öğrencilerin ulaşım, 

sosyal uyum, akran zorbalığı, sosyo-ekonomik yetersizlik gibi birçok problemle 

karşılaştığı ve eğitimdeki haklarına temel olarak erişemedikleri ifade edilmiştir.  

Yetersiz sosyo-ekonomik durum, gelir eşitsizliği vb. nedenlerle en çok çocukların okul 

ihtiyaçları ve temel beslenmelerinde ciddi sıkıntıların ortaya çıktığı belirtilmiştir.   

Eğitim alanları konusundaki yetersizliğe kendi buldukları çözümü aktaran Mehmet 

Nesih Özmen Mahallesi Muhtarı Aziz Kılıç “Ben muhtar olduğumda Güngören’in tek 

okulsuz mahallesi Mehmet Nesih Özmen Mahallesi’ydi. Vatandaşın şartlı terk ettiği bir 

arsa bulduk. Yeşil alan dışında bir şey yapılamaz ibaresi olan arsada gizlice okul yaptık. 

Adı “Şiir Mektebi” olan okulumuz ilkokul ve ortaokulun aynı eğitim alanında ve 8 yıl 

olduğu dönemde yapıldığı için tüm mahallelilere yeten bir okuldu . Sonra 4+4 eğitim 

sistemine geçince  Şiir Mektebi, ortaokul olarak hizmet vermeye başladı.  Öyle olunca 

bizim mahallemizdeki (Mehmet Nesih Özmen) çocuklar ilkokul için Nafiz Gürman 

Mahallesi’ne gitmeye; onların ortaokula giden çocukları bizim mahallemize gelmeye 

 Öneri 1. Yerel yönetimlerin sosyal hizmetler biriminde çalışan saha görevlileri 

 tarafından Güngören bölgesinde ilgili mahalle muhtarı ile iş birliği halinde 

 ihtiyaç sahibi kadınların sorunlarına yönelik bir araştırma yapılabilir.

Öneri 2. Saha araştırma raporlarından yola çıkılarak kadınların ihtiyaçlarına 

 yönelik çözüm önerisi getiren içeriklerin planlandığı bir Mahalle Evi 

 planlanabilir. 

Öneri 3. Kadınların acil durumlarda kiminle iletişime geçebilecekleri ve nasıl 

 önlem alabileceklerine yönelik kısa eğitimler Mahalle Evleri’nde organize 

 edilebilir.

Öneri 4. Güngören’in açık alanlarında kadın emeğini değerlendirmeye yönelik 

 etkinlikler düzenlenebilir.

İlkokul ve ortaokul çağındaki çocuklara yönelik beslenme ve spor gündemine 

değinilmiştir. Çocukların sağlıklı ve uygun fiyatlarda gıdaya erişiminin olmaması, okul 

dışı faaliyetlerde enerjilerini atabilecekleri bir faaliyet alanı olarak spor alanlarının 

eksikliği anne babalarda büyük bir endişe oluşturmaktadır. 

Öneri 1. Okul sonrası faaliyetlere yönelik açık kamusal alanlarda etkinlik 

 (satranç turnuvaları, tiyatro atölyeleri vb.) sahaları oluşturulabilir.

Öneri 2. Yerel yönetimler, ilkokul ve ortaokul çağındaki ihtiyaç sahibi çocuklara 

 beslenme yardımında bulunabilir.

Lise ve üniversite dönemindeki gençlere yönelik etkinliklerin artırılması gerektiği, 

gençlerin sosyalleşemediği ve kültürel etkinliklere katılamadığı düşüncesi iletilmiştir. 

Hayat pahalılığı ve Güngören’in sosyol-kültürel tesis ve etkinlikler yönünden zayıf 

kalması gençleri bu faaliyetlerden eksik bırakmaktadır. 

Öneri 1. İlçe belediyesi ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim desteği verebilir. 

Öneri 2. İl belediyesi sosyal ve kültürel tesis yer seçimlerinde Güngören için acil 

 gündem oluşturabilir.
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başladı. Ne değişen bir şey oldu ne de eğitim tesis alanı ihtiyacı giderildi. “olarak 

aktarmıştır. 

 Öneri 1. Yerel yönetimler tarafından özellikle belirli saat aralıklarında ilçe 

 genelinde okullara gezici aşevleri yapılabilir. 

 Öneri 2. Kırtasiye ihtiyaçları, temel okul ihtiyaçları olmak üzere öğrencilere ve 

 ailelere düzenli sosyal destek programları planlanabilir.

 Öneri 3. Kütüphane, ders çalışma atölyesi, teknoloji merkezi gibi çocukların 

 ders çalışma alanlarına erişim sağlayabileceği  merkezler yaygınlaştırılabilir. 

 Öneri 4. İlçe imar planları, yürüme mesafesinde ve yeterli eğitim alanları 

 eklenecek şekilde revize edilebilir.

 Öneri 5. İlçede ve ilçe sınırında bulunan özel ve kamu üniversiteleri düşünülerek, 

 bu üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerin barınma ihtiyacı için ilçede 

 kamuya ait yurt bulunmadığı belirtilmiştir. Bu bağlamda ihtiyacın 

 karşılanması çözüme katkı sunabilir.

Kentsel dönüşüm neredeyse her ilçede olduğu gibi Güngören’in de en önemli 

gündemleri arasına aldığı konulardan biri olmuştur. Güngören’de kentsel dönüşüm 

bağlamındaki gündem ise Mehmet Nesih Özmen ve  Tozkoparan Mahallelerinde 

yoğunlaşmaktadır. Yaygın olarak “Tozkoparan kentsel dönüşüm süreci” olarak bilinen 

süreçte; Tozkoparan’ın ilk örneğini oluşturduğu ‘gecekondu önleme bölgeleri’, 

toplumsal meselelerin önem kazanması ile tarihte sosyal mimarlık için değer oluşturan 

bir devlet  girişimi olmuştur. Kentsel müdahaleler sonucunda yerlerinden edilmiş 

Çağlayan, Balat benzeri bölgelerde yaşayan ve konut ihtiyacı olan bireyleri 

barındırmayı amaçlayan bir sosyal konut çalışması olarak yorumlanmıştır. Bugün 

gelinen noktada ise Tozkoparan Mahallesi’nin 2008 yılında riskli alan ilan edilmesinin 

ardından hazırlanan dönüşüm projesi ile şeffaflık ve katılımdan uzak ilerleyen sürece 

dur demek isteyen mahalleliler 2009 yılında Tozkoparan Derneği’ni (Toz-Der) 

kurmuşlardır. Katılımcılar arasında Toz-Der üyeleri de durumu birinci ağızdan 

aktarmıştır. Ek olarak; katılımcılar arasından bir meclis üyesi, meclis toplantılarında 

Tozkoparan Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm gündemini dile getirmek isteselerde oy 

çokluğunun projeyi destekleme motivasyonunun ‘arazinin değerinin kentsel dönüşüm 

sonrasında yükseleceği ve mülk sahiplerinin evlerinin değerinin 5 milyon olacağı’ 

düşüncesi olması durumun kentsel risklerin ötesinde maddi gerekçelere dayandığının 

apaçık kanıtı olmuştur. Katılımcılar Tozkoparan’da gerçekleştirdikleri mücadelenin de 

hiçbir siyasi kurum tarafından yeterince görünür kılınmadığını düşünmektedirler. 

Özellikle belediye meclis üyelerinin  Güngören’de ya da konu olan mahallelerde 

ikamet etmemesi, sorunların çözüleceğine dair görüşü olumsuz etkilemektedir.

Kentsel dönüşümün ‘rantsal dönüşüm’ olmaktan çıkarak yerleşim yerinde kentsel 

hakların eşitçe yeniden dağıtıldığı, mahalle kültürünün yok edilmediği, kentsel 

yerleşim alanlarının siteleştirilmeden planlandığı bir araç olması gerektiği yönünde 

ortaklaşılmıştır. Bölge yaşayanları; ‘nasıl bir kentsel dönüşüm olması gerektiği’ 
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 envanter çalışması yapılabilir. 

Güngören’de aynı zamanda tarihi bir Osmanlı çeşmesinin bulunduğu ve son yirmi 

senedir tarihi çeşmenin kaldırılma sebebinin yurttaşlar tarafından bilinmediği ifade 

edilmiştir. Bulunduğu yerin adının ise bugün hala Güngören Çeşme Durağı olduğu, 

tarihi çeşmenin oradaki durak noktasında yer aldığı hatırlanmaktadır.  

Bölgenin tarihi yapılarından biri de Güngören (Vidos) - Genç Osman Camii’dir. Caminin 

17. yy’dan günümüze ulaşması sürecindeki kültürel mirasa ev sahipliği yapmasının 

yanı sıra iki özelliği daha bulunmaktadır. Bunlardan ilki caminin Osmanlı padişahı Genç 

Osman tarafından yaptırılan tek camii olmasıdır. Osmanlı tarihinde tüm camilerin suriçi 

bölgesinde inşaa edildiği dönemde Genç Osman Camii -sur dışında- Güngören’de 

yapılan tek camii olma özelliğine sahiptir. Caminin uzun süre yıpranma gerekçesiyle 

yenilenme ihtiyacı bulunmuş olsa da yakın geçmişte restore edilerek ilk yapıldığı 

dönemdeki görünüşüne kavuşturulduğu öğrenilmiştir.

Son dönemlerde ekonomik koşullar kapsamında mama fiyatlarının ciddi bir artış 

yaşandığı ve bu ekonomik artış nedeniyle sokak hayvanlarının da etkilendiği 

belirtilmiştir. İlçede yaşayan vatandaşların sokak hayvanlarına mama aldıkları ve buna 

yönelik olarak yerel yönetimlerden herhangi bir destek almadıkları ifade edilmiştir. 

Ayrıca sokak hayvanlarının sağlığına dair ilçede bir veteriner hizmetlerine ihtiyaç 

duyulduğu belirtilmiştir. Eş zamanlı, mahalleli kendi evcil hayvanlarını rahatça 

gezdirecek uygun alanların olmadığından da bahsetmiştir. 15 Temmuz Park’ında 

hayvanseverler tarafından parkın bir kısmında çitlerden bir alan tanımlanmaya 

çalışılmış ancak bu durum hem tüm ihtiyacı karşılayamamış hem de parkın diğer 

kullanıcıları açısından gerginlik yaratmıştır.  Buna ek olarak; sokak hayvanlarına su ve 

 planlanması ve bir ulaşım stratejisinin geliştirilmesi trafik yoğunluğunu 

 azaltabilir.

 Öneri 2. Bölgede özel araç kullanımını azaltacak şekilde İSPARK’ın 

 uygulamakta olduğu ‘Park Et Devam Et’ benzeri bir parklanma sistemi 

 kurulabilir. Mahallenin çeper bölgesinde kurulacak sistemle, özel araçların 

 mahalle dışına park etmesi sağlanarak, mahalle içine otobüs veya ring 

 sistemleri ile geçiş yapmaları sağlanabilir.

Trafiğe neden olan diğer bir sebep ise; kargo firmalarına ait araçlardır. İnternet 

alışverişlerinin yaygınlaşmasıyla artan kargo trafiği kentsel hareketliliği olumsuz 

yönde etkilemekte ve trafik oluşturmaktadır. Bu durumun da trafiğe eklenen diğer bir 

sebep olduğu düşünülmektedir.

 Öneri 1. Kargomat veya kargo otomatı olarak bilinen kent içinde belirli 

 noktalara yerleştirilen teslimat alanlarının yaygınlaştırılmasına yönelik 

 çalışmalar yapılabilir. Buna yönelik yerel yönetimler teşvikte bulunabilir. 

 Öneri 2.  Sabah ve akşam saatlerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle ring seferler 

 veya yeni otobüs hatları yapılabilir. 

 Öneri 3. İlçede bulunan Ahmet Kutsi Tecer, Fatih, Nadide, Ali Rıza Gürcan gibi 

 ana caddeler üzerinde bulunan İSPARK alanları kaldırılarak caddede trafik 

 akışı rahatlatılabilir.

 Öneri 4. Kaldırımlar üzerinde bulunan dükkan ve seyyar satıcı işgaliyesi 

 denetlenebilir ve engellenebilir.

İlçede hem kültür sanat etkinlikleri için yeterli alan olmadığı hem de olanların etkin 

değerlendirilmediği görüşü belirtilmiştir. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan Erdem Beyazıt Kültür Merkezi, Güngören 

Kültür ve Yaşam Merkezi ile kadınlara yönelik hizmet vermesi üzere açılan Hanımeli 

Konağı dışında kültür merkezi bulunmadığı, bu merkezlerin de ilçede yaşayanlarının 

ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kaldığı ve herkes için erişilebilir olmadığı ifade 

edilmiştir.

 Öneri 1. Yerel tiyatro toplulukları yerel yönetimler tarafından desteklenebilir.

 Öneri 2.  İlçeye yönelik bir tiyatro salonu  veya çocuklar için drama atölyeleri 

 yapılabilir. 

Çocukların ise güvenle gidebilecekleri ve sosyalleşecekleri, oyunlar oynamalarına 

yönelik bir merkezin bulunmadığı, bu nedenle oyun oynamak üzere okul 

bahçelerinden faydalanmaya çalıştıkları gözlemlenmiştir. Bu türden bir alanın 

bulunmaması kadınların bakım emeği sorumluluklarında eşitsiz bir şekilde artışa 

neden olmaktadır. Diğer bir yandan ise kadınlar ve çocukların sosyal kültürel 

ihtiyaçları giderek derinleşmektedir.

Plansız kentsel gelişimin bir sonucu olarak park ve yeşil alan altyapısı ilçede oldukça 

yetersiz kalmıştır. İstanbul genelinde kişi başına en az yeşil alanın düştüğü ilçe olduğu 

söylenebilir. Açık yeşil alan ve her yaştan kullanıcı için park vb. donatı alanının 

yetersizliği toplantı boyunca pek çok kez tekrarlanarak iletilmiştir. Buna göre 11 

mahalleden oluşan ilçede tüm mahallelerden gelen katılımcılar, Haznedar 

Mahallesi’nde bulunan 15 Temmuz Şehitler Parkı’nı kullanmaktadır. İlçenin toplam 

nüfusu da göz önünde bulundurulduğunda, hem tüm mahallelerde park ihtiyacı 

olduğunu hem de 15 Temmuz Şehitler Parkı’nın tüm Güngören’e hizmet veremediğini 

belirtmişlerdir.

İlçenin kentsel hizmetlerinde yetersiz kalan bir alanın da alevi vatandaşların ibadet 

gerekliliklerini karşılayacağı uygun bir cemevinin olmayışıdır. Katılımcılardan biri bu 

durumu “Biz kendi çabalarımızla bir apartmanda 2 daire kiralayıp onları birleştirerek 

cemevi ve lokal yaptık ancak ibadetin gerekliliklerine  çok uygun değil haliyle. Örneğin 

alevi komşularımızın bir cenazeleri olduğunda cenazeyi diğer ilçelerdeki cemevlerine 

taşımak zorunda kalıyorlar çünkü bir apartman dairesinden cenazenin define uygun 

şekilde hazırlanması da imkansız. Bize bir arazi ya da bina tahsis etseler bile yeter. 

Kendimiz el birliği ile bir cemevi yapar, cenazelerimizi hak ettikleri gibi defnederiz.” 

olarak ifade etmiştir.

 Öneri 1. İlçede farklı din mensuplarının ibadet ihtiyaçlarını giderebilecekleri 

 alanlar tahsis edilebilir.

 Öneri 2. İlçede yaşayan kadın, çocuk, genç, yaşlı, engelli ve tüm bireylere hitap 

 eden bir mahalle evi açılabilir. 

 Öneri 3. Özellikle yerel yönetimler tarafından kreş hizmetleri, çocuk etkinlik 

 merkezleri artırılabilir. 

 Öneri 4. Bölgede şiddet mağduru kadınlar için dayanışma evleri, kadın hakları 

 merkezi ve kadın danışma merkezleri açılabilir. 

 Öneri 5. Halk ekmek büfeleri erişimde kolaylık açısından tüm ilçe genelinde 

 artırılabilir. 

 Öneri 6. Tüm ilçeye hizmet verebilecek bir cemevi yapılabilir.

 Öneri 7. Yaşlı bireyler için sosyal destek merkezleri yapılabilir.

 Öneri 8. İlçe genelinde bisiklet yolu ve çocuk parklarının olmaması veya yetersiz 

 kalmasından dolayı yeni alanlar inşa edilebilir. 

 Öneri 9. Gençlerin spor faaliyetlerine daha aktif katılımları için gençlik spor 

 merkezleri kurulabilir.  İlçede bulunan spor kulüpleri desteklenerek buralarda

 yetişen sporcuların gelişimine açık bir alan haline getirilebilir. 

 Öneri 10.  Kadınlara yönelik mesleki kurslar ve istihdam merkezleri yapılabilir.  

 Öneri 11. Engelli bireyleri ve aileleri olmak üzere  mahallelerde sosyal aktivite 

 alanları, rehabilitasyon ve danışmanlık merkezleri çoğaltılabilir.

 Öneri 12. Merter’de bulunan otopark üzerindeki açık alanın düzenlemesi yeterli 

 bulunmamıştır; bu alan tören alanı olarak daha işlevsel hale getirilebilir.

 Öneri 13. Kale İş Merkezi karşısındaki yıkılan yapının bulunduğu parsel ile 

 henüz yıkımı tamamlanmamış ancak riskli yapının bulunduğu parselin 

 birleşimindeki alanda, ilçe meydanı planlanabilir.

Trafik problemi en çok dile getirilen sorunlar arasında olmuştur. Özellikle Merter 

bölgesinde yoğun bir trafik probleminin gözlemlendiği iletilmiştir. Katılım Kafe 

katılımcılarının aktardığı deneyimlerden ilçede aktif faaliyet gösteren taksicilerin 

Merter bölgesine gidecek yolcuları almayı kabul etmediği öğrenilmiştir. 

Merkez mahallelerdeki trafik yoğunluğunun temel sebeplerinden birinin de hem 

tekstil imalathanelerinin yoğunlaşması hem de keresteciler sitesinin  bu bölgede 

üretim, dağıtım, satış vb. operasyonlarının gerçekleşiyor olmasıdır. Dağıtım 

faaliyetinin benzer saatlerde yoğunlaşması, mal yükleme/indirmelerde yapılan 

uygunsuz parklanmalar nedeniyle trafik sık sık kilitlenmekte, bu yoğunluk özellikle 

Mehmet Nesih Özmen ve Nafiz Gürman mahallerinin günlük trafik akışını olumsuz 

etkilemektedir. Oldukça kısa mesafedeki yerlere dahi, saatler süren yolculuklara 

neden olması pek çok kez vurgulanmıştır. Özellikle okul dönüşlerinde servis kullanmak 

durumunda olan küçük yaştaki öğrenciler ve velileri için bu sorun, hızla çözülmesi 

gereken bir nokta olarak belirtilmiştir. Bir katılımcı bu konuyu “evim ile torunlarımın 

okuduğu Ahmet Merter İlkokulu bağırsam duyulacak kadar yakın mesafede . Ancak; 

her gün 1 saat onları okula bırakmak, 1 saatte okuldan almak için bu trafiği çekmek 

zorunda kalıyorum.” olarak özetlemiştir.

 Öneri 1. Yerel yönetimler tarafından Güngören’e özel bir mal tedarik zincirinin 

Güneştepe Mahallesi’nde bulunan Aliya İzzet Begoviç Parkı, Spor Parkı ve Güneştepe 

Spor Sahası ve kültür merkezini içerisine alan 25 bin m2’lik alanın, millet bahçesi inşa 

edilmesi üzere TOKİ’ye devredildiği öğrenilmiştir.

Güngören’de yeşil alan olarak nitelendirilebilecek yaşayanların vakit geçirebileceği 

alanların yalnızca Tozkoparan bölgesinde kaldığı düşünülmektedir. Tozkoparan’ın da 

ranta açılması Güngören için büyük bir kayıp olarak görülmektedir. Bu bağlamda 

mahalle yaşayanları tarafından büyük bir direniş gösterilmektedir.

 Öneri 1. Merter’de bulunan Şelale Parkı’nın zaman içerisinde yeşil alan işlevini 

 yitirdiği, parkın içerisine açılan işletmeler sebebiyle kullanım amacının 

 farklılaştığı ifade edilmiştir. Bu kapsamda; yeşil alan niteliğinin geri 

 kazandırılması kamusal alan kazanımı sağlayabilir.

Katılımcılar arasından bir kişi Merter ve Tozkoparan bölgesininin ağaç ve bitki çeşitliliği 

açısından zengin olduğunu aktarmıştır. 

 Öneri 1. Güngörenin Merter ve Tozkoparan bölgelerinde bitki faunasına yönelik 

 araştırmalar yapılabilir.  Bölgeye özgü bitkiler var ise; bu bitkilere yönelik yerel 

 yönetimlerin uyguladıkları plan notlarına bilgi düşülebilir, korumaya yönelik 

 çalışmalar yapılabilir.

Engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç bireyler ile onların aileleri ele alındığında; Güngören 

ilçesinin önemli bir gündemi de bu grupların ihtiyaçları olmuştur. Akülü ve manuel 

tekerlekli sandalye ile yaşamına devam eden bireylerin ara yollarda ve kaldırımlarda 

ciddi güvenlik sorunları yaşadıkları belirtilmiştir. Kaldırım taşlarının düzensiz ve eksik 

olması ile kaldırımlarda oluşan çukurlar, fiziksel ve görme engelli bireyler için günlük 

yaşamlarını epeyce zorlamaktadır. Kendi yaşamsal ihtiyaçlarını yardım almadan 

gidermek isteyen engelliler,  mahalle ve sokak ölçeğinde kentsel tasarımın bu hususta 

ele alınmasının aciliyetine vurgu yapmıştır. Bu konuda özelleşen bir konu da engelli 

bireylerin anneleri ve ihtiyaçları olmuştur. Anne ve çocuklarının bir araya gelebileceği 

ve deneyim paylaşabileceği ortamın yok denecek kadar az olduğunu belirten 

görüşler bildirilmiştir. 

 Öneri 1.  Güngören İlçesindeki her mahalle için erişilebilirlik özelinde kentsel 

 tasarım rehberi hazırlanabilir.

 Öneri 2.  Akülü tekerlekli sandalyelerin kamusal alanlarda şarj edilebilmesi için, 

 şarj noktaları yaygınlaştırılabilir. 

 Öneri 3. Ana ve ara yollardaki kaldırımlarda scooter parklanması engellenerek, 

 erişilebilirlik arttırılabilir.

 Öneri 4. Engelli çocuklara ‘engelsiz parklar’ tasarlanabilir.

 Öneri 5. İlçedeki yerel yönetim ve büyükşehir belediye koordinasyonu ile engelli 

 gençler için yaz kampı ve etkinlik programları arttırılabilir.

Kentsel Dönüşüm: Tozkoparan Gündemi  Öneri 6. İlçedeki yerel yönetim ve büyükşehir belediye koordinasyonu ile tüm 

 kamusal alanlardaki tuvaletlere; engelli ve yaşlılar için acil durum sinyal 

 butonları eklenebilir.

 Öneri 7. İlçedeki tüm kamu kuruluşları başta olmak üzere; günlük hayatta 

 ihtiyaç duyulan tüm mekanlara seyyar rampa tahsisi yapılabilir. 

 Öneri 8. İlçe özelinde geliştirilecek istihdam programlarında engelli bireylerin 

 annelerine ve ihtiyaçlarına uygun iş alanları yaratılabilir.

 Öneri 9. İlçe bütününe hizmet verecek noktalarda engelli, yaşlı ve emeklilerin 

 ihtiyaçlarına uygun sosyalleşme alanları yaratılabilir.

Güngören’in kültürel mirasına yönelik aktarılan notlarda somut ve soyut mirasa 

yönelik bilgiler paylaşılmıştır. Yakın zamanda şair ve yazar Taşkın Aşan tarafından 

kaleme alınan ve 30 yıllık çabanın ardından Güngören’in tarihine ışık tutan ‘Vidos’tan 

Güngören’e’ adlı kitabın basılması Güngören’de yaşayanların kolektif belleğini 

korumak ve yaşatmak için önemli bir kaynak haline gelmiştir. 

 Öneri 1. Güngören bölgesinde yaşayan gençlerin kolektif bilincini yükseltmek 

 adına yaşlı bireylerle bir araya gelebilecekleri, hem yaşlı bireylerin Güngören’e 

 dair hikayelerini aktarabilecekleri hem de gençlerin yaşlılara değişen dünyaya 

 dair bilgi aktarımında (teknoloji vb. konularda) bulunabilecekleri bir ortam 

 sağlanabilir. Bu ortamlar da ‘Mahalle Evleri’ aracılığıyla kurulabilir.

Mirasa yönelik ilçenin önemli değerlerinden biri olan ve yaklaşık 40 yıllık bir geçmişe 

sahip İzzet Ünver Lisesi’nin öneminden bahsedilmiştir. Katılımcılar arasında da 

birbirinden farklı yaşlarda bu liseden mezun olan kişiler deneyimlerini aktarmışlardır. 

12 Eylül olaylarında öğretmenleri için eylemde bulunan İzzet Ünver Lisesi 

öğrencilerinin kimlik kontrolünde yere yatırılmış haldeki fotoğrafları ile o döneme 

damga vuran liselerden biri haline geldiği iletilmiştir.

Lisenin adının değiştirilmek istenmesi ile 5000’e yakın imza toplayarak kurulan İzzet 

Ünver Lisesi Mezunları Derneği tarafından 7 senedir devam eden bir mücadelenin 

başlangıç adımı atılmıştır. bugünün gelinen aşamada ise okulun yıkılacağı, yerine yeni 

bir okul ve altına yeraltı otoparkı planlanacağı bilgisi alınmıştır. Lisede öğrenim gören 

öğrencilerin de misafir okula gönderileceği bilgisi alınmıştır. Dernek bu konuda da 

dava açarak süreci aktif olarak takip etmekte ve mücadeleye devam etmektedir.

 Öneri 1. İzzet Ünver Lisesi’nin, tarihine ve değerine yakışır şekilde korunması ile 

 aynı isimle hizmet vermeye devam etmesi sağlanabilir. 

 Öneri 2. Lisenin anısına bir fotoğraf sergisi de organize edilebilir.

Tarihi mirasa yönelik DİSK Tekstil İşçileri Sendikası Merter Şubesi’nin bölgede yer 

alması tarih boyunca önemli direnişlere tanıklık etmiştir. Emek tarihinin korunması ve 

kayıt altına alınmasına yönelik bazı çalışmaların yapılması gerektiğine vurgu 

yapılmıştır.

 Öneri 1. Emek müzesi için çalışmalar yapılabilir. Bu çalışma kapsamında 

 öncelikle Güngören’de yaşayan işçi emeklisi olup geçmişe dair değerli 

 hatıralara sahip kişilerle görüşülerek hem somut hem soyut mirasa yönelik bir 

mama verecek tanımlı alanlar olmadığından dolayı sokak ortalarına ve kaldırımlara 

gelişigüzel bırakılan yiyeceklerin sıhhı koşullardan uzak bir durum yaratıp hem 

hayvanlar hem de insanlar açısından sağlık riski oluşturduğu öğrenilmiştir.

Sokak hayvanlarının öldükten sonra ilçe belediyesi tarafından çöpe atıldığına şahit 

olan bir katılımcı bu konuda yaşadığı derin üzüntüyü de eklemiştir.

 Öneri 1.  Mahallelere, ortak alanlara mama istasyonları kurulabilir.

 Öneri 2. Yerel yönetimler tarafından belirlenen mahallelerde yerel hayvan 

 gönüllü kurulu oluşturulabilir.

 Öneri 3. İlçe genelinde ücretsiz sokak hayvanlarına yönelik veteriner hizmetleri 

 merkezi kurulabilir.

 Öneri 4. İlçe bütününde hayvanlara özel ayrılmış güvenli gezi rotaları 

 oluşturulabilir.

 Öneri 5. İlçe bütününde hizmet verecek hayvan mezarlığı alanı ayrılabilir.



 artırılabilir. 

 Öneri 2. Kira artışlarının sonucu atölyelerin konut alanlarının alt katlarına 

 taşınması ikamet eden nüfus üzerinden çeşitli sorunlara yol açmaktadır. 

 Denetimsiz ve ruhsatsız olan bu atölyelerin faaliyetleri denetlenebilir ve 

 engellenebilir.

Güngören’in şu an içinde bulunduğu sınırlarda 60’lı yıllarda ziraat ve hayvancılık 

faaliyetlerinin yürütülmekte olduğu öğrenilmiştir. Şimdilerde ise Güngören 

bölgesinde üretim ve ticaret faaliyetleri yoğun bir şekilde gerçekleşmekte olup, 

sektörel örgütlenme ‘tekstil’ alanında uzmanlaşmıştır. 

Güngören ilçesinde yer alan Merter tekstil merkezi sadece Güngören’de değil tüm 

İstanbul ve Türkiye için tekstil ve konfeksiyon sektörlerinde lokomotif işlevi 

görmektedir. Üretim atölyeleri ile toptan ve perakende satış alanlarının yoğunlaştığı 

ilçede, Merter’in ulaşım aksları ile beslenen merkezi bir noktada yer alması 

gerekçesiyle çevre ilçelerden pek çok yurttaş istihdam imkânı bulabilmektedir. 

Katılımcıların ifadesine göre Güngören’de yaşayanların %70’e yakını tekstil ve hazır 

giyim sektörünün üretim, pazarlama/satış ya da dağıtımı ile ilgili alanlarında 

çalışmaktadır. Özellikle tekstil üretimi, apartman altlarında bulunan konfeksiyon 

atölyelerinde yapılmakta, bu alanların sıhhi koşullardan uzak, denetimsiz ve ruhsatsız 

olduğuna dair kaygılar ifade edilmektedir. 

Merter tekstil sektörü için fiziki üretim alanı olarak kullanılmamaktadır. Tekstil alanında 

merkezi yönetim ve planlama ise özellikle Keresteciler Sitesi bölgesinde yer seçmiştir. 

Diğer bir yandan el işçiliği ile ayakkabı imalatına yönelik üretim faaliyetlerinin Sanayi 

Mahallesi’nin Sancaktepe bölgesinde yaygın olduğu bildirilmiştir. Burada uzun 

yıllardır faaliyet gösterdikleri ve kümelendikleri iletilmiştir. 

 Öneri 1. Sancaktepe bölgesinde yoğunlaşan ayakkabı imalat faaliyetlerini 

 gerçekleştiren esnafların görünür kılınması için Güngören ve çeşitli ilçelerde 

 kermes ve benzeri etkinliklerde bu esnaflara ver verilebilir.

 Öneri 2. Ayakkabı imalatında faaliyet gösteren esnaflara yerel yönetimler 

 nezdinde satış alanları tahsis edilebilir.

 Öneri 3. Bölgeye en yakın Enstitü İsmek Merkezi’ne ayakkabı üretiminde el 

 işçiliğine yönelik meslek edindirme kursları açılabilir.

 Öneri 4. Güngören ilçesinin hem yurtiçi hem de yurtdışı ticari faaliyetleri 

 yoğun bir bölge olmasına rağmen iş insanlarının bölgeyi ziyaretlerinde ilçe 

 içerisinde konaklama imkânlarının yok denecek kadar az olduğu ve bu konuya 

 ilişkin bir ihtiyaç  bulunduğu ifade edilmiştir.

Katılımcıların paylaşımları doğrultusunda, Güngören’de son zamanlarda madde 

bağımlılığı ve ticaretinde ciddi artış görüldüğü aktarılmıştır. Akıncılar Mahallesi, İnönü 

Caddesi bu tip faaliyetlerin gerçekleştiği yerlere örnek olarak verilmiş, kullanım ve 

alışverişin apartman girişlerinin kullanımına kadar yaygınlaştığı belirtilmiştir. Özellikle 

genç nüfusun uyuşturucu ticareti vb. suç olaylarına sürüklenip yasal olmayan 

yollardan geçim kaynağı oluşturmaya yöneldiği ifade edilmiştir. Bölgede yetersiz 

sosyo-kültürel faaliyetler nedeniyle bireylerin başka bir alternatifleri olmadığı zaman 

sokaklara yöneldiği, beraberinde toplumsal sorunlar ve asayiş olaylarında artış 

yaşandığı belirtilmiştir.      

 Öneri 1.  Bağımlılıkla mücadele kapsamında  mahalle odaklı ilçe emniyeti, 

 kaymakamlık ve yerel yönetimler ortak proje yapabilir.

 Öneri 2. Bağımlılıkla mücadele eğitim danışma merkezleri kurulabilir, bu 

 merkezlerde ayrıca saha çalışmaları yapılabilir.

 Öneri 3. Bağımlı bireyleri tekrar kazandırmak veya önlemek adına sosyal 

 destek programları düzenlenebilir.  

 Öneri 4. Muhtarlıklarla bağımlılıkla mücadele konusunda programlar 

 geliştirilebilir.

Güngören ilçesinde 1960’lı yıllardan beri yoğun bir işçi nüfusunun barınması, emek 

yaşamı için büyük çaplı ve tarihi direnişlerin gerçekleşmesi, emeği sembolize eden 

mekan hatıralarının olması ilçede bir örgütlenme eğiliminin olduğunu ortaya 

koymaktadır. İlçede örgütlü çalışmalar yürüten pek çok sivil toplum kuruluşu olmasına 

karşın, sivil toplumu ilçe belediyesi ile ortak bir masa etrafına oturtacak, iletişim kanalı 

oluşturacak bir aktif ilçe kent konseyi faaliyeti gözlenmemektedir. Bu durumun 

yapan polis sayısının da 140 civarında olduğu paylaşılmış ve bu sayıların güvenli 

alanların tesisinde yeterli olmadığı belirtilmiştir.  

 Öneri 1.   Göçmenlerin yoğun olduğu mahallelerde planlı sosyal entegrasyon 

 programları yapılabilir. 

 Öneri 2.  Mevcut mahallelerde güvenlik durumu tespit edilmek üzere saha 

 gezileri ve tespitleri yapılabilir. Güvenlik problemi olan ve özellikle sosyal 

 uyumda zorluk yaşayan bireylerin denetlenmesine yönelik yerel mahalle 

 temsilcileri ve emniyet birim temsilcileri görevlendirilebilir.

 Öneri 3.  Toplumsal olayların yaşandığı  özellikle kadın ve çocukların güvende 

 hissetmediği mahallelerde  güvenlik butonları oluşturulabilir. 

 Öneri 4.   Artan sosyal sorunlara karşı suç önleme ve sosyal uyum merkezleri 

 kurulabilir.

 Öneri 5. Güvenlik önlemlerini arttırmak için ana caddelerde mobese 

 kameraları ve ara sokaklarda güvenlik güçlerinin sayısının arttırılması etkili 

 olabilir.

 Öneri 6. Merter Köprüsü üzerinde dilenen kişilere yönelik rehabilitasyon ve 

 ekonomik destekler sağlanarak bu bölge dilencilerden arındırılabilir.

İkinci olarak; son 10 yıldır yoğun bir siteleşme olduğu, sitelerin yüksek duvarlarla 

kapalı ve güvenlikli halinin site dışındaki alan için ‘tekinsiz ve ıssız alan’ hissiyatı verdiği 

dile getirilmiştir. Özellikle Merter’den Marmara Forum tarafına gidilen aksta 

yürüyebilecek bir yolun olmadığı bu durumunun gece saatlerinde hem erkeklerde 

hem de kadınlarda büyük bir endişeye neden olduğu aktarılmıştır. 

 Öneri 1. Altyapı düzenlemeleri ve aydınlatma çalışmaları yapılarak 

 yurttaşların kullanabileceği yaşayan bir cadde düzenlemesi gerçekleştirilebilir.

Güngören’de yaşayan katılımcıların son zamanlarda ilçe genelinde birçok mahallede 

kendilerini güvende hissetmedikleri ve asayiş sorunları olmak üzere birçok toplumsal 

düzeni bozan olay ile karşılaştıkları ifade edilmiştir. İlçede artan göçmen nüfusu ve 

sosyo-ekonomik durum, gelir eşitsizliği vb. ekonomik koşullara bağlı farklılıklar 

nedeniyle yaşanan sosyal uyum sorunları mahalleli tarafından vurgulanan 

noktalardan biri olmuştur. Suç faaliyetlerindeki artışın ciddi bir güvenlik problemi 

oluşturduğuna dair muhtarlık ve emniyet birimlerine şikayetler geldiği belirtilerek, bu 

konularda geliştirilebilecek sosyal politikalara ihtiyaç duyulduğu ifade edilmiştir. Buna 

ek olarak bölgede kayıt dışı göçmenlerde artış olması nedeniyle ilçe genelinde 

yaşayan bireylerin tedirginlik hissettiği dile getirilmiştir.

Güvenlikle ilgili yaşanan sorunların ve güvensizliğin artış sebeplerine ek olarak; 1989 

yılında ilçede beş polis merkezi varken günümüzde bu sayının ikiye düştüğü, görev 

İlçede son yıllarda yaşanan göç artışı ve istihdamın daralmasına bağlı olarak 

mahallelinin gelir seviyesinde düşüş yaşandığı gözlemlenmektedir. Bu sorunun bir 

yansıması olarak daha çok göçmenlerin dairelerde ikamesi yerine, ekonomik gelir 

elde etme amacıyla mülk sahiplerinin, apartmanların altında bulunan dükkanları iş yeri 

kullanım amacı dışında kiraya verdikleri ifade edilmektedir. Bir arada yaşama kültürü 

ile uyuşmanın olmaması ve kira bedellerinde hızla artış yaşanması nedenleriyle 

apartman sakinleri arasında bu konuda sıklıkla kavgalara şahitlik edildiği 

belirtilmektedir.

Dezavantajlı gruplar arasından kadınlara yönelik çalışmaların artırılması gerektiği, 

saha araştırmaları yapılarak ihtiyaç sahibi kadınlara ulaşılmasının önem arz ettiği 

konusuna vurgu yapılmıştır. Kadınların açık kamusal alanlarda yürümeyi tercih 

etmedikleri ve kendilerini güvende hissetmedikleri öğrenilmiştir. Bununla birlikte; 

ilçede aktif olarak sosyal hayatın içerisinde olmak konusunda istekli olan kadınlar, 

aynı zamanda kafe ve restoranların yüksek ücreti sebebiyle kamusal, güvenli ve 

uygun fiyatlı alanlara ihtiyaç duyduklarını belirtmişlerdir. Kadın emeğinin 

görünürlüğünün de arttırılması gerekliliğini  ileten katılımcılar, kadınların ekonomik 

olarak güçlendirilmesinin Güngören İlçesinde büyük değişimler yaratacağına 

inanmaktadır. 

İlçe belediyesi tarafından dönüştürülerek kadınlara yönelik hizmet vermesi üzere 

açılan Hanımeli Konağı’nın hem fiziki imkânlarının hem de faaliyet alanının zayıf 

olduğu belirtilmiş ve kadınların sosyal aktiviteleri, gelişimini destekler nitelikte kursları 

ve el emeğini değerlendirmeleri üzere işlevsel bir alana dönüştürülmesi ihtiyacı 

bulunduğu ifade edilmiştir.

Suriyeli göçmenler ikame ederken; iş sahasının yoğunlaştığı Sanayi Mahallesi gibi 

bölgelerin siyahi göçmenler tarafından tercih edildiği öğrenilmiştir. Özellikle tekstil 

sanayi alanında geniş bir iş sahasının Güngören’de yer seçmiş olması ve yoğun iş 

gücü ihtiyacı, göçmenleri bu bölgeye çekmektedir. Kendilerine bir hayat kurmak 

umuduyla ilçeye yerleşen göçmen nüfusunun ucuz ve kayıtsız şartlarda çalışıyor 

olması da, işgücü talebinin hızlıca karşılanmasını sağlayarak bölgeye yoğun bir göç 

dalgasının gelmesine sebep olmuştur. Katılımcıların aktarımları kapsamında göçü 

tetikleyen temel faktör; iş sahası olmuştur. Bunlara karşın son 10 yılda Güngören 

nüfusu düzenli olarak azalmıştır. Bunun temel sebebi ise; konut kullanımının yerini 

ticari kullanıma bırakmasıdır. Kentsel hareketlilik gün içinde hızlı bir değişiklik 

geçirmektedir. 

 Öneri 1. Nüfus projeksiyonları gündüz gece nüfusu göz önüne alınarak yapılırsa,  

 kentsel hizmetler nüfusun ihtiyaçlarını karşılama yönünde daha makul 

 standartlarda planlanabilir.

 Öneri 2. Yoğun göç artışı olan mahallelerde sosyal uyum ve planlı dağılım 

 programları yapılabilir.

Güngören ilçesi 1992 yılında Bakırköy ilçesinden ayrılarak yeni bir ilçe olmuştur. 1993 

yılında ise Esenler ilçesine ait sınırlar Güngören ilçesinden çıkarılmış, Güngören 11 

mahalleli bir ilçe olarak batıya doğru yayılarak genişlemeye devam etmiştir. 

Güngörenli katılımcılar tarafından kentsel gelişim hakkında fiziksel çehresindeki hızlı 

değişime karşın gelişime yönelik olumlu bir yorum yapılmamış, alt yapı sorunu, trafik 

ve kargaşanın çoğaldığı aktarılmıştır.

İlçenin batı tarafındaki mahalleler yerleşim yeri ağırlıklı olmakla birlikte doğu tarafı 

sanayi alanının yoğunlaştığı bölge olarak karşımıza çıkmaktadır. Konut yerleşim 

birimlerinin organizasyonuna bakıldığında ise; siteleşmenin yoğun olmadığı daha çok 

tekil yapının yaygın olduğu iletilmiştir. Bu durum ise; mahalle kültürünün ve 

örgütlenmenin hala oldukça yaygın olduğunu ortaya koymaktadır. 

Katılımcılar Nafiz Gürman Mahallesi’nin ticari baskı altında olduğunu, konut olarak 

kalmasının istendiğini fakat yakın zamanda işyeri kiralarının artması ile birlikte  çok 

fazla ticari işletmenin bu bölgedeki dairelere yerleştiğini ve mahallenin çehresinin 

değişmeye başladığını aktarmışlardır. Mahalle kültürü ve dokusunun yok olmaya 

başlaması bir tehdit olarak görülmektedir.

 Öneri 1. Mahalle dayanışma ağlarının güçlendirilmesi için ilçe kent konseyi ilçe 

 belediyesi ile bir iletişim kanalı kurabilir.

 Öneri 2. Planda konut kullanımında görünen parsellerdeki yapılarda yerel

 yönetimler aracılığıyla denetleme ve raporlama yapılabilir.

İlçenin sosyal yapıda geçirdiği değişimin özellikle Güneştepe ve Merkez Mahallelerine 

olan yansımasının yoğun hissedildiği, bu bölgelerde yoğun bir göç trafiğinin olduğu 

iletilmiştir. Merkez Mahallesi ve çevresindeki yerleşim alanlarında yoğunluklu olarak 

Tekstil sektörünün aktif faaliyet gösterdiği Güngören’de kayıtsız işçi sayısının yoğun 

olduğu tahmin edilmektedir. Bu durum tekstil çalışma sahalarında planlamayı 

zorlaştırmaktadır. Apartman altlarında bulunan konfeksiyon atölyelerinde çalışan bu 

işçiler kayıtsız çalışmalarının yanı sıra, katılımcılar tarafından aktarılan bilgiye göre can 

güvencelerinin de olmadığı, işverenleri tarafından atölyeye kilitlendikleri ve zorla 

sabaha kadar çalıştırıldıkları öğrenilmiştir. Büyüyemeyen küçük çaplı konfeksiyon 

atölyeleri üretimi artırmak için işgücüne yoğun iş yükü vermekte, bu durum iş sağlığı 

ve güvenliğini tehdit etmektedir.

 Öneri 1. Belediye zabıtaları daha yoğun denetleme yapabilir; kayıtsız çalışanlara  

 yönelik merkezi yönetime bir raporlama yapılabilir. 

 Öneri 2. Zabıta raporlarından elde edilen bilgiler ışığında ihtiyaç duyulan   

 mahallelerde yerel yönetimler tarafından ‘İş Sağlığı ve Güvenliği’ eğitimlerinin  

 verilmesi yönünde bir destek sağlanabilir.

Mülteci ve göçmenlerin güvencesiz koşullarda çalışmasının bir nedeni de meslek  

edindirme eğitimi almamış olmaları ve her koşulda çalışabilir nitelikte olmalarıdır. 

 Öneri 3. Enstitü İsmek tarafından tekstil çalışanlarına ve el emeğine yönelik  

 sertifikalı eğitim kursları verilebilir.

Merkez Mahallesi Merter bölgesinde tekstil depo, atölye ve imalathanelerinin plansız 

bir şekilde yer seçmesi ve kümelenmesi, mahallenin arazi değerlerinde ciddi bir 

yükselişe neden olmuştur. Kiralar oldukça yükselmiştir. Fakat tekstil sektörünün 

yoğunlaştığı Laleli gibi örneklerle karşılaştırıldığında daha uygun kira fiyatlarının 

bulunması da bölgeye talebi artırmaktadır.

 Öneri 1. Yapı kullanımı için yerel yönetimlerin zabıta birimleri denetimleri

konusunda o bölgede yaşayan mahalleliyle danışarak ve anlaşarak kararlaştıran, 

kamu-yurttaş iletişim ağını güçlendiren bir yöntem anlayışının karar vericiler tarafında 

geliştirilmesi gerektiğine inanmaktadır. 

 Öneri 1. Yerel yönetimler aracılığıyla mahalle dayanışma ve danışma kurulları 

 oluşturulabilir. 

 Öneri 2.  Dayanışma kültürünü yaygınlaştırmak ve bölgede yaşayan yurttaşın 

 bilgiye erişimlerini kolaylaştırmak adına ilgili STK’larla iş birliği 

 gerçekleştirilebilir. 

 Öneri 3. Yerel belediyeler kentsel dönüşümde denetleyici olma yetkisini daha 

 sıkı takip edebilir. Belediye içerisinde kentsel dönüşüm uygulamaları 

 denetleme kurulu oluşturulabilir. Bu kurullarda; şehir plancı, mimar, peyzaj 

 mimarı, inşaat mühendisi, elektrik mührendisi, sosyolog, psikolog, avukat vb. 

 pek çok meslek sahibine yer verilebilir.

 Öneri 4. Kentsel dönüşüm uygulanacak bölgelerde belirlenen %40’lık sosyal 

 donatı alanının ‘yeşil alan’ olarak tanımlanması, bu pay üzerindeki belirsiz 

 uygulamanın netleştirilmesi kentsel haklarda adaleti sağlamaya yardımcı 

 olabilir.

Diğer bir taraftan; iklim meselesinin düşünülmediği, inşaa edilecek yapıların çevreci 

veya enerji dostu olup olmadığının herhangi bir kriter olarak bile planlanmadığı, bu 

durumun ise dünya iklim değişikliği uyumluluğuna yönelik önemli adımlar atarken 

bizleri geri götürdüğü düşünülmektedir.

Deprem riskinin en fazla olduğu mahallenin Sanayi mahallesi olduğu ve katılımcıların 

ifadelerine göre sanayi mahallesinde bir kentsel dönüşüm ihtiyacının olduğu 

aktarılmıştır.  Sanayi Mahallesi’ndeki binaların yüksek riskli olduğu ve acil olarak 

yapılanmaya gidilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Buna ek olarak Güngören’de genel 

olarak gerek binaların gerekse ilçede yaşayan vatandaşların depreme hazırlıklı 

olmadığı ve risk taşıdığı ifade edilmiştir.  

İlçede deprem toplanma alanlarının yetersiz olduğu, Akıncılar Mahallesi’nde bulunan 

400 m2’lik alan içerisinde muhtarlığın da bulunduğu toplanma alanının, mahallede 

yaşayan nüfus düşünüldüğünde yetersiz kaldığı örneği ile belirtilmiştir.

 Öneri 1. Bölgesel eylem planları ile deprem riski taşıyan binalar yeniden 

 yapılandırılabilir.

 Öneri 2. Güngören’de belirli periyotlarla risk taşıyan mahallelerde afet planları 

 oluşturulabilir. 

 Öneri 3. Yerel yönetimler ve STK’lar ile birlikte iş birliği gerçekleştirilerek 

 deprem bilgilendirme ve risk alanları formları düzenlenebilir.  

 Öneri 4. Yüksek riskte olan mahalleler için  deprem toplanma alanları 

 oluşturulabilir.

Güngören’de bireylerin yaşadıkları mahallede kalarak temel ihtiyaçlarını giderebilme, 

kamusal hizmet ve sosyal donatı alanlarına erişebilme yönünde mahallenin 

imkânlarının yeterli koşullarda olmadığı ifade edilmektedir.  Mahallelinin birlikte vakit 

geçirebileceği sosyal tesisler, park alanları, rehabilitasyon merkezleri ve kreş 

hizmetleri olmak üzere yerel anlamda yetersiz kentsel hizmetler olduğu ifade 

edilmiştir.  Buna ek olarak; kamusal açık yeşil alan, eğitim ve kültür merkezleri, sağlık 

kurumları, kadın danışma merkezlerinin yetersiz olması nedeniyle mahalleliler bu 

hizmetler için talepte bulunmuşlardır. Yerel yönetimler tarafından ilçede yaşayan 

bireylerin etkinliklere katılabileceği, haklarını öğrenebileceği veya kurslara dahil 

olabileceği bir mahalle evinin eksik olduğu ifade edilmiştir. 
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ciddiyetini katılımcılar ‘ilçe kent konseyine katılımlarının engellendiği’ açıklamasıyla 

ifade etmişlerdir.

 Öneri 1. ‘Demokrasi Kültürü’ isimli demokrasi, aktif yurttaşlık, katılımcılık, 

 katılımcı demokrasi vb. konularda eğitimler düzenlenebilir. Bu eğitimlerde 

 muhtar ve yerel yönetim iş birliği yapabilir.

 Öneri 2. Pandemi ve artan kira fiyatları sebebiyle kullandıkları mekânları 

 boşaltmak zorunda kalan sivil toplum örgütlerinin faaliyetlerine devam 

 edebilmeleri için İBB’ye ait olduğu belirtilen eski ek hizmet binasında yer tahsis 

 ederek ya da yeni bir kültür merkezi yapılarak çözüm üretilebilir.

Güngören ilçesi, sosyal-demografik açıdan; farklı etnik grup, dini inanç, siyasi görüş, 

ekonomik sınıf ve kültürel geleneklere sahip  yurttaşları kapsayan heterojen yapıdaki 

ilçelerden biridir. Bu anlamıyla inanç, görüş ve sınıfsal açıdan azınlıkta kalan toplumsal 

grupların inanç, değer ve göreneklerinin gözetildiği sivil toplum kuruluşlarına ve 

ibadethanelere ihtiyaç duyulmaktadır. Geçmiş yıllarda bu yönüyle aktif bir şekilde yer 

alan sosyal ağların bulunmuş olduğu ancak son yıllarda mekan bulma noktasında 

sorunların yaşanması nedeniyle sınırlılıkların sürdüğü ifade edilmektedir.  Bu 

nedenlerle bölge sakinleri arasında etkileşimin azalırken yaşam tarzı bölünmelerinin 

artıyor olduğu sorununa değinilmiştir.

 Öneri 1. Bir model olarak Karşı Kapı gibi  sivil toplum kuruluşları, kültür evleri, 

 dernek, inisiyatif ve ağların oluşması desteklenebilir ve yaygınlaştırılabilir; bu 

 şekilde bölge insanları birbirleri ile temas kurabilir.

Güngörende okullaşmanın yavaşladığı ve öğrencilerin ilçe mahallelerinde dengeli bir 

dağılımının olmadığı, bu durumun öğrencilerin eğitim öğretim ihtiyaçlarının yerinde 

karşılanmasına imkân vermediği; bu durumun ise sosyal ekonomik sorunlar ve taşıma 

eğitim sistemlerinden kaynaklı olduğu belirtilmiştir.  

Özellikle okul yetersizliği veya taşımalı eğitim sistemi nedeniyle öğrencilerin ulaşım, 

sosyal uyum, akran zorbalığı, sosyo-ekonomik yetersizlik gibi birçok problemle 

karşılaştığı ve eğitimdeki haklarına temel olarak erişemedikleri ifade edilmiştir.  

Yetersiz sosyo-ekonomik durum, gelir eşitsizliği vb. nedenlerle en çok çocukların okul 

ihtiyaçları ve temel beslenmelerinde ciddi sıkıntıların ortaya çıktığı belirtilmiştir.   

Eğitim alanları konusundaki yetersizliğe kendi buldukları çözümü aktaran Mehmet 

Nesih Özmen Mahallesi Muhtarı Aziz Kılıç “Ben muhtar olduğumda Güngören’in tek 

okulsuz mahallesi Mehmet Nesih Özmen Mahallesi’ydi. Vatandaşın şartlı terk ettiği bir 

arsa bulduk. Yeşil alan dışında bir şey yapılamaz ibaresi olan arsada gizlice okul yaptık. 

Adı “Şiir Mektebi” olan okulumuz ilkokul ve ortaokulun aynı eğitim alanında ve 8 yıl 

olduğu dönemde yapıldığı için tüm mahallelilere yeten bir okuldu . Sonra 4+4 eğitim 

sistemine geçince  Şiir Mektebi, ortaokul olarak hizmet vermeye başladı.  Öyle olunca 

bizim mahallemizdeki (Mehmet Nesih Özmen) çocuklar ilkokul için Nafiz Gürman 

Mahallesi’ne gitmeye; onların ortaokula giden çocukları bizim mahallemize gelmeye 
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 Öneri 1. Yerel yönetimlerin sosyal hizmetler biriminde çalışan saha görevlileri 

 tarafından Güngören bölgesinde ilgili mahalle muhtarı ile iş birliği halinde 

 ihtiyaç sahibi kadınların sorunlarına yönelik bir araştırma yapılabilir.

Öneri 2. Saha araştırma raporlarından yola çıkılarak kadınların ihtiyaçlarına 

 yönelik çözüm önerisi getiren içeriklerin planlandığı bir Mahalle Evi 

 planlanabilir. 

Öneri 3. Kadınların acil durumlarda kiminle iletişime geçebilecekleri ve nasıl 

 önlem alabileceklerine yönelik kısa eğitimler Mahalle Evleri’nde organize 

 edilebilir.

Öneri 4. Güngören’in açık alanlarında kadın emeğini değerlendirmeye yönelik 

 etkinlikler düzenlenebilir.

İlkokul ve ortaokul çağındaki çocuklara yönelik beslenme ve spor gündemine 

değinilmiştir. Çocukların sağlıklı ve uygun fiyatlarda gıdaya erişiminin olmaması, okul 

dışı faaliyetlerde enerjilerini atabilecekleri bir faaliyet alanı olarak spor alanlarının 

eksikliği anne babalarda büyük bir endişe oluşturmaktadır. 

Öneri 1. Okul sonrası faaliyetlere yönelik açık kamusal alanlarda etkinlik 

 (satranç turnuvaları, tiyatro atölyeleri vb.) sahaları oluşturulabilir.

Öneri 2. Yerel yönetimler, ilkokul ve ortaokul çağındaki ihtiyaç sahibi çocuklara 

 beslenme yardımında bulunabilir.

Lise ve üniversite dönemindeki gençlere yönelik etkinliklerin artırılması gerektiği, 

gençlerin sosyalleşemediği ve kültürel etkinliklere katılamadığı düşüncesi iletilmiştir. 

Hayat pahalılığı ve Güngören’in sosyol-kültürel tesis ve etkinlikler yönünden zayıf 

kalması gençleri bu faaliyetlerden eksik bırakmaktadır. 

Öneri 1. İlçe belediyesi ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim desteği verebilir. 

Öneri 2. İl belediyesi sosyal ve kültürel tesis yer seçimlerinde Güngören için acil 

 gündem oluşturabilir.

başladı. Ne değişen bir şey oldu ne de eğitim tesis alanı ihtiyacı giderildi. “olarak 

aktarmıştır. 

 Öneri 1. Yerel yönetimler tarafından özellikle belirli saat aralıklarında ilçe 

 genelinde okullara gezici aşevleri yapılabilir. 

 Öneri 2. Kırtasiye ihtiyaçları, temel okul ihtiyaçları olmak üzere öğrencilere ve 

 ailelere düzenli sosyal destek programları planlanabilir.

 Öneri 3. Kütüphane, ders çalışma atölyesi, teknoloji merkezi gibi çocukların 

 ders çalışma alanlarına erişim sağlayabileceği  merkezler yaygınlaştırılabilir. 

 Öneri 4. İlçe imar planları, yürüme mesafesinde ve yeterli eğitim alanları 

 eklenecek şekilde revize edilebilir.

 Öneri 5. İlçede ve ilçe sınırında bulunan özel ve kamu üniversiteleri düşünülerek, 

 bu üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerin barınma ihtiyacı için ilçede 

 kamuya ait yurt bulunmadığı belirtilmiştir. Bu bağlamda ihtiyacın 

 karşılanması çözüme katkı sunabilir.

Kentsel dönüşüm neredeyse her ilçede olduğu gibi Güngören’in de en önemli 

gündemleri arasına aldığı konulardan biri olmuştur. Güngören’de kentsel dönüşüm 

bağlamındaki gündem ise Mehmet Nesih Özmen ve  Tozkoparan Mahallelerinde 

yoğunlaşmaktadır. Yaygın olarak “Tozkoparan kentsel dönüşüm süreci” olarak bilinen 

süreçte; Tozkoparan’ın ilk örneğini oluşturduğu ‘gecekondu önleme bölgeleri’, 

toplumsal meselelerin önem kazanması ile tarihte sosyal mimarlık için değer oluşturan 

bir devlet  girişimi olmuştur. Kentsel müdahaleler sonucunda yerlerinden edilmiş 

Çağlayan, Balat benzeri bölgelerde yaşayan ve konut ihtiyacı olan bireyleri 

barındırmayı amaçlayan bir sosyal konut çalışması olarak yorumlanmıştır. Bugün 

gelinen noktada ise Tozkoparan Mahallesi’nin 2008 yılında riskli alan ilan edilmesinin 

ardından hazırlanan dönüşüm projesi ile şeffaflık ve katılımdan uzak ilerleyen sürece 

dur demek isteyen mahalleliler 2009 yılında Tozkoparan Derneği’ni (Toz-Der) 

kurmuşlardır. Katılımcılar arasında Toz-Der üyeleri de durumu birinci ağızdan 

aktarmıştır. Ek olarak; katılımcılar arasından bir meclis üyesi, meclis toplantılarında 

Tozkoparan Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm gündemini dile getirmek isteselerde oy 

çokluğunun projeyi destekleme motivasyonunun ‘arazinin değerinin kentsel dönüşüm 

sonrasında yükseleceği ve mülk sahiplerinin evlerinin değerinin 5 milyon olacağı’ 

düşüncesi olması durumun kentsel risklerin ötesinde maddi gerekçelere dayandığının 

apaçık kanıtı olmuştur. Katılımcılar Tozkoparan’da gerçekleştirdikleri mücadelenin de 

hiçbir siyasi kurum tarafından yeterince görünür kılınmadığını düşünmektedirler. 

Özellikle belediye meclis üyelerinin  Güngören’de ya da konu olan mahallelerde 

ikamet etmemesi, sorunların çözüleceğine dair görüşü olumsuz etkilemektedir.

Kentsel dönüşümün ‘rantsal dönüşüm’ olmaktan çıkarak yerleşim yerinde kentsel 

hakların eşitçe yeniden dağıtıldığı, mahalle kültürünün yok edilmediği, kentsel 

yerleşim alanlarının siteleştirilmeden planlandığı bir araç olması gerektiği yönünde 

ortaklaşılmıştır. Bölge yaşayanları; ‘nasıl bir kentsel dönüşüm olması gerektiği’ 

 envanter çalışması yapılabilir. 

Güngören’de aynı zamanda tarihi bir Osmanlı çeşmesinin bulunduğu ve son yirmi 

senedir tarihi çeşmenin kaldırılma sebebinin yurttaşlar tarafından bilinmediği ifade 

edilmiştir. Bulunduğu yerin adının ise bugün hala Güngören Çeşme Durağı olduğu, 

tarihi çeşmenin oradaki durak noktasında yer aldığı hatırlanmaktadır.  

Bölgenin tarihi yapılarından biri de Güngören (Vidos) - Genç Osman Camii’dir. Caminin 

17. yy’dan günümüze ulaşması sürecindeki kültürel mirasa ev sahipliği yapmasının 

yanı sıra iki özelliği daha bulunmaktadır. Bunlardan ilki caminin Osmanlı padişahı Genç 

Osman tarafından yaptırılan tek camii olmasıdır. Osmanlı tarihinde tüm camilerin suriçi 

bölgesinde inşaa edildiği dönemde Genç Osman Camii -sur dışında- Güngören’de 

yapılan tek camii olma özelliğine sahiptir. Caminin uzun süre yıpranma gerekçesiyle 

yenilenme ihtiyacı bulunmuş olsa da yakın geçmişte restore edilerek ilk yapıldığı 

dönemdeki görünüşüne kavuşturulduğu öğrenilmiştir.

Son dönemlerde ekonomik koşullar kapsamında mama fiyatlarının ciddi bir artış 

yaşandığı ve bu ekonomik artış nedeniyle sokak hayvanlarının da etkilendiği 

belirtilmiştir. İlçede yaşayan vatandaşların sokak hayvanlarına mama aldıkları ve buna 

yönelik olarak yerel yönetimlerden herhangi bir destek almadıkları ifade edilmiştir. 

Ayrıca sokak hayvanlarının sağlığına dair ilçede bir veteriner hizmetlerine ihtiyaç 

duyulduğu belirtilmiştir. Eş zamanlı, mahalleli kendi evcil hayvanlarını rahatça 

gezdirecek uygun alanların olmadığından da bahsetmiştir. 15 Temmuz Park’ında 

hayvanseverler tarafından parkın bir kısmında çitlerden bir alan tanımlanmaya 

çalışılmış ancak bu durum hem tüm ihtiyacı karşılayamamış hem de parkın diğer 

kullanıcıları açısından gerginlik yaratmıştır.  Buna ek olarak; sokak hayvanlarına su ve 

 planlanması ve bir ulaşım stratejisinin geliştirilmesi trafik yoğunluğunu 

 azaltabilir.

 Öneri 2. Bölgede özel araç kullanımını azaltacak şekilde İSPARK’ın 

 uygulamakta olduğu ‘Park Et Devam Et’ benzeri bir parklanma sistemi 

 kurulabilir. Mahallenin çeper bölgesinde kurulacak sistemle, özel araçların 

 mahalle dışına park etmesi sağlanarak, mahalle içine otobüs veya ring 

 sistemleri ile geçiş yapmaları sağlanabilir.

Trafiğe neden olan diğer bir sebep ise; kargo firmalarına ait araçlardır. İnternet 

alışverişlerinin yaygınlaşmasıyla artan kargo trafiği kentsel hareketliliği olumsuz 

yönde etkilemekte ve trafik oluşturmaktadır. Bu durumun da trafiğe eklenen diğer bir 

sebep olduğu düşünülmektedir.

 Öneri 1. Kargomat veya kargo otomatı olarak bilinen kent içinde belirli 

 noktalara yerleştirilen teslimat alanlarının yaygınlaştırılmasına yönelik 

 çalışmalar yapılabilir. Buna yönelik yerel yönetimler teşvikte bulunabilir. 

 Öneri 2.  Sabah ve akşam saatlerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle ring seferler 

 veya yeni otobüs hatları yapılabilir. 

 Öneri 3. İlçede bulunan Ahmet Kutsi Tecer, Fatih, Nadide, Ali Rıza Gürcan gibi 

 ana caddeler üzerinde bulunan İSPARK alanları kaldırılarak caddede trafik 

 akışı rahatlatılabilir.

 Öneri 4. Kaldırımlar üzerinde bulunan dükkan ve seyyar satıcı işgaliyesi 

 denetlenebilir ve engellenebilir.

İlçede hem kültür sanat etkinlikleri için yeterli alan olmadığı hem de olanların etkin 

değerlendirilmediği görüşü belirtilmiştir. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan Erdem Beyazıt Kültür Merkezi, Güngören 

Kültür ve Yaşam Merkezi ile kadınlara yönelik hizmet vermesi üzere açılan Hanımeli 

Konağı dışında kültür merkezi bulunmadığı, bu merkezlerin de ilçede yaşayanlarının 

ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kaldığı ve herkes için erişilebilir olmadığı ifade 

edilmiştir.

 Öneri 1. Yerel tiyatro toplulukları yerel yönetimler tarafından desteklenebilir.

 Öneri 2.  İlçeye yönelik bir tiyatro salonu  veya çocuklar için drama atölyeleri 

 yapılabilir. 

Çocukların ise güvenle gidebilecekleri ve sosyalleşecekleri, oyunlar oynamalarına 

yönelik bir merkezin bulunmadığı, bu nedenle oyun oynamak üzere okul 

bahçelerinden faydalanmaya çalıştıkları gözlemlenmiştir. Bu türden bir alanın 

bulunmaması kadınların bakım emeği sorumluluklarında eşitsiz bir şekilde artışa 

neden olmaktadır. Diğer bir yandan ise kadınlar ve çocukların sosyal kültürel 

ihtiyaçları giderek derinleşmektedir.

Plansız kentsel gelişimin bir sonucu olarak park ve yeşil alan altyapısı ilçede oldukça 

yetersiz kalmıştır. İstanbul genelinde kişi başına en az yeşil alanın düştüğü ilçe olduğu 

söylenebilir. Açık yeşil alan ve her yaştan kullanıcı için park vb. donatı alanının 

yetersizliği toplantı boyunca pek çok kez tekrarlanarak iletilmiştir. Buna göre 11 

mahalleden oluşan ilçede tüm mahallelerden gelen katılımcılar, Haznedar 

Mahallesi’nde bulunan 15 Temmuz Şehitler Parkı’nı kullanmaktadır. İlçenin toplam 

nüfusu da göz önünde bulundurulduğunda, hem tüm mahallelerde park ihtiyacı 

olduğunu hem de 15 Temmuz Şehitler Parkı’nın tüm Güngören’e hizmet veremediğini 

belirtmişlerdir.

İlçenin kentsel hizmetlerinde yetersiz kalan bir alanın da alevi vatandaşların ibadet 

gerekliliklerini karşılayacağı uygun bir cemevinin olmayışıdır. Katılımcılardan biri bu 

durumu “Biz kendi çabalarımızla bir apartmanda 2 daire kiralayıp onları birleştirerek 

cemevi ve lokal yaptık ancak ibadetin gerekliliklerine  çok uygun değil haliyle. Örneğin 

alevi komşularımızın bir cenazeleri olduğunda cenazeyi diğer ilçelerdeki cemevlerine 

taşımak zorunda kalıyorlar çünkü bir apartman dairesinden cenazenin define uygun 

şekilde hazırlanması da imkansız. Bize bir arazi ya da bina tahsis etseler bile yeter. 

Kendimiz el birliği ile bir cemevi yapar, cenazelerimizi hak ettikleri gibi defnederiz.” 

olarak ifade etmiştir.

 Öneri 1. İlçede farklı din mensuplarının ibadet ihtiyaçlarını giderebilecekleri 

 alanlar tahsis edilebilir.

 Öneri 2. İlçede yaşayan kadın, çocuk, genç, yaşlı, engelli ve tüm bireylere hitap 

 eden bir mahalle evi açılabilir. 

 Öneri 3. Özellikle yerel yönetimler tarafından kreş hizmetleri, çocuk etkinlik 

 merkezleri artırılabilir. 

 Öneri 4. Bölgede şiddet mağduru kadınlar için dayanışma evleri, kadın hakları 

 merkezi ve kadın danışma merkezleri açılabilir. 

 Öneri 5. Halk ekmek büfeleri erişimde kolaylık açısından tüm ilçe genelinde 

 artırılabilir. 

 Öneri 6. Tüm ilçeye hizmet verebilecek bir cemevi yapılabilir.

 Öneri 7. Yaşlı bireyler için sosyal destek merkezleri yapılabilir.

 Öneri 8. İlçe genelinde bisiklet yolu ve çocuk parklarının olmaması veya yetersiz 

 kalmasından dolayı yeni alanlar inşa edilebilir. 

 Öneri 9. Gençlerin spor faaliyetlerine daha aktif katılımları için gençlik spor 

 merkezleri kurulabilir.  İlçede bulunan spor kulüpleri desteklenerek buralarda

 yetişen sporcuların gelişimine açık bir alan haline getirilebilir. 

 Öneri 10.  Kadınlara yönelik mesleki kurslar ve istihdam merkezleri yapılabilir.  

 Öneri 11. Engelli bireyleri ve aileleri olmak üzere  mahallelerde sosyal aktivite 

 alanları, rehabilitasyon ve danışmanlık merkezleri çoğaltılabilir.

 Öneri 12. Merter’de bulunan otopark üzerindeki açık alanın düzenlemesi yeterli 

 bulunmamıştır; bu alan tören alanı olarak daha işlevsel hale getirilebilir.

 Öneri 13. Kale İş Merkezi karşısındaki yıkılan yapının bulunduğu parsel ile 

 henüz yıkımı tamamlanmamış ancak riskli yapının bulunduğu parselin 

 birleşimindeki alanda, ilçe meydanı planlanabilir.

Trafik problemi en çok dile getirilen sorunlar arasında olmuştur. Özellikle Merter 

bölgesinde yoğun bir trafik probleminin gözlemlendiği iletilmiştir. Katılım Kafe 

katılımcılarının aktardığı deneyimlerden ilçede aktif faaliyet gösteren taksicilerin 

Merter bölgesine gidecek yolcuları almayı kabul etmediği öğrenilmiştir. 

Merkez mahallelerdeki trafik yoğunluğunun temel sebeplerinden birinin de hem 

tekstil imalathanelerinin yoğunlaşması hem de keresteciler sitesinin  bu bölgede 

üretim, dağıtım, satış vb. operasyonlarının gerçekleşiyor olmasıdır. Dağıtım 

faaliyetinin benzer saatlerde yoğunlaşması, mal yükleme/indirmelerde yapılan 

uygunsuz parklanmalar nedeniyle trafik sık sık kilitlenmekte, bu yoğunluk özellikle 

Mehmet Nesih Özmen ve Nafiz Gürman mahallerinin günlük trafik akışını olumsuz 

etkilemektedir. Oldukça kısa mesafedeki yerlere dahi, saatler süren yolculuklara 

neden olması pek çok kez vurgulanmıştır. Özellikle okul dönüşlerinde servis kullanmak 

durumunda olan küçük yaştaki öğrenciler ve velileri için bu sorun, hızla çözülmesi 

gereken bir nokta olarak belirtilmiştir. Bir katılımcı bu konuyu “evim ile torunlarımın 

okuduğu Ahmet Merter İlkokulu bağırsam duyulacak kadar yakın mesafede . Ancak; 

her gün 1 saat onları okula bırakmak, 1 saatte okuldan almak için bu trafiği çekmek 

zorunda kalıyorum.” olarak özetlemiştir.

 Öneri 1. Yerel yönetimler tarafından Güngören’e özel bir mal tedarik zincirinin 

Güneştepe Mahallesi’nde bulunan Aliya İzzet Begoviç Parkı, Spor Parkı ve Güneştepe 

Spor Sahası ve kültür merkezini içerisine alan 25 bin m2’lik alanın, millet bahçesi inşa 

edilmesi üzere TOKİ’ye devredildiği öğrenilmiştir.

Güngören’de yeşil alan olarak nitelendirilebilecek yaşayanların vakit geçirebileceği 

alanların yalnızca Tozkoparan bölgesinde kaldığı düşünülmektedir. Tozkoparan’ın da 

ranta açılması Güngören için büyük bir kayıp olarak görülmektedir. Bu bağlamda 

mahalle yaşayanları tarafından büyük bir direniş gösterilmektedir.

 Öneri 1. Merter’de bulunan Şelale Parkı’nın zaman içerisinde yeşil alan işlevini 

 yitirdiği, parkın içerisine açılan işletmeler sebebiyle kullanım amacının 

 farklılaştığı ifade edilmiştir. Bu kapsamda; yeşil alan niteliğinin geri 

 kazandırılması kamusal alan kazanımı sağlayabilir.

Katılımcılar arasından bir kişi Merter ve Tozkoparan bölgesininin ağaç ve bitki çeşitliliği 

açısından zengin olduğunu aktarmıştır. 

 Öneri 1. Güngörenin Merter ve Tozkoparan bölgelerinde bitki faunasına yönelik 

 araştırmalar yapılabilir.  Bölgeye özgü bitkiler var ise; bu bitkilere yönelik yerel 

 yönetimlerin uyguladıkları plan notlarına bilgi düşülebilir, korumaya yönelik 

 çalışmalar yapılabilir.

Engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç bireyler ile onların aileleri ele alındığında; Güngören 

ilçesinin önemli bir gündemi de bu grupların ihtiyaçları olmuştur. Akülü ve manuel 

tekerlekli sandalye ile yaşamına devam eden bireylerin ara yollarda ve kaldırımlarda 

ciddi güvenlik sorunları yaşadıkları belirtilmiştir. Kaldırım taşlarının düzensiz ve eksik 

olması ile kaldırımlarda oluşan çukurlar, fiziksel ve görme engelli bireyler için günlük 

yaşamlarını epeyce zorlamaktadır. Kendi yaşamsal ihtiyaçlarını yardım almadan 

gidermek isteyen engelliler,  mahalle ve sokak ölçeğinde kentsel tasarımın bu hususta 

ele alınmasının aciliyetine vurgu yapmıştır. Bu konuda özelleşen bir konu da engelli 

bireylerin anneleri ve ihtiyaçları olmuştur. Anne ve çocuklarının bir araya gelebileceği 

ve deneyim paylaşabileceği ortamın yok denecek kadar az olduğunu belirten 

görüşler bildirilmiştir. 

 Öneri 1.  Güngören İlçesindeki her mahalle için erişilebilirlik özelinde kentsel 

 tasarım rehberi hazırlanabilir.

 Öneri 2.  Akülü tekerlekli sandalyelerin kamusal alanlarda şarj edilebilmesi için, 

 şarj noktaları yaygınlaştırılabilir. 

 Öneri 3. Ana ve ara yollardaki kaldırımlarda scooter parklanması engellenerek, 

 erişilebilirlik arttırılabilir.

 Öneri 4. Engelli çocuklara ‘engelsiz parklar’ tasarlanabilir.

 Öneri 5. İlçedeki yerel yönetim ve büyükşehir belediye koordinasyonu ile engelli 

 gençler için yaz kampı ve etkinlik programları arttırılabilir.
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 Öneri 6. İlçedeki yerel yönetim ve büyükşehir belediye koordinasyonu ile tüm 

 kamusal alanlardaki tuvaletlere; engelli ve yaşlılar için acil durum sinyal 

 butonları eklenebilir.

 Öneri 7. İlçedeki tüm kamu kuruluşları başta olmak üzere; günlük hayatta 

 ihtiyaç duyulan tüm mekanlara seyyar rampa tahsisi yapılabilir. 

 Öneri 8. İlçe özelinde geliştirilecek istihdam programlarında engelli bireylerin 

 annelerine ve ihtiyaçlarına uygun iş alanları yaratılabilir.

 Öneri 9. İlçe bütününe hizmet verecek noktalarda engelli, yaşlı ve emeklilerin 

 ihtiyaçlarına uygun sosyalleşme alanları yaratılabilir.

Güngören’in kültürel mirasına yönelik aktarılan notlarda somut ve soyut mirasa 

yönelik bilgiler paylaşılmıştır. Yakın zamanda şair ve yazar Taşkın Aşan tarafından 

kaleme alınan ve 30 yıllık çabanın ardından Güngören’in tarihine ışık tutan ‘Vidos’tan 

Güngören’e’ adlı kitabın basılması Güngören’de yaşayanların kolektif belleğini 

korumak ve yaşatmak için önemli bir kaynak haline gelmiştir. 

 Öneri 1. Güngören bölgesinde yaşayan gençlerin kolektif bilincini yükseltmek 

 adına yaşlı bireylerle bir araya gelebilecekleri, hem yaşlı bireylerin Güngören’e 

 dair hikayelerini aktarabilecekleri hem de gençlerin yaşlılara değişen dünyaya 

 dair bilgi aktarımında (teknoloji vb. konularda) bulunabilecekleri bir ortam 

 sağlanabilir. Bu ortamlar da ‘Mahalle Evleri’ aracılığıyla kurulabilir.

Mirasa yönelik ilçenin önemli değerlerinden biri olan ve yaklaşık 40 yıllık bir geçmişe 

sahip İzzet Ünver Lisesi’nin öneminden bahsedilmiştir. Katılımcılar arasında da 

birbirinden farklı yaşlarda bu liseden mezun olan kişiler deneyimlerini aktarmışlardır. 

12 Eylül olaylarında öğretmenleri için eylemde bulunan İzzet Ünver Lisesi 

öğrencilerinin kimlik kontrolünde yere yatırılmış haldeki fotoğrafları ile o döneme 

damga vuran liselerden biri haline geldiği iletilmiştir.

Lisenin adının değiştirilmek istenmesi ile 5000’e yakın imza toplayarak kurulan İzzet 

Ünver Lisesi Mezunları Derneği tarafından 7 senedir devam eden bir mücadelenin 

başlangıç adımı atılmıştır. bugünün gelinen aşamada ise okulun yıkılacağı, yerine yeni 

bir okul ve altına yeraltı otoparkı planlanacağı bilgisi alınmıştır. Lisede öğrenim gören 

öğrencilerin de misafir okula gönderileceği bilgisi alınmıştır. Dernek bu konuda da 

dava açarak süreci aktif olarak takip etmekte ve mücadeleye devam etmektedir.

 Öneri 1. İzzet Ünver Lisesi’nin, tarihine ve değerine yakışır şekilde korunması ile 

 aynı isimle hizmet vermeye devam etmesi sağlanabilir. 

 Öneri 2. Lisenin anısına bir fotoğraf sergisi de organize edilebilir.

Tarihi mirasa yönelik DİSK Tekstil İşçileri Sendikası Merter Şubesi’nin bölgede yer 

alması tarih boyunca önemli direnişlere tanıklık etmiştir. Emek tarihinin korunması ve 

kayıt altına alınmasına yönelik bazı çalışmaların yapılması gerektiğine vurgu 

yapılmıştır.

 Öneri 1. Emek müzesi için çalışmalar yapılabilir. Bu çalışma kapsamında 

 öncelikle Güngören’de yaşayan işçi emeklisi olup geçmişe dair değerli 

 hatıralara sahip kişilerle görüşülerek hem somut hem soyut mirasa yönelik bir 

mama verecek tanımlı alanlar olmadığından dolayı sokak ortalarına ve kaldırımlara 

gelişigüzel bırakılan yiyeceklerin sıhhı koşullardan uzak bir durum yaratıp hem 

hayvanlar hem de insanlar açısından sağlık riski oluşturduğu öğrenilmiştir.

Sokak hayvanlarının öldükten sonra ilçe belediyesi tarafından çöpe atıldığına şahit 

olan bir katılımcı bu konuda yaşadığı derin üzüntüyü de eklemiştir.

 Öneri 1.  Mahallelere, ortak alanlara mama istasyonları kurulabilir.

 Öneri 2. Yerel yönetimler tarafından belirlenen mahallelerde yerel hayvan 

 gönüllü kurulu oluşturulabilir.

 Öneri 3. İlçe genelinde ücretsiz sokak hayvanlarına yönelik veteriner hizmetleri 

 merkezi kurulabilir.

 Öneri 4. İlçe bütününde hayvanlara özel ayrılmış güvenli gezi rotaları 

 oluşturulabilir.

 Öneri 5. İlçe bütününde hizmet verecek hayvan mezarlığı alanı ayrılabilir.



 artırılabilir. 

 Öneri 2. Kira artışlarının sonucu atölyelerin konut alanlarının alt katlarına 

 taşınması ikamet eden nüfus üzerinden çeşitli sorunlara yol açmaktadır. 

 Denetimsiz ve ruhsatsız olan bu atölyelerin faaliyetleri denetlenebilir ve 

 engellenebilir.

Güngören’in şu an içinde bulunduğu sınırlarda 60’lı yıllarda ziraat ve hayvancılık 

faaliyetlerinin yürütülmekte olduğu öğrenilmiştir. Şimdilerde ise Güngören 

bölgesinde üretim ve ticaret faaliyetleri yoğun bir şekilde gerçekleşmekte olup, 

sektörel örgütlenme ‘tekstil’ alanında uzmanlaşmıştır. 

Güngören ilçesinde yer alan Merter tekstil merkezi sadece Güngören’de değil tüm 

İstanbul ve Türkiye için tekstil ve konfeksiyon sektörlerinde lokomotif işlevi 

görmektedir. Üretim atölyeleri ile toptan ve perakende satış alanlarının yoğunlaştığı 

ilçede, Merter’in ulaşım aksları ile beslenen merkezi bir noktada yer alması 

gerekçesiyle çevre ilçelerden pek çok yurttaş istihdam imkânı bulabilmektedir. 

Katılımcıların ifadesine göre Güngören’de yaşayanların %70’e yakını tekstil ve hazır 

giyim sektörünün üretim, pazarlama/satış ya da dağıtımı ile ilgili alanlarında 

çalışmaktadır. Özellikle tekstil üretimi, apartman altlarında bulunan konfeksiyon 

atölyelerinde yapılmakta, bu alanların sıhhi koşullardan uzak, denetimsiz ve ruhsatsız 

olduğuna dair kaygılar ifade edilmektedir. 

Merter tekstil sektörü için fiziki üretim alanı olarak kullanılmamaktadır. Tekstil alanında 

merkezi yönetim ve planlama ise özellikle Keresteciler Sitesi bölgesinde yer seçmiştir. 

Diğer bir yandan el işçiliği ile ayakkabı imalatına yönelik üretim faaliyetlerinin Sanayi 

Mahallesi’nin Sancaktepe bölgesinde yaygın olduğu bildirilmiştir. Burada uzun 

yıllardır faaliyet gösterdikleri ve kümelendikleri iletilmiştir. 

 Öneri 1. Sancaktepe bölgesinde yoğunlaşan ayakkabı imalat faaliyetlerini 

 gerçekleştiren esnafların görünür kılınması için Güngören ve çeşitli ilçelerde 

 kermes ve benzeri etkinliklerde bu esnaflara ver verilebilir.

 Öneri 2. Ayakkabı imalatında faaliyet gösteren esnaflara yerel yönetimler 

 nezdinde satış alanları tahsis edilebilir.

 Öneri 3. Bölgeye en yakın Enstitü İsmek Merkezi’ne ayakkabı üretiminde el 

 işçiliğine yönelik meslek edindirme kursları açılabilir.

 Öneri 4. Güngören ilçesinin hem yurtiçi hem de yurtdışı ticari faaliyetleri 

 yoğun bir bölge olmasına rağmen iş insanlarının bölgeyi ziyaretlerinde ilçe 

 içerisinde konaklama imkânlarının yok denecek kadar az olduğu ve bu konuya 

 ilişkin bir ihtiyaç  bulunduğu ifade edilmiştir.

Katılımcıların paylaşımları doğrultusunda, Güngören’de son zamanlarda madde 

bağımlılığı ve ticaretinde ciddi artış görüldüğü aktarılmıştır. Akıncılar Mahallesi, İnönü 

Caddesi bu tip faaliyetlerin gerçekleştiği yerlere örnek olarak verilmiş, kullanım ve 

alışverişin apartman girişlerinin kullanımına kadar yaygınlaştığı belirtilmiştir. Özellikle 

genç nüfusun uyuşturucu ticareti vb. suç olaylarına sürüklenip yasal olmayan 

yollardan geçim kaynağı oluşturmaya yöneldiği ifade edilmiştir. Bölgede yetersiz 

sosyo-kültürel faaliyetler nedeniyle bireylerin başka bir alternatifleri olmadığı zaman 

sokaklara yöneldiği, beraberinde toplumsal sorunlar ve asayiş olaylarında artış 

yaşandığı belirtilmiştir.      

 Öneri 1.  Bağımlılıkla mücadele kapsamında  mahalle odaklı ilçe emniyeti, 

 kaymakamlık ve yerel yönetimler ortak proje yapabilir.

 Öneri 2. Bağımlılıkla mücadele eğitim danışma merkezleri kurulabilir, bu 

 merkezlerde ayrıca saha çalışmaları yapılabilir.

 Öneri 3. Bağımlı bireyleri tekrar kazandırmak veya önlemek adına sosyal 

 destek programları düzenlenebilir.  

 Öneri 4. Muhtarlıklarla bağımlılıkla mücadele konusunda programlar 

 geliştirilebilir.

Güngören ilçesinde 1960’lı yıllardan beri yoğun bir işçi nüfusunun barınması, emek 

yaşamı için büyük çaplı ve tarihi direnişlerin gerçekleşmesi, emeği sembolize eden 

mekan hatıralarının olması ilçede bir örgütlenme eğiliminin olduğunu ortaya 

koymaktadır. İlçede örgütlü çalışmalar yürüten pek çok sivil toplum kuruluşu olmasına 

karşın, sivil toplumu ilçe belediyesi ile ortak bir masa etrafına oturtacak, iletişim kanalı 

oluşturacak bir aktif ilçe kent konseyi faaliyeti gözlenmemektedir. Bu durumun 

yapan polis sayısının da 140 civarında olduğu paylaşılmış ve bu sayıların güvenli 

alanların tesisinde yeterli olmadığı belirtilmiştir.  

 Öneri 1.   Göçmenlerin yoğun olduğu mahallelerde planlı sosyal entegrasyon 

 programları yapılabilir. 

 Öneri 2.  Mevcut mahallelerde güvenlik durumu tespit edilmek üzere saha 

 gezileri ve tespitleri yapılabilir. Güvenlik problemi olan ve özellikle sosyal 

 uyumda zorluk yaşayan bireylerin denetlenmesine yönelik yerel mahalle 

 temsilcileri ve emniyet birim temsilcileri görevlendirilebilir.

 Öneri 3.  Toplumsal olayların yaşandığı  özellikle kadın ve çocukların güvende 

 hissetmediği mahallelerde  güvenlik butonları oluşturulabilir. 

 Öneri 4.   Artan sosyal sorunlara karşı suç önleme ve sosyal uyum merkezleri 

 kurulabilir.

 Öneri 5. Güvenlik önlemlerini arttırmak için ana caddelerde mobese 

 kameraları ve ara sokaklarda güvenlik güçlerinin sayısının arttırılması etkili 

 olabilir.

 Öneri 6. Merter Köprüsü üzerinde dilenen kişilere yönelik rehabilitasyon ve 

 ekonomik destekler sağlanarak bu bölge dilencilerden arındırılabilir.

İkinci olarak; son 10 yıldır yoğun bir siteleşme olduğu, sitelerin yüksek duvarlarla 

kapalı ve güvenlikli halinin site dışındaki alan için ‘tekinsiz ve ıssız alan’ hissiyatı verdiği 

dile getirilmiştir. Özellikle Merter’den Marmara Forum tarafına gidilen aksta 

yürüyebilecek bir yolun olmadığı bu durumunun gece saatlerinde hem erkeklerde 

hem de kadınlarda büyük bir endişeye neden olduğu aktarılmıştır. 

 Öneri 1. Altyapı düzenlemeleri ve aydınlatma çalışmaları yapılarak 

 yurttaşların kullanabileceği yaşayan bir cadde düzenlemesi gerçekleştirilebilir.

Güngören’de yaşayan katılımcıların son zamanlarda ilçe genelinde birçok mahallede 

kendilerini güvende hissetmedikleri ve asayiş sorunları olmak üzere birçok toplumsal 

düzeni bozan olay ile karşılaştıkları ifade edilmiştir. İlçede artan göçmen nüfusu ve 

sosyo-ekonomik durum, gelir eşitsizliği vb. ekonomik koşullara bağlı farklılıklar 

nedeniyle yaşanan sosyal uyum sorunları mahalleli tarafından vurgulanan 

noktalardan biri olmuştur. Suç faaliyetlerindeki artışın ciddi bir güvenlik problemi 

oluşturduğuna dair muhtarlık ve emniyet birimlerine şikayetler geldiği belirtilerek, bu 

konularda geliştirilebilecek sosyal politikalara ihtiyaç duyulduğu ifade edilmiştir. Buna 

ek olarak bölgede kayıt dışı göçmenlerde artış olması nedeniyle ilçe genelinde 

yaşayan bireylerin tedirginlik hissettiği dile getirilmiştir.

Güvenlikle ilgili yaşanan sorunların ve güvensizliğin artış sebeplerine ek olarak; 1989 

yılında ilçede beş polis merkezi varken günümüzde bu sayının ikiye düştüğü, görev 

İlçede son yıllarda yaşanan göç artışı ve istihdamın daralmasına bağlı olarak 

mahallelinin gelir seviyesinde düşüş yaşandığı gözlemlenmektedir. Bu sorunun bir 

yansıması olarak daha çok göçmenlerin dairelerde ikamesi yerine, ekonomik gelir 

elde etme amacıyla mülk sahiplerinin, apartmanların altında bulunan dükkanları iş yeri 

kullanım amacı dışında kiraya verdikleri ifade edilmektedir. Bir arada yaşama kültürü 

ile uyuşmanın olmaması ve kira bedellerinde hızla artış yaşanması nedenleriyle 

apartman sakinleri arasında bu konuda sıklıkla kavgalara şahitlik edildiği 

belirtilmektedir.

Dezavantajlı gruplar arasından kadınlara yönelik çalışmaların artırılması gerektiği, 

saha araştırmaları yapılarak ihtiyaç sahibi kadınlara ulaşılmasının önem arz ettiği 

konusuna vurgu yapılmıştır. Kadınların açık kamusal alanlarda yürümeyi tercih 

etmedikleri ve kendilerini güvende hissetmedikleri öğrenilmiştir. Bununla birlikte; 

ilçede aktif olarak sosyal hayatın içerisinde olmak konusunda istekli olan kadınlar, 

aynı zamanda kafe ve restoranların yüksek ücreti sebebiyle kamusal, güvenli ve 

uygun fiyatlı alanlara ihtiyaç duyduklarını belirtmişlerdir. Kadın emeğinin 

görünürlüğünün de arttırılması gerekliliğini  ileten katılımcılar, kadınların ekonomik 

olarak güçlendirilmesinin Güngören İlçesinde büyük değişimler yaratacağına 

inanmaktadır. 

İlçe belediyesi tarafından dönüştürülerek kadınlara yönelik hizmet vermesi üzere 

açılan Hanımeli Konağı’nın hem fiziki imkânlarının hem de faaliyet alanının zayıf 

olduğu belirtilmiş ve kadınların sosyal aktiviteleri, gelişimini destekler nitelikte kursları 

ve el emeğini değerlendirmeleri üzere işlevsel bir alana dönüştürülmesi ihtiyacı 

bulunduğu ifade edilmiştir.

Suriyeli göçmenler ikame ederken; iş sahasının yoğunlaştığı Sanayi Mahallesi gibi 

bölgelerin siyahi göçmenler tarafından tercih edildiği öğrenilmiştir. Özellikle tekstil 

sanayi alanında geniş bir iş sahasının Güngören’de yer seçmiş olması ve yoğun iş 

gücü ihtiyacı, göçmenleri bu bölgeye çekmektedir. Kendilerine bir hayat kurmak 

umuduyla ilçeye yerleşen göçmen nüfusunun ucuz ve kayıtsız şartlarda çalışıyor 

olması da, işgücü talebinin hızlıca karşılanmasını sağlayarak bölgeye yoğun bir göç 

dalgasının gelmesine sebep olmuştur. Katılımcıların aktarımları kapsamında göçü 

tetikleyen temel faktör; iş sahası olmuştur. Bunlara karşın son 10 yılda Güngören 

nüfusu düzenli olarak azalmıştır. Bunun temel sebebi ise; konut kullanımının yerini 

ticari kullanıma bırakmasıdır. Kentsel hareketlilik gün içinde hızlı bir değişiklik 

geçirmektedir. 

 Öneri 1. Nüfus projeksiyonları gündüz gece nüfusu göz önüne alınarak yapılırsa,  

 kentsel hizmetler nüfusun ihtiyaçlarını karşılama yönünde daha makul 

 standartlarda planlanabilir.

 Öneri 2. Yoğun göç artışı olan mahallelerde sosyal uyum ve planlı dağılım 

 programları yapılabilir.

Güngören ilçesi 1992 yılında Bakırköy ilçesinden ayrılarak yeni bir ilçe olmuştur. 1993 

yılında ise Esenler ilçesine ait sınırlar Güngören ilçesinden çıkarılmış, Güngören 11 

mahalleli bir ilçe olarak batıya doğru yayılarak genişlemeye devam etmiştir. 

Güngörenli katılımcılar tarafından kentsel gelişim hakkında fiziksel çehresindeki hızlı 

değişime karşın gelişime yönelik olumlu bir yorum yapılmamış, alt yapı sorunu, trafik 

ve kargaşanın çoğaldığı aktarılmıştır.

İlçenin batı tarafındaki mahalleler yerleşim yeri ağırlıklı olmakla birlikte doğu tarafı 

sanayi alanının yoğunlaştığı bölge olarak karşımıza çıkmaktadır. Konut yerleşim 

birimlerinin organizasyonuna bakıldığında ise; siteleşmenin yoğun olmadığı daha çok 

tekil yapının yaygın olduğu iletilmiştir. Bu durum ise; mahalle kültürünün ve 

örgütlenmenin hala oldukça yaygın olduğunu ortaya koymaktadır. 

Katılımcılar Nafiz Gürman Mahallesi’nin ticari baskı altında olduğunu, konut olarak 

kalmasının istendiğini fakat yakın zamanda işyeri kiralarının artması ile birlikte  çok 

fazla ticari işletmenin bu bölgedeki dairelere yerleştiğini ve mahallenin çehresinin 

değişmeye başladığını aktarmışlardır. Mahalle kültürü ve dokusunun yok olmaya 

başlaması bir tehdit olarak görülmektedir.

 Öneri 1. Mahalle dayanışma ağlarının güçlendirilmesi için ilçe kent konseyi ilçe 

 belediyesi ile bir iletişim kanalı kurabilir.

 Öneri 2. Planda konut kullanımında görünen parsellerdeki yapılarda yerel

 yönetimler aracılığıyla denetleme ve raporlama yapılabilir.

İlçenin sosyal yapıda geçirdiği değişimin özellikle Güneştepe ve Merkez Mahallelerine 

olan yansımasının yoğun hissedildiği, bu bölgelerde yoğun bir göç trafiğinin olduğu 

iletilmiştir. Merkez Mahallesi ve çevresindeki yerleşim alanlarında yoğunluklu olarak 

Tekstil sektörünün aktif faaliyet gösterdiği Güngören’de kayıtsız işçi sayısının yoğun 

olduğu tahmin edilmektedir. Bu durum tekstil çalışma sahalarında planlamayı 

zorlaştırmaktadır. Apartman altlarında bulunan konfeksiyon atölyelerinde çalışan bu 

işçiler kayıtsız çalışmalarının yanı sıra, katılımcılar tarafından aktarılan bilgiye göre can 

güvencelerinin de olmadığı, işverenleri tarafından atölyeye kilitlendikleri ve zorla 

sabaha kadar çalıştırıldıkları öğrenilmiştir. Büyüyemeyen küçük çaplı konfeksiyon 

atölyeleri üretimi artırmak için işgücüne yoğun iş yükü vermekte, bu durum iş sağlığı 

ve güvenliğini tehdit etmektedir.

 Öneri 1. Belediye zabıtaları daha yoğun denetleme yapabilir; kayıtsız çalışanlara  

 yönelik merkezi yönetime bir raporlama yapılabilir. 

 Öneri 2. Zabıta raporlarından elde edilen bilgiler ışığında ihtiyaç duyulan   

 mahallelerde yerel yönetimler tarafından ‘İş Sağlığı ve Güvenliği’ eğitimlerinin  

 verilmesi yönünde bir destek sağlanabilir.

Mülteci ve göçmenlerin güvencesiz koşullarda çalışmasının bir nedeni de meslek  

edindirme eğitimi almamış olmaları ve her koşulda çalışabilir nitelikte olmalarıdır. 

 Öneri 3. Enstitü İsmek tarafından tekstil çalışanlarına ve el emeğine yönelik  

 sertifikalı eğitim kursları verilebilir.

Merkez Mahallesi Merter bölgesinde tekstil depo, atölye ve imalathanelerinin plansız 

bir şekilde yer seçmesi ve kümelenmesi, mahallenin arazi değerlerinde ciddi bir 

yükselişe neden olmuştur. Kiralar oldukça yükselmiştir. Fakat tekstil sektörünün 

yoğunlaştığı Laleli gibi örneklerle karşılaştırıldığında daha uygun kira fiyatlarının 

bulunması da bölgeye talebi artırmaktadır.

 Öneri 1. Yapı kullanımı için yerel yönetimlerin zabıta birimleri denetimleri

konusunda o bölgede yaşayan mahalleliyle danışarak ve anlaşarak kararlaştıran, 

kamu-yurttaş iletişim ağını güçlendiren bir yöntem anlayışının karar vericiler tarafında 

geliştirilmesi gerektiğine inanmaktadır. 

 Öneri 1. Yerel yönetimler aracılığıyla mahalle dayanışma ve danışma kurulları 

 oluşturulabilir. 

 Öneri 2.  Dayanışma kültürünü yaygınlaştırmak ve bölgede yaşayan yurttaşın 

 bilgiye erişimlerini kolaylaştırmak adına ilgili STK’larla iş birliği 

 gerçekleştirilebilir. 

 Öneri 3. Yerel belediyeler kentsel dönüşümde denetleyici olma yetkisini daha 

 sıkı takip edebilir. Belediye içerisinde kentsel dönüşüm uygulamaları 

 denetleme kurulu oluşturulabilir. Bu kurullarda; şehir plancı, mimar, peyzaj 

 mimarı, inşaat mühendisi, elektrik mührendisi, sosyolog, psikolog, avukat vb. 

 pek çok meslek sahibine yer verilebilir.

 Öneri 4. Kentsel dönüşüm uygulanacak bölgelerde belirlenen %40’lık sosyal 

 donatı alanının ‘yeşil alan’ olarak tanımlanması, bu pay üzerindeki belirsiz 

 uygulamanın netleştirilmesi kentsel haklarda adaleti sağlamaya yardımcı 

 olabilir.

Diğer bir taraftan; iklim meselesinin düşünülmediği, inşaa edilecek yapıların çevreci 

veya enerji dostu olup olmadığının herhangi bir kriter olarak bile planlanmadığı, bu 

durumun ise dünya iklim değişikliği uyumluluğuna yönelik önemli adımlar atarken 

bizleri geri götürdüğü düşünülmektedir.

Deprem riskinin en fazla olduğu mahallenin Sanayi mahallesi olduğu ve katılımcıların 

ifadelerine göre sanayi mahallesinde bir kentsel dönüşüm ihtiyacının olduğu 

aktarılmıştır.  Sanayi Mahallesi’ndeki binaların yüksek riskli olduğu ve acil olarak 

yapılanmaya gidilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Buna ek olarak Güngören’de genel 

olarak gerek binaların gerekse ilçede yaşayan vatandaşların depreme hazırlıklı 

olmadığı ve risk taşıdığı ifade edilmiştir.  

İlçede deprem toplanma alanlarının yetersiz olduğu, Akıncılar Mahallesi’nde bulunan 

400 m2’lik alan içerisinde muhtarlığın da bulunduğu toplanma alanının, mahallede 

yaşayan nüfus düşünüldüğünde yetersiz kaldığı örneği ile belirtilmiştir.

 Öneri 1. Bölgesel eylem planları ile deprem riski taşıyan binalar yeniden 

 yapılandırılabilir.

 Öneri 2. Güngören’de belirli periyotlarla risk taşıyan mahallelerde afet planları 

 oluşturulabilir. 

 Öneri 3. Yerel yönetimler ve STK’lar ile birlikte iş birliği gerçekleştirilerek 

 deprem bilgilendirme ve risk alanları formları düzenlenebilir.  

 Öneri 4. Yüksek riskte olan mahalleler için  deprem toplanma alanları 

 oluşturulabilir.

Güngören’de bireylerin yaşadıkları mahallede kalarak temel ihtiyaçlarını giderebilme, 

kamusal hizmet ve sosyal donatı alanlarına erişebilme yönünde mahallenin 

imkânlarının yeterli koşullarda olmadığı ifade edilmektedir.  Mahallelinin birlikte vakit 

geçirebileceği sosyal tesisler, park alanları, rehabilitasyon merkezleri ve kreş 

hizmetleri olmak üzere yerel anlamda yetersiz kentsel hizmetler olduğu ifade 

edilmiştir.  Buna ek olarak; kamusal açık yeşil alan, eğitim ve kültür merkezleri, sağlık 

kurumları, kadın danışma merkezlerinin yetersiz olması nedeniyle mahalleliler bu 

hizmetler için talepte bulunmuşlardır. Yerel yönetimler tarafından ilçede yaşayan 

bireylerin etkinliklere katılabileceği, haklarını öğrenebileceği veya kurslara dahil 

olabileceği bir mahalle evinin eksik olduğu ifade edilmiştir. 

ciddiyetini katılımcılar ‘ilçe kent konseyine katılımlarının engellendiği’ açıklamasıyla 

ifade etmişlerdir.

 Öneri 1. ‘Demokrasi Kültürü’ isimli demokrasi, aktif yurttaşlık, katılımcılık, 

 katılımcı demokrasi vb. konularda eğitimler düzenlenebilir. Bu eğitimlerde 

 muhtar ve yerel yönetim iş birliği yapabilir.

 Öneri 2. Pandemi ve artan kira fiyatları sebebiyle kullandıkları mekânları 

 boşaltmak zorunda kalan sivil toplum örgütlerinin faaliyetlerine devam 

 edebilmeleri için İBB’ye ait olduğu belirtilen eski ek hizmet binasında yer tahsis 

 ederek ya da yeni bir kültür merkezi yapılarak çözüm üretilebilir.

Güngören ilçesi, sosyal-demografik açıdan; farklı etnik grup, dini inanç, siyasi görüş, 

ekonomik sınıf ve kültürel geleneklere sahip  yurttaşları kapsayan heterojen yapıdaki 

ilçelerden biridir. Bu anlamıyla inanç, görüş ve sınıfsal açıdan azınlıkta kalan toplumsal 

grupların inanç, değer ve göreneklerinin gözetildiği sivil toplum kuruluşlarına ve 

ibadethanelere ihtiyaç duyulmaktadır. Geçmiş yıllarda bu yönüyle aktif bir şekilde yer 

alan sosyal ağların bulunmuş olduğu ancak son yıllarda mekan bulma noktasında 

sorunların yaşanması nedeniyle sınırlılıkların sürdüğü ifade edilmektedir.  Bu 

nedenlerle bölge sakinleri arasında etkileşimin azalırken yaşam tarzı bölünmelerinin 

artıyor olduğu sorununa değinilmiştir.

 Öneri 1. Bir model olarak Karşı Kapı gibi  sivil toplum kuruluşları, kültür evleri, 

 dernek, inisiyatif ve ağların oluşması desteklenebilir ve yaygınlaştırılabilir; bu 

 şekilde bölge insanları birbirleri ile temas kurabilir.

Güngörende okullaşmanın yavaşladığı ve öğrencilerin ilçe mahallelerinde dengeli bir 

dağılımının olmadığı, bu durumun öğrencilerin eğitim öğretim ihtiyaçlarının yerinde 

karşılanmasına imkân vermediği; bu durumun ise sosyal ekonomik sorunlar ve taşıma 

eğitim sistemlerinden kaynaklı olduğu belirtilmiştir.  

Özellikle okul yetersizliği veya taşımalı eğitim sistemi nedeniyle öğrencilerin ulaşım, 

sosyal uyum, akran zorbalığı, sosyo-ekonomik yetersizlik gibi birçok problemle 

karşılaştığı ve eğitimdeki haklarına temel olarak erişemedikleri ifade edilmiştir.  

Yetersiz sosyo-ekonomik durum, gelir eşitsizliği vb. nedenlerle en çok çocukların okul 

ihtiyaçları ve temel beslenmelerinde ciddi sıkıntıların ortaya çıktığı belirtilmiştir.   

Eğitim alanları konusundaki yetersizliğe kendi buldukları çözümü aktaran Mehmet 

Nesih Özmen Mahallesi Muhtarı Aziz Kılıç “Ben muhtar olduğumda Güngören’in tek 

okulsuz mahallesi Mehmet Nesih Özmen Mahallesi’ydi. Vatandaşın şartlı terk ettiği bir 

arsa bulduk. Yeşil alan dışında bir şey yapılamaz ibaresi olan arsada gizlice okul yaptık. 

Adı “Şiir Mektebi” olan okulumuz ilkokul ve ortaokulun aynı eğitim alanında ve 8 yıl 

olduğu dönemde yapıldığı için tüm mahallelilere yeten bir okuldu . Sonra 4+4 eğitim 

sistemine geçince  Şiir Mektebi, ortaokul olarak hizmet vermeye başladı.  Öyle olunca 

bizim mahallemizdeki (Mehmet Nesih Özmen) çocuklar ilkokul için Nafiz Gürman 

Mahallesi’ne gitmeye; onların ortaokula giden çocukları bizim mahallemize gelmeye 

 Öneri 1. Yerel yönetimlerin sosyal hizmetler biriminde çalışan saha görevlileri 

 tarafından Güngören bölgesinde ilgili mahalle muhtarı ile iş birliği halinde 

 ihtiyaç sahibi kadınların sorunlarına yönelik bir araştırma yapılabilir.

Öneri 2. Saha araştırma raporlarından yola çıkılarak kadınların ihtiyaçlarına 

 yönelik çözüm önerisi getiren içeriklerin planlandığı bir Mahalle Evi 

 planlanabilir. 

Öneri 3. Kadınların acil durumlarda kiminle iletişime geçebilecekleri ve nasıl 

 önlem alabileceklerine yönelik kısa eğitimler Mahalle Evleri’nde organize 

 edilebilir.

Öneri 4. Güngören’in açık alanlarında kadın emeğini değerlendirmeye yönelik 

 etkinlikler düzenlenebilir.

İlkokul ve ortaokul çağındaki çocuklara yönelik beslenme ve spor gündemine 

değinilmiştir. Çocukların sağlıklı ve uygun fiyatlarda gıdaya erişiminin olmaması, okul 

dışı faaliyetlerde enerjilerini atabilecekleri bir faaliyet alanı olarak spor alanlarının 

eksikliği anne babalarda büyük bir endişe oluşturmaktadır. 

Öneri 1. Okul sonrası faaliyetlere yönelik açık kamusal alanlarda etkinlik 

 (satranç turnuvaları, tiyatro atölyeleri vb.) sahaları oluşturulabilir.

Öneri 2. Yerel yönetimler, ilkokul ve ortaokul çağındaki ihtiyaç sahibi çocuklara 

 beslenme yardımında bulunabilir.

Lise ve üniversite dönemindeki gençlere yönelik etkinliklerin artırılması gerektiği, 

gençlerin sosyalleşemediği ve kültürel etkinliklere katılamadığı düşüncesi iletilmiştir. 

Hayat pahalılığı ve Güngören’in sosyol-kültürel tesis ve etkinlikler yönünden zayıf 

kalması gençleri bu faaliyetlerden eksik bırakmaktadır. 

Öneri 1. İlçe belediyesi ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim desteği verebilir. 

Öneri 2. İl belediyesi sosyal ve kültürel tesis yer seçimlerinde Güngören için acil 

 gündem oluşturabilir.

başladı. Ne değişen bir şey oldu ne de eğitim tesis alanı ihtiyacı giderildi. “olarak 

aktarmıştır. 

 Öneri 1. Yerel yönetimler tarafından özellikle belirli saat aralıklarında ilçe 

 genelinde okullara gezici aşevleri yapılabilir. 

 Öneri 2. Kırtasiye ihtiyaçları, temel okul ihtiyaçları olmak üzere öğrencilere ve 

 ailelere düzenli sosyal destek programları planlanabilir.

 Öneri 3. Kütüphane, ders çalışma atölyesi, teknoloji merkezi gibi çocukların 

 ders çalışma alanlarına erişim sağlayabileceği  merkezler yaygınlaştırılabilir. 

 Öneri 4. İlçe imar planları, yürüme mesafesinde ve yeterli eğitim alanları 

 eklenecek şekilde revize edilebilir.

 Öneri 5. İlçede ve ilçe sınırında bulunan özel ve kamu üniversiteleri düşünülerek, 

 bu üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerin barınma ihtiyacı için ilçede 

 kamuya ait yurt bulunmadığı belirtilmiştir. Bu bağlamda ihtiyacın 

 karşılanması çözüme katkı sunabilir.

Kentsel dönüşüm neredeyse her ilçede olduğu gibi Güngören’in de en önemli 

gündemleri arasına aldığı konulardan biri olmuştur. Güngören’de kentsel dönüşüm 

bağlamındaki gündem ise Mehmet Nesih Özmen ve  Tozkoparan Mahallelerinde 

yoğunlaşmaktadır. Yaygın olarak “Tozkoparan kentsel dönüşüm süreci” olarak bilinen 

süreçte; Tozkoparan’ın ilk örneğini oluşturduğu ‘gecekondu önleme bölgeleri’, 

toplumsal meselelerin önem kazanması ile tarihte sosyal mimarlık için değer oluşturan 

bir devlet  girişimi olmuştur. Kentsel müdahaleler sonucunda yerlerinden edilmiş 

Çağlayan, Balat benzeri bölgelerde yaşayan ve konut ihtiyacı olan bireyleri 

barındırmayı amaçlayan bir sosyal konut çalışması olarak yorumlanmıştır. Bugün 

gelinen noktada ise Tozkoparan Mahallesi’nin 2008 yılında riskli alan ilan edilmesinin 

ardından hazırlanan dönüşüm projesi ile şeffaflık ve katılımdan uzak ilerleyen sürece 

dur demek isteyen mahalleliler 2009 yılında Tozkoparan Derneği’ni (Toz-Der) 

kurmuşlardır. Katılımcılar arasında Toz-Der üyeleri de durumu birinci ağızdan 

aktarmıştır. Ek olarak; katılımcılar arasından bir meclis üyesi, meclis toplantılarında 

Tozkoparan Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm gündemini dile getirmek isteselerde oy 

çokluğunun projeyi destekleme motivasyonunun ‘arazinin değerinin kentsel dönüşüm 

sonrasında yükseleceği ve mülk sahiplerinin evlerinin değerinin 5 milyon olacağı’ 

düşüncesi olması durumun kentsel risklerin ötesinde maddi gerekçelere dayandığının 

apaçık kanıtı olmuştur. Katılımcılar Tozkoparan’da gerçekleştirdikleri mücadelenin de 

hiçbir siyasi kurum tarafından yeterince görünür kılınmadığını düşünmektedirler. 

Özellikle belediye meclis üyelerinin  Güngören’de ya da konu olan mahallelerde 

ikamet etmemesi, sorunların çözüleceğine dair görüşü olumsuz etkilemektedir.

Kentsel dönüşümün ‘rantsal dönüşüm’ olmaktan çıkarak yerleşim yerinde kentsel 

hakların eşitçe yeniden dağıtıldığı, mahalle kültürünün yok edilmediği, kentsel 

yerleşim alanlarının siteleştirilmeden planlandığı bir araç olması gerektiği yönünde 

ortaklaşılmıştır. Bölge yaşayanları; ‘nasıl bir kentsel dönüşüm olması gerektiği’ 

 envanter çalışması yapılabilir. 

Güngören’de aynı zamanda tarihi bir Osmanlı çeşmesinin bulunduğu ve son yirmi 

senedir tarihi çeşmenin kaldırılma sebebinin yurttaşlar tarafından bilinmediği ifade 

edilmiştir. Bulunduğu yerin adının ise bugün hala Güngören Çeşme Durağı olduğu, 

tarihi çeşmenin oradaki durak noktasında yer aldığı hatırlanmaktadır.  

Bölgenin tarihi yapılarından biri de Güngören (Vidos) - Genç Osman Camii’dir. Caminin 

17. yy’dan günümüze ulaşması sürecindeki kültürel mirasa ev sahipliği yapmasının 

yanı sıra iki özelliği daha bulunmaktadır. Bunlardan ilki caminin Osmanlı padişahı Genç 

Osman tarafından yaptırılan tek camii olmasıdır. Osmanlı tarihinde tüm camilerin suriçi 

bölgesinde inşaa edildiği dönemde Genç Osman Camii -sur dışında- Güngören’de 

yapılan tek camii olma özelliğine sahiptir. Caminin uzun süre yıpranma gerekçesiyle 

yenilenme ihtiyacı bulunmuş olsa da yakın geçmişte restore edilerek ilk yapıldığı 

dönemdeki görünüşüne kavuşturulduğu öğrenilmiştir.

Son dönemlerde ekonomik koşullar kapsamında mama fiyatlarının ciddi bir artış 

yaşandığı ve bu ekonomik artış nedeniyle sokak hayvanlarının da etkilendiği 

belirtilmiştir. İlçede yaşayan vatandaşların sokak hayvanlarına mama aldıkları ve buna 

yönelik olarak yerel yönetimlerden herhangi bir destek almadıkları ifade edilmiştir. 

Ayrıca sokak hayvanlarının sağlığına dair ilçede bir veteriner hizmetlerine ihtiyaç 

duyulduğu belirtilmiştir. Eş zamanlı, mahalleli kendi evcil hayvanlarını rahatça 

gezdirecek uygun alanların olmadığından da bahsetmiştir. 15 Temmuz Park’ında 

hayvanseverler tarafından parkın bir kısmında çitlerden bir alan tanımlanmaya 

çalışılmış ancak bu durum hem tüm ihtiyacı karşılayamamış hem de parkın diğer 

kullanıcıları açısından gerginlik yaratmıştır.  Buna ek olarak; sokak hayvanlarına su ve 

 planlanması ve bir ulaşım stratejisinin geliştirilmesi trafik yoğunluğunu 

 azaltabilir.

 Öneri 2. Bölgede özel araç kullanımını azaltacak şekilde İSPARK’ın 

 uygulamakta olduğu ‘Park Et Devam Et’ benzeri bir parklanma sistemi 

 kurulabilir. Mahallenin çeper bölgesinde kurulacak sistemle, özel araçların 

 mahalle dışına park etmesi sağlanarak, mahalle içine otobüs veya ring 

 sistemleri ile geçiş yapmaları sağlanabilir.

Trafiğe neden olan diğer bir sebep ise; kargo firmalarına ait araçlardır. İnternet 

alışverişlerinin yaygınlaşmasıyla artan kargo trafiği kentsel hareketliliği olumsuz 

yönde etkilemekte ve trafik oluşturmaktadır. Bu durumun da trafiğe eklenen diğer bir 

sebep olduğu düşünülmektedir.

 Öneri 1. Kargomat veya kargo otomatı olarak bilinen kent içinde belirli 

 noktalara yerleştirilen teslimat alanlarının yaygınlaştırılmasına yönelik 

 çalışmalar yapılabilir. Buna yönelik yerel yönetimler teşvikte bulunabilir. 

 Öneri 2.  Sabah ve akşam saatlerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle ring seferler 

 veya yeni otobüs hatları yapılabilir. 

 Öneri 3. İlçede bulunan Ahmet Kutsi Tecer, Fatih, Nadide, Ali Rıza Gürcan gibi 

 ana caddeler üzerinde bulunan İSPARK alanları kaldırılarak caddede trafik 

 akışı rahatlatılabilir.

 Öneri 4. Kaldırımlar üzerinde bulunan dükkan ve seyyar satıcı işgaliyesi 

 denetlenebilir ve engellenebilir.

İlçede hem kültür sanat etkinlikleri için yeterli alan olmadığı hem de olanların etkin 

değerlendirilmediği görüşü belirtilmiştir. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan Erdem Beyazıt Kültür Merkezi, Güngören 

Kültür ve Yaşam Merkezi ile kadınlara yönelik hizmet vermesi üzere açılan Hanımeli 

Konağı dışında kültür merkezi bulunmadığı, bu merkezlerin de ilçede yaşayanlarının 

ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kaldığı ve herkes için erişilebilir olmadığı ifade 

edilmiştir.

 Öneri 1. Yerel tiyatro toplulukları yerel yönetimler tarafından desteklenebilir.

 Öneri 2.  İlçeye yönelik bir tiyatro salonu  veya çocuklar için drama atölyeleri 

 yapılabilir. 

Çocukların ise güvenle gidebilecekleri ve sosyalleşecekleri, oyunlar oynamalarına 

yönelik bir merkezin bulunmadığı, bu nedenle oyun oynamak üzere okul 

bahçelerinden faydalanmaya çalıştıkları gözlemlenmiştir. Bu türden bir alanın 

bulunmaması kadınların bakım emeği sorumluluklarında eşitsiz bir şekilde artışa 

neden olmaktadır. Diğer bir yandan ise kadınlar ve çocukların sosyal kültürel 

ihtiyaçları giderek derinleşmektedir.

Plansız kentsel gelişimin bir sonucu olarak park ve yeşil alan altyapısı ilçede oldukça 

yetersiz kalmıştır. İstanbul genelinde kişi başına en az yeşil alanın düştüğü ilçe olduğu 

söylenebilir. Açık yeşil alan ve her yaştan kullanıcı için park vb. donatı alanının 

yetersizliği toplantı boyunca pek çok kez tekrarlanarak iletilmiştir. Buna göre 11 

mahalleden oluşan ilçede tüm mahallelerden gelen katılımcılar, Haznedar 

Mahallesi’nde bulunan 15 Temmuz Şehitler Parkı’nı kullanmaktadır. İlçenin toplam 

nüfusu da göz önünde bulundurulduğunda, hem tüm mahallelerde park ihtiyacı 

olduğunu hem de 15 Temmuz Şehitler Parkı’nın tüm Güngören’e hizmet veremediğini 

belirtmişlerdir.

İlçenin kentsel hizmetlerinde yetersiz kalan bir alanın da alevi vatandaşların ibadet 

gerekliliklerini karşılayacağı uygun bir cemevinin olmayışıdır. Katılımcılardan biri bu 

durumu “Biz kendi çabalarımızla bir apartmanda 2 daire kiralayıp onları birleştirerek 

cemevi ve lokal yaptık ancak ibadetin gerekliliklerine  çok uygun değil haliyle. Örneğin 

alevi komşularımızın bir cenazeleri olduğunda cenazeyi diğer ilçelerdeki cemevlerine 

taşımak zorunda kalıyorlar çünkü bir apartman dairesinden cenazenin define uygun 

şekilde hazırlanması da imkansız. Bize bir arazi ya da bina tahsis etseler bile yeter. 

Kendimiz el birliği ile bir cemevi yapar, cenazelerimizi hak ettikleri gibi defnederiz.” 

olarak ifade etmiştir.

 Öneri 1. İlçede farklı din mensuplarının ibadet ihtiyaçlarını giderebilecekleri 

 alanlar tahsis edilebilir.

 Öneri 2. İlçede yaşayan kadın, çocuk, genç, yaşlı, engelli ve tüm bireylere hitap 

 eden bir mahalle evi açılabilir. 

 Öneri 3. Özellikle yerel yönetimler tarafından kreş hizmetleri, çocuk etkinlik 

 merkezleri artırılabilir. 

 Öneri 4. Bölgede şiddet mağduru kadınlar için dayanışma evleri, kadın hakları 

 merkezi ve kadın danışma merkezleri açılabilir. 

 Öneri 5. Halk ekmek büfeleri erişimde kolaylık açısından tüm ilçe genelinde 

 artırılabilir. 

 Öneri 6. Tüm ilçeye hizmet verebilecek bir cemevi yapılabilir.

 Öneri 7. Yaşlı bireyler için sosyal destek merkezleri yapılabilir.

 Öneri 8. İlçe genelinde bisiklet yolu ve çocuk parklarının olmaması veya yetersiz 

 kalmasından dolayı yeni alanlar inşa edilebilir. 

 Öneri 9. Gençlerin spor faaliyetlerine daha aktif katılımları için gençlik spor 

 merkezleri kurulabilir.  İlçede bulunan spor kulüpleri desteklenerek buralarda

 yetişen sporcuların gelişimine açık bir alan haline getirilebilir. 

 Öneri 10.  Kadınlara yönelik mesleki kurslar ve istihdam merkezleri yapılabilir.  

 Öneri 11. Engelli bireyleri ve aileleri olmak üzere  mahallelerde sosyal aktivite 

 alanları, rehabilitasyon ve danışmanlık merkezleri çoğaltılabilir.

 Öneri 12. Merter’de bulunan otopark üzerindeki açık alanın düzenlemesi yeterli 

 bulunmamıştır; bu alan tören alanı olarak daha işlevsel hale getirilebilir.

 Öneri 13. Kale İş Merkezi karşısındaki yıkılan yapının bulunduğu parsel ile 

 henüz yıkımı tamamlanmamış ancak riskli yapının bulunduğu parselin 

 birleşimindeki alanda, ilçe meydanı planlanabilir.

Trafik problemi en çok dile getirilen sorunlar arasında olmuştur. Özellikle Merter 

bölgesinde yoğun bir trafik probleminin gözlemlendiği iletilmiştir. Katılım Kafe 

katılımcılarının aktardığı deneyimlerden ilçede aktif faaliyet gösteren taksicilerin 

Merter bölgesine gidecek yolcuları almayı kabul etmediği öğrenilmiştir. 

Merkez mahallelerdeki trafik yoğunluğunun temel sebeplerinden birinin de hem 

tekstil imalathanelerinin yoğunlaşması hem de keresteciler sitesinin  bu bölgede 

üretim, dağıtım, satış vb. operasyonlarının gerçekleşiyor olmasıdır. Dağıtım 

faaliyetinin benzer saatlerde yoğunlaşması, mal yükleme/indirmelerde yapılan 

uygunsuz parklanmalar nedeniyle trafik sık sık kilitlenmekte, bu yoğunluk özellikle 

Mehmet Nesih Özmen ve Nafiz Gürman mahallerinin günlük trafik akışını olumsuz 

etkilemektedir. Oldukça kısa mesafedeki yerlere dahi, saatler süren yolculuklara 

neden olması pek çok kez vurgulanmıştır. Özellikle okul dönüşlerinde servis kullanmak 

durumunda olan küçük yaştaki öğrenciler ve velileri için bu sorun, hızla çözülmesi 

gereken bir nokta olarak belirtilmiştir. Bir katılımcı bu konuyu “evim ile torunlarımın 

okuduğu Ahmet Merter İlkokulu bağırsam duyulacak kadar yakın mesafede . Ancak; 

her gün 1 saat onları okula bırakmak, 1 saatte okuldan almak için bu trafiği çekmek 

zorunda kalıyorum.” olarak özetlemiştir.

 Öneri 1. Yerel yönetimler tarafından Güngören’e özel bir mal tedarik zincirinin 

Güneştepe Mahallesi’nde bulunan Aliya İzzet Begoviç Parkı, Spor Parkı ve Güneştepe 

Spor Sahası ve kültür merkezini içerisine alan 25 bin m2’lik alanın, millet bahçesi inşa 

edilmesi üzere TOKİ’ye devredildiği öğrenilmiştir.

Güngören’de yeşil alan olarak nitelendirilebilecek yaşayanların vakit geçirebileceği 

alanların yalnızca Tozkoparan bölgesinde kaldığı düşünülmektedir. Tozkoparan’ın da 

ranta açılması Güngören için büyük bir kayıp olarak görülmektedir. Bu bağlamda 

mahalle yaşayanları tarafından büyük bir direniş gösterilmektedir.

 Öneri 1. Merter’de bulunan Şelale Parkı’nın zaman içerisinde yeşil alan işlevini 

 yitirdiği, parkın içerisine açılan işletmeler sebebiyle kullanım amacının 

 farklılaştığı ifade edilmiştir. Bu kapsamda; yeşil alan niteliğinin geri 

 kazandırılması kamusal alan kazanımı sağlayabilir.

Katılımcılar arasından bir kişi Merter ve Tozkoparan bölgesininin ağaç ve bitki çeşitliliği 

açısından zengin olduğunu aktarmıştır. 

 Öneri 1. Güngörenin Merter ve Tozkoparan bölgelerinde bitki faunasına yönelik 

 araştırmalar yapılabilir.  Bölgeye özgü bitkiler var ise; bu bitkilere yönelik yerel 

 yönetimlerin uyguladıkları plan notlarına bilgi düşülebilir, korumaya yönelik 

 çalışmalar yapılabilir.

Engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç bireyler ile onların aileleri ele alındığında; Güngören 

ilçesinin önemli bir gündemi de bu grupların ihtiyaçları olmuştur. Akülü ve manuel 

tekerlekli sandalye ile yaşamına devam eden bireylerin ara yollarda ve kaldırımlarda 

ciddi güvenlik sorunları yaşadıkları belirtilmiştir. Kaldırım taşlarının düzensiz ve eksik 

olması ile kaldırımlarda oluşan çukurlar, fiziksel ve görme engelli bireyler için günlük 

yaşamlarını epeyce zorlamaktadır. Kendi yaşamsal ihtiyaçlarını yardım almadan 

gidermek isteyen engelliler,  mahalle ve sokak ölçeğinde kentsel tasarımın bu hususta 

ele alınmasının aciliyetine vurgu yapmıştır. Bu konuda özelleşen bir konu da engelli 

bireylerin anneleri ve ihtiyaçları olmuştur. Anne ve çocuklarının bir araya gelebileceği 

ve deneyim paylaşabileceği ortamın yok denecek kadar az olduğunu belirten 

görüşler bildirilmiştir. 

 Öneri 1.  Güngören İlçesindeki her mahalle için erişilebilirlik özelinde kentsel 

 tasarım rehberi hazırlanabilir.

 Öneri 2.  Akülü tekerlekli sandalyelerin kamusal alanlarda şarj edilebilmesi için, 

 şarj noktaları yaygınlaştırılabilir. 

 Öneri 3. Ana ve ara yollardaki kaldırımlarda scooter parklanması engellenerek, 

 erişilebilirlik arttırılabilir.

 Öneri 4. Engelli çocuklara ‘engelsiz parklar’ tasarlanabilir.

 Öneri 5. İlçedeki yerel yönetim ve büyükşehir belediye koordinasyonu ile engelli 

 gençler için yaz kampı ve etkinlik programları arttırılabilir.

Ulaşım

 Öneri 6. İlçedeki yerel yönetim ve büyükşehir belediye koordinasyonu ile tüm 

 kamusal alanlardaki tuvaletlere; engelli ve yaşlılar için acil durum sinyal 

 butonları eklenebilir.

 Öneri 7. İlçedeki tüm kamu kuruluşları başta olmak üzere; günlük hayatta 

 ihtiyaç duyulan tüm mekanlara seyyar rampa tahsisi yapılabilir. 

 Öneri 8. İlçe özelinde geliştirilecek istihdam programlarında engelli bireylerin 

 annelerine ve ihtiyaçlarına uygun iş alanları yaratılabilir.

 Öneri 9. İlçe bütününe hizmet verecek noktalarda engelli, yaşlı ve emeklilerin 

 ihtiyaçlarına uygun sosyalleşme alanları yaratılabilir.

Güngören’in kültürel mirasına yönelik aktarılan notlarda somut ve soyut mirasa 

yönelik bilgiler paylaşılmıştır. Yakın zamanda şair ve yazar Taşkın Aşan tarafından 

kaleme alınan ve 30 yıllık çabanın ardından Güngören’in tarihine ışık tutan ‘Vidos’tan 

Güngören’e’ adlı kitabın basılması Güngören’de yaşayanların kolektif belleğini 

korumak ve yaşatmak için önemli bir kaynak haline gelmiştir. 

 Öneri 1. Güngören bölgesinde yaşayan gençlerin kolektif bilincini yükseltmek 

 adına yaşlı bireylerle bir araya gelebilecekleri, hem yaşlı bireylerin Güngören’e 

 dair hikayelerini aktarabilecekleri hem de gençlerin yaşlılara değişen dünyaya 

 dair bilgi aktarımında (teknoloji vb. konularda) bulunabilecekleri bir ortam 

 sağlanabilir. Bu ortamlar da ‘Mahalle Evleri’ aracılığıyla kurulabilir.

Mirasa yönelik ilçenin önemli değerlerinden biri olan ve yaklaşık 40 yıllık bir geçmişe 

sahip İzzet Ünver Lisesi’nin öneminden bahsedilmiştir. Katılımcılar arasında da 

birbirinden farklı yaşlarda bu liseden mezun olan kişiler deneyimlerini aktarmışlardır. 

12 Eylül olaylarında öğretmenleri için eylemde bulunan İzzet Ünver Lisesi 

öğrencilerinin kimlik kontrolünde yere yatırılmış haldeki fotoğrafları ile o döneme 

damga vuran liselerden biri haline geldiği iletilmiştir.

Lisenin adının değiştirilmek istenmesi ile 5000’e yakın imza toplayarak kurulan İzzet 

Ünver Lisesi Mezunları Derneği tarafından 7 senedir devam eden bir mücadelenin 

başlangıç adımı atılmıştır. bugünün gelinen aşamada ise okulun yıkılacağı, yerine yeni 

bir okul ve altına yeraltı otoparkı planlanacağı bilgisi alınmıştır. Lisede öğrenim gören 

öğrencilerin de misafir okula gönderileceği bilgisi alınmıştır. Dernek bu konuda da 

dava açarak süreci aktif olarak takip etmekte ve mücadeleye devam etmektedir.

 Öneri 1. İzzet Ünver Lisesi’nin, tarihine ve değerine yakışır şekilde korunması ile 

 aynı isimle hizmet vermeye devam etmesi sağlanabilir. 

 Öneri 2. Lisenin anısına bir fotoğraf sergisi de organize edilebilir.

Tarihi mirasa yönelik DİSK Tekstil İşçileri Sendikası Merter Şubesi’nin bölgede yer 

alması tarih boyunca önemli direnişlere tanıklık etmiştir. Emek tarihinin korunması ve 

kayıt altına alınmasına yönelik bazı çalışmaların yapılması gerektiğine vurgu 

yapılmıştır.

 Öneri 1. Emek müzesi için çalışmalar yapılabilir. Bu çalışma kapsamında 

 öncelikle Güngören’de yaşayan işçi emeklisi olup geçmişe dair değerli 

 hatıralara sahip kişilerle görüşülerek hem somut hem soyut mirasa yönelik bir 

1918

mama verecek tanımlı alanlar olmadığından dolayı sokak ortalarına ve kaldırımlara 

gelişigüzel bırakılan yiyeceklerin sıhhı koşullardan uzak bir durum yaratıp hem 

hayvanlar hem de insanlar açısından sağlık riski oluşturduğu öğrenilmiştir.

Sokak hayvanlarının öldükten sonra ilçe belediyesi tarafından çöpe atıldığına şahit 

olan bir katılımcı bu konuda yaşadığı derin üzüntüyü de eklemiştir.

 Öneri 1.  Mahallelere, ortak alanlara mama istasyonları kurulabilir.

 Öneri 2. Yerel yönetimler tarafından belirlenen mahallelerde yerel hayvan 

 gönüllü kurulu oluşturulabilir.

 Öneri 3. İlçe genelinde ücretsiz sokak hayvanlarına yönelik veteriner hizmetleri 

 merkezi kurulabilir.

 Öneri 4. İlçe bütününde hayvanlara özel ayrılmış güvenli gezi rotaları 

 oluşturulabilir.

 Öneri 5. İlçe bütününde hizmet verecek hayvan mezarlığı alanı ayrılabilir.



 artırılabilir. 

 Öneri 2. Kira artışlarının sonucu atölyelerin konut alanlarının alt katlarına 

 taşınması ikamet eden nüfus üzerinden çeşitli sorunlara yol açmaktadır. 

 Denetimsiz ve ruhsatsız olan bu atölyelerin faaliyetleri denetlenebilir ve 

 engellenebilir.

Güngören’in şu an içinde bulunduğu sınırlarda 60’lı yıllarda ziraat ve hayvancılık 

faaliyetlerinin yürütülmekte olduğu öğrenilmiştir. Şimdilerde ise Güngören 

bölgesinde üretim ve ticaret faaliyetleri yoğun bir şekilde gerçekleşmekte olup, 

sektörel örgütlenme ‘tekstil’ alanında uzmanlaşmıştır. 

Güngören ilçesinde yer alan Merter tekstil merkezi sadece Güngören’de değil tüm 

İstanbul ve Türkiye için tekstil ve konfeksiyon sektörlerinde lokomotif işlevi 

görmektedir. Üretim atölyeleri ile toptan ve perakende satış alanlarının yoğunlaştığı 

ilçede, Merter’in ulaşım aksları ile beslenen merkezi bir noktada yer alması 

gerekçesiyle çevre ilçelerden pek çok yurttaş istihdam imkânı bulabilmektedir. 

Katılımcıların ifadesine göre Güngören’de yaşayanların %70’e yakını tekstil ve hazır 

giyim sektörünün üretim, pazarlama/satış ya da dağıtımı ile ilgili alanlarında 

çalışmaktadır. Özellikle tekstil üretimi, apartman altlarında bulunan konfeksiyon 

atölyelerinde yapılmakta, bu alanların sıhhi koşullardan uzak, denetimsiz ve ruhsatsız 

olduğuna dair kaygılar ifade edilmektedir. 

Merter tekstil sektörü için fiziki üretim alanı olarak kullanılmamaktadır. Tekstil alanında 

merkezi yönetim ve planlama ise özellikle Keresteciler Sitesi bölgesinde yer seçmiştir. 

Diğer bir yandan el işçiliği ile ayakkabı imalatına yönelik üretim faaliyetlerinin Sanayi 

Mahallesi’nin Sancaktepe bölgesinde yaygın olduğu bildirilmiştir. Burada uzun 

yıllardır faaliyet gösterdikleri ve kümelendikleri iletilmiştir. 

 Öneri 1. Sancaktepe bölgesinde yoğunlaşan ayakkabı imalat faaliyetlerini 

 gerçekleştiren esnafların görünür kılınması için Güngören ve çeşitli ilçelerde 

 kermes ve benzeri etkinliklerde bu esnaflara ver verilebilir.

 Öneri 2. Ayakkabı imalatında faaliyet gösteren esnaflara yerel yönetimler 

 nezdinde satış alanları tahsis edilebilir.

 Öneri 3. Bölgeye en yakın Enstitü İsmek Merkezi’ne ayakkabı üretiminde el 

 işçiliğine yönelik meslek edindirme kursları açılabilir.

 Öneri 4. Güngören ilçesinin hem yurtiçi hem de yurtdışı ticari faaliyetleri 

 yoğun bir bölge olmasına rağmen iş insanlarının bölgeyi ziyaretlerinde ilçe 

 içerisinde konaklama imkânlarının yok denecek kadar az olduğu ve bu konuya 

 ilişkin bir ihtiyaç  bulunduğu ifade edilmiştir.

Katılımcıların paylaşımları doğrultusunda, Güngören’de son zamanlarda madde 

bağımlılığı ve ticaretinde ciddi artış görüldüğü aktarılmıştır. Akıncılar Mahallesi, İnönü 

Caddesi bu tip faaliyetlerin gerçekleştiği yerlere örnek olarak verilmiş, kullanım ve 

alışverişin apartman girişlerinin kullanımına kadar yaygınlaştığı belirtilmiştir. Özellikle 

genç nüfusun uyuşturucu ticareti vb. suç olaylarına sürüklenip yasal olmayan 

yollardan geçim kaynağı oluşturmaya yöneldiği ifade edilmiştir. Bölgede yetersiz 

sosyo-kültürel faaliyetler nedeniyle bireylerin başka bir alternatifleri olmadığı zaman 

sokaklara yöneldiği, beraberinde toplumsal sorunlar ve asayiş olaylarında artış 

yaşandığı belirtilmiştir.      

 Öneri 1.  Bağımlılıkla mücadele kapsamında  mahalle odaklı ilçe emniyeti, 

 kaymakamlık ve yerel yönetimler ortak proje yapabilir.

 Öneri 2. Bağımlılıkla mücadele eğitim danışma merkezleri kurulabilir, bu 

 merkezlerde ayrıca saha çalışmaları yapılabilir.

 Öneri 3. Bağımlı bireyleri tekrar kazandırmak veya önlemek adına sosyal 

 destek programları düzenlenebilir.  

 Öneri 4. Muhtarlıklarla bağımlılıkla mücadele konusunda programlar 

 geliştirilebilir.

Güngören ilçesinde 1960’lı yıllardan beri yoğun bir işçi nüfusunun barınması, emek 

yaşamı için büyük çaplı ve tarihi direnişlerin gerçekleşmesi, emeği sembolize eden 

mekan hatıralarının olması ilçede bir örgütlenme eğiliminin olduğunu ortaya 

koymaktadır. İlçede örgütlü çalışmalar yürüten pek çok sivil toplum kuruluşu olmasına 

karşın, sivil toplumu ilçe belediyesi ile ortak bir masa etrafına oturtacak, iletişim kanalı 

oluşturacak bir aktif ilçe kent konseyi faaliyeti gözlenmemektedir. Bu durumun 

yapan polis sayısının da 140 civarında olduğu paylaşılmış ve bu sayıların güvenli 

alanların tesisinde yeterli olmadığı belirtilmiştir.  

 Öneri 1.   Göçmenlerin yoğun olduğu mahallelerde planlı sosyal entegrasyon 

 programları yapılabilir. 

 Öneri 2.  Mevcut mahallelerde güvenlik durumu tespit edilmek üzere saha 

 gezileri ve tespitleri yapılabilir. Güvenlik problemi olan ve özellikle sosyal 

 uyumda zorluk yaşayan bireylerin denetlenmesine yönelik yerel mahalle 

 temsilcileri ve emniyet birim temsilcileri görevlendirilebilir.

 Öneri 3.  Toplumsal olayların yaşandığı  özellikle kadın ve çocukların güvende 

 hissetmediği mahallelerde  güvenlik butonları oluşturulabilir. 

 Öneri 4.   Artan sosyal sorunlara karşı suç önleme ve sosyal uyum merkezleri 

 kurulabilir.

 Öneri 5. Güvenlik önlemlerini arttırmak için ana caddelerde mobese 

 kameraları ve ara sokaklarda güvenlik güçlerinin sayısının arttırılması etkili 

 olabilir.

 Öneri 6. Merter Köprüsü üzerinde dilenen kişilere yönelik rehabilitasyon ve 

 ekonomik destekler sağlanarak bu bölge dilencilerden arındırılabilir.

İkinci olarak; son 10 yıldır yoğun bir siteleşme olduğu, sitelerin yüksek duvarlarla 

kapalı ve güvenlikli halinin site dışındaki alan için ‘tekinsiz ve ıssız alan’ hissiyatı verdiği 

dile getirilmiştir. Özellikle Merter’den Marmara Forum tarafına gidilen aksta 

yürüyebilecek bir yolun olmadığı bu durumunun gece saatlerinde hem erkeklerde 

hem de kadınlarda büyük bir endişeye neden olduğu aktarılmıştır. 

 Öneri 1. Altyapı düzenlemeleri ve aydınlatma çalışmaları yapılarak 

 yurttaşların kullanabileceği yaşayan bir cadde düzenlemesi gerçekleştirilebilir.

Güngören’de yaşayan katılımcıların son zamanlarda ilçe genelinde birçok mahallede 

kendilerini güvende hissetmedikleri ve asayiş sorunları olmak üzere birçok toplumsal 

düzeni bozan olay ile karşılaştıkları ifade edilmiştir. İlçede artan göçmen nüfusu ve 

sosyo-ekonomik durum, gelir eşitsizliği vb. ekonomik koşullara bağlı farklılıklar 

nedeniyle yaşanan sosyal uyum sorunları mahalleli tarafından vurgulanan 

noktalardan biri olmuştur. Suç faaliyetlerindeki artışın ciddi bir güvenlik problemi 

oluşturduğuna dair muhtarlık ve emniyet birimlerine şikayetler geldiği belirtilerek, bu 

konularda geliştirilebilecek sosyal politikalara ihtiyaç duyulduğu ifade edilmiştir. Buna 

ek olarak bölgede kayıt dışı göçmenlerde artış olması nedeniyle ilçe genelinde 

yaşayan bireylerin tedirginlik hissettiği dile getirilmiştir.

Güvenlikle ilgili yaşanan sorunların ve güvensizliğin artış sebeplerine ek olarak; 1989 

yılında ilçede beş polis merkezi varken günümüzde bu sayının ikiye düştüğü, görev 

İlçede son yıllarda yaşanan göç artışı ve istihdamın daralmasına bağlı olarak 

mahallelinin gelir seviyesinde düşüş yaşandığı gözlemlenmektedir. Bu sorunun bir 

yansıması olarak daha çok göçmenlerin dairelerde ikamesi yerine, ekonomik gelir 

elde etme amacıyla mülk sahiplerinin, apartmanların altında bulunan dükkanları iş yeri 

kullanım amacı dışında kiraya verdikleri ifade edilmektedir. Bir arada yaşama kültürü 

ile uyuşmanın olmaması ve kira bedellerinde hızla artış yaşanması nedenleriyle 

apartman sakinleri arasında bu konuda sıklıkla kavgalara şahitlik edildiği 

belirtilmektedir.

Dezavantajlı gruplar arasından kadınlara yönelik çalışmaların artırılması gerektiği, 

saha araştırmaları yapılarak ihtiyaç sahibi kadınlara ulaşılmasının önem arz ettiği 

konusuna vurgu yapılmıştır. Kadınların açık kamusal alanlarda yürümeyi tercih 

etmedikleri ve kendilerini güvende hissetmedikleri öğrenilmiştir. Bununla birlikte; 

ilçede aktif olarak sosyal hayatın içerisinde olmak konusunda istekli olan kadınlar, 

aynı zamanda kafe ve restoranların yüksek ücreti sebebiyle kamusal, güvenli ve 

uygun fiyatlı alanlara ihtiyaç duyduklarını belirtmişlerdir. Kadın emeğinin 

görünürlüğünün de arttırılması gerekliliğini  ileten katılımcılar, kadınların ekonomik 

olarak güçlendirilmesinin Güngören İlçesinde büyük değişimler yaratacağına 

inanmaktadır. 

İlçe belediyesi tarafından dönüştürülerek kadınlara yönelik hizmet vermesi üzere 

açılan Hanımeli Konağı’nın hem fiziki imkânlarının hem de faaliyet alanının zayıf 

olduğu belirtilmiş ve kadınların sosyal aktiviteleri, gelişimini destekler nitelikte kursları 

ve el emeğini değerlendirmeleri üzere işlevsel bir alana dönüştürülmesi ihtiyacı 

bulunduğu ifade edilmiştir.

Suriyeli göçmenler ikame ederken; iş sahasının yoğunlaştığı Sanayi Mahallesi gibi 

bölgelerin siyahi göçmenler tarafından tercih edildiği öğrenilmiştir. Özellikle tekstil 

sanayi alanında geniş bir iş sahasının Güngören’de yer seçmiş olması ve yoğun iş 

gücü ihtiyacı, göçmenleri bu bölgeye çekmektedir. Kendilerine bir hayat kurmak 

umuduyla ilçeye yerleşen göçmen nüfusunun ucuz ve kayıtsız şartlarda çalışıyor 

olması da, işgücü talebinin hızlıca karşılanmasını sağlayarak bölgeye yoğun bir göç 

dalgasının gelmesine sebep olmuştur. Katılımcıların aktarımları kapsamında göçü 

tetikleyen temel faktör; iş sahası olmuştur. Bunlara karşın son 10 yılda Güngören 

nüfusu düzenli olarak azalmıştır. Bunun temel sebebi ise; konut kullanımının yerini 

ticari kullanıma bırakmasıdır. Kentsel hareketlilik gün içinde hızlı bir değişiklik 

geçirmektedir. 

 Öneri 1. Nüfus projeksiyonları gündüz gece nüfusu göz önüne alınarak yapılırsa,  

 kentsel hizmetler nüfusun ihtiyaçlarını karşılama yönünde daha makul 

 standartlarda planlanabilir.

 Öneri 2. Yoğun göç artışı olan mahallelerde sosyal uyum ve planlı dağılım 

 programları yapılabilir.

Güngören ilçesi 1992 yılında Bakırköy ilçesinden ayrılarak yeni bir ilçe olmuştur. 1993 

yılında ise Esenler ilçesine ait sınırlar Güngören ilçesinden çıkarılmış, Güngören 11 

mahalleli bir ilçe olarak batıya doğru yayılarak genişlemeye devam etmiştir. 

Güngörenli katılımcılar tarafından kentsel gelişim hakkında fiziksel çehresindeki hızlı 

değişime karşın gelişime yönelik olumlu bir yorum yapılmamış, alt yapı sorunu, trafik 

ve kargaşanın çoğaldığı aktarılmıştır.

İlçenin batı tarafındaki mahalleler yerleşim yeri ağırlıklı olmakla birlikte doğu tarafı 

sanayi alanının yoğunlaştığı bölge olarak karşımıza çıkmaktadır. Konut yerleşim 

birimlerinin organizasyonuna bakıldığında ise; siteleşmenin yoğun olmadığı daha çok 

tekil yapının yaygın olduğu iletilmiştir. Bu durum ise; mahalle kültürünün ve 

örgütlenmenin hala oldukça yaygın olduğunu ortaya koymaktadır. 

Katılımcılar Nafiz Gürman Mahallesi’nin ticari baskı altında olduğunu, konut olarak 

kalmasının istendiğini fakat yakın zamanda işyeri kiralarının artması ile birlikte  çok 

fazla ticari işletmenin bu bölgedeki dairelere yerleştiğini ve mahallenin çehresinin 

değişmeye başladığını aktarmışlardır. Mahalle kültürü ve dokusunun yok olmaya 

başlaması bir tehdit olarak görülmektedir.

 Öneri 1. Mahalle dayanışma ağlarının güçlendirilmesi için ilçe kent konseyi ilçe 

 belediyesi ile bir iletişim kanalı kurabilir.

 Öneri 2. Planda konut kullanımında görünen parsellerdeki yapılarda yerel

 yönetimler aracılığıyla denetleme ve raporlama yapılabilir.

İlçenin sosyal yapıda geçirdiği değişimin özellikle Güneştepe ve Merkez Mahallelerine 

olan yansımasının yoğun hissedildiği, bu bölgelerde yoğun bir göç trafiğinin olduğu 

iletilmiştir. Merkez Mahallesi ve çevresindeki yerleşim alanlarında yoğunluklu olarak 

Tekstil sektörünün aktif faaliyet gösterdiği Güngören’de kayıtsız işçi sayısının yoğun 

olduğu tahmin edilmektedir. Bu durum tekstil çalışma sahalarında planlamayı 

zorlaştırmaktadır. Apartman altlarında bulunan konfeksiyon atölyelerinde çalışan bu 

işçiler kayıtsız çalışmalarının yanı sıra, katılımcılar tarafından aktarılan bilgiye göre can 

güvencelerinin de olmadığı, işverenleri tarafından atölyeye kilitlendikleri ve zorla 

sabaha kadar çalıştırıldıkları öğrenilmiştir. Büyüyemeyen küçük çaplı konfeksiyon 

atölyeleri üretimi artırmak için işgücüne yoğun iş yükü vermekte, bu durum iş sağlığı 

ve güvenliğini tehdit etmektedir.

 Öneri 1. Belediye zabıtaları daha yoğun denetleme yapabilir; kayıtsız çalışanlara  

 yönelik merkezi yönetime bir raporlama yapılabilir. 

 Öneri 2. Zabıta raporlarından elde edilen bilgiler ışığında ihtiyaç duyulan   

 mahallelerde yerel yönetimler tarafından ‘İş Sağlığı ve Güvenliği’ eğitimlerinin  

 verilmesi yönünde bir destek sağlanabilir.

Mülteci ve göçmenlerin güvencesiz koşullarda çalışmasının bir nedeni de meslek  

edindirme eğitimi almamış olmaları ve her koşulda çalışabilir nitelikte olmalarıdır. 

 Öneri 3. Enstitü İsmek tarafından tekstil çalışanlarına ve el emeğine yönelik  

 sertifikalı eğitim kursları verilebilir.

Merkez Mahallesi Merter bölgesinde tekstil depo, atölye ve imalathanelerinin plansız 

bir şekilde yer seçmesi ve kümelenmesi, mahallenin arazi değerlerinde ciddi bir 

yükselişe neden olmuştur. Kiralar oldukça yükselmiştir. Fakat tekstil sektörünün 

yoğunlaştığı Laleli gibi örneklerle karşılaştırıldığında daha uygun kira fiyatlarının 

bulunması da bölgeye talebi artırmaktadır.

 Öneri 1. Yapı kullanımı için yerel yönetimlerin zabıta birimleri denetimleri

konusunda o bölgede yaşayan mahalleliyle danışarak ve anlaşarak kararlaştıran, 

kamu-yurttaş iletişim ağını güçlendiren bir yöntem anlayışının karar vericiler tarafında 

geliştirilmesi gerektiğine inanmaktadır. 

 Öneri 1. Yerel yönetimler aracılığıyla mahalle dayanışma ve danışma kurulları 

 oluşturulabilir. 

 Öneri 2.  Dayanışma kültürünü yaygınlaştırmak ve bölgede yaşayan yurttaşın 

 bilgiye erişimlerini kolaylaştırmak adına ilgili STK’larla iş birliği 

 gerçekleştirilebilir. 

 Öneri 3. Yerel belediyeler kentsel dönüşümde denetleyici olma yetkisini daha 

 sıkı takip edebilir. Belediye içerisinde kentsel dönüşüm uygulamaları 

 denetleme kurulu oluşturulabilir. Bu kurullarda; şehir plancı, mimar, peyzaj 

 mimarı, inşaat mühendisi, elektrik mührendisi, sosyolog, psikolog, avukat vb. 

 pek çok meslek sahibine yer verilebilir.

 Öneri 4. Kentsel dönüşüm uygulanacak bölgelerde belirlenen %40’lık sosyal 

 donatı alanının ‘yeşil alan’ olarak tanımlanması, bu pay üzerindeki belirsiz 

 uygulamanın netleştirilmesi kentsel haklarda adaleti sağlamaya yardımcı 

 olabilir.

Diğer bir taraftan; iklim meselesinin düşünülmediği, inşaa edilecek yapıların çevreci 

veya enerji dostu olup olmadığının herhangi bir kriter olarak bile planlanmadığı, bu 

durumun ise dünya iklim değişikliği uyumluluğuna yönelik önemli adımlar atarken 

bizleri geri götürdüğü düşünülmektedir.

Deprem riskinin en fazla olduğu mahallenin Sanayi mahallesi olduğu ve katılımcıların 

ifadelerine göre sanayi mahallesinde bir kentsel dönüşüm ihtiyacının olduğu 

aktarılmıştır.  Sanayi Mahallesi’ndeki binaların yüksek riskli olduğu ve acil olarak 

yapılanmaya gidilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Buna ek olarak Güngören’de genel 

olarak gerek binaların gerekse ilçede yaşayan vatandaşların depreme hazırlıklı 

olmadığı ve risk taşıdığı ifade edilmiştir.  

İlçede deprem toplanma alanlarının yetersiz olduğu, Akıncılar Mahallesi’nde bulunan 

400 m2’lik alan içerisinde muhtarlığın da bulunduğu toplanma alanının, mahallede 

yaşayan nüfus düşünüldüğünde yetersiz kaldığı örneği ile belirtilmiştir.

 Öneri 1. Bölgesel eylem planları ile deprem riski taşıyan binalar yeniden 

 yapılandırılabilir.

 Öneri 2. Güngören’de belirli periyotlarla risk taşıyan mahallelerde afet planları 

 oluşturulabilir. 

 Öneri 3. Yerel yönetimler ve STK’lar ile birlikte iş birliği gerçekleştirilerek 

 deprem bilgilendirme ve risk alanları formları düzenlenebilir.  

 Öneri 4. Yüksek riskte olan mahalleler için  deprem toplanma alanları 

 oluşturulabilir.

Güngören’de bireylerin yaşadıkları mahallede kalarak temel ihtiyaçlarını giderebilme, 

kamusal hizmet ve sosyal donatı alanlarına erişebilme yönünde mahallenin 

imkânlarının yeterli koşullarda olmadığı ifade edilmektedir.  Mahallelinin birlikte vakit 

geçirebileceği sosyal tesisler, park alanları, rehabilitasyon merkezleri ve kreş 

hizmetleri olmak üzere yerel anlamda yetersiz kentsel hizmetler olduğu ifade 

edilmiştir.  Buna ek olarak; kamusal açık yeşil alan, eğitim ve kültür merkezleri, sağlık 

kurumları, kadın danışma merkezlerinin yetersiz olması nedeniyle mahalleliler bu 

hizmetler için talepte bulunmuşlardır. Yerel yönetimler tarafından ilçede yaşayan 

bireylerin etkinliklere katılabileceği, haklarını öğrenebileceği veya kurslara dahil 

olabileceği bir mahalle evinin eksik olduğu ifade edilmiştir. 

ciddiyetini katılımcılar ‘ilçe kent konseyine katılımlarının engellendiği’ açıklamasıyla 

ifade etmişlerdir.

 Öneri 1. ‘Demokrasi Kültürü’ isimli demokrasi, aktif yurttaşlık, katılımcılık, 

 katılımcı demokrasi vb. konularda eğitimler düzenlenebilir. Bu eğitimlerde 

 muhtar ve yerel yönetim iş birliği yapabilir.

 Öneri 2. Pandemi ve artan kira fiyatları sebebiyle kullandıkları mekânları 

 boşaltmak zorunda kalan sivil toplum örgütlerinin faaliyetlerine devam 

 edebilmeleri için İBB’ye ait olduğu belirtilen eski ek hizmet binasında yer tahsis 

 ederek ya da yeni bir kültür merkezi yapılarak çözüm üretilebilir.

Güngören ilçesi, sosyal-demografik açıdan; farklı etnik grup, dini inanç, siyasi görüş, 

ekonomik sınıf ve kültürel geleneklere sahip  yurttaşları kapsayan heterojen yapıdaki 

ilçelerden biridir. Bu anlamıyla inanç, görüş ve sınıfsal açıdan azınlıkta kalan toplumsal 

grupların inanç, değer ve göreneklerinin gözetildiği sivil toplum kuruluşlarına ve 

ibadethanelere ihtiyaç duyulmaktadır. Geçmiş yıllarda bu yönüyle aktif bir şekilde yer 

alan sosyal ağların bulunmuş olduğu ancak son yıllarda mekan bulma noktasında 

sorunların yaşanması nedeniyle sınırlılıkların sürdüğü ifade edilmektedir.  Bu 

nedenlerle bölge sakinleri arasında etkileşimin azalırken yaşam tarzı bölünmelerinin 

artıyor olduğu sorununa değinilmiştir.

 Öneri 1. Bir model olarak Karşı Kapı gibi  sivil toplum kuruluşları, kültür evleri, 

 dernek, inisiyatif ve ağların oluşması desteklenebilir ve yaygınlaştırılabilir; bu 

 şekilde bölge insanları birbirleri ile temas kurabilir.

Güngörende okullaşmanın yavaşladığı ve öğrencilerin ilçe mahallelerinde dengeli bir 

dağılımının olmadığı, bu durumun öğrencilerin eğitim öğretim ihtiyaçlarının yerinde 

karşılanmasına imkân vermediği; bu durumun ise sosyal ekonomik sorunlar ve taşıma 

eğitim sistemlerinden kaynaklı olduğu belirtilmiştir.  

Özellikle okul yetersizliği veya taşımalı eğitim sistemi nedeniyle öğrencilerin ulaşım, 

sosyal uyum, akran zorbalığı, sosyo-ekonomik yetersizlik gibi birçok problemle 

karşılaştığı ve eğitimdeki haklarına temel olarak erişemedikleri ifade edilmiştir.  

Yetersiz sosyo-ekonomik durum, gelir eşitsizliği vb. nedenlerle en çok çocukların okul 

ihtiyaçları ve temel beslenmelerinde ciddi sıkıntıların ortaya çıktığı belirtilmiştir.   

Eğitim alanları konusundaki yetersizliğe kendi buldukları çözümü aktaran Mehmet 

Nesih Özmen Mahallesi Muhtarı Aziz Kılıç “Ben muhtar olduğumda Güngören’in tek 

okulsuz mahallesi Mehmet Nesih Özmen Mahallesi’ydi. Vatandaşın şartlı terk ettiği bir 

arsa bulduk. Yeşil alan dışında bir şey yapılamaz ibaresi olan arsada gizlice okul yaptık. 

Adı “Şiir Mektebi” olan okulumuz ilkokul ve ortaokulun aynı eğitim alanında ve 8 yıl 

olduğu dönemde yapıldığı için tüm mahallelilere yeten bir okuldu . Sonra 4+4 eğitim 

sistemine geçince  Şiir Mektebi, ortaokul olarak hizmet vermeye başladı.  Öyle olunca 

bizim mahallemizdeki (Mehmet Nesih Özmen) çocuklar ilkokul için Nafiz Gürman 

Mahallesi’ne gitmeye; onların ortaokula giden çocukları bizim mahallemize gelmeye 

 Öneri 1. Yerel yönetimlerin sosyal hizmetler biriminde çalışan saha görevlileri 

 tarafından Güngören bölgesinde ilgili mahalle muhtarı ile iş birliği halinde 

 ihtiyaç sahibi kadınların sorunlarına yönelik bir araştırma yapılabilir.

Öneri 2. Saha araştırma raporlarından yola çıkılarak kadınların ihtiyaçlarına 

 yönelik çözüm önerisi getiren içeriklerin planlandığı bir Mahalle Evi 

 planlanabilir. 

Öneri 3. Kadınların acil durumlarda kiminle iletişime geçebilecekleri ve nasıl 

 önlem alabileceklerine yönelik kısa eğitimler Mahalle Evleri’nde organize 

 edilebilir.

Öneri 4. Güngören’in açık alanlarında kadın emeğini değerlendirmeye yönelik 

 etkinlikler düzenlenebilir.

İlkokul ve ortaokul çağındaki çocuklara yönelik beslenme ve spor gündemine 

değinilmiştir. Çocukların sağlıklı ve uygun fiyatlarda gıdaya erişiminin olmaması, okul 

dışı faaliyetlerde enerjilerini atabilecekleri bir faaliyet alanı olarak spor alanlarının 

eksikliği anne babalarda büyük bir endişe oluşturmaktadır. 

Öneri 1. Okul sonrası faaliyetlere yönelik açık kamusal alanlarda etkinlik 

 (satranç turnuvaları, tiyatro atölyeleri vb.) sahaları oluşturulabilir.

Öneri 2. Yerel yönetimler, ilkokul ve ortaokul çağındaki ihtiyaç sahibi çocuklara 

 beslenme yardımında bulunabilir.

Lise ve üniversite dönemindeki gençlere yönelik etkinliklerin artırılması gerektiği, 

gençlerin sosyalleşemediği ve kültürel etkinliklere katılamadığı düşüncesi iletilmiştir. 

Hayat pahalılığı ve Güngören’in sosyol-kültürel tesis ve etkinlikler yönünden zayıf 

kalması gençleri bu faaliyetlerden eksik bırakmaktadır. 

Öneri 1. İlçe belediyesi ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim desteği verebilir. 

Öneri 2. İl belediyesi sosyal ve kültürel tesis yer seçimlerinde Güngören için acil 

 gündem oluşturabilir.

başladı. Ne değişen bir şey oldu ne de eğitim tesis alanı ihtiyacı giderildi. “olarak 

aktarmıştır. 

 Öneri 1. Yerel yönetimler tarafından özellikle belirli saat aralıklarında ilçe 

 genelinde okullara gezici aşevleri yapılabilir. 

 Öneri 2. Kırtasiye ihtiyaçları, temel okul ihtiyaçları olmak üzere öğrencilere ve 

 ailelere düzenli sosyal destek programları planlanabilir.

 Öneri 3. Kütüphane, ders çalışma atölyesi, teknoloji merkezi gibi çocukların 

 ders çalışma alanlarına erişim sağlayabileceği  merkezler yaygınlaştırılabilir. 

 Öneri 4. İlçe imar planları, yürüme mesafesinde ve yeterli eğitim alanları 

 eklenecek şekilde revize edilebilir.

 Öneri 5. İlçede ve ilçe sınırında bulunan özel ve kamu üniversiteleri düşünülerek, 

 bu üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerin barınma ihtiyacı için ilçede 

 kamuya ait yurt bulunmadığı belirtilmiştir. Bu bağlamda ihtiyacın 

 karşılanması çözüme katkı sunabilir.

Kentsel dönüşüm neredeyse her ilçede olduğu gibi Güngören’in de en önemli 

gündemleri arasına aldığı konulardan biri olmuştur. Güngören’de kentsel dönüşüm 

bağlamındaki gündem ise Mehmet Nesih Özmen ve  Tozkoparan Mahallelerinde 

yoğunlaşmaktadır. Yaygın olarak “Tozkoparan kentsel dönüşüm süreci” olarak bilinen 

süreçte; Tozkoparan’ın ilk örneğini oluşturduğu ‘gecekondu önleme bölgeleri’, 

toplumsal meselelerin önem kazanması ile tarihte sosyal mimarlık için değer oluşturan 

bir devlet  girişimi olmuştur. Kentsel müdahaleler sonucunda yerlerinden edilmiş 

Çağlayan, Balat benzeri bölgelerde yaşayan ve konut ihtiyacı olan bireyleri 

barındırmayı amaçlayan bir sosyal konut çalışması olarak yorumlanmıştır. Bugün 

gelinen noktada ise Tozkoparan Mahallesi’nin 2008 yılında riskli alan ilan edilmesinin 

ardından hazırlanan dönüşüm projesi ile şeffaflık ve katılımdan uzak ilerleyen sürece 

dur demek isteyen mahalleliler 2009 yılında Tozkoparan Derneği’ni (Toz-Der) 

kurmuşlardır. Katılımcılar arasında Toz-Der üyeleri de durumu birinci ağızdan 

aktarmıştır. Ek olarak; katılımcılar arasından bir meclis üyesi, meclis toplantılarında 

Tozkoparan Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm gündemini dile getirmek isteselerde oy 

çokluğunun projeyi destekleme motivasyonunun ‘arazinin değerinin kentsel dönüşüm 

sonrasında yükseleceği ve mülk sahiplerinin evlerinin değerinin 5 milyon olacağı’ 

düşüncesi olması durumun kentsel risklerin ötesinde maddi gerekçelere dayandığının 

apaçık kanıtı olmuştur. Katılımcılar Tozkoparan’da gerçekleştirdikleri mücadelenin de 

hiçbir siyasi kurum tarafından yeterince görünür kılınmadığını düşünmektedirler. 

Özellikle belediye meclis üyelerinin  Güngören’de ya da konu olan mahallelerde 

ikamet etmemesi, sorunların çözüleceğine dair görüşü olumsuz etkilemektedir.

Kentsel dönüşümün ‘rantsal dönüşüm’ olmaktan çıkarak yerleşim yerinde kentsel 

hakların eşitçe yeniden dağıtıldığı, mahalle kültürünün yok edilmediği, kentsel 

yerleşim alanlarının siteleştirilmeden planlandığı bir araç olması gerektiği yönünde 

ortaklaşılmıştır. Bölge yaşayanları; ‘nasıl bir kentsel dönüşüm olması gerektiği’ 

 envanter çalışması yapılabilir. 

Güngören’de aynı zamanda tarihi bir Osmanlı çeşmesinin bulunduğu ve son yirmi 

senedir tarihi çeşmenin kaldırılma sebebinin yurttaşlar tarafından bilinmediği ifade 

edilmiştir. Bulunduğu yerin adının ise bugün hala Güngören Çeşme Durağı olduğu, 

tarihi çeşmenin oradaki durak noktasında yer aldığı hatırlanmaktadır.  

Bölgenin tarihi yapılarından biri de Güngören (Vidos) - Genç Osman Camii’dir. Caminin 

17. yy’dan günümüze ulaşması sürecindeki kültürel mirasa ev sahipliği yapmasının 

yanı sıra iki özelliği daha bulunmaktadır. Bunlardan ilki caminin Osmanlı padişahı Genç 

Osman tarafından yaptırılan tek camii olmasıdır. Osmanlı tarihinde tüm camilerin suriçi 

bölgesinde inşaa edildiği dönemde Genç Osman Camii -sur dışında- Güngören’de 

yapılan tek camii olma özelliğine sahiptir. Caminin uzun süre yıpranma gerekçesiyle 

yenilenme ihtiyacı bulunmuş olsa da yakın geçmişte restore edilerek ilk yapıldığı 

dönemdeki görünüşüne kavuşturulduğu öğrenilmiştir.

Son dönemlerde ekonomik koşullar kapsamında mama fiyatlarının ciddi bir artış 

yaşandığı ve bu ekonomik artış nedeniyle sokak hayvanlarının da etkilendiği 

belirtilmiştir. İlçede yaşayan vatandaşların sokak hayvanlarına mama aldıkları ve buna 

yönelik olarak yerel yönetimlerden herhangi bir destek almadıkları ifade edilmiştir. 

Ayrıca sokak hayvanlarının sağlığına dair ilçede bir veteriner hizmetlerine ihtiyaç 

duyulduğu belirtilmiştir. Eş zamanlı, mahalleli kendi evcil hayvanlarını rahatça 

gezdirecek uygun alanların olmadığından da bahsetmiştir. 15 Temmuz Park’ında 

hayvanseverler tarafından parkın bir kısmında çitlerden bir alan tanımlanmaya 

çalışılmış ancak bu durum hem tüm ihtiyacı karşılayamamış hem de parkın diğer 

kullanıcıları açısından gerginlik yaratmıştır.  Buna ek olarak; sokak hayvanlarına su ve 

 planlanması ve bir ulaşım stratejisinin geliştirilmesi trafik yoğunluğunu 

 azaltabilir.

 Öneri 2. Bölgede özel araç kullanımını azaltacak şekilde İSPARK’ın 

 uygulamakta olduğu ‘Park Et Devam Et’ benzeri bir parklanma sistemi 

 kurulabilir. Mahallenin çeper bölgesinde kurulacak sistemle, özel araçların 

 mahalle dışına park etmesi sağlanarak, mahalle içine otobüs veya ring 

 sistemleri ile geçiş yapmaları sağlanabilir.

Trafiğe neden olan diğer bir sebep ise; kargo firmalarına ait araçlardır. İnternet 

alışverişlerinin yaygınlaşmasıyla artan kargo trafiği kentsel hareketliliği olumsuz 

yönde etkilemekte ve trafik oluşturmaktadır. Bu durumun da trafiğe eklenen diğer bir 

sebep olduğu düşünülmektedir.

 Öneri 1. Kargomat veya kargo otomatı olarak bilinen kent içinde belirli 

 noktalara yerleştirilen teslimat alanlarının yaygınlaştırılmasına yönelik 

 çalışmalar yapılabilir. Buna yönelik yerel yönetimler teşvikte bulunabilir. 

 Öneri 2.  Sabah ve akşam saatlerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle ring seferler 

 veya yeni otobüs hatları yapılabilir. 

 Öneri 3. İlçede bulunan Ahmet Kutsi Tecer, Fatih, Nadide, Ali Rıza Gürcan gibi 

 ana caddeler üzerinde bulunan İSPARK alanları kaldırılarak caddede trafik 

 akışı rahatlatılabilir.

 Öneri 4. Kaldırımlar üzerinde bulunan dükkan ve seyyar satıcı işgaliyesi 

 denetlenebilir ve engellenebilir.

İlçede hem kültür sanat etkinlikleri için yeterli alan olmadığı hem de olanların etkin 

değerlendirilmediği görüşü belirtilmiştir. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan Erdem Beyazıt Kültür Merkezi, Güngören 

Kültür ve Yaşam Merkezi ile kadınlara yönelik hizmet vermesi üzere açılan Hanımeli 

Konağı dışında kültür merkezi bulunmadığı, bu merkezlerin de ilçede yaşayanlarının 

ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kaldığı ve herkes için erişilebilir olmadığı ifade 

edilmiştir.

 Öneri 1. Yerel tiyatro toplulukları yerel yönetimler tarafından desteklenebilir.

 Öneri 2.  İlçeye yönelik bir tiyatro salonu  veya çocuklar için drama atölyeleri 

 yapılabilir. 

Çocukların ise güvenle gidebilecekleri ve sosyalleşecekleri, oyunlar oynamalarına 

yönelik bir merkezin bulunmadığı, bu nedenle oyun oynamak üzere okul 

bahçelerinden faydalanmaya çalıştıkları gözlemlenmiştir. Bu türden bir alanın 

bulunmaması kadınların bakım emeği sorumluluklarında eşitsiz bir şekilde artışa 

neden olmaktadır. Diğer bir yandan ise kadınlar ve çocukların sosyal kültürel 

ihtiyaçları giderek derinleşmektedir.

Plansız kentsel gelişimin bir sonucu olarak park ve yeşil alan altyapısı ilçede oldukça 

yetersiz kalmıştır. İstanbul genelinde kişi başına en az yeşil alanın düştüğü ilçe olduğu 

söylenebilir. Açık yeşil alan ve her yaştan kullanıcı için park vb. donatı alanının 

yetersizliği toplantı boyunca pek çok kez tekrarlanarak iletilmiştir. Buna göre 11 

mahalleden oluşan ilçede tüm mahallelerden gelen katılımcılar, Haznedar 

Mahallesi’nde bulunan 15 Temmuz Şehitler Parkı’nı kullanmaktadır. İlçenin toplam 

nüfusu da göz önünde bulundurulduğunda, hem tüm mahallelerde park ihtiyacı 

olduğunu hem de 15 Temmuz Şehitler Parkı’nın tüm Güngören’e hizmet veremediğini 

belirtmişlerdir.

İlçenin kentsel hizmetlerinde yetersiz kalan bir alanın da alevi vatandaşların ibadet 

gerekliliklerini karşılayacağı uygun bir cemevinin olmayışıdır. Katılımcılardan biri bu 

durumu “Biz kendi çabalarımızla bir apartmanda 2 daire kiralayıp onları birleştirerek 

cemevi ve lokal yaptık ancak ibadetin gerekliliklerine  çok uygun değil haliyle. Örneğin 

alevi komşularımızın bir cenazeleri olduğunda cenazeyi diğer ilçelerdeki cemevlerine 

taşımak zorunda kalıyorlar çünkü bir apartman dairesinden cenazenin define uygun 

şekilde hazırlanması da imkansız. Bize bir arazi ya da bina tahsis etseler bile yeter. 

Kendimiz el birliği ile bir cemevi yapar, cenazelerimizi hak ettikleri gibi defnederiz.” 

olarak ifade etmiştir.

 Öneri 1. İlçede farklı din mensuplarının ibadet ihtiyaçlarını giderebilecekleri 

 alanlar tahsis edilebilir.

 Öneri 2. İlçede yaşayan kadın, çocuk, genç, yaşlı, engelli ve tüm bireylere hitap 

 eden bir mahalle evi açılabilir. 

 Öneri 3. Özellikle yerel yönetimler tarafından kreş hizmetleri, çocuk etkinlik 

 merkezleri artırılabilir. 

 Öneri 4. Bölgede şiddet mağduru kadınlar için dayanışma evleri, kadın hakları 

 merkezi ve kadın danışma merkezleri açılabilir. 

 Öneri 5. Halk ekmek büfeleri erişimde kolaylık açısından tüm ilçe genelinde 

 artırılabilir. 

 Öneri 6. Tüm ilçeye hizmet verebilecek bir cemevi yapılabilir.

 Öneri 7. Yaşlı bireyler için sosyal destek merkezleri yapılabilir.

 Öneri 8. İlçe genelinde bisiklet yolu ve çocuk parklarının olmaması veya yetersiz 

 kalmasından dolayı yeni alanlar inşa edilebilir. 

 Öneri 9. Gençlerin spor faaliyetlerine daha aktif katılımları için gençlik spor 

 merkezleri kurulabilir.  İlçede bulunan spor kulüpleri desteklenerek buralarda

 yetişen sporcuların gelişimine açık bir alan haline getirilebilir. 

 Öneri 10.  Kadınlara yönelik mesleki kurslar ve istihdam merkezleri yapılabilir.  

 Öneri 11. Engelli bireyleri ve aileleri olmak üzere  mahallelerde sosyal aktivite 

 alanları, rehabilitasyon ve danışmanlık merkezleri çoğaltılabilir.

 Öneri 12. Merter’de bulunan otopark üzerindeki açık alanın düzenlemesi yeterli 

 bulunmamıştır; bu alan tören alanı olarak daha işlevsel hale getirilebilir.

 Öneri 13. Kale İş Merkezi karşısındaki yıkılan yapının bulunduğu parsel ile 

 henüz yıkımı tamamlanmamış ancak riskli yapının bulunduğu parselin 

 birleşimindeki alanda, ilçe meydanı planlanabilir.

Trafik problemi en çok dile getirilen sorunlar arasında olmuştur. Özellikle Merter 

bölgesinde yoğun bir trafik probleminin gözlemlendiği iletilmiştir. Katılım Kafe 

katılımcılarının aktardığı deneyimlerden ilçede aktif faaliyet gösteren taksicilerin 

Merter bölgesine gidecek yolcuları almayı kabul etmediği öğrenilmiştir. 

Merkez mahallelerdeki trafik yoğunluğunun temel sebeplerinden birinin de hem 

tekstil imalathanelerinin yoğunlaşması hem de keresteciler sitesinin  bu bölgede 

üretim, dağıtım, satış vb. operasyonlarının gerçekleşiyor olmasıdır. Dağıtım 

faaliyetinin benzer saatlerde yoğunlaşması, mal yükleme/indirmelerde yapılan 

uygunsuz parklanmalar nedeniyle trafik sık sık kilitlenmekte, bu yoğunluk özellikle 

Mehmet Nesih Özmen ve Nafiz Gürman mahallerinin günlük trafik akışını olumsuz 

etkilemektedir. Oldukça kısa mesafedeki yerlere dahi, saatler süren yolculuklara 

neden olması pek çok kez vurgulanmıştır. Özellikle okul dönüşlerinde servis kullanmak 

durumunda olan küçük yaştaki öğrenciler ve velileri için bu sorun, hızla çözülmesi 

gereken bir nokta olarak belirtilmiştir. Bir katılımcı bu konuyu “evim ile torunlarımın 

okuduğu Ahmet Merter İlkokulu bağırsam duyulacak kadar yakın mesafede . Ancak; 

her gün 1 saat onları okula bırakmak, 1 saatte okuldan almak için bu trafiği çekmek 

zorunda kalıyorum.” olarak özetlemiştir.

 Öneri 1. Yerel yönetimler tarafından Güngören’e özel bir mal tedarik zincirinin 

Güneştepe Mahallesi’nde bulunan Aliya İzzet Begoviç Parkı, Spor Parkı ve Güneştepe 

Spor Sahası ve kültür merkezini içerisine alan 25 bin m2’lik alanın, millet bahçesi inşa 

edilmesi üzere TOKİ’ye devredildiği öğrenilmiştir.

Güngören’de yeşil alan olarak nitelendirilebilecek yaşayanların vakit geçirebileceği 

alanların yalnızca Tozkoparan bölgesinde kaldığı düşünülmektedir. Tozkoparan’ın da 

ranta açılması Güngören için büyük bir kayıp olarak görülmektedir. Bu bağlamda 

mahalle yaşayanları tarafından büyük bir direniş gösterilmektedir.

 Öneri 1. Merter’de bulunan Şelale Parkı’nın zaman içerisinde yeşil alan işlevini 

 yitirdiği, parkın içerisine açılan işletmeler sebebiyle kullanım amacının 

 farklılaştığı ifade edilmiştir. Bu kapsamda; yeşil alan niteliğinin geri 

 kazandırılması kamusal alan kazanımı sağlayabilir.

Katılımcılar arasından bir kişi Merter ve Tozkoparan bölgesininin ağaç ve bitki çeşitliliği 

açısından zengin olduğunu aktarmıştır. 

 Öneri 1. Güngörenin Merter ve Tozkoparan bölgelerinde bitki faunasına yönelik 

 araştırmalar yapılabilir.  Bölgeye özgü bitkiler var ise; bu bitkilere yönelik yerel 

 yönetimlerin uyguladıkları plan notlarına bilgi düşülebilir, korumaya yönelik 

 çalışmalar yapılabilir.

Engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç bireyler ile onların aileleri ele alındığında; Güngören 

ilçesinin önemli bir gündemi de bu grupların ihtiyaçları olmuştur. Akülü ve manuel 

tekerlekli sandalye ile yaşamına devam eden bireylerin ara yollarda ve kaldırımlarda 

ciddi güvenlik sorunları yaşadıkları belirtilmiştir. Kaldırım taşlarının düzensiz ve eksik 

olması ile kaldırımlarda oluşan çukurlar, fiziksel ve görme engelli bireyler için günlük 

yaşamlarını epeyce zorlamaktadır. Kendi yaşamsal ihtiyaçlarını yardım almadan 

gidermek isteyen engelliler,  mahalle ve sokak ölçeğinde kentsel tasarımın bu hususta 

ele alınmasının aciliyetine vurgu yapmıştır. Bu konuda özelleşen bir konu da engelli 

bireylerin anneleri ve ihtiyaçları olmuştur. Anne ve çocuklarının bir araya gelebileceği 

ve deneyim paylaşabileceği ortamın yok denecek kadar az olduğunu belirten 

görüşler bildirilmiştir. 

 Öneri 1.  Güngören İlçesindeki her mahalle için erişilebilirlik özelinde kentsel 

 tasarım rehberi hazırlanabilir.

 Öneri 2.  Akülü tekerlekli sandalyelerin kamusal alanlarda şarj edilebilmesi için, 

 şarj noktaları yaygınlaştırılabilir. 

 Öneri 3. Ana ve ara yollardaki kaldırımlarda scooter parklanması engellenerek, 

 erişilebilirlik arttırılabilir.

 Öneri 4. Engelli çocuklara ‘engelsiz parklar’ tasarlanabilir.

 Öneri 5. İlçedeki yerel yönetim ve büyükşehir belediye koordinasyonu ile engelli 

 gençler için yaz kampı ve etkinlik programları arttırılabilir.

Kültür Sanat

Nüfus Artışını Karşılayamayan Yeşil Alan ve Çevre Konusu

 Öneri 6. İlçedeki yerel yönetim ve büyükşehir belediye koordinasyonu ile tüm 

 kamusal alanlardaki tuvaletlere; engelli ve yaşlılar için acil durum sinyal 

 butonları eklenebilir.

 Öneri 7. İlçedeki tüm kamu kuruluşları başta olmak üzere; günlük hayatta 

 ihtiyaç duyulan tüm mekanlara seyyar rampa tahsisi yapılabilir. 

 Öneri 8. İlçe özelinde geliştirilecek istihdam programlarında engelli bireylerin 

 annelerine ve ihtiyaçlarına uygun iş alanları yaratılabilir.

 Öneri 9. İlçe bütününe hizmet verecek noktalarda engelli, yaşlı ve emeklilerin 

 ihtiyaçlarına uygun sosyalleşme alanları yaratılabilir.

Güngören’in kültürel mirasına yönelik aktarılan notlarda somut ve soyut mirasa 

yönelik bilgiler paylaşılmıştır. Yakın zamanda şair ve yazar Taşkın Aşan tarafından 

kaleme alınan ve 30 yıllık çabanın ardından Güngören’in tarihine ışık tutan ‘Vidos’tan 

Güngören’e’ adlı kitabın basılması Güngören’de yaşayanların kolektif belleğini 

korumak ve yaşatmak için önemli bir kaynak haline gelmiştir. 

 Öneri 1. Güngören bölgesinde yaşayan gençlerin kolektif bilincini yükseltmek 

 adına yaşlı bireylerle bir araya gelebilecekleri, hem yaşlı bireylerin Güngören’e 

 dair hikayelerini aktarabilecekleri hem de gençlerin yaşlılara değişen dünyaya 

 dair bilgi aktarımında (teknoloji vb. konularda) bulunabilecekleri bir ortam 

 sağlanabilir. Bu ortamlar da ‘Mahalle Evleri’ aracılığıyla kurulabilir.

Mirasa yönelik ilçenin önemli değerlerinden biri olan ve yaklaşık 40 yıllık bir geçmişe 

sahip İzzet Ünver Lisesi’nin öneminden bahsedilmiştir. Katılımcılar arasında da 

birbirinden farklı yaşlarda bu liseden mezun olan kişiler deneyimlerini aktarmışlardır. 

12 Eylül olaylarında öğretmenleri için eylemde bulunan İzzet Ünver Lisesi 

öğrencilerinin kimlik kontrolünde yere yatırılmış haldeki fotoğrafları ile o döneme 

damga vuran liselerden biri haline geldiği iletilmiştir.

Lisenin adının değiştirilmek istenmesi ile 5000’e yakın imza toplayarak kurulan İzzet 

Ünver Lisesi Mezunları Derneği tarafından 7 senedir devam eden bir mücadelenin 

başlangıç adımı atılmıştır. bugünün gelinen aşamada ise okulun yıkılacağı, yerine yeni 

bir okul ve altına yeraltı otoparkı planlanacağı bilgisi alınmıştır. Lisede öğrenim gören 

öğrencilerin de misafir okula gönderileceği bilgisi alınmıştır. Dernek bu konuda da 

dava açarak süreci aktif olarak takip etmekte ve mücadeleye devam etmektedir.

 Öneri 1. İzzet Ünver Lisesi’nin, tarihine ve değerine yakışır şekilde korunması ile 

 aynı isimle hizmet vermeye devam etmesi sağlanabilir. 

 Öneri 2. Lisenin anısına bir fotoğraf sergisi de organize edilebilir.

Tarihi mirasa yönelik DİSK Tekstil İşçileri Sendikası Merter Şubesi’nin bölgede yer 

alması tarih boyunca önemli direnişlere tanıklık etmiştir. Emek tarihinin korunması ve 

kayıt altına alınmasına yönelik bazı çalışmaların yapılması gerektiğine vurgu 

yapılmıştır.

 Öneri 1. Emek müzesi için çalışmalar yapılabilir. Bu çalışma kapsamında 

 öncelikle Güngören’de yaşayan işçi emeklisi olup geçmişe dair değerli 

 hatıralara sahip kişilerle görüşülerek hem somut hem soyut mirasa yönelik bir 
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mama verecek tanımlı alanlar olmadığından dolayı sokak ortalarına ve kaldırımlara 

gelişigüzel bırakılan yiyeceklerin sıhhı koşullardan uzak bir durum yaratıp hem 

hayvanlar hem de insanlar açısından sağlık riski oluşturduğu öğrenilmiştir.

Sokak hayvanlarının öldükten sonra ilçe belediyesi tarafından çöpe atıldığına şahit 

olan bir katılımcı bu konuda yaşadığı derin üzüntüyü de eklemiştir.

 Öneri 1.  Mahallelere, ortak alanlara mama istasyonları kurulabilir.

 Öneri 2. Yerel yönetimler tarafından belirlenen mahallelerde yerel hayvan 

 gönüllü kurulu oluşturulabilir.

 Öneri 3. İlçe genelinde ücretsiz sokak hayvanlarına yönelik veteriner hizmetleri 

 merkezi kurulabilir.

 Öneri 4. İlçe bütününde hayvanlara özel ayrılmış güvenli gezi rotaları 

 oluşturulabilir.

 Öneri 5. İlçe bütününde hizmet verecek hayvan mezarlığı alanı ayrılabilir.



 artırılabilir. 

 Öneri 2. Kira artışlarının sonucu atölyelerin konut alanlarının alt katlarına 

 taşınması ikamet eden nüfus üzerinden çeşitli sorunlara yol açmaktadır. 

 Denetimsiz ve ruhsatsız olan bu atölyelerin faaliyetleri denetlenebilir ve 

 engellenebilir.

Güngören’in şu an içinde bulunduğu sınırlarda 60’lı yıllarda ziraat ve hayvancılık 

faaliyetlerinin yürütülmekte olduğu öğrenilmiştir. Şimdilerde ise Güngören 

bölgesinde üretim ve ticaret faaliyetleri yoğun bir şekilde gerçekleşmekte olup, 

sektörel örgütlenme ‘tekstil’ alanında uzmanlaşmıştır. 

Güngören ilçesinde yer alan Merter tekstil merkezi sadece Güngören’de değil tüm 

İstanbul ve Türkiye için tekstil ve konfeksiyon sektörlerinde lokomotif işlevi 

görmektedir. Üretim atölyeleri ile toptan ve perakende satış alanlarının yoğunlaştığı 

ilçede, Merter’in ulaşım aksları ile beslenen merkezi bir noktada yer alması 

gerekçesiyle çevre ilçelerden pek çok yurttaş istihdam imkânı bulabilmektedir. 

Katılımcıların ifadesine göre Güngören’de yaşayanların %70’e yakını tekstil ve hazır 

giyim sektörünün üretim, pazarlama/satış ya da dağıtımı ile ilgili alanlarında 

çalışmaktadır. Özellikle tekstil üretimi, apartman altlarında bulunan konfeksiyon 

atölyelerinde yapılmakta, bu alanların sıhhi koşullardan uzak, denetimsiz ve ruhsatsız 

olduğuna dair kaygılar ifade edilmektedir. 

Merter tekstil sektörü için fiziki üretim alanı olarak kullanılmamaktadır. Tekstil alanında 

merkezi yönetim ve planlama ise özellikle Keresteciler Sitesi bölgesinde yer seçmiştir. 

Diğer bir yandan el işçiliği ile ayakkabı imalatına yönelik üretim faaliyetlerinin Sanayi 

Mahallesi’nin Sancaktepe bölgesinde yaygın olduğu bildirilmiştir. Burada uzun 

yıllardır faaliyet gösterdikleri ve kümelendikleri iletilmiştir. 

 Öneri 1. Sancaktepe bölgesinde yoğunlaşan ayakkabı imalat faaliyetlerini 

 gerçekleştiren esnafların görünür kılınması için Güngören ve çeşitli ilçelerde 

 kermes ve benzeri etkinliklerde bu esnaflara ver verilebilir.

 Öneri 2. Ayakkabı imalatında faaliyet gösteren esnaflara yerel yönetimler 

 nezdinde satış alanları tahsis edilebilir.

 Öneri 3. Bölgeye en yakın Enstitü İsmek Merkezi’ne ayakkabı üretiminde el 

 işçiliğine yönelik meslek edindirme kursları açılabilir.

 Öneri 4. Güngören ilçesinin hem yurtiçi hem de yurtdışı ticari faaliyetleri 

 yoğun bir bölge olmasına rağmen iş insanlarının bölgeyi ziyaretlerinde ilçe 

 içerisinde konaklama imkânlarının yok denecek kadar az olduğu ve bu konuya 

 ilişkin bir ihtiyaç  bulunduğu ifade edilmiştir.

Katılımcıların paylaşımları doğrultusunda, Güngören’de son zamanlarda madde 

bağımlılığı ve ticaretinde ciddi artış görüldüğü aktarılmıştır. Akıncılar Mahallesi, İnönü 

Caddesi bu tip faaliyetlerin gerçekleştiği yerlere örnek olarak verilmiş, kullanım ve 

alışverişin apartman girişlerinin kullanımına kadar yaygınlaştığı belirtilmiştir. Özellikle 

genç nüfusun uyuşturucu ticareti vb. suç olaylarına sürüklenip yasal olmayan 

yollardan geçim kaynağı oluşturmaya yöneldiği ifade edilmiştir. Bölgede yetersiz 

sosyo-kültürel faaliyetler nedeniyle bireylerin başka bir alternatifleri olmadığı zaman 

sokaklara yöneldiği, beraberinde toplumsal sorunlar ve asayiş olaylarında artış 

yaşandığı belirtilmiştir.      

 Öneri 1.  Bağımlılıkla mücadele kapsamında  mahalle odaklı ilçe emniyeti, 

 kaymakamlık ve yerel yönetimler ortak proje yapabilir.

 Öneri 2. Bağımlılıkla mücadele eğitim danışma merkezleri kurulabilir, bu 

 merkezlerde ayrıca saha çalışmaları yapılabilir.

 Öneri 3. Bağımlı bireyleri tekrar kazandırmak veya önlemek adına sosyal 

 destek programları düzenlenebilir.  

 Öneri 4. Muhtarlıklarla bağımlılıkla mücadele konusunda programlar 

 geliştirilebilir.

Güngören ilçesinde 1960’lı yıllardan beri yoğun bir işçi nüfusunun barınması, emek 

yaşamı için büyük çaplı ve tarihi direnişlerin gerçekleşmesi, emeği sembolize eden 

mekan hatıralarının olması ilçede bir örgütlenme eğiliminin olduğunu ortaya 

koymaktadır. İlçede örgütlü çalışmalar yürüten pek çok sivil toplum kuruluşu olmasına 

karşın, sivil toplumu ilçe belediyesi ile ortak bir masa etrafına oturtacak, iletişim kanalı 

oluşturacak bir aktif ilçe kent konseyi faaliyeti gözlenmemektedir. Bu durumun 

yapan polis sayısının da 140 civarında olduğu paylaşılmış ve bu sayıların güvenli 

alanların tesisinde yeterli olmadığı belirtilmiştir.  

 Öneri 1.   Göçmenlerin yoğun olduğu mahallelerde planlı sosyal entegrasyon 

 programları yapılabilir. 

 Öneri 2.  Mevcut mahallelerde güvenlik durumu tespit edilmek üzere saha 

 gezileri ve tespitleri yapılabilir. Güvenlik problemi olan ve özellikle sosyal 

 uyumda zorluk yaşayan bireylerin denetlenmesine yönelik yerel mahalle 

 temsilcileri ve emniyet birim temsilcileri görevlendirilebilir.

 Öneri 3.  Toplumsal olayların yaşandığı  özellikle kadın ve çocukların güvende 

 hissetmediği mahallelerde  güvenlik butonları oluşturulabilir. 

 Öneri 4.   Artan sosyal sorunlara karşı suç önleme ve sosyal uyum merkezleri 

 kurulabilir.

 Öneri 5. Güvenlik önlemlerini arttırmak için ana caddelerde mobese 

 kameraları ve ara sokaklarda güvenlik güçlerinin sayısının arttırılması etkili 

 olabilir.

 Öneri 6. Merter Köprüsü üzerinde dilenen kişilere yönelik rehabilitasyon ve 

 ekonomik destekler sağlanarak bu bölge dilencilerden arındırılabilir.

İkinci olarak; son 10 yıldır yoğun bir siteleşme olduğu, sitelerin yüksek duvarlarla 

kapalı ve güvenlikli halinin site dışındaki alan için ‘tekinsiz ve ıssız alan’ hissiyatı verdiği 

dile getirilmiştir. Özellikle Merter’den Marmara Forum tarafına gidilen aksta 

yürüyebilecek bir yolun olmadığı bu durumunun gece saatlerinde hem erkeklerde 

hem de kadınlarda büyük bir endişeye neden olduğu aktarılmıştır. 

 Öneri 1. Altyapı düzenlemeleri ve aydınlatma çalışmaları yapılarak 

 yurttaşların kullanabileceği yaşayan bir cadde düzenlemesi gerçekleştirilebilir.

Güngören’de yaşayan katılımcıların son zamanlarda ilçe genelinde birçok mahallede 

kendilerini güvende hissetmedikleri ve asayiş sorunları olmak üzere birçok toplumsal 

düzeni bozan olay ile karşılaştıkları ifade edilmiştir. İlçede artan göçmen nüfusu ve 

sosyo-ekonomik durum, gelir eşitsizliği vb. ekonomik koşullara bağlı farklılıklar 

nedeniyle yaşanan sosyal uyum sorunları mahalleli tarafından vurgulanan 

noktalardan biri olmuştur. Suç faaliyetlerindeki artışın ciddi bir güvenlik problemi 

oluşturduğuna dair muhtarlık ve emniyet birimlerine şikayetler geldiği belirtilerek, bu 

konularda geliştirilebilecek sosyal politikalara ihtiyaç duyulduğu ifade edilmiştir. Buna 

ek olarak bölgede kayıt dışı göçmenlerde artış olması nedeniyle ilçe genelinde 

yaşayan bireylerin tedirginlik hissettiği dile getirilmiştir.

Güvenlikle ilgili yaşanan sorunların ve güvensizliğin artış sebeplerine ek olarak; 1989 

yılında ilçede beş polis merkezi varken günümüzde bu sayının ikiye düştüğü, görev 

İlçede son yıllarda yaşanan göç artışı ve istihdamın daralmasına bağlı olarak 

mahallelinin gelir seviyesinde düşüş yaşandığı gözlemlenmektedir. Bu sorunun bir 

yansıması olarak daha çok göçmenlerin dairelerde ikamesi yerine, ekonomik gelir 

elde etme amacıyla mülk sahiplerinin, apartmanların altında bulunan dükkanları iş yeri 

kullanım amacı dışında kiraya verdikleri ifade edilmektedir. Bir arada yaşama kültürü 

ile uyuşmanın olmaması ve kira bedellerinde hızla artış yaşanması nedenleriyle 

apartman sakinleri arasında bu konuda sıklıkla kavgalara şahitlik edildiği 

belirtilmektedir.

Dezavantajlı gruplar arasından kadınlara yönelik çalışmaların artırılması gerektiği, 

saha araştırmaları yapılarak ihtiyaç sahibi kadınlara ulaşılmasının önem arz ettiği 

konusuna vurgu yapılmıştır. Kadınların açık kamusal alanlarda yürümeyi tercih 

etmedikleri ve kendilerini güvende hissetmedikleri öğrenilmiştir. Bununla birlikte; 

ilçede aktif olarak sosyal hayatın içerisinde olmak konusunda istekli olan kadınlar, 

aynı zamanda kafe ve restoranların yüksek ücreti sebebiyle kamusal, güvenli ve 

uygun fiyatlı alanlara ihtiyaç duyduklarını belirtmişlerdir. Kadın emeğinin 

görünürlüğünün de arttırılması gerekliliğini  ileten katılımcılar, kadınların ekonomik 

olarak güçlendirilmesinin Güngören İlçesinde büyük değişimler yaratacağına 

inanmaktadır. 

İlçe belediyesi tarafından dönüştürülerek kadınlara yönelik hizmet vermesi üzere 

açılan Hanımeli Konağı’nın hem fiziki imkânlarının hem de faaliyet alanının zayıf 

olduğu belirtilmiş ve kadınların sosyal aktiviteleri, gelişimini destekler nitelikte kursları 

ve el emeğini değerlendirmeleri üzere işlevsel bir alana dönüştürülmesi ihtiyacı 

bulunduğu ifade edilmiştir.

Suriyeli göçmenler ikame ederken; iş sahasının yoğunlaştığı Sanayi Mahallesi gibi 

bölgelerin siyahi göçmenler tarafından tercih edildiği öğrenilmiştir. Özellikle tekstil 

sanayi alanında geniş bir iş sahasının Güngören’de yer seçmiş olması ve yoğun iş 

gücü ihtiyacı, göçmenleri bu bölgeye çekmektedir. Kendilerine bir hayat kurmak 

umuduyla ilçeye yerleşen göçmen nüfusunun ucuz ve kayıtsız şartlarda çalışıyor 

olması da, işgücü talebinin hızlıca karşılanmasını sağlayarak bölgeye yoğun bir göç 

dalgasının gelmesine sebep olmuştur. Katılımcıların aktarımları kapsamında göçü 

tetikleyen temel faktör; iş sahası olmuştur. Bunlara karşın son 10 yılda Güngören 

nüfusu düzenli olarak azalmıştır. Bunun temel sebebi ise; konut kullanımının yerini 

ticari kullanıma bırakmasıdır. Kentsel hareketlilik gün içinde hızlı bir değişiklik 

geçirmektedir. 

 Öneri 1. Nüfus projeksiyonları gündüz gece nüfusu göz önüne alınarak yapılırsa,  

 kentsel hizmetler nüfusun ihtiyaçlarını karşılama yönünde daha makul 

 standartlarda planlanabilir.

 Öneri 2. Yoğun göç artışı olan mahallelerde sosyal uyum ve planlı dağılım 

 programları yapılabilir.

Güngören ilçesi 1992 yılında Bakırköy ilçesinden ayrılarak yeni bir ilçe olmuştur. 1993 

yılında ise Esenler ilçesine ait sınırlar Güngören ilçesinden çıkarılmış, Güngören 11 

mahalleli bir ilçe olarak batıya doğru yayılarak genişlemeye devam etmiştir. 

Güngörenli katılımcılar tarafından kentsel gelişim hakkında fiziksel çehresindeki hızlı 

değişime karşın gelişime yönelik olumlu bir yorum yapılmamış, alt yapı sorunu, trafik 

ve kargaşanın çoğaldığı aktarılmıştır.

İlçenin batı tarafındaki mahalleler yerleşim yeri ağırlıklı olmakla birlikte doğu tarafı 

sanayi alanının yoğunlaştığı bölge olarak karşımıza çıkmaktadır. Konut yerleşim 

birimlerinin organizasyonuna bakıldığında ise; siteleşmenin yoğun olmadığı daha çok 

tekil yapının yaygın olduğu iletilmiştir. Bu durum ise; mahalle kültürünün ve 

örgütlenmenin hala oldukça yaygın olduğunu ortaya koymaktadır. 

Katılımcılar Nafiz Gürman Mahallesi’nin ticari baskı altında olduğunu, konut olarak 

kalmasının istendiğini fakat yakın zamanda işyeri kiralarının artması ile birlikte  çok 

fazla ticari işletmenin bu bölgedeki dairelere yerleştiğini ve mahallenin çehresinin 

değişmeye başladığını aktarmışlardır. Mahalle kültürü ve dokusunun yok olmaya 

başlaması bir tehdit olarak görülmektedir.

 Öneri 1. Mahalle dayanışma ağlarının güçlendirilmesi için ilçe kent konseyi ilçe 

 belediyesi ile bir iletişim kanalı kurabilir.

 Öneri 2. Planda konut kullanımında görünen parsellerdeki yapılarda yerel

 yönetimler aracılığıyla denetleme ve raporlama yapılabilir.

İlçenin sosyal yapıda geçirdiği değişimin özellikle Güneştepe ve Merkez Mahallelerine 

olan yansımasının yoğun hissedildiği, bu bölgelerde yoğun bir göç trafiğinin olduğu 

iletilmiştir. Merkez Mahallesi ve çevresindeki yerleşim alanlarında yoğunluklu olarak 

Tekstil sektörünün aktif faaliyet gösterdiği Güngören’de kayıtsız işçi sayısının yoğun 

olduğu tahmin edilmektedir. Bu durum tekstil çalışma sahalarında planlamayı 

zorlaştırmaktadır. Apartman altlarında bulunan konfeksiyon atölyelerinde çalışan bu 

işçiler kayıtsız çalışmalarının yanı sıra, katılımcılar tarafından aktarılan bilgiye göre can 

güvencelerinin de olmadığı, işverenleri tarafından atölyeye kilitlendikleri ve zorla 

sabaha kadar çalıştırıldıkları öğrenilmiştir. Büyüyemeyen küçük çaplı konfeksiyon 

atölyeleri üretimi artırmak için işgücüne yoğun iş yükü vermekte, bu durum iş sağlığı 

ve güvenliğini tehdit etmektedir.

 Öneri 1. Belediye zabıtaları daha yoğun denetleme yapabilir; kayıtsız çalışanlara  

 yönelik merkezi yönetime bir raporlama yapılabilir. 

 Öneri 2. Zabıta raporlarından elde edilen bilgiler ışığında ihtiyaç duyulan   

 mahallelerde yerel yönetimler tarafından ‘İş Sağlığı ve Güvenliği’ eğitimlerinin  

 verilmesi yönünde bir destek sağlanabilir.

Mülteci ve göçmenlerin güvencesiz koşullarda çalışmasının bir nedeni de meslek  

edindirme eğitimi almamış olmaları ve her koşulda çalışabilir nitelikte olmalarıdır. 

 Öneri 3. Enstitü İsmek tarafından tekstil çalışanlarına ve el emeğine yönelik  

 sertifikalı eğitim kursları verilebilir.

Merkez Mahallesi Merter bölgesinde tekstil depo, atölye ve imalathanelerinin plansız 

bir şekilde yer seçmesi ve kümelenmesi, mahallenin arazi değerlerinde ciddi bir 

yükselişe neden olmuştur. Kiralar oldukça yükselmiştir. Fakat tekstil sektörünün 

yoğunlaştığı Laleli gibi örneklerle karşılaştırıldığında daha uygun kira fiyatlarının 

bulunması da bölgeye talebi artırmaktadır.

 Öneri 1. Yapı kullanımı için yerel yönetimlerin zabıta birimleri denetimleri

konusunda o bölgede yaşayan mahalleliyle danışarak ve anlaşarak kararlaştıran, 

kamu-yurttaş iletişim ağını güçlendiren bir yöntem anlayışının karar vericiler tarafında 

geliştirilmesi gerektiğine inanmaktadır. 

 Öneri 1. Yerel yönetimler aracılığıyla mahalle dayanışma ve danışma kurulları 

 oluşturulabilir. 

 Öneri 2.  Dayanışma kültürünü yaygınlaştırmak ve bölgede yaşayan yurttaşın 

 bilgiye erişimlerini kolaylaştırmak adına ilgili STK’larla iş birliği 

 gerçekleştirilebilir. 

 Öneri 3. Yerel belediyeler kentsel dönüşümde denetleyici olma yetkisini daha 

 sıkı takip edebilir. Belediye içerisinde kentsel dönüşüm uygulamaları 

 denetleme kurulu oluşturulabilir. Bu kurullarda; şehir plancı, mimar, peyzaj 

 mimarı, inşaat mühendisi, elektrik mührendisi, sosyolog, psikolog, avukat vb. 

 pek çok meslek sahibine yer verilebilir.

 Öneri 4. Kentsel dönüşüm uygulanacak bölgelerde belirlenen %40’lık sosyal 

 donatı alanının ‘yeşil alan’ olarak tanımlanması, bu pay üzerindeki belirsiz 

 uygulamanın netleştirilmesi kentsel haklarda adaleti sağlamaya yardımcı 

 olabilir.

Diğer bir taraftan; iklim meselesinin düşünülmediği, inşaa edilecek yapıların çevreci 

veya enerji dostu olup olmadığının herhangi bir kriter olarak bile planlanmadığı, bu 

durumun ise dünya iklim değişikliği uyumluluğuna yönelik önemli adımlar atarken 

bizleri geri götürdüğü düşünülmektedir.

Deprem riskinin en fazla olduğu mahallenin Sanayi mahallesi olduğu ve katılımcıların 

ifadelerine göre sanayi mahallesinde bir kentsel dönüşüm ihtiyacının olduğu 

aktarılmıştır.  Sanayi Mahallesi’ndeki binaların yüksek riskli olduğu ve acil olarak 

yapılanmaya gidilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Buna ek olarak Güngören’de genel 

olarak gerek binaların gerekse ilçede yaşayan vatandaşların depreme hazırlıklı 

olmadığı ve risk taşıdığı ifade edilmiştir.  

İlçede deprem toplanma alanlarının yetersiz olduğu, Akıncılar Mahallesi’nde bulunan 

400 m2’lik alan içerisinde muhtarlığın da bulunduğu toplanma alanının, mahallede 

yaşayan nüfus düşünüldüğünde yetersiz kaldığı örneği ile belirtilmiştir.

 Öneri 1. Bölgesel eylem planları ile deprem riski taşıyan binalar yeniden 

 yapılandırılabilir.

 Öneri 2. Güngören’de belirli periyotlarla risk taşıyan mahallelerde afet planları 

 oluşturulabilir. 

 Öneri 3. Yerel yönetimler ve STK’lar ile birlikte iş birliği gerçekleştirilerek 

 deprem bilgilendirme ve risk alanları formları düzenlenebilir.  

 Öneri 4. Yüksek riskte olan mahalleler için  deprem toplanma alanları 

 oluşturulabilir.

Güngören’de bireylerin yaşadıkları mahallede kalarak temel ihtiyaçlarını giderebilme, 

kamusal hizmet ve sosyal donatı alanlarına erişebilme yönünde mahallenin 

imkânlarının yeterli koşullarda olmadığı ifade edilmektedir.  Mahallelinin birlikte vakit 

geçirebileceği sosyal tesisler, park alanları, rehabilitasyon merkezleri ve kreş 

hizmetleri olmak üzere yerel anlamda yetersiz kentsel hizmetler olduğu ifade 

edilmiştir.  Buna ek olarak; kamusal açık yeşil alan, eğitim ve kültür merkezleri, sağlık 

kurumları, kadın danışma merkezlerinin yetersiz olması nedeniyle mahalleliler bu 

hizmetler için talepte bulunmuşlardır. Yerel yönetimler tarafından ilçede yaşayan 

bireylerin etkinliklere katılabileceği, haklarını öğrenebileceği veya kurslara dahil 

olabileceği bir mahalle evinin eksik olduğu ifade edilmiştir. 

ciddiyetini katılımcılar ‘ilçe kent konseyine katılımlarının engellendiği’ açıklamasıyla 

ifade etmişlerdir.

 Öneri 1. ‘Demokrasi Kültürü’ isimli demokrasi, aktif yurttaşlık, katılımcılık, 

 katılımcı demokrasi vb. konularda eğitimler düzenlenebilir. Bu eğitimlerde 

 muhtar ve yerel yönetim iş birliği yapabilir.

 Öneri 2. Pandemi ve artan kira fiyatları sebebiyle kullandıkları mekânları 

 boşaltmak zorunda kalan sivil toplum örgütlerinin faaliyetlerine devam 

 edebilmeleri için İBB’ye ait olduğu belirtilen eski ek hizmet binasında yer tahsis 

 ederek ya da yeni bir kültür merkezi yapılarak çözüm üretilebilir.

Güngören ilçesi, sosyal-demografik açıdan; farklı etnik grup, dini inanç, siyasi görüş, 

ekonomik sınıf ve kültürel geleneklere sahip  yurttaşları kapsayan heterojen yapıdaki 

ilçelerden biridir. Bu anlamıyla inanç, görüş ve sınıfsal açıdan azınlıkta kalan toplumsal 

grupların inanç, değer ve göreneklerinin gözetildiği sivil toplum kuruluşlarına ve 

ibadethanelere ihtiyaç duyulmaktadır. Geçmiş yıllarda bu yönüyle aktif bir şekilde yer 

alan sosyal ağların bulunmuş olduğu ancak son yıllarda mekan bulma noktasında 

sorunların yaşanması nedeniyle sınırlılıkların sürdüğü ifade edilmektedir.  Bu 

nedenlerle bölge sakinleri arasında etkileşimin azalırken yaşam tarzı bölünmelerinin 

artıyor olduğu sorununa değinilmiştir.

 Öneri 1. Bir model olarak Karşı Kapı gibi  sivil toplum kuruluşları, kültür evleri, 

 dernek, inisiyatif ve ağların oluşması desteklenebilir ve yaygınlaştırılabilir; bu 

 şekilde bölge insanları birbirleri ile temas kurabilir.

Güngörende okullaşmanın yavaşladığı ve öğrencilerin ilçe mahallelerinde dengeli bir 

dağılımının olmadığı, bu durumun öğrencilerin eğitim öğretim ihtiyaçlarının yerinde 

karşılanmasına imkân vermediği; bu durumun ise sosyal ekonomik sorunlar ve taşıma 

eğitim sistemlerinden kaynaklı olduğu belirtilmiştir.  

Özellikle okul yetersizliği veya taşımalı eğitim sistemi nedeniyle öğrencilerin ulaşım, 

sosyal uyum, akran zorbalığı, sosyo-ekonomik yetersizlik gibi birçok problemle 

karşılaştığı ve eğitimdeki haklarına temel olarak erişemedikleri ifade edilmiştir.  

Yetersiz sosyo-ekonomik durum, gelir eşitsizliği vb. nedenlerle en çok çocukların okul 

ihtiyaçları ve temel beslenmelerinde ciddi sıkıntıların ortaya çıktığı belirtilmiştir.   

Eğitim alanları konusundaki yetersizliğe kendi buldukları çözümü aktaran Mehmet 

Nesih Özmen Mahallesi Muhtarı Aziz Kılıç “Ben muhtar olduğumda Güngören’in tek 

okulsuz mahallesi Mehmet Nesih Özmen Mahallesi’ydi. Vatandaşın şartlı terk ettiği bir 

arsa bulduk. Yeşil alan dışında bir şey yapılamaz ibaresi olan arsada gizlice okul yaptık. 

Adı “Şiir Mektebi” olan okulumuz ilkokul ve ortaokulun aynı eğitim alanında ve 8 yıl 

olduğu dönemde yapıldığı için tüm mahallelilere yeten bir okuldu . Sonra 4+4 eğitim 

sistemine geçince  Şiir Mektebi, ortaokul olarak hizmet vermeye başladı.  Öyle olunca 

bizim mahallemizdeki (Mehmet Nesih Özmen) çocuklar ilkokul için Nafiz Gürman 

Mahallesi’ne gitmeye; onların ortaokula giden çocukları bizim mahallemize gelmeye 

 Öneri 1. Yerel yönetimlerin sosyal hizmetler biriminde çalışan saha görevlileri 

 tarafından Güngören bölgesinde ilgili mahalle muhtarı ile iş birliği halinde 

 ihtiyaç sahibi kadınların sorunlarına yönelik bir araştırma yapılabilir.

Öneri 2. Saha araştırma raporlarından yola çıkılarak kadınların ihtiyaçlarına 

 yönelik çözüm önerisi getiren içeriklerin planlandığı bir Mahalle Evi 

 planlanabilir. 

Öneri 3. Kadınların acil durumlarda kiminle iletişime geçebilecekleri ve nasıl 

 önlem alabileceklerine yönelik kısa eğitimler Mahalle Evleri’nde organize 

 edilebilir.

Öneri 4. Güngören’in açık alanlarında kadın emeğini değerlendirmeye yönelik 

 etkinlikler düzenlenebilir.

İlkokul ve ortaokul çağındaki çocuklara yönelik beslenme ve spor gündemine 

değinilmiştir. Çocukların sağlıklı ve uygun fiyatlarda gıdaya erişiminin olmaması, okul 

dışı faaliyetlerde enerjilerini atabilecekleri bir faaliyet alanı olarak spor alanlarının 

eksikliği anne babalarda büyük bir endişe oluşturmaktadır. 

Öneri 1. Okul sonrası faaliyetlere yönelik açık kamusal alanlarda etkinlik 

 (satranç turnuvaları, tiyatro atölyeleri vb.) sahaları oluşturulabilir.

Öneri 2. Yerel yönetimler, ilkokul ve ortaokul çağındaki ihtiyaç sahibi çocuklara 

 beslenme yardımında bulunabilir.

Lise ve üniversite dönemindeki gençlere yönelik etkinliklerin artırılması gerektiği, 

gençlerin sosyalleşemediği ve kültürel etkinliklere katılamadığı düşüncesi iletilmiştir. 

Hayat pahalılığı ve Güngören’in sosyol-kültürel tesis ve etkinlikler yönünden zayıf 

kalması gençleri bu faaliyetlerden eksik bırakmaktadır. 

Öneri 1. İlçe belediyesi ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim desteği verebilir. 

Öneri 2. İl belediyesi sosyal ve kültürel tesis yer seçimlerinde Güngören için acil 

 gündem oluşturabilir.

başladı. Ne değişen bir şey oldu ne de eğitim tesis alanı ihtiyacı giderildi. “olarak 

aktarmıştır. 

 Öneri 1. Yerel yönetimler tarafından özellikle belirli saat aralıklarında ilçe 

 genelinde okullara gezici aşevleri yapılabilir. 

 Öneri 2. Kırtasiye ihtiyaçları, temel okul ihtiyaçları olmak üzere öğrencilere ve 

 ailelere düzenli sosyal destek programları planlanabilir.

 Öneri 3. Kütüphane, ders çalışma atölyesi, teknoloji merkezi gibi çocukların 

 ders çalışma alanlarına erişim sağlayabileceği  merkezler yaygınlaştırılabilir. 

 Öneri 4. İlçe imar planları, yürüme mesafesinde ve yeterli eğitim alanları 

 eklenecek şekilde revize edilebilir.

 Öneri 5. İlçede ve ilçe sınırında bulunan özel ve kamu üniversiteleri düşünülerek, 

 bu üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerin barınma ihtiyacı için ilçede 

 kamuya ait yurt bulunmadığı belirtilmiştir. Bu bağlamda ihtiyacın 

 karşılanması çözüme katkı sunabilir.

Kentsel dönüşüm neredeyse her ilçede olduğu gibi Güngören’in de en önemli 

gündemleri arasına aldığı konulardan biri olmuştur. Güngören’de kentsel dönüşüm 

bağlamındaki gündem ise Mehmet Nesih Özmen ve  Tozkoparan Mahallelerinde 

yoğunlaşmaktadır. Yaygın olarak “Tozkoparan kentsel dönüşüm süreci” olarak bilinen 

süreçte; Tozkoparan’ın ilk örneğini oluşturduğu ‘gecekondu önleme bölgeleri’, 

toplumsal meselelerin önem kazanması ile tarihte sosyal mimarlık için değer oluşturan 

bir devlet  girişimi olmuştur. Kentsel müdahaleler sonucunda yerlerinden edilmiş 

Çağlayan, Balat benzeri bölgelerde yaşayan ve konut ihtiyacı olan bireyleri 

barındırmayı amaçlayan bir sosyal konut çalışması olarak yorumlanmıştır. Bugün 

gelinen noktada ise Tozkoparan Mahallesi’nin 2008 yılında riskli alan ilan edilmesinin 

ardından hazırlanan dönüşüm projesi ile şeffaflık ve katılımdan uzak ilerleyen sürece 

dur demek isteyen mahalleliler 2009 yılında Tozkoparan Derneği’ni (Toz-Der) 

kurmuşlardır. Katılımcılar arasında Toz-Der üyeleri de durumu birinci ağızdan 

aktarmıştır. Ek olarak; katılımcılar arasından bir meclis üyesi, meclis toplantılarında 

Tozkoparan Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm gündemini dile getirmek isteselerde oy 

çokluğunun projeyi destekleme motivasyonunun ‘arazinin değerinin kentsel dönüşüm 

sonrasında yükseleceği ve mülk sahiplerinin evlerinin değerinin 5 milyon olacağı’ 

düşüncesi olması durumun kentsel risklerin ötesinde maddi gerekçelere dayandığının 

apaçık kanıtı olmuştur. Katılımcılar Tozkoparan’da gerçekleştirdikleri mücadelenin de 

hiçbir siyasi kurum tarafından yeterince görünür kılınmadığını düşünmektedirler. 

Özellikle belediye meclis üyelerinin  Güngören’de ya da konu olan mahallelerde 

ikamet etmemesi, sorunların çözüleceğine dair görüşü olumsuz etkilemektedir.

Kentsel dönüşümün ‘rantsal dönüşüm’ olmaktan çıkarak yerleşim yerinde kentsel 

hakların eşitçe yeniden dağıtıldığı, mahalle kültürünün yok edilmediği, kentsel 

yerleşim alanlarının siteleştirilmeden planlandığı bir araç olması gerektiği yönünde 

ortaklaşılmıştır. Bölge yaşayanları; ‘nasıl bir kentsel dönüşüm olması gerektiği’ 

 envanter çalışması yapılabilir. 

Güngören’de aynı zamanda tarihi bir Osmanlı çeşmesinin bulunduğu ve son yirmi 

senedir tarihi çeşmenin kaldırılma sebebinin yurttaşlar tarafından bilinmediği ifade 

edilmiştir. Bulunduğu yerin adının ise bugün hala Güngören Çeşme Durağı olduğu, 

tarihi çeşmenin oradaki durak noktasında yer aldığı hatırlanmaktadır.  

Bölgenin tarihi yapılarından biri de Güngören (Vidos) - Genç Osman Camii’dir. Caminin 

17. yy’dan günümüze ulaşması sürecindeki kültürel mirasa ev sahipliği yapmasının 

yanı sıra iki özelliği daha bulunmaktadır. Bunlardan ilki caminin Osmanlı padişahı Genç 

Osman tarafından yaptırılan tek camii olmasıdır. Osmanlı tarihinde tüm camilerin suriçi 

bölgesinde inşaa edildiği dönemde Genç Osman Camii -sur dışında- Güngören’de 

yapılan tek camii olma özelliğine sahiptir. Caminin uzun süre yıpranma gerekçesiyle 

yenilenme ihtiyacı bulunmuş olsa da yakın geçmişte restore edilerek ilk yapıldığı 

dönemdeki görünüşüne kavuşturulduğu öğrenilmiştir.

Son dönemlerde ekonomik koşullar kapsamında mama fiyatlarının ciddi bir artış 

yaşandığı ve bu ekonomik artış nedeniyle sokak hayvanlarının da etkilendiği 

belirtilmiştir. İlçede yaşayan vatandaşların sokak hayvanlarına mama aldıkları ve buna 

yönelik olarak yerel yönetimlerden herhangi bir destek almadıkları ifade edilmiştir. 

Ayrıca sokak hayvanlarının sağlığına dair ilçede bir veteriner hizmetlerine ihtiyaç 

duyulduğu belirtilmiştir. Eş zamanlı, mahalleli kendi evcil hayvanlarını rahatça 

gezdirecek uygun alanların olmadığından da bahsetmiştir. 15 Temmuz Park’ında 

hayvanseverler tarafından parkın bir kısmında çitlerden bir alan tanımlanmaya 

çalışılmış ancak bu durum hem tüm ihtiyacı karşılayamamış hem de parkın diğer 

kullanıcıları açısından gerginlik yaratmıştır.  Buna ek olarak; sokak hayvanlarına su ve 

 planlanması ve bir ulaşım stratejisinin geliştirilmesi trafik yoğunluğunu 

 azaltabilir.

 Öneri 2. Bölgede özel araç kullanımını azaltacak şekilde İSPARK’ın 

 uygulamakta olduğu ‘Park Et Devam Et’ benzeri bir parklanma sistemi 

 kurulabilir. Mahallenin çeper bölgesinde kurulacak sistemle, özel araçların 

 mahalle dışına park etmesi sağlanarak, mahalle içine otobüs veya ring 

 sistemleri ile geçiş yapmaları sağlanabilir.

Trafiğe neden olan diğer bir sebep ise; kargo firmalarına ait araçlardır. İnternet 

alışverişlerinin yaygınlaşmasıyla artan kargo trafiği kentsel hareketliliği olumsuz 

yönde etkilemekte ve trafik oluşturmaktadır. Bu durumun da trafiğe eklenen diğer bir 

sebep olduğu düşünülmektedir.

 Öneri 1. Kargomat veya kargo otomatı olarak bilinen kent içinde belirli 

 noktalara yerleştirilen teslimat alanlarının yaygınlaştırılmasına yönelik 

 çalışmalar yapılabilir. Buna yönelik yerel yönetimler teşvikte bulunabilir. 

 Öneri 2.  Sabah ve akşam saatlerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle ring seferler 

 veya yeni otobüs hatları yapılabilir. 

 Öneri 3. İlçede bulunan Ahmet Kutsi Tecer, Fatih, Nadide, Ali Rıza Gürcan gibi 

 ana caddeler üzerinde bulunan İSPARK alanları kaldırılarak caddede trafik 

 akışı rahatlatılabilir.

 Öneri 4. Kaldırımlar üzerinde bulunan dükkan ve seyyar satıcı işgaliyesi 

 denetlenebilir ve engellenebilir.

İlçede hem kültür sanat etkinlikleri için yeterli alan olmadığı hem de olanların etkin 

değerlendirilmediği görüşü belirtilmiştir. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan Erdem Beyazıt Kültür Merkezi, Güngören 

Kültür ve Yaşam Merkezi ile kadınlara yönelik hizmet vermesi üzere açılan Hanımeli 

Konağı dışında kültür merkezi bulunmadığı, bu merkezlerin de ilçede yaşayanlarının 

ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kaldığı ve herkes için erişilebilir olmadığı ifade 

edilmiştir.

 Öneri 1. Yerel tiyatro toplulukları yerel yönetimler tarafından desteklenebilir.

 Öneri 2.  İlçeye yönelik bir tiyatro salonu  veya çocuklar için drama atölyeleri 

 yapılabilir. 

Çocukların ise güvenle gidebilecekleri ve sosyalleşecekleri, oyunlar oynamalarına 

yönelik bir merkezin bulunmadığı, bu nedenle oyun oynamak üzere okul 

bahçelerinden faydalanmaya çalıştıkları gözlemlenmiştir. Bu türden bir alanın 

bulunmaması kadınların bakım emeği sorumluluklarında eşitsiz bir şekilde artışa 

neden olmaktadır. Diğer bir yandan ise kadınlar ve çocukların sosyal kültürel 

ihtiyaçları giderek derinleşmektedir.

Plansız kentsel gelişimin bir sonucu olarak park ve yeşil alan altyapısı ilçede oldukça 

yetersiz kalmıştır. İstanbul genelinde kişi başına en az yeşil alanın düştüğü ilçe olduğu 

söylenebilir. Açık yeşil alan ve her yaştan kullanıcı için park vb. donatı alanının 

yetersizliği toplantı boyunca pek çok kez tekrarlanarak iletilmiştir. Buna göre 11 

mahalleden oluşan ilçede tüm mahallelerden gelen katılımcılar, Haznedar 

Mahallesi’nde bulunan 15 Temmuz Şehitler Parkı’nı kullanmaktadır. İlçenin toplam 

nüfusu da göz önünde bulundurulduğunda, hem tüm mahallelerde park ihtiyacı 

olduğunu hem de 15 Temmuz Şehitler Parkı’nın tüm Güngören’e hizmet veremediğini 

belirtmişlerdir.

İlçenin kentsel hizmetlerinde yetersiz kalan bir alanın da alevi vatandaşların ibadet 

gerekliliklerini karşılayacağı uygun bir cemevinin olmayışıdır. Katılımcılardan biri bu 

durumu “Biz kendi çabalarımızla bir apartmanda 2 daire kiralayıp onları birleştirerek 

cemevi ve lokal yaptık ancak ibadetin gerekliliklerine  çok uygun değil haliyle. Örneğin 

alevi komşularımızın bir cenazeleri olduğunda cenazeyi diğer ilçelerdeki cemevlerine 

taşımak zorunda kalıyorlar çünkü bir apartman dairesinden cenazenin define uygun 

şekilde hazırlanması da imkansız. Bize bir arazi ya da bina tahsis etseler bile yeter. 

Kendimiz el birliği ile bir cemevi yapar, cenazelerimizi hak ettikleri gibi defnederiz.” 

olarak ifade etmiştir.

 Öneri 1. İlçede farklı din mensuplarının ibadet ihtiyaçlarını giderebilecekleri 

 alanlar tahsis edilebilir.

 Öneri 2. İlçede yaşayan kadın, çocuk, genç, yaşlı, engelli ve tüm bireylere hitap 

 eden bir mahalle evi açılabilir. 

 Öneri 3. Özellikle yerel yönetimler tarafından kreş hizmetleri, çocuk etkinlik 

 merkezleri artırılabilir. 

 Öneri 4. Bölgede şiddet mağduru kadınlar için dayanışma evleri, kadın hakları 

 merkezi ve kadın danışma merkezleri açılabilir. 

 Öneri 5. Halk ekmek büfeleri erişimde kolaylık açısından tüm ilçe genelinde 

 artırılabilir. 

 Öneri 6. Tüm ilçeye hizmet verebilecek bir cemevi yapılabilir.

 Öneri 7. Yaşlı bireyler için sosyal destek merkezleri yapılabilir.

 Öneri 8. İlçe genelinde bisiklet yolu ve çocuk parklarının olmaması veya yetersiz 

 kalmasından dolayı yeni alanlar inşa edilebilir. 

 Öneri 9. Gençlerin spor faaliyetlerine daha aktif katılımları için gençlik spor 

 merkezleri kurulabilir.  İlçede bulunan spor kulüpleri desteklenerek buralarda

 yetişen sporcuların gelişimine açık bir alan haline getirilebilir. 

 Öneri 10.  Kadınlara yönelik mesleki kurslar ve istihdam merkezleri yapılabilir.  

 Öneri 11. Engelli bireyleri ve aileleri olmak üzere  mahallelerde sosyal aktivite 

 alanları, rehabilitasyon ve danışmanlık merkezleri çoğaltılabilir.

 Öneri 12. Merter’de bulunan otopark üzerindeki açık alanın düzenlemesi yeterli 

 bulunmamıştır; bu alan tören alanı olarak daha işlevsel hale getirilebilir.

 Öneri 13. Kale İş Merkezi karşısındaki yıkılan yapının bulunduğu parsel ile 

 henüz yıkımı tamamlanmamış ancak riskli yapının bulunduğu parselin 

 birleşimindeki alanda, ilçe meydanı planlanabilir.

Trafik problemi en çok dile getirilen sorunlar arasında olmuştur. Özellikle Merter 

bölgesinde yoğun bir trafik probleminin gözlemlendiği iletilmiştir. Katılım Kafe 

katılımcılarının aktardığı deneyimlerden ilçede aktif faaliyet gösteren taksicilerin 

Merter bölgesine gidecek yolcuları almayı kabul etmediği öğrenilmiştir. 

Merkez mahallelerdeki trafik yoğunluğunun temel sebeplerinden birinin de hem 

tekstil imalathanelerinin yoğunlaşması hem de keresteciler sitesinin  bu bölgede 

üretim, dağıtım, satış vb. operasyonlarının gerçekleşiyor olmasıdır. Dağıtım 

faaliyetinin benzer saatlerde yoğunlaşması, mal yükleme/indirmelerde yapılan 

uygunsuz parklanmalar nedeniyle trafik sık sık kilitlenmekte, bu yoğunluk özellikle 

Mehmet Nesih Özmen ve Nafiz Gürman mahallerinin günlük trafik akışını olumsuz 

etkilemektedir. Oldukça kısa mesafedeki yerlere dahi, saatler süren yolculuklara 

neden olması pek çok kez vurgulanmıştır. Özellikle okul dönüşlerinde servis kullanmak 

durumunda olan küçük yaştaki öğrenciler ve velileri için bu sorun, hızla çözülmesi 

gereken bir nokta olarak belirtilmiştir. Bir katılımcı bu konuyu “evim ile torunlarımın 

okuduğu Ahmet Merter İlkokulu bağırsam duyulacak kadar yakın mesafede . Ancak; 

her gün 1 saat onları okula bırakmak, 1 saatte okuldan almak için bu trafiği çekmek 

zorunda kalıyorum.” olarak özetlemiştir.

 Öneri 1. Yerel yönetimler tarafından Güngören’e özel bir mal tedarik zincirinin 

Güneştepe Mahallesi’nde bulunan Aliya İzzet Begoviç Parkı, Spor Parkı ve Güneştepe 

Spor Sahası ve kültür merkezini içerisine alan 25 bin m2’lik alanın, millet bahçesi inşa 

edilmesi üzere TOKİ’ye devredildiği öğrenilmiştir.

Güngören’de yeşil alan olarak nitelendirilebilecek yaşayanların vakit geçirebileceği 

alanların yalnızca Tozkoparan bölgesinde kaldığı düşünülmektedir. Tozkoparan’ın da 

ranta açılması Güngören için büyük bir kayıp olarak görülmektedir. Bu bağlamda 

mahalle yaşayanları tarafından büyük bir direniş gösterilmektedir.

 Öneri 1. Merter’de bulunan Şelale Parkı’nın zaman içerisinde yeşil alan işlevini 

 yitirdiği, parkın içerisine açılan işletmeler sebebiyle kullanım amacının 

 farklılaştığı ifade edilmiştir. Bu kapsamda; yeşil alan niteliğinin geri 

 kazandırılması kamusal alan kazanımı sağlayabilir.

Katılımcılar arasından bir kişi Merter ve Tozkoparan bölgesininin ağaç ve bitki çeşitliliği 

açısından zengin olduğunu aktarmıştır. 

 Öneri 1. Güngörenin Merter ve Tozkoparan bölgelerinde bitki faunasına yönelik 

 araştırmalar yapılabilir.  Bölgeye özgü bitkiler var ise; bu bitkilere yönelik yerel 

 yönetimlerin uyguladıkları plan notlarına bilgi düşülebilir, korumaya yönelik 

 çalışmalar yapılabilir.

Engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç bireyler ile onların aileleri ele alındığında; Güngören 

ilçesinin önemli bir gündemi de bu grupların ihtiyaçları olmuştur. Akülü ve manuel 

tekerlekli sandalye ile yaşamına devam eden bireylerin ara yollarda ve kaldırımlarda 

ciddi güvenlik sorunları yaşadıkları belirtilmiştir. Kaldırım taşlarının düzensiz ve eksik 

olması ile kaldırımlarda oluşan çukurlar, fiziksel ve görme engelli bireyler için günlük 

yaşamlarını epeyce zorlamaktadır. Kendi yaşamsal ihtiyaçlarını yardım almadan 

gidermek isteyen engelliler,  mahalle ve sokak ölçeğinde kentsel tasarımın bu hususta 

ele alınmasının aciliyetine vurgu yapmıştır. Bu konuda özelleşen bir konu da engelli 

bireylerin anneleri ve ihtiyaçları olmuştur. Anne ve çocuklarının bir araya gelebileceği 

ve deneyim paylaşabileceği ortamın yok denecek kadar az olduğunu belirten 

görüşler bildirilmiştir. 

 Öneri 1.  Güngören İlçesindeki her mahalle için erişilebilirlik özelinde kentsel 

 tasarım rehberi hazırlanabilir.

 Öneri 2.  Akülü tekerlekli sandalyelerin kamusal alanlarda şarj edilebilmesi için, 

 şarj noktaları yaygınlaştırılabilir. 

 Öneri 3. Ana ve ara yollardaki kaldırımlarda scooter parklanması engellenerek, 

 erişilebilirlik arttırılabilir.

 Öneri 4. Engelli çocuklara ‘engelsiz parklar’ tasarlanabilir.

 Öneri 5. İlçedeki yerel yönetim ve büyükşehir belediye koordinasyonu ile engelli 

 gençler için yaz kampı ve etkinlik programları arttırılabilir.
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 Öneri 6. İlçedeki yerel yönetim ve büyükşehir belediye koordinasyonu ile tüm 

 kamusal alanlardaki tuvaletlere; engelli ve yaşlılar için acil durum sinyal 

 butonları eklenebilir.

 Öneri 7. İlçedeki tüm kamu kuruluşları başta olmak üzere; günlük hayatta 

 ihtiyaç duyulan tüm mekanlara seyyar rampa tahsisi yapılabilir. 

 Öneri 8. İlçe özelinde geliştirilecek istihdam programlarında engelli bireylerin 

 annelerine ve ihtiyaçlarına uygun iş alanları yaratılabilir.

 Öneri 9. İlçe bütününe hizmet verecek noktalarda engelli, yaşlı ve emeklilerin 

 ihtiyaçlarına uygun sosyalleşme alanları yaratılabilir.

Güngören’in kültürel mirasına yönelik aktarılan notlarda somut ve soyut mirasa 

yönelik bilgiler paylaşılmıştır. Yakın zamanda şair ve yazar Taşkın Aşan tarafından 

kaleme alınan ve 30 yıllık çabanın ardından Güngören’in tarihine ışık tutan ‘Vidos’tan 

Güngören’e’ adlı kitabın basılması Güngören’de yaşayanların kolektif belleğini 

korumak ve yaşatmak için önemli bir kaynak haline gelmiştir. 

 Öneri 1. Güngören bölgesinde yaşayan gençlerin kolektif bilincini yükseltmek 

 adına yaşlı bireylerle bir araya gelebilecekleri, hem yaşlı bireylerin Güngören’e 

 dair hikayelerini aktarabilecekleri hem de gençlerin yaşlılara değişen dünyaya 

 dair bilgi aktarımında (teknoloji vb. konularda) bulunabilecekleri bir ortam 

 sağlanabilir. Bu ortamlar da ‘Mahalle Evleri’ aracılığıyla kurulabilir.

Mirasa yönelik ilçenin önemli değerlerinden biri olan ve yaklaşık 40 yıllık bir geçmişe 

sahip İzzet Ünver Lisesi’nin öneminden bahsedilmiştir. Katılımcılar arasında da 

birbirinden farklı yaşlarda bu liseden mezun olan kişiler deneyimlerini aktarmışlardır. 

12 Eylül olaylarında öğretmenleri için eylemde bulunan İzzet Ünver Lisesi 

öğrencilerinin kimlik kontrolünde yere yatırılmış haldeki fotoğrafları ile o döneme 

damga vuran liselerden biri haline geldiği iletilmiştir.

Lisenin adının değiştirilmek istenmesi ile 5000’e yakın imza toplayarak kurulan İzzet 

Ünver Lisesi Mezunları Derneği tarafından 7 senedir devam eden bir mücadelenin 

başlangıç adımı atılmıştır. bugünün gelinen aşamada ise okulun yıkılacağı, yerine yeni 

bir okul ve altına yeraltı otoparkı planlanacağı bilgisi alınmıştır. Lisede öğrenim gören 

öğrencilerin de misafir okula gönderileceği bilgisi alınmıştır. Dernek bu konuda da 

dava açarak süreci aktif olarak takip etmekte ve mücadeleye devam etmektedir.

 Öneri 1. İzzet Ünver Lisesi’nin, tarihine ve değerine yakışır şekilde korunması ile 

 aynı isimle hizmet vermeye devam etmesi sağlanabilir. 

 Öneri 2. Lisenin anısına bir fotoğraf sergisi de organize edilebilir.

Tarihi mirasa yönelik DİSK Tekstil İşçileri Sendikası Merter Şubesi’nin bölgede yer 

alması tarih boyunca önemli direnişlere tanıklık etmiştir. Emek tarihinin korunması ve 

kayıt altına alınmasına yönelik bazı çalışmaların yapılması gerektiğine vurgu 

yapılmıştır.

 Öneri 1. Emek müzesi için çalışmalar yapılabilir. Bu çalışma kapsamında 

 öncelikle Güngören’de yaşayan işçi emeklisi olup geçmişe dair değerli 

 hatıralara sahip kişilerle görüşülerek hem somut hem soyut mirasa yönelik bir 
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mama verecek tanımlı alanlar olmadığından dolayı sokak ortalarına ve kaldırımlara 

gelişigüzel bırakılan yiyeceklerin sıhhı koşullardan uzak bir durum yaratıp hem 

hayvanlar hem de insanlar açısından sağlık riski oluşturduğu öğrenilmiştir.

Sokak hayvanlarının öldükten sonra ilçe belediyesi tarafından çöpe atıldığına şahit 

olan bir katılımcı bu konuda yaşadığı derin üzüntüyü de eklemiştir.

 Öneri 1.  Mahallelere, ortak alanlara mama istasyonları kurulabilir.

 Öneri 2. Yerel yönetimler tarafından belirlenen mahallelerde yerel hayvan 

 gönüllü kurulu oluşturulabilir.

 Öneri 3. İlçe genelinde ücretsiz sokak hayvanlarına yönelik veteriner hizmetleri 

 merkezi kurulabilir.

 Öneri 4. İlçe bütününde hayvanlara özel ayrılmış güvenli gezi rotaları 

 oluşturulabilir.

 Öneri 5. İlçe bütününde hizmet verecek hayvan mezarlığı alanı ayrılabilir.



 artırılabilir. 

 Öneri 2. Kira artışlarının sonucu atölyelerin konut alanlarının alt katlarına 

 taşınması ikamet eden nüfus üzerinden çeşitli sorunlara yol açmaktadır. 

 Denetimsiz ve ruhsatsız olan bu atölyelerin faaliyetleri denetlenebilir ve 

 engellenebilir.

Güngören’in şu an içinde bulunduğu sınırlarda 60’lı yıllarda ziraat ve hayvancılık 

faaliyetlerinin yürütülmekte olduğu öğrenilmiştir. Şimdilerde ise Güngören 

bölgesinde üretim ve ticaret faaliyetleri yoğun bir şekilde gerçekleşmekte olup, 

sektörel örgütlenme ‘tekstil’ alanında uzmanlaşmıştır. 

Güngören ilçesinde yer alan Merter tekstil merkezi sadece Güngören’de değil tüm 

İstanbul ve Türkiye için tekstil ve konfeksiyon sektörlerinde lokomotif işlevi 

görmektedir. Üretim atölyeleri ile toptan ve perakende satış alanlarının yoğunlaştığı 

ilçede, Merter’in ulaşım aksları ile beslenen merkezi bir noktada yer alması 

gerekçesiyle çevre ilçelerden pek çok yurttaş istihdam imkânı bulabilmektedir. 

Katılımcıların ifadesine göre Güngören’de yaşayanların %70’e yakını tekstil ve hazır 

giyim sektörünün üretim, pazarlama/satış ya da dağıtımı ile ilgili alanlarında 

çalışmaktadır. Özellikle tekstil üretimi, apartman altlarında bulunan konfeksiyon 

atölyelerinde yapılmakta, bu alanların sıhhi koşullardan uzak, denetimsiz ve ruhsatsız 

olduğuna dair kaygılar ifade edilmektedir. 

Merter tekstil sektörü için fiziki üretim alanı olarak kullanılmamaktadır. Tekstil alanında 

merkezi yönetim ve planlama ise özellikle Keresteciler Sitesi bölgesinde yer seçmiştir. 

Diğer bir yandan el işçiliği ile ayakkabı imalatına yönelik üretim faaliyetlerinin Sanayi 

Mahallesi’nin Sancaktepe bölgesinde yaygın olduğu bildirilmiştir. Burada uzun 

yıllardır faaliyet gösterdikleri ve kümelendikleri iletilmiştir. 

 Öneri 1. Sancaktepe bölgesinde yoğunlaşan ayakkabı imalat faaliyetlerini 

 gerçekleştiren esnafların görünür kılınması için Güngören ve çeşitli ilçelerde 

 kermes ve benzeri etkinliklerde bu esnaflara ver verilebilir.

 Öneri 2. Ayakkabı imalatında faaliyet gösteren esnaflara yerel yönetimler 

 nezdinde satış alanları tahsis edilebilir.

 Öneri 3. Bölgeye en yakın Enstitü İsmek Merkezi’ne ayakkabı üretiminde el 

 işçiliğine yönelik meslek edindirme kursları açılabilir.

 Öneri 4. Güngören ilçesinin hem yurtiçi hem de yurtdışı ticari faaliyetleri 

 yoğun bir bölge olmasına rağmen iş insanlarının bölgeyi ziyaretlerinde ilçe 

 içerisinde konaklama imkânlarının yok denecek kadar az olduğu ve bu konuya 

 ilişkin bir ihtiyaç  bulunduğu ifade edilmiştir.

Katılımcıların paylaşımları doğrultusunda, Güngören’de son zamanlarda madde 

bağımlılığı ve ticaretinde ciddi artış görüldüğü aktarılmıştır. Akıncılar Mahallesi, İnönü 

Caddesi bu tip faaliyetlerin gerçekleştiği yerlere örnek olarak verilmiş, kullanım ve 

alışverişin apartman girişlerinin kullanımına kadar yaygınlaştığı belirtilmiştir. Özellikle 

genç nüfusun uyuşturucu ticareti vb. suç olaylarına sürüklenip yasal olmayan 

yollardan geçim kaynağı oluşturmaya yöneldiği ifade edilmiştir. Bölgede yetersiz 

sosyo-kültürel faaliyetler nedeniyle bireylerin başka bir alternatifleri olmadığı zaman 

sokaklara yöneldiği, beraberinde toplumsal sorunlar ve asayiş olaylarında artış 

yaşandığı belirtilmiştir.      

 Öneri 1.  Bağımlılıkla mücadele kapsamında  mahalle odaklı ilçe emniyeti, 

 kaymakamlık ve yerel yönetimler ortak proje yapabilir.

 Öneri 2. Bağımlılıkla mücadele eğitim danışma merkezleri kurulabilir, bu 

 merkezlerde ayrıca saha çalışmaları yapılabilir.

 Öneri 3. Bağımlı bireyleri tekrar kazandırmak veya önlemek adına sosyal 

 destek programları düzenlenebilir.  

 Öneri 4. Muhtarlıklarla bağımlılıkla mücadele konusunda programlar 

 geliştirilebilir.

Güngören ilçesinde 1960’lı yıllardan beri yoğun bir işçi nüfusunun barınması, emek 

yaşamı için büyük çaplı ve tarihi direnişlerin gerçekleşmesi, emeği sembolize eden 

mekan hatıralarının olması ilçede bir örgütlenme eğiliminin olduğunu ortaya 

koymaktadır. İlçede örgütlü çalışmalar yürüten pek çok sivil toplum kuruluşu olmasına 

karşın, sivil toplumu ilçe belediyesi ile ortak bir masa etrafına oturtacak, iletişim kanalı 

oluşturacak bir aktif ilçe kent konseyi faaliyeti gözlenmemektedir. Bu durumun 

yapan polis sayısının da 140 civarında olduğu paylaşılmış ve bu sayıların güvenli 

alanların tesisinde yeterli olmadığı belirtilmiştir.  

 Öneri 1.   Göçmenlerin yoğun olduğu mahallelerde planlı sosyal entegrasyon 

 programları yapılabilir. 

 Öneri 2.  Mevcut mahallelerde güvenlik durumu tespit edilmek üzere saha 

 gezileri ve tespitleri yapılabilir. Güvenlik problemi olan ve özellikle sosyal 

 uyumda zorluk yaşayan bireylerin denetlenmesine yönelik yerel mahalle 

 temsilcileri ve emniyet birim temsilcileri görevlendirilebilir.

 Öneri 3.  Toplumsal olayların yaşandığı  özellikle kadın ve çocukların güvende 

 hissetmediği mahallelerde  güvenlik butonları oluşturulabilir. 

 Öneri 4.   Artan sosyal sorunlara karşı suç önleme ve sosyal uyum merkezleri 

 kurulabilir.

 Öneri 5. Güvenlik önlemlerini arttırmak için ana caddelerde mobese 

 kameraları ve ara sokaklarda güvenlik güçlerinin sayısının arttırılması etkili 

 olabilir.

 Öneri 6. Merter Köprüsü üzerinde dilenen kişilere yönelik rehabilitasyon ve 

 ekonomik destekler sağlanarak bu bölge dilencilerden arındırılabilir.

İkinci olarak; son 10 yıldır yoğun bir siteleşme olduğu, sitelerin yüksek duvarlarla 

kapalı ve güvenlikli halinin site dışındaki alan için ‘tekinsiz ve ıssız alan’ hissiyatı verdiği 

dile getirilmiştir. Özellikle Merter’den Marmara Forum tarafına gidilen aksta 

yürüyebilecek bir yolun olmadığı bu durumunun gece saatlerinde hem erkeklerde 

hem de kadınlarda büyük bir endişeye neden olduğu aktarılmıştır. 

 Öneri 1. Altyapı düzenlemeleri ve aydınlatma çalışmaları yapılarak 

 yurttaşların kullanabileceği yaşayan bir cadde düzenlemesi gerçekleştirilebilir.

Güngören’de yaşayan katılımcıların son zamanlarda ilçe genelinde birçok mahallede 

kendilerini güvende hissetmedikleri ve asayiş sorunları olmak üzere birçok toplumsal 

düzeni bozan olay ile karşılaştıkları ifade edilmiştir. İlçede artan göçmen nüfusu ve 

sosyo-ekonomik durum, gelir eşitsizliği vb. ekonomik koşullara bağlı farklılıklar 

nedeniyle yaşanan sosyal uyum sorunları mahalleli tarafından vurgulanan 

noktalardan biri olmuştur. Suç faaliyetlerindeki artışın ciddi bir güvenlik problemi 

oluşturduğuna dair muhtarlık ve emniyet birimlerine şikayetler geldiği belirtilerek, bu 

konularda geliştirilebilecek sosyal politikalara ihtiyaç duyulduğu ifade edilmiştir. Buna 

ek olarak bölgede kayıt dışı göçmenlerde artış olması nedeniyle ilçe genelinde 

yaşayan bireylerin tedirginlik hissettiği dile getirilmiştir.

Güvenlikle ilgili yaşanan sorunların ve güvensizliğin artış sebeplerine ek olarak; 1989 

yılında ilçede beş polis merkezi varken günümüzde bu sayının ikiye düştüğü, görev 

İlçede son yıllarda yaşanan göç artışı ve istihdamın daralmasına bağlı olarak 

mahallelinin gelir seviyesinde düşüş yaşandığı gözlemlenmektedir. Bu sorunun bir 

yansıması olarak daha çok göçmenlerin dairelerde ikamesi yerine, ekonomik gelir 

elde etme amacıyla mülk sahiplerinin, apartmanların altında bulunan dükkanları iş yeri 

kullanım amacı dışında kiraya verdikleri ifade edilmektedir. Bir arada yaşama kültürü 

ile uyuşmanın olmaması ve kira bedellerinde hızla artış yaşanması nedenleriyle 

apartman sakinleri arasında bu konuda sıklıkla kavgalara şahitlik edildiği 

belirtilmektedir.

Dezavantajlı gruplar arasından kadınlara yönelik çalışmaların artırılması gerektiği, 

saha araştırmaları yapılarak ihtiyaç sahibi kadınlara ulaşılmasının önem arz ettiği 

konusuna vurgu yapılmıştır. Kadınların açık kamusal alanlarda yürümeyi tercih 

etmedikleri ve kendilerini güvende hissetmedikleri öğrenilmiştir. Bununla birlikte; 

ilçede aktif olarak sosyal hayatın içerisinde olmak konusunda istekli olan kadınlar, 

aynı zamanda kafe ve restoranların yüksek ücreti sebebiyle kamusal, güvenli ve 

uygun fiyatlı alanlara ihtiyaç duyduklarını belirtmişlerdir. Kadın emeğinin 

görünürlüğünün de arttırılması gerekliliğini  ileten katılımcılar, kadınların ekonomik 

olarak güçlendirilmesinin Güngören İlçesinde büyük değişimler yaratacağına 

inanmaktadır. 

İlçe belediyesi tarafından dönüştürülerek kadınlara yönelik hizmet vermesi üzere 

açılan Hanımeli Konağı’nın hem fiziki imkânlarının hem de faaliyet alanının zayıf 

olduğu belirtilmiş ve kadınların sosyal aktiviteleri, gelişimini destekler nitelikte kursları 

ve el emeğini değerlendirmeleri üzere işlevsel bir alana dönüştürülmesi ihtiyacı 

bulunduğu ifade edilmiştir.

Suriyeli göçmenler ikame ederken; iş sahasının yoğunlaştığı Sanayi Mahallesi gibi 

bölgelerin siyahi göçmenler tarafından tercih edildiği öğrenilmiştir. Özellikle tekstil 

sanayi alanında geniş bir iş sahasının Güngören’de yer seçmiş olması ve yoğun iş 

gücü ihtiyacı, göçmenleri bu bölgeye çekmektedir. Kendilerine bir hayat kurmak 

umuduyla ilçeye yerleşen göçmen nüfusunun ucuz ve kayıtsız şartlarda çalışıyor 

olması da, işgücü talebinin hızlıca karşılanmasını sağlayarak bölgeye yoğun bir göç 

dalgasının gelmesine sebep olmuştur. Katılımcıların aktarımları kapsamında göçü 

tetikleyen temel faktör; iş sahası olmuştur. Bunlara karşın son 10 yılda Güngören 

nüfusu düzenli olarak azalmıştır. Bunun temel sebebi ise; konut kullanımının yerini 

ticari kullanıma bırakmasıdır. Kentsel hareketlilik gün içinde hızlı bir değişiklik 

geçirmektedir. 

 Öneri 1. Nüfus projeksiyonları gündüz gece nüfusu göz önüne alınarak yapılırsa,  

 kentsel hizmetler nüfusun ihtiyaçlarını karşılama yönünde daha makul 

 standartlarda planlanabilir.

 Öneri 2. Yoğun göç artışı olan mahallelerde sosyal uyum ve planlı dağılım 

 programları yapılabilir.

Güngören ilçesi 1992 yılında Bakırköy ilçesinden ayrılarak yeni bir ilçe olmuştur. 1993 

yılında ise Esenler ilçesine ait sınırlar Güngören ilçesinden çıkarılmış, Güngören 11 

mahalleli bir ilçe olarak batıya doğru yayılarak genişlemeye devam etmiştir. 

Güngörenli katılımcılar tarafından kentsel gelişim hakkında fiziksel çehresindeki hızlı 

değişime karşın gelişime yönelik olumlu bir yorum yapılmamış, alt yapı sorunu, trafik 

ve kargaşanın çoğaldığı aktarılmıştır.

İlçenin batı tarafındaki mahalleler yerleşim yeri ağırlıklı olmakla birlikte doğu tarafı 

sanayi alanının yoğunlaştığı bölge olarak karşımıza çıkmaktadır. Konut yerleşim 

birimlerinin organizasyonuna bakıldığında ise; siteleşmenin yoğun olmadığı daha çok 

tekil yapının yaygın olduğu iletilmiştir. Bu durum ise; mahalle kültürünün ve 

örgütlenmenin hala oldukça yaygın olduğunu ortaya koymaktadır. 

Katılımcılar Nafiz Gürman Mahallesi’nin ticari baskı altında olduğunu, konut olarak 

kalmasının istendiğini fakat yakın zamanda işyeri kiralarının artması ile birlikte  çok 

fazla ticari işletmenin bu bölgedeki dairelere yerleştiğini ve mahallenin çehresinin 

değişmeye başladığını aktarmışlardır. Mahalle kültürü ve dokusunun yok olmaya 

başlaması bir tehdit olarak görülmektedir.

 Öneri 1. Mahalle dayanışma ağlarının güçlendirilmesi için ilçe kent konseyi ilçe 

 belediyesi ile bir iletişim kanalı kurabilir.

 Öneri 2. Planda konut kullanımında görünen parsellerdeki yapılarda yerel

 yönetimler aracılığıyla denetleme ve raporlama yapılabilir.

İlçenin sosyal yapıda geçirdiği değişimin özellikle Güneştepe ve Merkez Mahallelerine 

olan yansımasının yoğun hissedildiği, bu bölgelerde yoğun bir göç trafiğinin olduğu 

iletilmiştir. Merkez Mahallesi ve çevresindeki yerleşim alanlarında yoğunluklu olarak 

Tekstil sektörünün aktif faaliyet gösterdiği Güngören’de kayıtsız işçi sayısının yoğun 

olduğu tahmin edilmektedir. Bu durum tekstil çalışma sahalarında planlamayı 

zorlaştırmaktadır. Apartman altlarında bulunan konfeksiyon atölyelerinde çalışan bu 

işçiler kayıtsız çalışmalarının yanı sıra, katılımcılar tarafından aktarılan bilgiye göre can 

güvencelerinin de olmadığı, işverenleri tarafından atölyeye kilitlendikleri ve zorla 

sabaha kadar çalıştırıldıkları öğrenilmiştir. Büyüyemeyen küçük çaplı konfeksiyon 

atölyeleri üretimi artırmak için işgücüne yoğun iş yükü vermekte, bu durum iş sağlığı 

ve güvenliğini tehdit etmektedir.

 Öneri 1. Belediye zabıtaları daha yoğun denetleme yapabilir; kayıtsız çalışanlara  

 yönelik merkezi yönetime bir raporlama yapılabilir. 

 Öneri 2. Zabıta raporlarından elde edilen bilgiler ışığında ihtiyaç duyulan   

 mahallelerde yerel yönetimler tarafından ‘İş Sağlığı ve Güvenliği’ eğitimlerinin  

 verilmesi yönünde bir destek sağlanabilir.

Mülteci ve göçmenlerin güvencesiz koşullarda çalışmasının bir nedeni de meslek  

edindirme eğitimi almamış olmaları ve her koşulda çalışabilir nitelikte olmalarıdır. 

 Öneri 3. Enstitü İsmek tarafından tekstil çalışanlarına ve el emeğine yönelik  

 sertifikalı eğitim kursları verilebilir.

Merkez Mahallesi Merter bölgesinde tekstil depo, atölye ve imalathanelerinin plansız 

bir şekilde yer seçmesi ve kümelenmesi, mahallenin arazi değerlerinde ciddi bir 

yükselişe neden olmuştur. Kiralar oldukça yükselmiştir. Fakat tekstil sektörünün 

yoğunlaştığı Laleli gibi örneklerle karşılaştırıldığında daha uygun kira fiyatlarının 

bulunması da bölgeye talebi artırmaktadır.

 Öneri 1. Yapı kullanımı için yerel yönetimlerin zabıta birimleri denetimleri

konusunda o bölgede yaşayan mahalleliyle danışarak ve anlaşarak kararlaştıran, 

kamu-yurttaş iletişim ağını güçlendiren bir yöntem anlayışının karar vericiler tarafında 

geliştirilmesi gerektiğine inanmaktadır. 

 Öneri 1. Yerel yönetimler aracılığıyla mahalle dayanışma ve danışma kurulları 

 oluşturulabilir. 

 Öneri 2.  Dayanışma kültürünü yaygınlaştırmak ve bölgede yaşayan yurttaşın 

 bilgiye erişimlerini kolaylaştırmak adına ilgili STK’larla iş birliği 

 gerçekleştirilebilir. 

 Öneri 3. Yerel belediyeler kentsel dönüşümde denetleyici olma yetkisini daha 

 sıkı takip edebilir. Belediye içerisinde kentsel dönüşüm uygulamaları 

 denetleme kurulu oluşturulabilir. Bu kurullarda; şehir plancı, mimar, peyzaj 

 mimarı, inşaat mühendisi, elektrik mührendisi, sosyolog, psikolog, avukat vb. 

 pek çok meslek sahibine yer verilebilir.

 Öneri 4. Kentsel dönüşüm uygulanacak bölgelerde belirlenen %40’lık sosyal 

 donatı alanının ‘yeşil alan’ olarak tanımlanması, bu pay üzerindeki belirsiz 

 uygulamanın netleştirilmesi kentsel haklarda adaleti sağlamaya yardımcı 

 olabilir.

Diğer bir taraftan; iklim meselesinin düşünülmediği, inşaa edilecek yapıların çevreci 

veya enerji dostu olup olmadığının herhangi bir kriter olarak bile planlanmadığı, bu 

durumun ise dünya iklim değişikliği uyumluluğuna yönelik önemli adımlar atarken 

bizleri geri götürdüğü düşünülmektedir.

Deprem riskinin en fazla olduğu mahallenin Sanayi mahallesi olduğu ve katılımcıların 

ifadelerine göre sanayi mahallesinde bir kentsel dönüşüm ihtiyacının olduğu 

aktarılmıştır.  Sanayi Mahallesi’ndeki binaların yüksek riskli olduğu ve acil olarak 

yapılanmaya gidilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Buna ek olarak Güngören’de genel 

olarak gerek binaların gerekse ilçede yaşayan vatandaşların depreme hazırlıklı 

olmadığı ve risk taşıdığı ifade edilmiştir.  

İlçede deprem toplanma alanlarının yetersiz olduğu, Akıncılar Mahallesi’nde bulunan 

400 m2’lik alan içerisinde muhtarlığın da bulunduğu toplanma alanının, mahallede 

yaşayan nüfus düşünüldüğünde yetersiz kaldığı örneği ile belirtilmiştir.

 Öneri 1. Bölgesel eylem planları ile deprem riski taşıyan binalar yeniden 

 yapılandırılabilir.

 Öneri 2. Güngören’de belirli periyotlarla risk taşıyan mahallelerde afet planları 

 oluşturulabilir. 

 Öneri 3. Yerel yönetimler ve STK’lar ile birlikte iş birliği gerçekleştirilerek 

 deprem bilgilendirme ve risk alanları formları düzenlenebilir.  

 Öneri 4. Yüksek riskte olan mahalleler için  deprem toplanma alanları 

 oluşturulabilir.

Güngören’de bireylerin yaşadıkları mahallede kalarak temel ihtiyaçlarını giderebilme, 

kamusal hizmet ve sosyal donatı alanlarına erişebilme yönünde mahallenin 

imkânlarının yeterli koşullarda olmadığı ifade edilmektedir.  Mahallelinin birlikte vakit 

geçirebileceği sosyal tesisler, park alanları, rehabilitasyon merkezleri ve kreş 

hizmetleri olmak üzere yerel anlamda yetersiz kentsel hizmetler olduğu ifade 

edilmiştir.  Buna ek olarak; kamusal açık yeşil alan, eğitim ve kültür merkezleri, sağlık 

kurumları, kadın danışma merkezlerinin yetersiz olması nedeniyle mahalleliler bu 

hizmetler için talepte bulunmuşlardır. Yerel yönetimler tarafından ilçede yaşayan 

bireylerin etkinliklere katılabileceği, haklarını öğrenebileceği veya kurslara dahil 

olabileceği bir mahalle evinin eksik olduğu ifade edilmiştir. 

ciddiyetini katılımcılar ‘ilçe kent konseyine katılımlarının engellendiği’ açıklamasıyla 

ifade etmişlerdir.

 Öneri 1. ‘Demokrasi Kültürü’ isimli demokrasi, aktif yurttaşlık, katılımcılık, 

 katılımcı demokrasi vb. konularda eğitimler düzenlenebilir. Bu eğitimlerde 

 muhtar ve yerel yönetim iş birliği yapabilir.

 Öneri 2. Pandemi ve artan kira fiyatları sebebiyle kullandıkları mekânları 

 boşaltmak zorunda kalan sivil toplum örgütlerinin faaliyetlerine devam 

 edebilmeleri için İBB’ye ait olduğu belirtilen eski ek hizmet binasında yer tahsis 

 ederek ya da yeni bir kültür merkezi yapılarak çözüm üretilebilir.

Güngören ilçesi, sosyal-demografik açıdan; farklı etnik grup, dini inanç, siyasi görüş, 

ekonomik sınıf ve kültürel geleneklere sahip  yurttaşları kapsayan heterojen yapıdaki 

ilçelerden biridir. Bu anlamıyla inanç, görüş ve sınıfsal açıdan azınlıkta kalan toplumsal 

grupların inanç, değer ve göreneklerinin gözetildiği sivil toplum kuruluşlarına ve 

ibadethanelere ihtiyaç duyulmaktadır. Geçmiş yıllarda bu yönüyle aktif bir şekilde yer 

alan sosyal ağların bulunmuş olduğu ancak son yıllarda mekan bulma noktasında 

sorunların yaşanması nedeniyle sınırlılıkların sürdüğü ifade edilmektedir.  Bu 

nedenlerle bölge sakinleri arasında etkileşimin azalırken yaşam tarzı bölünmelerinin 

artıyor olduğu sorununa değinilmiştir.

 Öneri 1. Bir model olarak Karşı Kapı gibi  sivil toplum kuruluşları, kültür evleri, 

 dernek, inisiyatif ve ağların oluşması desteklenebilir ve yaygınlaştırılabilir; bu 

 şekilde bölge insanları birbirleri ile temas kurabilir.

Güngörende okullaşmanın yavaşladığı ve öğrencilerin ilçe mahallelerinde dengeli bir 

dağılımının olmadığı, bu durumun öğrencilerin eğitim öğretim ihtiyaçlarının yerinde 

karşılanmasına imkân vermediği; bu durumun ise sosyal ekonomik sorunlar ve taşıma 

eğitim sistemlerinden kaynaklı olduğu belirtilmiştir.  

Özellikle okul yetersizliği veya taşımalı eğitim sistemi nedeniyle öğrencilerin ulaşım, 

sosyal uyum, akran zorbalığı, sosyo-ekonomik yetersizlik gibi birçok problemle 

karşılaştığı ve eğitimdeki haklarına temel olarak erişemedikleri ifade edilmiştir.  

Yetersiz sosyo-ekonomik durum, gelir eşitsizliği vb. nedenlerle en çok çocukların okul 

ihtiyaçları ve temel beslenmelerinde ciddi sıkıntıların ortaya çıktığı belirtilmiştir.   

Eğitim alanları konusundaki yetersizliğe kendi buldukları çözümü aktaran Mehmet 

Nesih Özmen Mahallesi Muhtarı Aziz Kılıç “Ben muhtar olduğumda Güngören’in tek 

okulsuz mahallesi Mehmet Nesih Özmen Mahallesi’ydi. Vatandaşın şartlı terk ettiği bir 

arsa bulduk. Yeşil alan dışında bir şey yapılamaz ibaresi olan arsada gizlice okul yaptık. 

Adı “Şiir Mektebi” olan okulumuz ilkokul ve ortaokulun aynı eğitim alanında ve 8 yıl 

olduğu dönemde yapıldığı için tüm mahallelilere yeten bir okuldu . Sonra 4+4 eğitim 

sistemine geçince  Şiir Mektebi, ortaokul olarak hizmet vermeye başladı.  Öyle olunca 

bizim mahallemizdeki (Mehmet Nesih Özmen) çocuklar ilkokul için Nafiz Gürman 

Mahallesi’ne gitmeye; onların ortaokula giden çocukları bizim mahallemize gelmeye 

 Öneri 1. Yerel yönetimlerin sosyal hizmetler biriminde çalışan saha görevlileri 

 tarafından Güngören bölgesinde ilgili mahalle muhtarı ile iş birliği halinde 

 ihtiyaç sahibi kadınların sorunlarına yönelik bir araştırma yapılabilir.

Öneri 2. Saha araştırma raporlarından yola çıkılarak kadınların ihtiyaçlarına 

 yönelik çözüm önerisi getiren içeriklerin planlandığı bir Mahalle Evi 

 planlanabilir. 

Öneri 3. Kadınların acil durumlarda kiminle iletişime geçebilecekleri ve nasıl 

 önlem alabileceklerine yönelik kısa eğitimler Mahalle Evleri’nde organize 

 edilebilir.

Öneri 4. Güngören’in açık alanlarında kadın emeğini değerlendirmeye yönelik 

 etkinlikler düzenlenebilir.

İlkokul ve ortaokul çağındaki çocuklara yönelik beslenme ve spor gündemine 

değinilmiştir. Çocukların sağlıklı ve uygun fiyatlarda gıdaya erişiminin olmaması, okul 

dışı faaliyetlerde enerjilerini atabilecekleri bir faaliyet alanı olarak spor alanlarının 

eksikliği anne babalarda büyük bir endişe oluşturmaktadır. 

Öneri 1. Okul sonrası faaliyetlere yönelik açık kamusal alanlarda etkinlik 

 (satranç turnuvaları, tiyatro atölyeleri vb.) sahaları oluşturulabilir.

Öneri 2. Yerel yönetimler, ilkokul ve ortaokul çağındaki ihtiyaç sahibi çocuklara 

 beslenme yardımında bulunabilir.

Lise ve üniversite dönemindeki gençlere yönelik etkinliklerin artırılması gerektiği, 

gençlerin sosyalleşemediği ve kültürel etkinliklere katılamadığı düşüncesi iletilmiştir. 

Hayat pahalılığı ve Güngören’in sosyol-kültürel tesis ve etkinlikler yönünden zayıf 

kalması gençleri bu faaliyetlerden eksik bırakmaktadır. 

Öneri 1. İlçe belediyesi ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim desteği verebilir. 

Öneri 2. İl belediyesi sosyal ve kültürel tesis yer seçimlerinde Güngören için acil 

 gündem oluşturabilir.

başladı. Ne değişen bir şey oldu ne de eğitim tesis alanı ihtiyacı giderildi. “olarak 

aktarmıştır. 

 Öneri 1. Yerel yönetimler tarafından özellikle belirli saat aralıklarında ilçe 

 genelinde okullara gezici aşevleri yapılabilir. 

 Öneri 2. Kırtasiye ihtiyaçları, temel okul ihtiyaçları olmak üzere öğrencilere ve 

 ailelere düzenli sosyal destek programları planlanabilir.

 Öneri 3. Kütüphane, ders çalışma atölyesi, teknoloji merkezi gibi çocukların 

 ders çalışma alanlarına erişim sağlayabileceği  merkezler yaygınlaştırılabilir. 

 Öneri 4. İlçe imar planları, yürüme mesafesinde ve yeterli eğitim alanları 

 eklenecek şekilde revize edilebilir.

 Öneri 5. İlçede ve ilçe sınırında bulunan özel ve kamu üniversiteleri düşünülerek, 

 bu üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerin barınma ihtiyacı için ilçede 

 kamuya ait yurt bulunmadığı belirtilmiştir. Bu bağlamda ihtiyacın 

 karşılanması çözüme katkı sunabilir.

Kentsel dönüşüm neredeyse her ilçede olduğu gibi Güngören’in de en önemli 

gündemleri arasına aldığı konulardan biri olmuştur. Güngören’de kentsel dönüşüm 

bağlamındaki gündem ise Mehmet Nesih Özmen ve  Tozkoparan Mahallelerinde 

yoğunlaşmaktadır. Yaygın olarak “Tozkoparan kentsel dönüşüm süreci” olarak bilinen 

süreçte; Tozkoparan’ın ilk örneğini oluşturduğu ‘gecekondu önleme bölgeleri’, 

toplumsal meselelerin önem kazanması ile tarihte sosyal mimarlık için değer oluşturan 

bir devlet  girişimi olmuştur. Kentsel müdahaleler sonucunda yerlerinden edilmiş 

Çağlayan, Balat benzeri bölgelerde yaşayan ve konut ihtiyacı olan bireyleri 

barındırmayı amaçlayan bir sosyal konut çalışması olarak yorumlanmıştır. Bugün 

gelinen noktada ise Tozkoparan Mahallesi’nin 2008 yılında riskli alan ilan edilmesinin 

ardından hazırlanan dönüşüm projesi ile şeffaflık ve katılımdan uzak ilerleyen sürece 

dur demek isteyen mahalleliler 2009 yılında Tozkoparan Derneği’ni (Toz-Der) 

kurmuşlardır. Katılımcılar arasında Toz-Der üyeleri de durumu birinci ağızdan 

aktarmıştır. Ek olarak; katılımcılar arasından bir meclis üyesi, meclis toplantılarında 

Tozkoparan Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm gündemini dile getirmek isteselerde oy 

çokluğunun projeyi destekleme motivasyonunun ‘arazinin değerinin kentsel dönüşüm 

sonrasında yükseleceği ve mülk sahiplerinin evlerinin değerinin 5 milyon olacağı’ 

düşüncesi olması durumun kentsel risklerin ötesinde maddi gerekçelere dayandığının 

apaçık kanıtı olmuştur. Katılımcılar Tozkoparan’da gerçekleştirdikleri mücadelenin de 

hiçbir siyasi kurum tarafından yeterince görünür kılınmadığını düşünmektedirler. 

Özellikle belediye meclis üyelerinin  Güngören’de ya da konu olan mahallelerde 

ikamet etmemesi, sorunların çözüleceğine dair görüşü olumsuz etkilemektedir.

Kentsel dönüşümün ‘rantsal dönüşüm’ olmaktan çıkarak yerleşim yerinde kentsel 

hakların eşitçe yeniden dağıtıldığı, mahalle kültürünün yok edilmediği, kentsel 

yerleşim alanlarının siteleştirilmeden planlandığı bir araç olması gerektiği yönünde 

ortaklaşılmıştır. Bölge yaşayanları; ‘nasıl bir kentsel dönüşüm olması gerektiği’ 

 envanter çalışması yapılabilir. 

Güngören’de aynı zamanda tarihi bir Osmanlı çeşmesinin bulunduğu ve son yirmi 

senedir tarihi çeşmenin kaldırılma sebebinin yurttaşlar tarafından bilinmediği ifade 

edilmiştir. Bulunduğu yerin adının ise bugün hala Güngören Çeşme Durağı olduğu, 

tarihi çeşmenin oradaki durak noktasında yer aldığı hatırlanmaktadır.  

Bölgenin tarihi yapılarından biri de Güngören (Vidos) - Genç Osman Camii’dir. Caminin 

17. yy’dan günümüze ulaşması sürecindeki kültürel mirasa ev sahipliği yapmasının 

yanı sıra iki özelliği daha bulunmaktadır. Bunlardan ilki caminin Osmanlı padişahı Genç 

Osman tarafından yaptırılan tek camii olmasıdır. Osmanlı tarihinde tüm camilerin suriçi 

bölgesinde inşaa edildiği dönemde Genç Osman Camii -sur dışında- Güngören’de 

yapılan tek camii olma özelliğine sahiptir. Caminin uzun süre yıpranma gerekçesiyle 

yenilenme ihtiyacı bulunmuş olsa da yakın geçmişte restore edilerek ilk yapıldığı 

dönemdeki görünüşüne kavuşturulduğu öğrenilmiştir.

Son dönemlerde ekonomik koşullar kapsamında mama fiyatlarının ciddi bir artış 

yaşandığı ve bu ekonomik artış nedeniyle sokak hayvanlarının da etkilendiği 

belirtilmiştir. İlçede yaşayan vatandaşların sokak hayvanlarına mama aldıkları ve buna 

yönelik olarak yerel yönetimlerden herhangi bir destek almadıkları ifade edilmiştir. 

Ayrıca sokak hayvanlarının sağlığına dair ilçede bir veteriner hizmetlerine ihtiyaç 

duyulduğu belirtilmiştir. Eş zamanlı, mahalleli kendi evcil hayvanlarını rahatça 

gezdirecek uygun alanların olmadığından da bahsetmiştir. 15 Temmuz Park’ında 

hayvanseverler tarafından parkın bir kısmında çitlerden bir alan tanımlanmaya 

çalışılmış ancak bu durum hem tüm ihtiyacı karşılayamamış hem de parkın diğer 

kullanıcıları açısından gerginlik yaratmıştır.  Buna ek olarak; sokak hayvanlarına su ve 

 planlanması ve bir ulaşım stratejisinin geliştirilmesi trafik yoğunluğunu 

 azaltabilir.

 Öneri 2. Bölgede özel araç kullanımını azaltacak şekilde İSPARK’ın 

 uygulamakta olduğu ‘Park Et Devam Et’ benzeri bir parklanma sistemi 

 kurulabilir. Mahallenin çeper bölgesinde kurulacak sistemle, özel araçların 

 mahalle dışına park etmesi sağlanarak, mahalle içine otobüs veya ring 

 sistemleri ile geçiş yapmaları sağlanabilir.

Trafiğe neden olan diğer bir sebep ise; kargo firmalarına ait araçlardır. İnternet 

alışverişlerinin yaygınlaşmasıyla artan kargo trafiği kentsel hareketliliği olumsuz 

yönde etkilemekte ve trafik oluşturmaktadır. Bu durumun da trafiğe eklenen diğer bir 

sebep olduğu düşünülmektedir.

 Öneri 1. Kargomat veya kargo otomatı olarak bilinen kent içinde belirli 

 noktalara yerleştirilen teslimat alanlarının yaygınlaştırılmasına yönelik 

 çalışmalar yapılabilir. Buna yönelik yerel yönetimler teşvikte bulunabilir. 

 Öneri 2.  Sabah ve akşam saatlerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle ring seferler 

 veya yeni otobüs hatları yapılabilir. 

 Öneri 3. İlçede bulunan Ahmet Kutsi Tecer, Fatih, Nadide, Ali Rıza Gürcan gibi 

 ana caddeler üzerinde bulunan İSPARK alanları kaldırılarak caddede trafik 

 akışı rahatlatılabilir.

 Öneri 4. Kaldırımlar üzerinde bulunan dükkan ve seyyar satıcı işgaliyesi 

 denetlenebilir ve engellenebilir.

İlçede hem kültür sanat etkinlikleri için yeterli alan olmadığı hem de olanların etkin 

değerlendirilmediği görüşü belirtilmiştir. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan Erdem Beyazıt Kültür Merkezi, Güngören 

Kültür ve Yaşam Merkezi ile kadınlara yönelik hizmet vermesi üzere açılan Hanımeli 

Konağı dışında kültür merkezi bulunmadığı, bu merkezlerin de ilçede yaşayanlarının 

ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kaldığı ve herkes için erişilebilir olmadığı ifade 

edilmiştir.

 Öneri 1. Yerel tiyatro toplulukları yerel yönetimler tarafından desteklenebilir.

 Öneri 2.  İlçeye yönelik bir tiyatro salonu  veya çocuklar için drama atölyeleri 

 yapılabilir. 

Çocukların ise güvenle gidebilecekleri ve sosyalleşecekleri, oyunlar oynamalarına 

yönelik bir merkezin bulunmadığı, bu nedenle oyun oynamak üzere okul 

bahçelerinden faydalanmaya çalıştıkları gözlemlenmiştir. Bu türden bir alanın 

bulunmaması kadınların bakım emeği sorumluluklarında eşitsiz bir şekilde artışa 

neden olmaktadır. Diğer bir yandan ise kadınlar ve çocukların sosyal kültürel 

ihtiyaçları giderek derinleşmektedir.

Plansız kentsel gelişimin bir sonucu olarak park ve yeşil alan altyapısı ilçede oldukça 

yetersiz kalmıştır. İstanbul genelinde kişi başına en az yeşil alanın düştüğü ilçe olduğu 

söylenebilir. Açık yeşil alan ve her yaştan kullanıcı için park vb. donatı alanının 

yetersizliği toplantı boyunca pek çok kez tekrarlanarak iletilmiştir. Buna göre 11 

mahalleden oluşan ilçede tüm mahallelerden gelen katılımcılar, Haznedar 

Mahallesi’nde bulunan 15 Temmuz Şehitler Parkı’nı kullanmaktadır. İlçenin toplam 

nüfusu da göz önünde bulundurulduğunda, hem tüm mahallelerde park ihtiyacı 

olduğunu hem de 15 Temmuz Şehitler Parkı’nın tüm Güngören’e hizmet veremediğini 

belirtmişlerdir.

İlçenin kentsel hizmetlerinde yetersiz kalan bir alanın da alevi vatandaşların ibadet 

gerekliliklerini karşılayacağı uygun bir cemevinin olmayışıdır. Katılımcılardan biri bu 

durumu “Biz kendi çabalarımızla bir apartmanda 2 daire kiralayıp onları birleştirerek 

cemevi ve lokal yaptık ancak ibadetin gerekliliklerine  çok uygun değil haliyle. Örneğin 

alevi komşularımızın bir cenazeleri olduğunda cenazeyi diğer ilçelerdeki cemevlerine 

taşımak zorunda kalıyorlar çünkü bir apartman dairesinden cenazenin define uygun 

şekilde hazırlanması da imkansız. Bize bir arazi ya da bina tahsis etseler bile yeter. 

Kendimiz el birliği ile bir cemevi yapar, cenazelerimizi hak ettikleri gibi defnederiz.” 

olarak ifade etmiştir.

 Öneri 1. İlçede farklı din mensuplarının ibadet ihtiyaçlarını giderebilecekleri 

 alanlar tahsis edilebilir.

 Öneri 2. İlçede yaşayan kadın, çocuk, genç, yaşlı, engelli ve tüm bireylere hitap 

 eden bir mahalle evi açılabilir. 

 Öneri 3. Özellikle yerel yönetimler tarafından kreş hizmetleri, çocuk etkinlik 

 merkezleri artırılabilir. 

 Öneri 4. Bölgede şiddet mağduru kadınlar için dayanışma evleri, kadın hakları 

 merkezi ve kadın danışma merkezleri açılabilir. 

 Öneri 5. Halk ekmek büfeleri erişimde kolaylık açısından tüm ilçe genelinde 

 artırılabilir. 

 Öneri 6. Tüm ilçeye hizmet verebilecek bir cemevi yapılabilir.

 Öneri 7. Yaşlı bireyler için sosyal destek merkezleri yapılabilir.

 Öneri 8. İlçe genelinde bisiklet yolu ve çocuk parklarının olmaması veya yetersiz 

 kalmasından dolayı yeni alanlar inşa edilebilir. 

 Öneri 9. Gençlerin spor faaliyetlerine daha aktif katılımları için gençlik spor 

 merkezleri kurulabilir.  İlçede bulunan spor kulüpleri desteklenerek buralarda

 yetişen sporcuların gelişimine açık bir alan haline getirilebilir. 

 Öneri 10.  Kadınlara yönelik mesleki kurslar ve istihdam merkezleri yapılabilir.  

 Öneri 11. Engelli bireyleri ve aileleri olmak üzere  mahallelerde sosyal aktivite 

 alanları, rehabilitasyon ve danışmanlık merkezleri çoğaltılabilir.

 Öneri 12. Merter’de bulunan otopark üzerindeki açık alanın düzenlemesi yeterli 

 bulunmamıştır; bu alan tören alanı olarak daha işlevsel hale getirilebilir.

 Öneri 13. Kale İş Merkezi karşısındaki yıkılan yapının bulunduğu parsel ile 

 henüz yıkımı tamamlanmamış ancak riskli yapının bulunduğu parselin 

 birleşimindeki alanda, ilçe meydanı planlanabilir.

Trafik problemi en çok dile getirilen sorunlar arasında olmuştur. Özellikle Merter 

bölgesinde yoğun bir trafik probleminin gözlemlendiği iletilmiştir. Katılım Kafe 

katılımcılarının aktardığı deneyimlerden ilçede aktif faaliyet gösteren taksicilerin 

Merter bölgesine gidecek yolcuları almayı kabul etmediği öğrenilmiştir. 

Merkez mahallelerdeki trafik yoğunluğunun temel sebeplerinden birinin de hem 

tekstil imalathanelerinin yoğunlaşması hem de keresteciler sitesinin  bu bölgede 

üretim, dağıtım, satış vb. operasyonlarının gerçekleşiyor olmasıdır. Dağıtım 

faaliyetinin benzer saatlerde yoğunlaşması, mal yükleme/indirmelerde yapılan 

uygunsuz parklanmalar nedeniyle trafik sık sık kilitlenmekte, bu yoğunluk özellikle 

Mehmet Nesih Özmen ve Nafiz Gürman mahallerinin günlük trafik akışını olumsuz 

etkilemektedir. Oldukça kısa mesafedeki yerlere dahi, saatler süren yolculuklara 

neden olması pek çok kez vurgulanmıştır. Özellikle okul dönüşlerinde servis kullanmak 

durumunda olan küçük yaştaki öğrenciler ve velileri için bu sorun, hızla çözülmesi 

gereken bir nokta olarak belirtilmiştir. Bir katılımcı bu konuyu “evim ile torunlarımın 

okuduğu Ahmet Merter İlkokulu bağırsam duyulacak kadar yakın mesafede . Ancak; 

her gün 1 saat onları okula bırakmak, 1 saatte okuldan almak için bu trafiği çekmek 

zorunda kalıyorum.” olarak özetlemiştir.

 Öneri 1. Yerel yönetimler tarafından Güngören’e özel bir mal tedarik zincirinin 

Güneştepe Mahallesi’nde bulunan Aliya İzzet Begoviç Parkı, Spor Parkı ve Güneştepe 

Spor Sahası ve kültür merkezini içerisine alan 25 bin m2’lik alanın, millet bahçesi inşa 

edilmesi üzere TOKİ’ye devredildiği öğrenilmiştir.

Güngören’de yeşil alan olarak nitelendirilebilecek yaşayanların vakit geçirebileceği 

alanların yalnızca Tozkoparan bölgesinde kaldığı düşünülmektedir. Tozkoparan’ın da 

ranta açılması Güngören için büyük bir kayıp olarak görülmektedir. Bu bağlamda 

mahalle yaşayanları tarafından büyük bir direniş gösterilmektedir.

 Öneri 1. Merter’de bulunan Şelale Parkı’nın zaman içerisinde yeşil alan işlevini 

 yitirdiği, parkın içerisine açılan işletmeler sebebiyle kullanım amacının 

 farklılaştığı ifade edilmiştir. Bu kapsamda; yeşil alan niteliğinin geri 

 kazandırılması kamusal alan kazanımı sağlayabilir.

Katılımcılar arasından bir kişi Merter ve Tozkoparan bölgesininin ağaç ve bitki çeşitliliği 

açısından zengin olduğunu aktarmıştır. 

 Öneri 1. Güngörenin Merter ve Tozkoparan bölgelerinde bitki faunasına yönelik 

 araştırmalar yapılabilir.  Bölgeye özgü bitkiler var ise; bu bitkilere yönelik yerel 

 yönetimlerin uyguladıkları plan notlarına bilgi düşülebilir, korumaya yönelik 

 çalışmalar yapılabilir.

Engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç bireyler ile onların aileleri ele alındığında; Güngören 

ilçesinin önemli bir gündemi de bu grupların ihtiyaçları olmuştur. Akülü ve manuel 

tekerlekli sandalye ile yaşamına devam eden bireylerin ara yollarda ve kaldırımlarda 

ciddi güvenlik sorunları yaşadıkları belirtilmiştir. Kaldırım taşlarının düzensiz ve eksik 

olması ile kaldırımlarda oluşan çukurlar, fiziksel ve görme engelli bireyler için günlük 

yaşamlarını epeyce zorlamaktadır. Kendi yaşamsal ihtiyaçlarını yardım almadan 

gidermek isteyen engelliler,  mahalle ve sokak ölçeğinde kentsel tasarımın bu hususta 

ele alınmasının aciliyetine vurgu yapmıştır. Bu konuda özelleşen bir konu da engelli 

bireylerin anneleri ve ihtiyaçları olmuştur. Anne ve çocuklarının bir araya gelebileceği 

ve deneyim paylaşabileceği ortamın yok denecek kadar az olduğunu belirten 

görüşler bildirilmiştir. 

 Öneri 1.  Güngören İlçesindeki her mahalle için erişilebilirlik özelinde kentsel 

 tasarım rehberi hazırlanabilir.

 Öneri 2.  Akülü tekerlekli sandalyelerin kamusal alanlarda şarj edilebilmesi için, 

 şarj noktaları yaygınlaştırılabilir. 

 Öneri 3. Ana ve ara yollardaki kaldırımlarda scooter parklanması engellenerek, 

 erişilebilirlik arttırılabilir.

 Öneri 4. Engelli çocuklara ‘engelsiz parklar’ tasarlanabilir.

 Öneri 5. İlçedeki yerel yönetim ve büyükşehir belediye koordinasyonu ile engelli 

 gençler için yaz kampı ve etkinlik programları arttırılabilir.

 Öneri 6. İlçedeki yerel yönetim ve büyükşehir belediye koordinasyonu ile tüm 

 kamusal alanlardaki tuvaletlere; engelli ve yaşlılar için acil durum sinyal 

 butonları eklenebilir.

 Öneri 7. İlçedeki tüm kamu kuruluşları başta olmak üzere; günlük hayatta 

 ihtiyaç duyulan tüm mekanlara seyyar rampa tahsisi yapılabilir. 

 Öneri 8. İlçe özelinde geliştirilecek istihdam programlarında engelli bireylerin 

 annelerine ve ihtiyaçlarına uygun iş alanları yaratılabilir.

 Öneri 9. İlçe bütününe hizmet verecek noktalarda engelli, yaşlı ve emeklilerin 

 ihtiyaçlarına uygun sosyalleşme alanları yaratılabilir.

Güngören’in kültürel mirasına yönelik aktarılan notlarda somut ve soyut mirasa 

yönelik bilgiler paylaşılmıştır. Yakın zamanda şair ve yazar Taşkın Aşan tarafından 

kaleme alınan ve 30 yıllık çabanın ardından Güngören’in tarihine ışık tutan ‘Vidos’tan 

Güngören’e’ adlı kitabın basılması Güngören’de yaşayanların kolektif belleğini 

korumak ve yaşatmak için önemli bir kaynak haline gelmiştir. 

 Öneri 1. Güngören bölgesinde yaşayan gençlerin kolektif bilincini yükseltmek 

 adına yaşlı bireylerle bir araya gelebilecekleri, hem yaşlı bireylerin Güngören’e 

 dair hikayelerini aktarabilecekleri hem de gençlerin yaşlılara değişen dünyaya 

 dair bilgi aktarımında (teknoloji vb. konularda) bulunabilecekleri bir ortam 

 sağlanabilir. Bu ortamlar da ‘Mahalle Evleri’ aracılığıyla kurulabilir.

Mirasa yönelik ilçenin önemli değerlerinden biri olan ve yaklaşık 40 yıllık bir geçmişe 

sahip İzzet Ünver Lisesi’nin öneminden bahsedilmiştir. Katılımcılar arasında da 

birbirinden farklı yaşlarda bu liseden mezun olan kişiler deneyimlerini aktarmışlardır. 

12 Eylül olaylarında öğretmenleri için eylemde bulunan İzzet Ünver Lisesi 

öğrencilerinin kimlik kontrolünde yere yatırılmış haldeki fotoğrafları ile o döneme 

damga vuran liselerden biri haline geldiği iletilmiştir.

Lisenin adının değiştirilmek istenmesi ile 5000’e yakın imza toplayarak kurulan İzzet 

Ünver Lisesi Mezunları Derneği tarafından 7 senedir devam eden bir mücadelenin 

başlangıç adımı atılmıştır. bugünün gelinen aşamada ise okulun yıkılacağı, yerine yeni 

bir okul ve altına yeraltı otoparkı planlanacağı bilgisi alınmıştır. Lisede öğrenim gören 

öğrencilerin de misafir okula gönderileceği bilgisi alınmıştır. Dernek bu konuda da 

dava açarak süreci aktif olarak takip etmekte ve mücadeleye devam etmektedir.

 Öneri 1. İzzet Ünver Lisesi’nin, tarihine ve değerine yakışır şekilde korunması ile 

 aynı isimle hizmet vermeye devam etmesi sağlanabilir. 

 Öneri 2. Lisenin anısına bir fotoğraf sergisi de organize edilebilir.

Tarihi mirasa yönelik DİSK Tekstil İşçileri Sendikası Merter Şubesi’nin bölgede yer 

alması tarih boyunca önemli direnişlere tanıklık etmiştir. Emek tarihinin korunması ve 

kayıt altına alınmasına yönelik bazı çalışmaların yapılması gerektiğine vurgu 

yapılmıştır.

 Öneri 1. Emek müzesi için çalışmalar yapılabilir. Bu çalışma kapsamında 

 öncelikle Güngören’de yaşayan işçi emeklisi olup geçmişe dair değerli 

 hatıralara sahip kişilerle görüşülerek hem somut hem soyut mirasa yönelik bir 
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mama verecek tanımlı alanlar olmadığından dolayı sokak ortalarına ve kaldırımlara 

gelişigüzel bırakılan yiyeceklerin sıhhı koşullardan uzak bir durum yaratıp hem 

hayvanlar hem de insanlar açısından sağlık riski oluşturduğu öğrenilmiştir.

Sokak hayvanlarının öldükten sonra ilçe belediyesi tarafından çöpe atıldığına şahit 

olan bir katılımcı bu konuda yaşadığı derin üzüntüyü de eklemiştir.

 Öneri 1.  Mahallelere, ortak alanlara mama istasyonları kurulabilir.

 Öneri 2. Yerel yönetimler tarafından belirlenen mahallelerde yerel hayvan 

 gönüllü kurulu oluşturulabilir.

 Öneri 3. İlçe genelinde ücretsiz sokak hayvanlarına yönelik veteriner hizmetleri 

 merkezi kurulabilir.

 Öneri 4. İlçe bütününde hayvanlara özel ayrılmış güvenli gezi rotaları 

 oluşturulabilir.

 Öneri 5. İlçe bütününde hizmet verecek hayvan mezarlığı alanı ayrılabilir.



 artırılabilir. 

 Öneri 2. Kira artışlarının sonucu atölyelerin konut alanlarının alt katlarına 

 taşınması ikamet eden nüfus üzerinden çeşitli sorunlara yol açmaktadır. 

 Denetimsiz ve ruhsatsız olan bu atölyelerin faaliyetleri denetlenebilir ve 

 engellenebilir.

Güngören’in şu an içinde bulunduğu sınırlarda 60’lı yıllarda ziraat ve hayvancılık 

faaliyetlerinin yürütülmekte olduğu öğrenilmiştir. Şimdilerde ise Güngören 

bölgesinde üretim ve ticaret faaliyetleri yoğun bir şekilde gerçekleşmekte olup, 

sektörel örgütlenme ‘tekstil’ alanında uzmanlaşmıştır. 

Güngören ilçesinde yer alan Merter tekstil merkezi sadece Güngören’de değil tüm 

İstanbul ve Türkiye için tekstil ve konfeksiyon sektörlerinde lokomotif işlevi 

görmektedir. Üretim atölyeleri ile toptan ve perakende satış alanlarının yoğunlaştığı 

ilçede, Merter’in ulaşım aksları ile beslenen merkezi bir noktada yer alması 

gerekçesiyle çevre ilçelerden pek çok yurttaş istihdam imkânı bulabilmektedir. 

Katılımcıların ifadesine göre Güngören’de yaşayanların %70’e yakını tekstil ve hazır 

giyim sektörünün üretim, pazarlama/satış ya da dağıtımı ile ilgili alanlarında 

çalışmaktadır. Özellikle tekstil üretimi, apartman altlarında bulunan konfeksiyon 

atölyelerinde yapılmakta, bu alanların sıhhi koşullardan uzak, denetimsiz ve ruhsatsız 

olduğuna dair kaygılar ifade edilmektedir. 

Merter tekstil sektörü için fiziki üretim alanı olarak kullanılmamaktadır. Tekstil alanında 

merkezi yönetim ve planlama ise özellikle Keresteciler Sitesi bölgesinde yer seçmiştir. 

Diğer bir yandan el işçiliği ile ayakkabı imalatına yönelik üretim faaliyetlerinin Sanayi 

Mahallesi’nin Sancaktepe bölgesinde yaygın olduğu bildirilmiştir. Burada uzun 

yıllardır faaliyet gösterdikleri ve kümelendikleri iletilmiştir. 

 Öneri 1. Sancaktepe bölgesinde yoğunlaşan ayakkabı imalat faaliyetlerini 

 gerçekleştiren esnafların görünür kılınması için Güngören ve çeşitli ilçelerde 

 kermes ve benzeri etkinliklerde bu esnaflara ver verilebilir.

 Öneri 2. Ayakkabı imalatında faaliyet gösteren esnaflara yerel yönetimler 

 nezdinde satış alanları tahsis edilebilir.

 Öneri 3. Bölgeye en yakın Enstitü İsmek Merkezi’ne ayakkabı üretiminde el 

 işçiliğine yönelik meslek edindirme kursları açılabilir.

 Öneri 4. Güngören ilçesinin hem yurtiçi hem de yurtdışı ticari faaliyetleri 

 yoğun bir bölge olmasına rağmen iş insanlarının bölgeyi ziyaretlerinde ilçe 

 içerisinde konaklama imkânlarının yok denecek kadar az olduğu ve bu konuya 

 ilişkin bir ihtiyaç  bulunduğu ifade edilmiştir.

Katılımcıların paylaşımları doğrultusunda, Güngören’de son zamanlarda madde 

bağımlılığı ve ticaretinde ciddi artış görüldüğü aktarılmıştır. Akıncılar Mahallesi, İnönü 

Caddesi bu tip faaliyetlerin gerçekleştiği yerlere örnek olarak verilmiş, kullanım ve 

alışverişin apartman girişlerinin kullanımına kadar yaygınlaştığı belirtilmiştir. Özellikle 

genç nüfusun uyuşturucu ticareti vb. suç olaylarına sürüklenip yasal olmayan 

yollardan geçim kaynağı oluşturmaya yöneldiği ifade edilmiştir. Bölgede yetersiz 

sosyo-kültürel faaliyetler nedeniyle bireylerin başka bir alternatifleri olmadığı zaman 

sokaklara yöneldiği, beraberinde toplumsal sorunlar ve asayiş olaylarında artış 

yaşandığı belirtilmiştir.      

 Öneri 1.  Bağımlılıkla mücadele kapsamında  mahalle odaklı ilçe emniyeti, 

 kaymakamlık ve yerel yönetimler ortak proje yapabilir.

 Öneri 2. Bağımlılıkla mücadele eğitim danışma merkezleri kurulabilir, bu 

 merkezlerde ayrıca saha çalışmaları yapılabilir.

 Öneri 3. Bağımlı bireyleri tekrar kazandırmak veya önlemek adına sosyal 

 destek programları düzenlenebilir.  

 Öneri 4. Muhtarlıklarla bağımlılıkla mücadele konusunda programlar 

 geliştirilebilir.

Güngören ilçesinde 1960’lı yıllardan beri yoğun bir işçi nüfusunun barınması, emek 

yaşamı için büyük çaplı ve tarihi direnişlerin gerçekleşmesi, emeği sembolize eden 

mekan hatıralarının olması ilçede bir örgütlenme eğiliminin olduğunu ortaya 

koymaktadır. İlçede örgütlü çalışmalar yürüten pek çok sivil toplum kuruluşu olmasına 

karşın, sivil toplumu ilçe belediyesi ile ortak bir masa etrafına oturtacak, iletişim kanalı 

oluşturacak bir aktif ilçe kent konseyi faaliyeti gözlenmemektedir. Bu durumun 

yapan polis sayısının da 140 civarında olduğu paylaşılmış ve bu sayıların güvenli 

alanların tesisinde yeterli olmadığı belirtilmiştir.  

 Öneri 1.   Göçmenlerin yoğun olduğu mahallelerde planlı sosyal entegrasyon 

 programları yapılabilir. 

 Öneri 2.  Mevcut mahallelerde güvenlik durumu tespit edilmek üzere saha 

 gezileri ve tespitleri yapılabilir. Güvenlik problemi olan ve özellikle sosyal 

 uyumda zorluk yaşayan bireylerin denetlenmesine yönelik yerel mahalle 

 temsilcileri ve emniyet birim temsilcileri görevlendirilebilir.

 Öneri 3.  Toplumsal olayların yaşandığı  özellikle kadın ve çocukların güvende 

 hissetmediği mahallelerde  güvenlik butonları oluşturulabilir. 

 Öneri 4.   Artan sosyal sorunlara karşı suç önleme ve sosyal uyum merkezleri 

 kurulabilir.

 Öneri 5. Güvenlik önlemlerini arttırmak için ana caddelerde mobese 

 kameraları ve ara sokaklarda güvenlik güçlerinin sayısının arttırılması etkili 

 olabilir.

 Öneri 6. Merter Köprüsü üzerinde dilenen kişilere yönelik rehabilitasyon ve 

 ekonomik destekler sağlanarak bu bölge dilencilerden arındırılabilir.

İkinci olarak; son 10 yıldır yoğun bir siteleşme olduğu, sitelerin yüksek duvarlarla 

kapalı ve güvenlikli halinin site dışındaki alan için ‘tekinsiz ve ıssız alan’ hissiyatı verdiği 

dile getirilmiştir. Özellikle Merter’den Marmara Forum tarafına gidilen aksta 

yürüyebilecek bir yolun olmadığı bu durumunun gece saatlerinde hem erkeklerde 

hem de kadınlarda büyük bir endişeye neden olduğu aktarılmıştır. 

 Öneri 1. Altyapı düzenlemeleri ve aydınlatma çalışmaları yapılarak 

 yurttaşların kullanabileceği yaşayan bir cadde düzenlemesi gerçekleştirilebilir.

Güngören’de yaşayan katılımcıların son zamanlarda ilçe genelinde birçok mahallede 

kendilerini güvende hissetmedikleri ve asayiş sorunları olmak üzere birçok toplumsal 

düzeni bozan olay ile karşılaştıkları ifade edilmiştir. İlçede artan göçmen nüfusu ve 

sosyo-ekonomik durum, gelir eşitsizliği vb. ekonomik koşullara bağlı farklılıklar 

nedeniyle yaşanan sosyal uyum sorunları mahalleli tarafından vurgulanan 

noktalardan biri olmuştur. Suç faaliyetlerindeki artışın ciddi bir güvenlik problemi 

oluşturduğuna dair muhtarlık ve emniyet birimlerine şikayetler geldiği belirtilerek, bu 

konularda geliştirilebilecek sosyal politikalara ihtiyaç duyulduğu ifade edilmiştir. Buna 

ek olarak bölgede kayıt dışı göçmenlerde artış olması nedeniyle ilçe genelinde 

yaşayan bireylerin tedirginlik hissettiği dile getirilmiştir.

Güvenlikle ilgili yaşanan sorunların ve güvensizliğin artış sebeplerine ek olarak; 1989 

yılında ilçede beş polis merkezi varken günümüzde bu sayının ikiye düştüğü, görev 

İlçede son yıllarda yaşanan göç artışı ve istihdamın daralmasına bağlı olarak 

mahallelinin gelir seviyesinde düşüş yaşandığı gözlemlenmektedir. Bu sorunun bir 

yansıması olarak daha çok göçmenlerin dairelerde ikamesi yerine, ekonomik gelir 

elde etme amacıyla mülk sahiplerinin, apartmanların altında bulunan dükkanları iş yeri 

kullanım amacı dışında kiraya verdikleri ifade edilmektedir. Bir arada yaşama kültürü 

ile uyuşmanın olmaması ve kira bedellerinde hızla artış yaşanması nedenleriyle 

apartman sakinleri arasında bu konuda sıklıkla kavgalara şahitlik edildiği 

belirtilmektedir.

Dezavantajlı gruplar arasından kadınlara yönelik çalışmaların artırılması gerektiği, 

saha araştırmaları yapılarak ihtiyaç sahibi kadınlara ulaşılmasının önem arz ettiği 

konusuna vurgu yapılmıştır. Kadınların açık kamusal alanlarda yürümeyi tercih 

etmedikleri ve kendilerini güvende hissetmedikleri öğrenilmiştir. Bununla birlikte; 

ilçede aktif olarak sosyal hayatın içerisinde olmak konusunda istekli olan kadınlar, 

aynı zamanda kafe ve restoranların yüksek ücreti sebebiyle kamusal, güvenli ve 

uygun fiyatlı alanlara ihtiyaç duyduklarını belirtmişlerdir. Kadın emeğinin 

görünürlüğünün de arttırılması gerekliliğini  ileten katılımcılar, kadınların ekonomik 

olarak güçlendirilmesinin Güngören İlçesinde büyük değişimler yaratacağına 

inanmaktadır. 

İlçe belediyesi tarafından dönüştürülerek kadınlara yönelik hizmet vermesi üzere 

açılan Hanımeli Konağı’nın hem fiziki imkânlarının hem de faaliyet alanının zayıf 

olduğu belirtilmiş ve kadınların sosyal aktiviteleri, gelişimini destekler nitelikte kursları 

ve el emeğini değerlendirmeleri üzere işlevsel bir alana dönüştürülmesi ihtiyacı 

bulunduğu ifade edilmiştir.

Suriyeli göçmenler ikame ederken; iş sahasının yoğunlaştığı Sanayi Mahallesi gibi 

bölgelerin siyahi göçmenler tarafından tercih edildiği öğrenilmiştir. Özellikle tekstil 

sanayi alanında geniş bir iş sahasının Güngören’de yer seçmiş olması ve yoğun iş 

gücü ihtiyacı, göçmenleri bu bölgeye çekmektedir. Kendilerine bir hayat kurmak 

umuduyla ilçeye yerleşen göçmen nüfusunun ucuz ve kayıtsız şartlarda çalışıyor 

olması da, işgücü talebinin hızlıca karşılanmasını sağlayarak bölgeye yoğun bir göç 

dalgasının gelmesine sebep olmuştur. Katılımcıların aktarımları kapsamında göçü 

tetikleyen temel faktör; iş sahası olmuştur. Bunlara karşın son 10 yılda Güngören 

nüfusu düzenli olarak azalmıştır. Bunun temel sebebi ise; konut kullanımının yerini 

ticari kullanıma bırakmasıdır. Kentsel hareketlilik gün içinde hızlı bir değişiklik 

geçirmektedir. 

 Öneri 1. Nüfus projeksiyonları gündüz gece nüfusu göz önüne alınarak yapılırsa,  

 kentsel hizmetler nüfusun ihtiyaçlarını karşılama yönünde daha makul 

 standartlarda planlanabilir.

 Öneri 2. Yoğun göç artışı olan mahallelerde sosyal uyum ve planlı dağılım 

 programları yapılabilir.

Güngören ilçesi 1992 yılında Bakırköy ilçesinden ayrılarak yeni bir ilçe olmuştur. 1993 

yılında ise Esenler ilçesine ait sınırlar Güngören ilçesinden çıkarılmış, Güngören 11 

mahalleli bir ilçe olarak batıya doğru yayılarak genişlemeye devam etmiştir. 

Güngörenli katılımcılar tarafından kentsel gelişim hakkında fiziksel çehresindeki hızlı 

değişime karşın gelişime yönelik olumlu bir yorum yapılmamış, alt yapı sorunu, trafik 

ve kargaşanın çoğaldığı aktarılmıştır.

İlçenin batı tarafındaki mahalleler yerleşim yeri ağırlıklı olmakla birlikte doğu tarafı 

sanayi alanının yoğunlaştığı bölge olarak karşımıza çıkmaktadır. Konut yerleşim 

birimlerinin organizasyonuna bakıldığında ise; siteleşmenin yoğun olmadığı daha çok 

tekil yapının yaygın olduğu iletilmiştir. Bu durum ise; mahalle kültürünün ve 

örgütlenmenin hala oldukça yaygın olduğunu ortaya koymaktadır. 

Katılımcılar Nafiz Gürman Mahallesi’nin ticari baskı altında olduğunu, konut olarak 

kalmasının istendiğini fakat yakın zamanda işyeri kiralarının artması ile birlikte  çok 

fazla ticari işletmenin bu bölgedeki dairelere yerleştiğini ve mahallenin çehresinin 

değişmeye başladığını aktarmışlardır. Mahalle kültürü ve dokusunun yok olmaya 

başlaması bir tehdit olarak görülmektedir.

 Öneri 1. Mahalle dayanışma ağlarının güçlendirilmesi için ilçe kent konseyi ilçe 

 belediyesi ile bir iletişim kanalı kurabilir.

 Öneri 2. Planda konut kullanımında görünen parsellerdeki yapılarda yerel

 yönetimler aracılığıyla denetleme ve raporlama yapılabilir.

İlçenin sosyal yapıda geçirdiği değişimin özellikle Güneştepe ve Merkez Mahallelerine 

olan yansımasının yoğun hissedildiği, bu bölgelerde yoğun bir göç trafiğinin olduğu 

iletilmiştir. Merkez Mahallesi ve çevresindeki yerleşim alanlarında yoğunluklu olarak 

Tekstil sektörünün aktif faaliyet gösterdiği Güngören’de kayıtsız işçi sayısının yoğun 

olduğu tahmin edilmektedir. Bu durum tekstil çalışma sahalarında planlamayı 

zorlaştırmaktadır. Apartman altlarında bulunan konfeksiyon atölyelerinde çalışan bu 

işçiler kayıtsız çalışmalarının yanı sıra, katılımcılar tarafından aktarılan bilgiye göre can 

güvencelerinin de olmadığı, işverenleri tarafından atölyeye kilitlendikleri ve zorla 

sabaha kadar çalıştırıldıkları öğrenilmiştir. Büyüyemeyen küçük çaplı konfeksiyon 

atölyeleri üretimi artırmak için işgücüne yoğun iş yükü vermekte, bu durum iş sağlığı 

ve güvenliğini tehdit etmektedir.

 Öneri 1. Belediye zabıtaları daha yoğun denetleme yapabilir; kayıtsız çalışanlara  

 yönelik merkezi yönetime bir raporlama yapılabilir. 

 Öneri 2. Zabıta raporlarından elde edilen bilgiler ışığında ihtiyaç duyulan   

 mahallelerde yerel yönetimler tarafından ‘İş Sağlığı ve Güvenliği’ eğitimlerinin  

 verilmesi yönünde bir destek sağlanabilir.

Mülteci ve göçmenlerin güvencesiz koşullarda çalışmasının bir nedeni de meslek  

edindirme eğitimi almamış olmaları ve her koşulda çalışabilir nitelikte olmalarıdır. 

 Öneri 3. Enstitü İsmek tarafından tekstil çalışanlarına ve el emeğine yönelik  

 sertifikalı eğitim kursları verilebilir.

Merkez Mahallesi Merter bölgesinde tekstil depo, atölye ve imalathanelerinin plansız 

bir şekilde yer seçmesi ve kümelenmesi, mahallenin arazi değerlerinde ciddi bir 

yükselişe neden olmuştur. Kiralar oldukça yükselmiştir. Fakat tekstil sektörünün 

yoğunlaştığı Laleli gibi örneklerle karşılaştırıldığında daha uygun kira fiyatlarının 

bulunması da bölgeye talebi artırmaktadır.

 Öneri 1. Yapı kullanımı için yerel yönetimlerin zabıta birimleri denetimleri

konusunda o bölgede yaşayan mahalleliyle danışarak ve anlaşarak kararlaştıran, 

kamu-yurttaş iletişim ağını güçlendiren bir yöntem anlayışının karar vericiler tarafında 

geliştirilmesi gerektiğine inanmaktadır. 

 Öneri 1. Yerel yönetimler aracılığıyla mahalle dayanışma ve danışma kurulları 

 oluşturulabilir. 

 Öneri 2.  Dayanışma kültürünü yaygınlaştırmak ve bölgede yaşayan yurttaşın 

 bilgiye erişimlerini kolaylaştırmak adına ilgili STK’larla iş birliği 

 gerçekleştirilebilir. 

 Öneri 3. Yerel belediyeler kentsel dönüşümde denetleyici olma yetkisini daha 

 sıkı takip edebilir. Belediye içerisinde kentsel dönüşüm uygulamaları 

 denetleme kurulu oluşturulabilir. Bu kurullarda; şehir plancı, mimar, peyzaj 

 mimarı, inşaat mühendisi, elektrik mührendisi, sosyolog, psikolog, avukat vb. 

 pek çok meslek sahibine yer verilebilir.

 Öneri 4. Kentsel dönüşüm uygulanacak bölgelerde belirlenen %40’lık sosyal 

 donatı alanının ‘yeşil alan’ olarak tanımlanması, bu pay üzerindeki belirsiz 

 uygulamanın netleştirilmesi kentsel haklarda adaleti sağlamaya yardımcı 

 olabilir.

Diğer bir taraftan; iklim meselesinin düşünülmediği, inşaa edilecek yapıların çevreci 

veya enerji dostu olup olmadığının herhangi bir kriter olarak bile planlanmadığı, bu 

durumun ise dünya iklim değişikliği uyumluluğuna yönelik önemli adımlar atarken 

bizleri geri götürdüğü düşünülmektedir.

Deprem riskinin en fazla olduğu mahallenin Sanayi mahallesi olduğu ve katılımcıların 

ifadelerine göre sanayi mahallesinde bir kentsel dönüşüm ihtiyacının olduğu 

aktarılmıştır.  Sanayi Mahallesi’ndeki binaların yüksek riskli olduğu ve acil olarak 

yapılanmaya gidilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Buna ek olarak Güngören’de genel 

olarak gerek binaların gerekse ilçede yaşayan vatandaşların depreme hazırlıklı 

olmadığı ve risk taşıdığı ifade edilmiştir.  

İlçede deprem toplanma alanlarının yetersiz olduğu, Akıncılar Mahallesi’nde bulunan 

400 m2’lik alan içerisinde muhtarlığın da bulunduğu toplanma alanının, mahallede 

yaşayan nüfus düşünüldüğünde yetersiz kaldığı örneği ile belirtilmiştir.

 Öneri 1. Bölgesel eylem planları ile deprem riski taşıyan binalar yeniden 

 yapılandırılabilir.

 Öneri 2. Güngören’de belirli periyotlarla risk taşıyan mahallelerde afet planları 

 oluşturulabilir. 

 Öneri 3. Yerel yönetimler ve STK’lar ile birlikte iş birliği gerçekleştirilerek 

 deprem bilgilendirme ve risk alanları formları düzenlenebilir.  

 Öneri 4. Yüksek riskte olan mahalleler için  deprem toplanma alanları 

 oluşturulabilir.

Güngören’de bireylerin yaşadıkları mahallede kalarak temel ihtiyaçlarını giderebilme, 

kamusal hizmet ve sosyal donatı alanlarına erişebilme yönünde mahallenin 

imkânlarının yeterli koşullarda olmadığı ifade edilmektedir.  Mahallelinin birlikte vakit 

geçirebileceği sosyal tesisler, park alanları, rehabilitasyon merkezleri ve kreş 

hizmetleri olmak üzere yerel anlamda yetersiz kentsel hizmetler olduğu ifade 

edilmiştir.  Buna ek olarak; kamusal açık yeşil alan, eğitim ve kültür merkezleri, sağlık 

kurumları, kadın danışma merkezlerinin yetersiz olması nedeniyle mahalleliler bu 

hizmetler için talepte bulunmuşlardır. Yerel yönetimler tarafından ilçede yaşayan 

bireylerin etkinliklere katılabileceği, haklarını öğrenebileceği veya kurslara dahil 

olabileceği bir mahalle evinin eksik olduğu ifade edilmiştir. 

ciddiyetini katılımcılar ‘ilçe kent konseyine katılımlarının engellendiği’ açıklamasıyla 

ifade etmişlerdir.

 Öneri 1. ‘Demokrasi Kültürü’ isimli demokrasi, aktif yurttaşlık, katılımcılık, 

 katılımcı demokrasi vb. konularda eğitimler düzenlenebilir. Bu eğitimlerde 

 muhtar ve yerel yönetim iş birliği yapabilir.

 Öneri 2. Pandemi ve artan kira fiyatları sebebiyle kullandıkları mekânları 

 boşaltmak zorunda kalan sivil toplum örgütlerinin faaliyetlerine devam 

 edebilmeleri için İBB’ye ait olduğu belirtilen eski ek hizmet binasında yer tahsis 

 ederek ya da yeni bir kültür merkezi yapılarak çözüm üretilebilir.

Güngören ilçesi, sosyal-demografik açıdan; farklı etnik grup, dini inanç, siyasi görüş, 

ekonomik sınıf ve kültürel geleneklere sahip  yurttaşları kapsayan heterojen yapıdaki 

ilçelerden biridir. Bu anlamıyla inanç, görüş ve sınıfsal açıdan azınlıkta kalan toplumsal 

grupların inanç, değer ve göreneklerinin gözetildiği sivil toplum kuruluşlarına ve 

ibadethanelere ihtiyaç duyulmaktadır. Geçmiş yıllarda bu yönüyle aktif bir şekilde yer 

alan sosyal ağların bulunmuş olduğu ancak son yıllarda mekan bulma noktasında 

sorunların yaşanması nedeniyle sınırlılıkların sürdüğü ifade edilmektedir.  Bu 

nedenlerle bölge sakinleri arasında etkileşimin azalırken yaşam tarzı bölünmelerinin 

artıyor olduğu sorununa değinilmiştir.

 Öneri 1. Bir model olarak Karşı Kapı gibi  sivil toplum kuruluşları, kültür evleri, 

 dernek, inisiyatif ve ağların oluşması desteklenebilir ve yaygınlaştırılabilir; bu 

 şekilde bölge insanları birbirleri ile temas kurabilir.

Güngörende okullaşmanın yavaşladığı ve öğrencilerin ilçe mahallelerinde dengeli bir 

dağılımının olmadığı, bu durumun öğrencilerin eğitim öğretim ihtiyaçlarının yerinde 

karşılanmasına imkân vermediği; bu durumun ise sosyal ekonomik sorunlar ve taşıma 

eğitim sistemlerinden kaynaklı olduğu belirtilmiştir.  

Özellikle okul yetersizliği veya taşımalı eğitim sistemi nedeniyle öğrencilerin ulaşım, 

sosyal uyum, akran zorbalığı, sosyo-ekonomik yetersizlik gibi birçok problemle 

karşılaştığı ve eğitimdeki haklarına temel olarak erişemedikleri ifade edilmiştir.  

Yetersiz sosyo-ekonomik durum, gelir eşitsizliği vb. nedenlerle en çok çocukların okul 

ihtiyaçları ve temel beslenmelerinde ciddi sıkıntıların ortaya çıktığı belirtilmiştir.   

Eğitim alanları konusundaki yetersizliğe kendi buldukları çözümü aktaran Mehmet 

Nesih Özmen Mahallesi Muhtarı Aziz Kılıç “Ben muhtar olduğumda Güngören’in tek 

okulsuz mahallesi Mehmet Nesih Özmen Mahallesi’ydi. Vatandaşın şartlı terk ettiği bir 

arsa bulduk. Yeşil alan dışında bir şey yapılamaz ibaresi olan arsada gizlice okul yaptık. 

Adı “Şiir Mektebi” olan okulumuz ilkokul ve ortaokulun aynı eğitim alanında ve 8 yıl 

olduğu dönemde yapıldığı için tüm mahallelilere yeten bir okuldu . Sonra 4+4 eğitim 

sistemine geçince  Şiir Mektebi, ortaokul olarak hizmet vermeye başladı.  Öyle olunca 

bizim mahallemizdeki (Mehmet Nesih Özmen) çocuklar ilkokul için Nafiz Gürman 

Mahallesi’ne gitmeye; onların ortaokula giden çocukları bizim mahallemize gelmeye 

 Öneri 1. Yerel yönetimlerin sosyal hizmetler biriminde çalışan saha görevlileri 

 tarafından Güngören bölgesinde ilgili mahalle muhtarı ile iş birliği halinde 

 ihtiyaç sahibi kadınların sorunlarına yönelik bir araştırma yapılabilir.

Öneri 2. Saha araştırma raporlarından yola çıkılarak kadınların ihtiyaçlarına 

 yönelik çözüm önerisi getiren içeriklerin planlandığı bir Mahalle Evi 

 planlanabilir. 

Öneri 3. Kadınların acil durumlarda kiminle iletişime geçebilecekleri ve nasıl 

 önlem alabileceklerine yönelik kısa eğitimler Mahalle Evleri’nde organize 

 edilebilir.

Öneri 4. Güngören’in açık alanlarında kadın emeğini değerlendirmeye yönelik 

 etkinlikler düzenlenebilir.

İlkokul ve ortaokul çağındaki çocuklara yönelik beslenme ve spor gündemine 

değinilmiştir. Çocukların sağlıklı ve uygun fiyatlarda gıdaya erişiminin olmaması, okul 

dışı faaliyetlerde enerjilerini atabilecekleri bir faaliyet alanı olarak spor alanlarının 

eksikliği anne babalarda büyük bir endişe oluşturmaktadır. 

Öneri 1. Okul sonrası faaliyetlere yönelik açık kamusal alanlarda etkinlik 

 (satranç turnuvaları, tiyatro atölyeleri vb.) sahaları oluşturulabilir.

Öneri 2. Yerel yönetimler, ilkokul ve ortaokul çağındaki ihtiyaç sahibi çocuklara 

 beslenme yardımında bulunabilir.

Lise ve üniversite dönemindeki gençlere yönelik etkinliklerin artırılması gerektiği, 

gençlerin sosyalleşemediği ve kültürel etkinliklere katılamadığı düşüncesi iletilmiştir. 

Hayat pahalılığı ve Güngören’in sosyol-kültürel tesis ve etkinlikler yönünden zayıf 

kalması gençleri bu faaliyetlerden eksik bırakmaktadır. 

Öneri 1. İlçe belediyesi ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim desteği verebilir. 

Öneri 2. İl belediyesi sosyal ve kültürel tesis yer seçimlerinde Güngören için acil 

 gündem oluşturabilir.

başladı. Ne değişen bir şey oldu ne de eğitim tesis alanı ihtiyacı giderildi. “olarak 

aktarmıştır. 

 Öneri 1. Yerel yönetimler tarafından özellikle belirli saat aralıklarında ilçe 

 genelinde okullara gezici aşevleri yapılabilir. 

 Öneri 2. Kırtasiye ihtiyaçları, temel okul ihtiyaçları olmak üzere öğrencilere ve 

 ailelere düzenli sosyal destek programları planlanabilir.

 Öneri 3. Kütüphane, ders çalışma atölyesi, teknoloji merkezi gibi çocukların 

 ders çalışma alanlarına erişim sağlayabileceği  merkezler yaygınlaştırılabilir. 

 Öneri 4. İlçe imar planları, yürüme mesafesinde ve yeterli eğitim alanları 

 eklenecek şekilde revize edilebilir.

 Öneri 5. İlçede ve ilçe sınırında bulunan özel ve kamu üniversiteleri düşünülerek, 

 bu üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerin barınma ihtiyacı için ilçede 

 kamuya ait yurt bulunmadığı belirtilmiştir. Bu bağlamda ihtiyacın 

 karşılanması çözüme katkı sunabilir.

Kentsel dönüşüm neredeyse her ilçede olduğu gibi Güngören’in de en önemli 

gündemleri arasına aldığı konulardan biri olmuştur. Güngören’de kentsel dönüşüm 

bağlamındaki gündem ise Mehmet Nesih Özmen ve  Tozkoparan Mahallelerinde 

yoğunlaşmaktadır. Yaygın olarak “Tozkoparan kentsel dönüşüm süreci” olarak bilinen 

süreçte; Tozkoparan’ın ilk örneğini oluşturduğu ‘gecekondu önleme bölgeleri’, 

toplumsal meselelerin önem kazanması ile tarihte sosyal mimarlık için değer oluşturan 

bir devlet  girişimi olmuştur. Kentsel müdahaleler sonucunda yerlerinden edilmiş 

Çağlayan, Balat benzeri bölgelerde yaşayan ve konut ihtiyacı olan bireyleri 

barındırmayı amaçlayan bir sosyal konut çalışması olarak yorumlanmıştır. Bugün 

gelinen noktada ise Tozkoparan Mahallesi’nin 2008 yılında riskli alan ilan edilmesinin 

ardından hazırlanan dönüşüm projesi ile şeffaflık ve katılımdan uzak ilerleyen sürece 

dur demek isteyen mahalleliler 2009 yılında Tozkoparan Derneği’ni (Toz-Der) 

kurmuşlardır. Katılımcılar arasında Toz-Der üyeleri de durumu birinci ağızdan 

aktarmıştır. Ek olarak; katılımcılar arasından bir meclis üyesi, meclis toplantılarında 

Tozkoparan Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm gündemini dile getirmek isteselerde oy 

çokluğunun projeyi destekleme motivasyonunun ‘arazinin değerinin kentsel dönüşüm 

sonrasında yükseleceği ve mülk sahiplerinin evlerinin değerinin 5 milyon olacağı’ 

düşüncesi olması durumun kentsel risklerin ötesinde maddi gerekçelere dayandığının 

apaçık kanıtı olmuştur. Katılımcılar Tozkoparan’da gerçekleştirdikleri mücadelenin de 

hiçbir siyasi kurum tarafından yeterince görünür kılınmadığını düşünmektedirler. 

Özellikle belediye meclis üyelerinin  Güngören’de ya da konu olan mahallelerde 

ikamet etmemesi, sorunların çözüleceğine dair görüşü olumsuz etkilemektedir.

Kentsel dönüşümün ‘rantsal dönüşüm’ olmaktan çıkarak yerleşim yerinde kentsel 

hakların eşitçe yeniden dağıtıldığı, mahalle kültürünün yok edilmediği, kentsel 

yerleşim alanlarının siteleştirilmeden planlandığı bir araç olması gerektiği yönünde 

ortaklaşılmıştır. Bölge yaşayanları; ‘nasıl bir kentsel dönüşüm olması gerektiği’ 

 envanter çalışması yapılabilir. 

Güngören’de aynı zamanda tarihi bir Osmanlı çeşmesinin bulunduğu ve son yirmi 

senedir tarihi çeşmenin kaldırılma sebebinin yurttaşlar tarafından bilinmediği ifade 

edilmiştir. Bulunduğu yerin adının ise bugün hala Güngören Çeşme Durağı olduğu, 

tarihi çeşmenin oradaki durak noktasında yer aldığı hatırlanmaktadır.  

Bölgenin tarihi yapılarından biri de Güngören (Vidos) - Genç Osman Camii’dir. Caminin 

17. yy’dan günümüze ulaşması sürecindeki kültürel mirasa ev sahipliği yapmasının 

yanı sıra iki özelliği daha bulunmaktadır. Bunlardan ilki caminin Osmanlı padişahı Genç 

Osman tarafından yaptırılan tek camii olmasıdır. Osmanlı tarihinde tüm camilerin suriçi 

bölgesinde inşaa edildiği dönemde Genç Osman Camii -sur dışında- Güngören’de 

yapılan tek camii olma özelliğine sahiptir. Caminin uzun süre yıpranma gerekçesiyle 

yenilenme ihtiyacı bulunmuş olsa da yakın geçmişte restore edilerek ilk yapıldığı 

dönemdeki görünüşüne kavuşturulduğu öğrenilmiştir.

Son dönemlerde ekonomik koşullar kapsamında mama fiyatlarının ciddi bir artış 

yaşandığı ve bu ekonomik artış nedeniyle sokak hayvanlarının da etkilendiği 

belirtilmiştir. İlçede yaşayan vatandaşların sokak hayvanlarına mama aldıkları ve buna 

yönelik olarak yerel yönetimlerden herhangi bir destek almadıkları ifade edilmiştir. 

Ayrıca sokak hayvanlarının sağlığına dair ilçede bir veteriner hizmetlerine ihtiyaç 

duyulduğu belirtilmiştir. Eş zamanlı, mahalleli kendi evcil hayvanlarını rahatça 

gezdirecek uygun alanların olmadığından da bahsetmiştir. 15 Temmuz Park’ında 

hayvanseverler tarafından parkın bir kısmında çitlerden bir alan tanımlanmaya 

çalışılmış ancak bu durum hem tüm ihtiyacı karşılayamamış hem de parkın diğer 

kullanıcıları açısından gerginlik yaratmıştır.  Buna ek olarak; sokak hayvanlarına su ve 

 planlanması ve bir ulaşım stratejisinin geliştirilmesi trafik yoğunluğunu 

 azaltabilir.

 Öneri 2. Bölgede özel araç kullanımını azaltacak şekilde İSPARK’ın 

 uygulamakta olduğu ‘Park Et Devam Et’ benzeri bir parklanma sistemi 

 kurulabilir. Mahallenin çeper bölgesinde kurulacak sistemle, özel araçların 

 mahalle dışına park etmesi sağlanarak, mahalle içine otobüs veya ring 

 sistemleri ile geçiş yapmaları sağlanabilir.

Trafiğe neden olan diğer bir sebep ise; kargo firmalarına ait araçlardır. İnternet 

alışverişlerinin yaygınlaşmasıyla artan kargo trafiği kentsel hareketliliği olumsuz 

yönde etkilemekte ve trafik oluşturmaktadır. Bu durumun da trafiğe eklenen diğer bir 

sebep olduğu düşünülmektedir.

 Öneri 1. Kargomat veya kargo otomatı olarak bilinen kent içinde belirli 

 noktalara yerleştirilen teslimat alanlarının yaygınlaştırılmasına yönelik 

 çalışmalar yapılabilir. Buna yönelik yerel yönetimler teşvikte bulunabilir. 

 Öneri 2.  Sabah ve akşam saatlerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle ring seferler 

 veya yeni otobüs hatları yapılabilir. 

 Öneri 3. İlçede bulunan Ahmet Kutsi Tecer, Fatih, Nadide, Ali Rıza Gürcan gibi 

 ana caddeler üzerinde bulunan İSPARK alanları kaldırılarak caddede trafik 

 akışı rahatlatılabilir.

 Öneri 4. Kaldırımlar üzerinde bulunan dükkan ve seyyar satıcı işgaliyesi 

 denetlenebilir ve engellenebilir.

İlçede hem kültür sanat etkinlikleri için yeterli alan olmadığı hem de olanların etkin 

değerlendirilmediği görüşü belirtilmiştir. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan Erdem Beyazıt Kültür Merkezi, Güngören 

Kültür ve Yaşam Merkezi ile kadınlara yönelik hizmet vermesi üzere açılan Hanımeli 

Konağı dışında kültür merkezi bulunmadığı, bu merkezlerin de ilçede yaşayanlarının 

ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kaldığı ve herkes için erişilebilir olmadığı ifade 

edilmiştir.

 Öneri 1. Yerel tiyatro toplulukları yerel yönetimler tarafından desteklenebilir.

 Öneri 2.  İlçeye yönelik bir tiyatro salonu  veya çocuklar için drama atölyeleri 

 yapılabilir. 

Çocukların ise güvenle gidebilecekleri ve sosyalleşecekleri, oyunlar oynamalarına 

yönelik bir merkezin bulunmadığı, bu nedenle oyun oynamak üzere okul 

bahçelerinden faydalanmaya çalıştıkları gözlemlenmiştir. Bu türden bir alanın 

bulunmaması kadınların bakım emeği sorumluluklarında eşitsiz bir şekilde artışa 

neden olmaktadır. Diğer bir yandan ise kadınlar ve çocukların sosyal kültürel 

ihtiyaçları giderek derinleşmektedir.

Plansız kentsel gelişimin bir sonucu olarak park ve yeşil alan altyapısı ilçede oldukça 

yetersiz kalmıştır. İstanbul genelinde kişi başına en az yeşil alanın düştüğü ilçe olduğu 

söylenebilir. Açık yeşil alan ve her yaştan kullanıcı için park vb. donatı alanının 

yetersizliği toplantı boyunca pek çok kez tekrarlanarak iletilmiştir. Buna göre 11 

mahalleden oluşan ilçede tüm mahallelerden gelen katılımcılar, Haznedar 

Mahallesi’nde bulunan 15 Temmuz Şehitler Parkı’nı kullanmaktadır. İlçenin toplam 

nüfusu da göz önünde bulundurulduğunda, hem tüm mahallelerde park ihtiyacı 

olduğunu hem de 15 Temmuz Şehitler Parkı’nın tüm Güngören’e hizmet veremediğini 

belirtmişlerdir.

İlçenin kentsel hizmetlerinde yetersiz kalan bir alanın da alevi vatandaşların ibadet 

gerekliliklerini karşılayacağı uygun bir cemevinin olmayışıdır. Katılımcılardan biri bu 

durumu “Biz kendi çabalarımızla bir apartmanda 2 daire kiralayıp onları birleştirerek 

cemevi ve lokal yaptık ancak ibadetin gerekliliklerine  çok uygun değil haliyle. Örneğin 

alevi komşularımızın bir cenazeleri olduğunda cenazeyi diğer ilçelerdeki cemevlerine 

taşımak zorunda kalıyorlar çünkü bir apartman dairesinden cenazenin define uygun 

şekilde hazırlanması da imkansız. Bize bir arazi ya da bina tahsis etseler bile yeter. 

Kendimiz el birliği ile bir cemevi yapar, cenazelerimizi hak ettikleri gibi defnederiz.” 

olarak ifade etmiştir.

 Öneri 1. İlçede farklı din mensuplarının ibadet ihtiyaçlarını giderebilecekleri 

 alanlar tahsis edilebilir.

 Öneri 2. İlçede yaşayan kadın, çocuk, genç, yaşlı, engelli ve tüm bireylere hitap 

 eden bir mahalle evi açılabilir. 

 Öneri 3. Özellikle yerel yönetimler tarafından kreş hizmetleri, çocuk etkinlik 

 merkezleri artırılabilir. 

 Öneri 4. Bölgede şiddet mağduru kadınlar için dayanışma evleri, kadın hakları 

 merkezi ve kadın danışma merkezleri açılabilir. 

 Öneri 5. Halk ekmek büfeleri erişimde kolaylık açısından tüm ilçe genelinde 

 artırılabilir. 

 Öneri 6. Tüm ilçeye hizmet verebilecek bir cemevi yapılabilir.

 Öneri 7. Yaşlı bireyler için sosyal destek merkezleri yapılabilir.

 Öneri 8. İlçe genelinde bisiklet yolu ve çocuk parklarının olmaması veya yetersiz 

 kalmasından dolayı yeni alanlar inşa edilebilir. 

 Öneri 9. Gençlerin spor faaliyetlerine daha aktif katılımları için gençlik spor 

 merkezleri kurulabilir.  İlçede bulunan spor kulüpleri desteklenerek buralarda

 yetişen sporcuların gelişimine açık bir alan haline getirilebilir. 

 Öneri 10.  Kadınlara yönelik mesleki kurslar ve istihdam merkezleri yapılabilir.  

 Öneri 11. Engelli bireyleri ve aileleri olmak üzere  mahallelerde sosyal aktivite 

 alanları, rehabilitasyon ve danışmanlık merkezleri çoğaltılabilir.

 Öneri 12. Merter’de bulunan otopark üzerindeki açık alanın düzenlemesi yeterli 

 bulunmamıştır; bu alan tören alanı olarak daha işlevsel hale getirilebilir.

 Öneri 13. Kale İş Merkezi karşısındaki yıkılan yapının bulunduğu parsel ile 

 henüz yıkımı tamamlanmamış ancak riskli yapının bulunduğu parselin 

 birleşimindeki alanda, ilçe meydanı planlanabilir.

Trafik problemi en çok dile getirilen sorunlar arasında olmuştur. Özellikle Merter 

bölgesinde yoğun bir trafik probleminin gözlemlendiği iletilmiştir. Katılım Kafe 

katılımcılarının aktardığı deneyimlerden ilçede aktif faaliyet gösteren taksicilerin 

Merter bölgesine gidecek yolcuları almayı kabul etmediği öğrenilmiştir. 

Merkez mahallelerdeki trafik yoğunluğunun temel sebeplerinden birinin de hem 

tekstil imalathanelerinin yoğunlaşması hem de keresteciler sitesinin  bu bölgede 

üretim, dağıtım, satış vb. operasyonlarının gerçekleşiyor olmasıdır. Dağıtım 

faaliyetinin benzer saatlerde yoğunlaşması, mal yükleme/indirmelerde yapılan 

uygunsuz parklanmalar nedeniyle trafik sık sık kilitlenmekte, bu yoğunluk özellikle 

Mehmet Nesih Özmen ve Nafiz Gürman mahallerinin günlük trafik akışını olumsuz 

etkilemektedir. Oldukça kısa mesafedeki yerlere dahi, saatler süren yolculuklara 

neden olması pek çok kez vurgulanmıştır. Özellikle okul dönüşlerinde servis kullanmak 

durumunda olan küçük yaştaki öğrenciler ve velileri için bu sorun, hızla çözülmesi 

gereken bir nokta olarak belirtilmiştir. Bir katılımcı bu konuyu “evim ile torunlarımın 

okuduğu Ahmet Merter İlkokulu bağırsam duyulacak kadar yakın mesafede . Ancak; 

her gün 1 saat onları okula bırakmak, 1 saatte okuldan almak için bu trafiği çekmek 

zorunda kalıyorum.” olarak özetlemiştir.

 Öneri 1. Yerel yönetimler tarafından Güngören’e özel bir mal tedarik zincirinin 

Güneştepe Mahallesi’nde bulunan Aliya İzzet Begoviç Parkı, Spor Parkı ve Güneştepe 

Spor Sahası ve kültür merkezini içerisine alan 25 bin m2’lik alanın, millet bahçesi inşa 

edilmesi üzere TOKİ’ye devredildiği öğrenilmiştir.

Güngören’de yeşil alan olarak nitelendirilebilecek yaşayanların vakit geçirebileceği 

alanların yalnızca Tozkoparan bölgesinde kaldığı düşünülmektedir. Tozkoparan’ın da 

ranta açılması Güngören için büyük bir kayıp olarak görülmektedir. Bu bağlamda 

mahalle yaşayanları tarafından büyük bir direniş gösterilmektedir.

 Öneri 1. Merter’de bulunan Şelale Parkı’nın zaman içerisinde yeşil alan işlevini 

 yitirdiği, parkın içerisine açılan işletmeler sebebiyle kullanım amacının 

 farklılaştığı ifade edilmiştir. Bu kapsamda; yeşil alan niteliğinin geri 

 kazandırılması kamusal alan kazanımı sağlayabilir.

Katılımcılar arasından bir kişi Merter ve Tozkoparan bölgesininin ağaç ve bitki çeşitliliği 

açısından zengin olduğunu aktarmıştır. 

 Öneri 1. Güngörenin Merter ve Tozkoparan bölgelerinde bitki faunasına yönelik 

 araştırmalar yapılabilir.  Bölgeye özgü bitkiler var ise; bu bitkilere yönelik yerel 

 yönetimlerin uyguladıkları plan notlarına bilgi düşülebilir, korumaya yönelik 

 çalışmalar yapılabilir.

Engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç bireyler ile onların aileleri ele alındığında; Güngören 

ilçesinin önemli bir gündemi de bu grupların ihtiyaçları olmuştur. Akülü ve manuel 

tekerlekli sandalye ile yaşamına devam eden bireylerin ara yollarda ve kaldırımlarda 

ciddi güvenlik sorunları yaşadıkları belirtilmiştir. Kaldırım taşlarının düzensiz ve eksik 

olması ile kaldırımlarda oluşan çukurlar, fiziksel ve görme engelli bireyler için günlük 

yaşamlarını epeyce zorlamaktadır. Kendi yaşamsal ihtiyaçlarını yardım almadan 

gidermek isteyen engelliler,  mahalle ve sokak ölçeğinde kentsel tasarımın bu hususta 

ele alınmasının aciliyetine vurgu yapmıştır. Bu konuda özelleşen bir konu da engelli 

bireylerin anneleri ve ihtiyaçları olmuştur. Anne ve çocuklarının bir araya gelebileceği 

ve deneyim paylaşabileceği ortamın yok denecek kadar az olduğunu belirten 

görüşler bildirilmiştir. 

 Öneri 1.  Güngören İlçesindeki her mahalle için erişilebilirlik özelinde kentsel 

 tasarım rehberi hazırlanabilir.

 Öneri 2.  Akülü tekerlekli sandalyelerin kamusal alanlarda şarj edilebilmesi için, 

 şarj noktaları yaygınlaştırılabilir. 

 Öneri 3. Ana ve ara yollardaki kaldırımlarda scooter parklanması engellenerek, 

 erişilebilirlik arttırılabilir.

 Öneri 4. Engelli çocuklara ‘engelsiz parklar’ tasarlanabilir.

 Öneri 5. İlçedeki yerel yönetim ve büyükşehir belediye koordinasyonu ile engelli 

 gençler için yaz kampı ve etkinlik programları arttırılabilir.

 Öneri 6. İlçedeki yerel yönetim ve büyükşehir belediye koordinasyonu ile tüm 

 kamusal alanlardaki tuvaletlere; engelli ve yaşlılar için acil durum sinyal 

 butonları eklenebilir.

 Öneri 7. İlçedeki tüm kamu kuruluşları başta olmak üzere; günlük hayatta 

 ihtiyaç duyulan tüm mekanlara seyyar rampa tahsisi yapılabilir. 

 Öneri 8. İlçe özelinde geliştirilecek istihdam programlarında engelli bireylerin 

 annelerine ve ihtiyaçlarına uygun iş alanları yaratılabilir.

 Öneri 9. İlçe bütününe hizmet verecek noktalarda engelli, yaşlı ve emeklilerin 

 ihtiyaçlarına uygun sosyalleşme alanları yaratılabilir.

Güngören’in kültürel mirasına yönelik aktarılan notlarda somut ve soyut mirasa 

yönelik bilgiler paylaşılmıştır. Yakın zamanda şair ve yazar Taşkın Aşan tarafından 

kaleme alınan ve 30 yıllık çabanın ardından Güngören’in tarihine ışık tutan ‘Vidos’tan 

Güngören’e’ adlı kitabın basılması Güngören’de yaşayanların kolektif belleğini 

korumak ve yaşatmak için önemli bir kaynak haline gelmiştir. 

 Öneri 1. Güngören bölgesinde yaşayan gençlerin kolektif bilincini yükseltmek 

 adına yaşlı bireylerle bir araya gelebilecekleri, hem yaşlı bireylerin Güngören’e 

 dair hikayelerini aktarabilecekleri hem de gençlerin yaşlılara değişen dünyaya 

 dair bilgi aktarımında (teknoloji vb. konularda) bulunabilecekleri bir ortam 

 sağlanabilir. Bu ortamlar da ‘Mahalle Evleri’ aracılığıyla kurulabilir.

Mirasa yönelik ilçenin önemli değerlerinden biri olan ve yaklaşık 40 yıllık bir geçmişe 

sahip İzzet Ünver Lisesi’nin öneminden bahsedilmiştir. Katılımcılar arasında da 

birbirinden farklı yaşlarda bu liseden mezun olan kişiler deneyimlerini aktarmışlardır. 

12 Eylül olaylarında öğretmenleri için eylemde bulunan İzzet Ünver Lisesi 

öğrencilerinin kimlik kontrolünde yere yatırılmış haldeki fotoğrafları ile o döneme 

damga vuran liselerden biri haline geldiği iletilmiştir.

Lisenin adının değiştirilmek istenmesi ile 5000’e yakın imza toplayarak kurulan İzzet 

Ünver Lisesi Mezunları Derneği tarafından 7 senedir devam eden bir mücadelenin 

başlangıç adımı atılmıştır. bugünün gelinen aşamada ise okulun yıkılacağı, yerine yeni 

bir okul ve altına yeraltı otoparkı planlanacağı bilgisi alınmıştır. Lisede öğrenim gören 

öğrencilerin de misafir okula gönderileceği bilgisi alınmıştır. Dernek bu konuda da 

dava açarak süreci aktif olarak takip etmekte ve mücadeleye devam etmektedir.

 Öneri 1. İzzet Ünver Lisesi’nin, tarihine ve değerine yakışır şekilde korunması ile 

 aynı isimle hizmet vermeye devam etmesi sağlanabilir. 

 Öneri 2. Lisenin anısına bir fotoğraf sergisi de organize edilebilir.

Tarihi mirasa yönelik DİSK Tekstil İşçileri Sendikası Merter Şubesi’nin bölgede yer 

alması tarih boyunca önemli direnişlere tanıklık etmiştir. Emek tarihinin korunması ve 

kayıt altına alınmasına yönelik bazı çalışmaların yapılması gerektiğine vurgu 

yapılmıştır.

 Öneri 1. Emek müzesi için çalışmalar yapılabilir. Bu çalışma kapsamında 

 öncelikle Güngören’de yaşayan işçi emeklisi olup geçmişe dair değerli 

 hatıralara sahip kişilerle görüşülerek hem somut hem soyut mirasa yönelik bir 
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mama verecek tanımlı alanlar olmadığından dolayı sokak ortalarına ve kaldırımlara 

gelişigüzel bırakılan yiyeceklerin sıhhı koşullardan uzak bir durum yaratıp hem 

hayvanlar hem de insanlar açısından sağlık riski oluşturduğu öğrenilmiştir.

Sokak hayvanlarının öldükten sonra ilçe belediyesi tarafından çöpe atıldığına şahit 

olan bir katılımcı bu konuda yaşadığı derin üzüntüyü de eklemiştir.

 Öneri 1.  Mahallelere, ortak alanlara mama istasyonları kurulabilir.

 Öneri 2. Yerel yönetimler tarafından belirlenen mahallelerde yerel hayvan 

 gönüllü kurulu oluşturulabilir.

 Öneri 3. İlçe genelinde ücretsiz sokak hayvanlarına yönelik veteriner hizmetleri 

 merkezi kurulabilir.

 Öneri 4. İlçe bütününde hayvanlara özel ayrılmış güvenli gezi rotaları 

 oluşturulabilir.

 Öneri 5. İlçe bütününde hizmet verecek hayvan mezarlığı alanı ayrılabilir.

Sokak Hayvanları
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