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Merhabalar, 

Biliyorsunuz, yaklaş_nişantepe projesi süreci ile Mahalle'ye 'yaklaş'mış, 
yapılabilecek işleri bir miktar belirginleştirmiştik. yaklaş_nişantepe'nin 
tamamlanmasının ardından başlayan ve devamlılığı için çalıştığımız Nişantepe 
Toplumsal Güçlenme Çalışmaları ile Mahalle'de irili ufaklı pek çok faaliyette 
bulunuldu. Bu birçok faaliyetin oluşturduğu yolun, bizleri dezavantajlılığın 
giderilmesine yönelik etkisi daha büyük çalışmalara taşıyacağından şüphemiz 
yok. 

O yüzden farklı kanallardan yürüyen bu birçok konuyu aşağıda sizlerle 
paylaşalım, bir güncelleme yapalım istiyoruz: 

  

Temel ihtiyaçlar 

Pandeminin en başında Le Cordon Bleu mutfağı kapanınca, Defne (Tüysüzoğlu) 
Hoca’nın yönlendirmesiyle kalan gıdaları mahallelilere dağıttık. Daha sonra Esra 
(Gençtürk) Hoca’nın desteği ve Nişantepe İlkokulu'nun katkılarıyla 35 aileye gıda 
ve hijyen kolileri ulaştırdık. Ayrıca yurtlarda kalan kuru gıdayı yurtlar müdürü 
Aysel (Kırkoç) Hanım’ın katkılarıyla gene Nişantepe İlkokulu yardımıyla mahallede 
dağıttık.  OpenFab'de Gülbahar (Coşkun) ve Alp’in (Çakıcı) ürettiği siperlikleri 
Nişantepe İlkokulu ve Nişantepe Aile Sağlığı Merkezi'ne ilettik. Gastronomi 
bölümü sertifika programı öğrencilerinden Nazan’ın (Kılavuz) ise ihtiyaç sahibi 
ailelere kendi pişirdiklerini iletmeye pandemi sürecinde de devam ettiğini 
sevinerek takip ettik. 

Bunlar, umuyoruz ki sadece bildiklerimiz. 

Nişantepe Mahallesi, akademik müfredatta da pek çok karşılık buldu. 

  

Fakültelerin sürece katılımı 

Nevşet (Gül Çanakçıoğlu) Mim 201 dersi kapsamında, kullanılmayan muhtarlık 
binasına bir toplum merkezi kurma projesi yürüttü, jürisinde de yer aldığımız bu 
önemli proje ne güzel ki bu dönem gene aynı arsada yürütülüyor. Ayrıca süreçten 
haberdar olan Kültür Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü’nden de gerçek sorunlara 
katkı sağlayabilmek amacıyla Nişantepe’de çalışmak için destek ve yönlendirme 
isteği aldık. Önümüzdeki dönemde bu konuyu değerlendireceğiz. 



Mimarlık 3.sınıf öğrencisi Yağız (Eray Esgin) da Hasibe (Akın) hoca'nın 
yürütücülüğünde, uzun vadede açılması için çalıştığımız toplum merkezine 
yönelik bir proje üzerinde çalışıyor. Bizlerle paylaştığı videonun ‘neden 
nişantepe?’ sorusuna verdiği az, öz yanıtın bizler gibi sizleri de etkileyeceğini 
düşünerek ekte paylaşıyoruz. 

Çoklu dezavantajlılık yaşayan bölgede özellikle kadınlara ve çocuklara yönelik hak 
okuryazarlıklarını ve başta sosyal haklara erişim, şiddet vb. konularda haklara 
erişimini güçlendirecek bir hukuk kliniği projelendirerek bir fona başvurduk, 2-3 
ay içinde açıklanacak. Bu fon işlerimizi kolaylaştırmakla beraber, Mahalle'ye özel 
hukuk kliniklerini fon alınmasa da hayata geçirmek niyetinde ne güzel ki hukuk 
klinikleri koordinatörü Cansu (Demir) ile aynı heyecanı paylaştık ve Cansu, hukuk 
kliniği çalışmalarının odağına Nişantepe’yi aldı. 

Gastronomi Bölümü’nde, Psikoloji Bölümü’nde yapılabilecek çok şey var, 
görüşmelerimiz devam ediyor olacak. 

  

Birimlerin katılımı 

Derslere ek olarak, yaklaş_nişantepe süreci ÖzÜ içinde başka süreçleri de 
tetikledi. HSE ile okulumuzdaki kâğıt atıkları daha efektif bir şekilde toplayıp geri 
dönüşüm firmalarına satmak ve bu geliri de Nişantepe Toplumsal Güçlenme 
Fonuna aktarmak üzere bir proje geliştirmiştik biliyorsunuz. Süreç kesintiye 
uğrasa da devam edecek tabii. 

Spor Merkezi’yle üzerinde çalıştığımız uzun soluklu projelerimiz var. Güneş (Viter) 
ve Sercan (Aydın) ile görüşmelerimiz devam ediyor, yakında sizlerle paylaşıyor 
olacağız. 

  

Yerel yönetim & STK’lar 

Biliyorsunuz Aralık 2020 itibariyle tamamlanan yaklaş_nişantepe projesi 
sonrasındaki en büyük isteğimiz Nişantepe'de, ÖzÜ ile Mahalle halkı arasında bir 
ara yüz olarak işleyecek bir mahalle evi kurmaktı. AÇEV ve Çekmeköy Belediyesi 
ile bu konuda epey mesafe kat ettik, pandemi sebebiyle sekteye uğrasa da 
bunun için çalışmalara hep birlikte tam gaz devam etmemiz gerekiyor. 

Süreci canlı ve aktif tutmamız halinde yolun bizi bu noktaya getireceğine 
inancımız tam. 



Gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam ediyor olacağız, sizler de Nişantepe 
özelinde yapılanlar ve yapılabileceklere dair her tür konuyu, açılmış dersleri, 
yürütülen çalışmaları bizlerle paylaşırsanız seviniriz. 

  

Sağlıkla kalın, 

  

Özlem & Okan 

Nişantepe Toplumsal Güçlenme Grubu 

 


