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Özet- Kentsel dönüşüm projelerinin başarılı sonuçlanabilmesi için dönüşüm çalışmalarının tüm aktörlerle birlikte koordineli bir
şekilde yürütülmesi gerekmektedir. Dönüşümün gerçekleştirilmesi sürecinde yerelden merkezi yönetim kademelerine kadar
uzanan birçok aktör ve stratejik karar rol oynamaktadır. Aktörlerin sürece dâhil olma biçimleri, kurdukları ilişkisel ağlar ve süreç
içerisinde izledikleri yolların incelenmesi araştırmanın içeriğini oluşturmaktadır. Bu çalışma ile kentsel dönüşüm sürecinde yer
alan aktörlerin koordinasyonu üzerine bir yaklaşım geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Bu amaçla çalışma alanı olarak seçilen Fikirtepe ve çevresinde gerçekleşmekte olan kentsel dönüşüm çalışmalarının planlama
ve uygulama süreçlerindeki aktör ilişkilerini çözümlemek üzere nitel araştırma yöntemlerinden birisi olan yarı yapılandırılmış
görüşme tekniği kullanılarak derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Alan çalışması ile Fikirtepe’de kamu özel işbirliğinin aynı
zamanda toplumda sosyo-kültürel ve ekonomik etkiler yaratabileceği belirlenmiştir. Aktörler arasında ortaklıklara dayalı
yapılandırma önerilmiştir.
Fikirtepe bölgesinde gerçekleştirilen derinlemesine görüşmeler sonucu elde edilen verilerle kentsel dönüşüm sürecindeki
aktörlerin etkinliği belirlenmiş, aktör ilişkileri ve koordinasyonu ortaya konarak aktörlerin etkinliğine ve işbirliğine ilişkin yeni
bir bakış açısı oluşturulmuştur.
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Abstract- It is necessary for urban regeneration projects to be carried out successfully in coordination with other actors. During
the process of realising regeneration, many actors and stategically-given decision plays a crucial role. The ways how
actors/factors are involved in the process, the relationships founded among them and investigating the methods followed during
the process constitute the content of this study.
The purpose of this study is to develop an approach with regard to the collaboration establised between actors participated during
the regeneration process. This study covers the regeneration activities realised in Fikirtepe and its surrounding area, and it aims
to solve the relationships among the actors during the time of planning and applications by using semi-structured technique, one
of the qualitative research methods, and detailed interviews. This case study determinded public-private cooperation in regarding
Fikirtepe could, simultaneously, generate positive socio-cultural and economic impacts in society. However, shakeholders lacked
opportunities for active particaipation. Hence, closer working relationships between centarl-municipal goverment and publicprivate/voluntary sectors were recommended.
By the help of the findings obtained from Fikirtepe region, the relationships and coordination among the actors has been revealed
and a new approach has been created (and suggested) concerning the effectiveness and coordination.
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